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liganų klika ir norėjo pagrobti 
vadovybę. Pryšakin buvo pa
statyti tokie anti-sovietiniai 
elementai, kaip Eugene Lyons 
ir Chanin.

Chanin skelbia, kad pasku
tinis šiame kare šūvis turės 
būti iššautas prieš Sovietų Są
jungą!

Visa ta klika vadinasi So
cialdemokratų Federacija. Jų 
organai yra angliškas New 
Leader ir žydiškas Forward.

Bet New Yorko pavieto dar- 
biečiai juos taip gražiai atme
tė, kad jie ilgai atsimins ir at
siminę čiaudės.

Pavieto organizacija pasili
ko pažangiosios vadovybės 
rankose. Pavieto pirmininku 
yra kongresmanas Marcanto- 
nio.

SOVIETAI JAU CHARKOVE
0

Ketvirtadienį turėjome Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
brooklyniškės pirmos kuopos 
susirinkimą. Susirinkimas buvo 
labai gyvas.

Apdiskusavome ir užgyrėme 
vienbalsiai Laisvės pasiūlymą 
šaukti Amerikos demokratinių 
lietuvių suvažiavimą.

Pasirodė, kad mūsų kuopa 
jau yra gavus 20 naujų narių 
šiemet. Labai gražiai pasidar
buota.

Nelabai gerai tik tas, kad 
pirmoji kuopa dar turi devy- 
nius narius, kurie nėra pasi- 
mokėję duoklių už šiuos me
tus. Kai kurių, rodos, nebus 
galima pasiekti ir jie išsi- 
brauks.

Bet visgi faktas, kad mūsų 
kuopa šiemet jau paaugo visu 
tuzinu narių. O metų pabaiga 
dar toli!

•t

“Nesmagumo“ mums biskį 
padarė tiktai centralbrookly- 
nietis Joe Weiss, kuris kažin 
kaip užkliuvo į mūsų susirin
kimą. Kai mes džiaugėmės, 
gyrėmės ir didžiavomės, jis 
atsistojo ir užkirto: Ko jūs 
čia taip džiaugiatės! Jūs visi 
gavote 20 naujų narių, o aš 
vienas jau Įrašiau mūsų apy
linkėje Į LLD vienuolikę nau
jų narių! Ir dar gausiu dau
giau!

Nutilome ir biskį susisarma- 
tinome. Pasižadėjome jam ne
pasiduoti . . .

Mūsų Draugija gražiai au
ga. Centro sekretorius sako, 
kad šiemet jau esame gavę 
600 naujų narių.

Ar pasieksime tikslą? Ar 
gausime visą tūkstantį naujų 
narių šiemet?

i
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Chicagos kunigų Draugas 
(rugpj. 11), kritikuodamas 
smetoninius tautininkus iš Cle
veland© Dirvos, važiuoja 
jiems:

“Jie laikosi Įsikabinę A. 
Smetonos skvernų, bet tie 
skvernai yra importuoti, savo 
dienas 
Europos 
betenka

Labai 
taikyta pirštu į akį. Smetonos 
skvernai eina velniop ir ten 
pat eina tie, kurie laikosi jų 
įsikibę!

>

atgyvenę ir griūvant 
‘izmams’ jie visi ne- 
reikšmės...”
gražiai ir drąsiai pa-

Betgi tų supuvusių skvernų 
įsikibę tebesilaiko ir broliai 
klerikalai. Jie irgi Smetoną 
vadina “Lietuvos prezidentu“ 
ir darbuojasi jo diktatūros 
sugrąžinimui Lietuvoje.

Pavyzdžiui, rugpj. 15 die
nos “Lietuvių Dienon“ kunigai 
pasikvietė A. Smetoną už vy
riausi kalbėtoją. Tą dieną ren
gė parapijos. Katalikų Susivie
nijimo organas Garsas Smeto
ną garsino ir sakė: “Kalbės

(Tąsa 5-me pusi.)

AMERIKOS ARMIJA 
UŽĖMĖ DAR KELIS 
MIESTUS SICILIJOJ
šiaur. Afrika. — Jung

tinių Valstijų kariuomenė 
sulaužė atkaklų vokiečių 
pasipriešinimų viduriniame 
Sicilijos fronte ir užėmė 
Randazzo miestų, stipriau
sių nacių apsigynimo punk
tų. Tuo pačiu laiku ir ang
lų kariuomenė įmaršavo į 
Randazzo. Talkininkai da
bar grūda hitlerininkus at
gal Alcantaros kloniu lin
kui Messinos.

Šeštadienį buvo praneš
ta, jog amerikiečiams ir 
anglams abelnai teliko tilc 
30 mylių iki Messinos uos
to, pačiame rytiniai šiauri
niame Sicilijos salos kam
pe, tik už poros mylių per 
vandenį nuo pietinės Itali
jos.

Kiti amerikiečių jungi
niai prasiveržė 8 mylias 
pirmyn šiauriniu Sicilijos 
pajūriu ir paėmė Brolo ir 
Naso miestelius.

Naciai Sumišime Bėga
Rytiniame Sicilijos pajū

ryje anglai išvijo vokiečius 
iš Torre Archirafi, o Ang
lijos laivynas bombardavo 
vieškelį tarp Taorminos i r 
Ali Iškyšulio. Tas vieškelis 
yra užsikimšęs bėgančiais 
sumišime vokiečiais linkui 
Messinos.

Anglų ir amerikiečių la
kūnai nuolat atakuoja lai
vus ir valtis su vokiečiais, 
sprunkančiais iš Sicilijos 
per jūros sąsiaurį į pietų 
Italijų.

Talkininkų bombanešiai 
taipgi kartotinai pleškino 
Messinos uostų ir įvairius 
karinius taikinius arti
miausioje Italijos dalyje.

London. — Anglų kari
ninkai spėja, kad pusė vo
kiečių pabėgs iš Sicilijos, 
bet jie negalės iškraustyt 
savo tankų ir kitų didžiųjų 
pabūklų.

Didelės Italų Demons
tracijos dėl Taikos

Romoje, Milane ir kituo
se Italijos didmiesčiuose 
žmonės desėtkais tūkstan
čių demonstravo gatvėmis, 
reikalaudami tuojaus susi
taikyt su Jungtinėmis Tau
tomis, kaip teigia naujausi 
pranešimai.

Nuskandino Dar 7 
Japonų Laivus

Washington. — Jungti
nių Valstijų submarinai pa
skutiniu laiku nuskandino 
dar septynis japonų laivus 
ir sužalojo penkis.

London, rugp. 15—Angli
jos bombanešiai vėl bom
bardavo Berlynu.

Vaizdas iš Raudonosios Armijos ofensyvo Oriolo-Kursko fronte.

Trečiasis Sovieiy Ofemsyvas
-------------------------------------------------- H -------------------------------------

Lietuviai Net Griežčiau 
Kovoja prieš Vokiečius,

Negu Latviai ir Estai

Stockholm, Švedija.—Šve
dų socialdemokratų laik
raštis Vaestgoeta Demokra- 
ten rugp. 12 d. išspausdino 
pranešimų atkeleivio iš Bal
tijos kraštų apie žvėriškų 
nacių terorų tenai ir apie 
latvių, estų ir lietuvių kovų 
prieš įsiveržėlius. Jis rašo:

“Lietuviai priešinasi vo
kiečiams okupantams net 
dar labiau, negu latviai ir 
estai. Katalikų bažnyčia 
(Lietuvoj) taipgi nepalanki 
okupantams.

“Vokiečiai kolonistai pa
sirodė 1942 m. Lietuviams 
ir lenkams ūkininkams bu
vo duota tik dvi valandos 
laiko išsikraustyt iš savo 
ūkių ir užleist juos vokie
čiams kolonistams.

“Buvo išleista įsakymas 
mobilizuot lietuvius į Lie
tu viškųjį Legionų (karui 
prieš Sovietus), bet tiktai 
du iki trijų vyrų iš kiek
vieno šimto pasidavė mobi
lizacijai. Todėl generalis 
vokiečių komisaras buvo 
priverstas atsisakyt nuo 
bandymų sudaryt Lietuvių 
Legionų.

“Keršydami už tai, vokie
čiai (tarp kitko) uždarė 
Kauno Universitetų. Dau
gelis lietuvių pabėgo į miš
kus.”

2,000 TONŲ BOMBŲ ITA
LIJAI PER DIENA

šiaur. Afrika. — Prane
šama, jog Amerikos bom
banešiai penktadienį palei
do daugiau kaip 500 tonų 
bombų į Romos geležinke
lių stotis, lėktuvų stovyk
las ir kitus karinius taiki
nius. Ir nei vienas ameri
kiečių bombanešis nežuvo.

O naktį iš ketvirtadienio 
į penktadienį anglų lakūnai 
numetė 1,500 tonų bombų į 
karo fabrikų didmiesčius 
Milanu ir Turinu, šiaurinė
je Italijoje. 1

Smolensko-Briansko Srityje
Sovietai Taip Pat Smarkiai

Bloškia Hitlerininkus Atgal
I __________________ ____

London. — Sovietai pra
nešė, kad jie sėkmingai va- 
r o pirmyn jau trečių šios 
vasaros ofensyvų prieš vo
kiečius — tarp Smolensko 
ir Briansko; o šiedu mies
tai yra svarbiausi kariniai 
nacių centrai — tvirtumos 
ir geležinkelių mazgai, cen- 
traliniame fronte.

Per tris pirmųsias ofen
syvo dienas raudonarmie
čiai šioje srityje nužygiavo 
pustryliktos mylios pirmyn, 
užėmė Spas Demianska, 
svarbių geležinkelio stotį už 
80 mylių į pietų rytus nuo 
Smolensko ir tiek pat į 
šiaurius nuo Briansko, ir 
atėmė iš hitlerininkų dau
giau kaip 100 kitų gyvena
mų vietovių, tame skaičiu
je miestus bei miestelius su 
geležinkelio stotimis: Pav- 
linovo, Čipliajevo, Borecų, 
Šaikovkų, Grivkų ir gele
žinkelių mazgų Zonoznajų.

Vien kautynėse dėl De- 
miansko buvo užmušta dau
giau kaip 2,000 vokiečių ir 
suimta 130, sudaužyta 11 
priešų tankų, pagrobta 16 
kanuolių, 65 kulkasvaidžiai, 
22 mortiros, trys radijo 
stotys ir kiekiai kitų kari
nių reikmenų.

Grumdamiesi pirmyn iš 
rytų pusės linkui Briansko, 
sovietiniai kovūnai užėmė 
Aksinino geležinkelio stotį, 
pasiekė Karačevo miesto su 
geležinkelio stočia priemies
čius, 28 mylios į rytus nuo 
Briansko, ir perkirto na
ciams geležinkelį, einantį iš 
Briansko į Kijevu.

Šioje fronto dalyje taipgi 
buvo užmušta apie 2,000 
vokiečių, sunaikinta 10 jų 
tankų ir 18 kanuolių ir pa
grobta iš priešų 25 tankai, 
13 kanuolių, 45 kulkasvai
džiai ir 150 motorinių tro- 
kų su įvairiais karo reikme 
nimis.

Šeštadienio oficialiais 
pranešimais iš Maskvos, 
raudonieji lakūnai nušovė 
žemyn dar 42 nacių lėktu
vus.

Leningrado fronte per 
diena tapo sunaikinta dar 
apie 1,000 hitlerininkų, su
daužyta 60 jų fortų ir su
sprogdinta šeši amunicijos 
sandėliai.

Daug Vokiečių Karių 
Nusižudo bei Pabėga 

Iš Sovietų Fronto

Maskva.— Žinios iš Orio
lo srities liudija, kad jau 
pavasarį daugelis vokiečių 
kareivių ir oficierių pabė
go iš rytų fronto bei nusi
žudė.

Didelis skaičius vokiečių 
pabėgėlių prašėsi, kad ru
sai gyventojai juos paslėptų 
nuo nacių vyriausybės.

Vokiečių įgulos koman- 
dierius Oriole buvo išleidęs 
įsakymų šaudyt visus civi
lius gyventojus (rusus), ku
rie padės pabėgėliams. Bet 
ir po to įsakymo vis dau
giau vokiečių bėgo iš fron
to ir slapstėsi.

Gyventojai matė, kaip 
hitlerininkai varė linkui 
vakarų šimtus areštuotų, 
tyčia susižeidusių vokiečių 
kareivių. Ypač daug vokie
čių nusižudė, kai Sovietai 
pradėjo galutinai šturmuot 
Oriolu.

AMERIKOS KARO IŠLAIDOS 
PER MĖNESI

Washington. — Liepos 
mėnesį šiemet Jungtinės 
Valstijos išleido karo reika
lams $6,746,000,000, tai 
$442,000,000 mažiau negu 
birželyje. Viso nuo 1940 m. 
liepos 1 • d. iki 1943 m. lie
pos 31 d. karas Amerikai 
lėšavo 116 bilionų ir 800 
milionų dolerių.

SIAUČIA ŽIAURIAUSI
MŪŠIAI PRIEŠ NACIŲ
KIKUČIUS CHARKOVE

London, rugp. 15.—Nuo
žmios kautynės siaučia pa
čiose Charkovo gatvėse. 
Raudonarmiečiai prasiver
žė į tų ketvirtų didžiausių 
Sovietų miestų iš rytų, 
šiaurių ir pietų rytų šonų

AMERIKOS LAKŪNAI 
PLEŠKINO LĖKTUVŲ 
FABRIKUS AUSTRIJOJ

Cairo. — Jungtinių Val
stijų bombanešiai, atskridę 
apie 1,250 mylių iš Šiaur. 
Afrikos, numetė daugiau 
kaip 330 tūkstančių svarų 
bombų į didžius nacių lėk
tuvų fabrikus Wiener Neu- 
stadte, 27 mylios į pietus 
nuo Vienos, buvusios Aus
trijos sostinės, šeštadienį 
dienos laiku. Bombos sukė
lė didžius gaisrus ir sprogi
mus fabrikuose ir taip pat 
sunaikino kai kuriuos iš 
400 gatavų lėktuvų, tupėju
sių ant žemės. Nei vienas 
amerikiečių bombanešis ne
žuvo.” Tie fabrikai pastaty
davo naciams po ketvertų 
šimtų Messerschmitt lėktu
vų kovotojų per mėnesį.

(N usileido. Šveicari j o j vie
nas, manoma, iš tų ameri
kiečių bombanešių, kurie 
atakavo Wiener Neustad- 
tą.)

Sovietai Triuškina Na
cius Centr. Fronte

London, rugpjūčio 15. — 
Briansko - Smolensko fron
te Sovietai pažygiavo dar 
iki penkių mylių pirmyn ir 
paėmė 80 gyvenamų vieto
vių; per dienų užmušė 5,- 
000 vokiečių ir apsupo Ka
račevo miestų su geležinke
lio stoch, 30 mylių į rytus 
nuo Briansko.

500 mylių ilgio fronte 
raudonarmiečių jėgos per 
24 valandas sunaikino 95 
vokiečių tankus, pagrobė 58 
tankus ir nušovė žemyn 54 
nacių lėktuvus.

Tūkstančiai Kanuolių 
Kiekvienoj Mylioj

Briansko Frontas. — Kai 
kuriuose šio fronto sekto
riuose po tris tūkstančius 
sovietinių kanuolių kiek
vienoje mylioje bombarduo
ja vokiečius. Tai 10 kartų 
tirštesnis kanuolių subūri
mas negu buvo prie Verdu- 
no, praeitame kare.

šiaur. Afrika. — Ameri
kiečiai pažygiavo dar 8 my
lias pirmyn Sicilijoj ir už
ėmė San Angelo ir Patti 
miestus.

ir taip apsupo Chorkovų, 
kad telieka jau tik trijų 
mylių spraga naciams pa
sprukti į pietus. Visi keliai 
ir laukai užsikimšę vokie
čiais, trokais ir vežimais 
bėgančiais sumišime iš mie
sto, kaip teigia pranešimai 
iš Maskvos. Jie sako, jog 
hitlerininkai Charkove su
spausti taip kietai, kaip 
plieno replėmis. Bet palie
kami nacių užpakalio sar
gai dar įtūžusiai kaujasi, 
kad sulaikyt rusus ir ap
saugot daugumų bėgančių 
vokiečių.

Į šiaurių vakarus nuo 
Charkovo hitlerininkai su 
skaitlingais tankais net da
rė kontr-atakas, bet sovie
tiniai kovūnai ištaškė juos 
ir užėmė dar eilę miestelių 
ir kaimų. Tuo pačiu žygiu 
raudonarmiečiai pagrobė 
daugius jau iškultų kviečių 
ir rugių.

Naujausios žinios sako, 
kad visiškas Charkovo atė
mimas iš vokiečių tai tik 
valandų klausimas.

Talkininkai Bombarduos
Romų, nors Ji Paskelbta 1 

“Atviru” Miestu
Alžyras. — Nors Italijos 

valdovas Badoglio paskelbė 
Romų “atviru” (nekariniu)' 
miestu, suprantama, pagal 
popiežiaus pasiūlymų, vis 
tiek talkininkai iš oro bom
barduos Roma. Nes per jų 
naciai tebesiunčia savo ka
riuomenę į pietinę Italiją ir 
Romoje tebeveikia amunici
jos fabrikai ir karinės ita
lų įstaigos. Taip užreiškė 
Alžyro, talkininkų centro, 
radijas. 

_______ e 
Laimime Kovų prieš

Nacių Submarinus 1 

—— '•‘■•a

Washington.—Prez. Roo- 
seveltas ir Anglijos prem
jeras Churchill išleido ben
drų pranešimų, kad per tris 
paskutinius mėnesius talki-' 
ninkai nuskandino bent 90 
nacių submarinų; o nuo 
1943 m. pradžios talkinin
kai iki šiol pasistatė tiek 
naujų laivų, kad trimis mi
lijonais tonų viršijo nuos
tolius, kokių fašistinė Ašis 
padarė Jungtinių Tautų 
laivams.

Rooseveltas ir Churchil- 
las, tačiaus, įspėjo, kad na
ciai dar turi gana daug 
submarinų ir vis dasistato 
naujų.

London. — Anglų lakū
nai padegė bei susprogdino 
dar kai kuriuos karinius 
Italijos fabrikus Milane.

■



- trrminr nw r.ji iniiMM■■■■i ......
- •

'Antras Puslapis
~ Ul" 1 " įl,|i " r i ■ ‘ ... i ----------

Laisvė, Lithuanian Daily1 NeWS •1

i LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED ŠY 

The Laisvė, Inc<
F Every day except Sundays and Holiday^ 

Established April 5, 1911
421 LORIMER ST., BROOKLYN, 6, NEW VbftK 

Tel. STagg 2-8878
President Jos. Weiss
Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor Roy Mlzara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...................... $6.50
United States, six months .................. - $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ....................  $7.00
Brooklyn, N. Y., six months _............. $3.75
Foreign countries, per year ................ $8.00
Foreign countries, six months ______  $4.00
Canada and Brazil, per year ....... .........$7.00
Canada and Brazil, six months-------- $3.75

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

Act of March 3, 1879.

Mūsų Pasižadėjimas 
Filipiniečiams

Amerika turi žiūrėti, kad šį sykį jos 
pasižadėjimas filipiniečiams būtų išpil
dytas. O pasižadėjimą visos Amerikos 
vardu padarė mūsų prezidentas ir vy
riausias ginkluotų, jėgų komandierius. 
Prezidentas pareiškė, kad kaip greitai 
japonai bus išmušti iš filipinų žemės, fi
lipiniečiai gaus pilną laisvę ir nepriklau
somybę. Jie galės turėti laisvą, demokra
tišką respubliką. Jungtinės Valstijos 
jiems po šio karo nebediktuos.

Tai labai augštas ir gražus pasižadė
jimas. Jį reikės ištesėti. Filipiniečiai pa
sirodė gabiais ir drąsiais kovotojais. Jie 
nenusilenkė prieš daug, skaitlingesnį 
priešą. Jie kovojo prieš įsiveržėlius ja
ponus už kiekvieną savo žemės pėdą. Pa
sidavė tiktai nebenugalimai jėgai. Jie 
ištroškusiai laukia išlaisvinimo. Jiems 
tą išlaisvinimą savo ginklais neša Jung
tinės Tautos.

Argentinoje Kelia Galvų 
Fašizmas

Rugpjūčio 13 dieną skaitome prane
šimą: “Argentina plečia šaVo karą 0rieš 
Raudonuosius’. Provincijų valdonams 
įsakyta padvigubinti pastangas nuslopi
nimui komunizmo. Banga areštų kyla. 
Vyriausias naujojo režimo taikiklis yra 
darbo unijos. Nužiūrint! dšnienis laiko
mi kalėjime be tėism6.^°

Tai tokie juodi vėjai pučia iš tos Pietų 
Amerikos respublikos. Ten kelia galvą 
juodasis fašizmas. Ramirez režimas nei 
kiek ne geresnis už buvusį Costello re
žimą. Tarptautinėje politikoje tebelaiko 
ryšius su fašistine Ašimi. Naminėje po
litikoje smaugia darbininkus ir naikina 
demokratines žmonių teises. Pirmiausia 
puola komunistus, paskui darbo unijas, 
paskui visus radikalus, o paskui visus 
žmones. Areštuojami ir grūdami į kon
centracijos punktus visi, kurie tik yra 
Ramirez nužiūrimi. Bet diktatoriaus Pe
dro Ramirez fašistinė žvaigždė užges 
kartu su Hitlerio, jeigu ne pirmiau. Ar
gentinos žmonės yra pamylėję demokra
tiją ir laisvę. Tos meilės iš jų neišplėš 
joks fašistinio režimo siautimas. Rami
rez turėtų pasimokinti iš Mussolinio li
kimo.

1,1 y —— -i

tegul Griūva Roma ir Berlynas
• Amerikiečiai ir anglai lakūnai vėl iš 
oro daužė Romą ir Berlyną. Šiuos žo
džius rašant nuostolių apskaičiavimai 
dar nepadaryti. Bet svarbu, kad Talki
ninkų vadovybės neapgavo jokios veid
mainingos ašaros, jog reikią pasigailėti 
“Amžinojo Miesto Romos”. Pasigailėji
mas dabar reikštų kriminalystę. Roma 
tebėra fašizmo ir priešo sostinė. 
Kbl ji tokia bus, ji turi būti griaunama 
be jokio pasigailėjimo.

Garbė tiems lakūnams, kurie tą drą
sų Žygį atliko. Amžina atmintis tiems 
karžygiams, kurie tame žygyje krito!

Gaila Žento ir Gaila Varškes
Kiek yra laikraščių kolumnistų, tiek 

planų ir filozofijų. Kiekvienas gieda sa
vo. Daugelis jų yra visai paklydę ir pa
tys su savimi nebesusikalba.

Prie tų reikia priskaityti New York 
World-Telegram kolumnistą Ludwell 
Denny. Jis bijo visko, bet labiausia bijo 
Sovietų Sąjungos. Ne tik jis bijo, bet ir 
savo nelaimingus skaitytojus stengiasi 
išgąsdinti. Blogai, girdi, “Rusija reika
lauja tuojau pradėti ofensyvą vakaruo
se” ir “jau nebetaip lengva atsisakyti 
nuo ofensyvo, kaip pirmiau.” •

Ne todėl, žinoma, kad toks ofensyvas 
reikalingas sutriuškinimui Hitlerio ka-

rinės mašinOš. Tas reikalas, matytu po
tipi Dfcrihy Visai nesvarbūs. Jam būbi kas 
kitas.

Atsisakyti pulti Vbkiėtiją iš vakdrtį, 
atsisakyti dabar atidalyti vakaruosi 
frontą, šaukip Derinį /Sudaro didelį par 
Vbjiį. Iš kur? Gal iš Vokietijos, gal iš 
Ašies? Nieko panašaus, štai kur pavo
jus: Daleiskime, “jeigu Rusija, kokiu 
nors stebuklu, išgrūstų Vokietiją, pir
ma, negu Talkininkai įsiverš į vakarus. 
Tada faktinai Rusija viena galėtų dik
tuoti rytinės Europos ir Vokietijos, jei
gu ne visos Europos, taikos sąlygas.”

Štai ko bijo Denhy ir Viša ta reakci
nių kolumnistų brolija. Jiems rūpi ne 
sutriuškinimas Ašies ir nušlavimas fa
šizmo, bet tik tas, kad galėjus pribūti 
laiku, kbl dar Bau do no j i Armija viena 
visai neapsidirbo su priešu, idant “su
tvarkius” rytinės Eūropos ir Vokietijos 
reikalus. Jie nenori antro fronto, bet ir 
bijo, kad be antro fronto gali kas nors 
pasivėlūoti pribūti taikos sąlygas padik
tuoti.

Kvaila jų ta baimė. Taikos sąlygas nu
statys bendrai visos Jungtinės Tautos. 
Ir apie tai dabar reikia kuomažiau'šia 
plepėti. Didžiausias prieš visus mus dar
bas, tai sudaužyti Ašį, laimėti karą, 

baigti liejimą kraujo ir naikinimą žmo
nijos tūrto.

Labai Peiktinas Federacijos
Nusistatymas

Rodos, ir akliausiam turėjo šalies 
Kongresas pilnai įrodyti, kad jis mažai 
tesiskaito su darbo žmonių interesais. 
Priėmimas Smith-Connally biliaus buvo 
toks smūgis organizuotiems darbinin
kams, kurio jie ilgai negalės užmiršti ir 
turės gerai paprakaituoti jo panaikini
mui.

Darbo unijos galėtų ir turėtų būsi
muose kongresiniuose rinkimuose išvien 
darbuotis ir nelemtuosius kongresmanus 
negarbingai atleisti amžinoms “vakaci- 
joms”. Su tuo supratimu C. I. O. Pildo
moji Taryba suorganizavo specialį poli
tinio veikimo komitetą. Komiteto pirmi
ninku yra Sidney Hillmanr Amalgameitų 
Rubsiuvių Unijos prezidentas.

Brolis Hillmanas kreipėsi į Amerikos 
Darbo Federacijos Pil'd. Tarybą ir pasiū
lė jai išrinkti panašų politinės veiklos 
komitetą. Tiedu komitetai sūseitų ir iš
dirbtų *bendrą planą Hnkimains. Bet 
Federacijos Taryba be jokių ceremonijų 
Hillmano propoziciją atmetė, pareikšda
ma, kad jos komitetas nenori įsivelti į 
jokias koalicijas su jokiais kitais pana
šiai komitetais.

Rezultatas toks, kad organizuoti dar
bininkai neturės vienybės būsimuose rin
kimuose. Dažnai vieni statys bei rems 
vieną kandidatų surašą, kiti kitą. O 
tas tiktai duos progą “prašliaužti” į 
Kongresą tiems patiems darbininkų 
priešams, kurie dabar ten randasi ir 
-darbininkus ėda!

Federacijos vadų pasielgimas yra 
peiktinas. Nbrs jie dažnai garsiai šneka 
apie darbinihkų vienybę, bet kaip tiktai 
prisieina praktikoje tą idėją pravesti, jie 
išeina prieš.

Tačiau reikia tikėtis, kad Federacijos 
unijistų masės užgiedos kitaip. Nors 
viršūnėse politinės unijistų vienybės ne
bus, liet apačiose, miestuose; ir valstijo
se jie suras bendrą kalbą. Tam mūsų ti
kėjimui pamato yra. Puikų pavyzdį jau 
davė New Jersey valstijos unijistai. Vi
sos didžiosios darbo unijos iki vienai re
mia Murphy kandidatūrą į gubernato
rius. Mūfphy gi kandidatuoja ant de
mokratų tikieto. Darbininkai taip nuo
širdžiai remia Murphy, jog į kelias die
nas Surinko virš keturius šimtus tūks
tančių piliečių parašų uždėjimui jo ant 
baloto, nors įstatymai tereikalauja vieno 
tūkstančio parašų!

Beje, Murphy yra Amerikos Darbo 
Federacijos New Jersey valstijos sekre
torius, vienok jį nuoširdžiausiai remia 
visos Q.I.O. unijos ir geležinkeliečių bro
lijos. Tuo tarpu bosai iŠ Ėederacijbs Pild. 
Tarybos arogantiškai pareiškia: Mes 
neisime į jokią politinę koaliciją su žmo
nėmis iš C.I.O. bei geležinkeliečių broli
jų* , r .. ,

Tie darbininkų pasidalinimo palaiky
tojai nieko nepamiršo ir nieko neišmo
ko. Jiems akių neatidarė net ir Smith- 
Connally bilius. Dažnai pamanai^ kad 
gal tiktai grabo lenta ištiesins tų sustor- 
žievėjusių lyderių kupras.

Genet*. Karvelio Svei
kinimas Pabaltijo 

ŽmoniųSusirinkimui
Sūširihkihias įvyko paminėti trijiį ittėtų šiikaktį nuo 
įsisteigimo sovietinės santvarkos Lietuvoj, Estijoj 

ir Latvijoj. \
Draugai, mes dalyvauja

me mūšiuose linkui Oriolo 
ir Kursko, tbdėl negalėjom 
atsiųsti delegacijos į šią iš
kilmingą mūsų žmonių 
šventę. Vardu Raudonosios 
Armijos lietuvių dalinio ka
rių, karininkų ir politinio 
štabo mes siunčiame savo 
nuoširdžiausius sveikinimus 
Lietuvos Sovietinės Sociali
stinės Respublikos vyriau- 
sybei.

Lietuviai pakilo kovon ir 
petys petin ‘šu Rusijos ir 
visų kitų sovietinių tautų 
žmonėmis kovoja prieš 
ilgaamžį jųjų prieš ą— 
vokiškuosius įsiveržėlius — 
dėl išlaisvinimo Tarybinės 
Lietuvos ir visų sovietinių 
žemių. Pereitą žiemą mūsų 
lietuviški pulkai dalyvavo 
Raudonosios Armijos ofen- 
syve ir uždavė priešui skau
džių smūgių. Tuose mūšiuo
se lietuviai kariai ir kari
ninkai parodė' didžiausį pa
siryžimą ir puikiausią dis
cipliną. Tokie kovotojai, 
kaip leitenantas Aleksand
ravičius ir vyresnysis sar- 
žentas Smilga, eiliniai kariai 
Kvederelis ir Petrovas, me- 
dikalio skyriaus tarnautoja 
Dieninaitė, šaulė Kutraitė 
ir daugelis kitų, yra puikus 
pasisekimo pavyzdys. Žie
miniai mūšiai užgrūdijo lie
tuvius kovotojus būsimiems 
mūšiams.

Liepos mėnesio mūšiuose 
linkui Ofiolo ir. Kursko, 
mūsų kariai,' įkvėpti jųjų 
protėvių didvyriškų darbų 
prie Durbės, Saulės, Pilėnų 
ir Žalgirio, kovojo su tik
ru lietuviškų^ atkaklumu.

Karininkai, šauliai, kul- 
kasvaidininkai, artileristai, 
snaiperiai, mortyrų ope
ruoto jai be baimės žiūrėjo 
mirčiai į akis ir atėmė iš 
priešo pergalę. Nors prie
šas paleido tūkstančius šo
vinių į mūsų pozicijas, šim
tai jo bomberių sėjo ant 
mūsų galvų mirtį iš oro, bet 
lietuviškieji Raudonosios 
Armijos daliniai atlaikė vi
sas priešo atakas. Jie pasi
žadėjo kovoti taip, kaip ko
vojo Stalingrado kariai ir 
jie savo žodį išlaikė. Kuo
met hitlerininkai, metė į 
mūšį dideles infanterijos 
ir tankų spėkas, jų tarpe 
ir sunkiuosius “tigrus”j 
mūsų pulkai jiems užkūrė 
karščiausią pirtį. Mūsų pul
kai, vadovaujami Motiekos 
ir Kisieliaus, pirmuosiuose 
mūšiuose sunaikino ketu
rias hitlerininkų kareivių

kompanijas ir sudaužė tu
ziną tankų. Atmušę priešo 
atakas-, mūsų koVotojai pe
rėjo iš apsigynimo į užpuo
limo taktiką. Kavaliūno ko
mandoje mūsų pulkas pri
vertė pri’ėšą pasitraukti at
gal į savo pozicijas ir, gavęs 
pastiprinimų, padarė kontr
ataką, šuniūšė priešo bata- 
lijoną ir paėmė daug gro
bio. Vyresniojo leitenanto 
Ovečėnkos vadovybėje da
linys atmušė penkias prie- ( 
šb atakas, bet buvo apsup
tas priešo didesnių Spėkų. 
Aštriame mūšyje mūsų da
linys šūmūšė hitlėrinihkus. 
Saržehto ŽiVatkausko va
dovaujama grupė sUdūužė 
keturius priešo tankus.

Kiekviena mūši'o valanda 
gimdė naujUs. didvyrius. 
Saržentas Gricius mūšyje 
nudėjo vienuoliką hitleri
ninkų. JuOzapaitis nudėjo 
dvidešimt vokiečių. Ir nors 
buvo sužeistas, bet nesi
traukė iš mūšio. Snaiperis 
Daunoravičius a t k e ršijo 
nužudymą jojo žmonos ir 
keturių vaikų, užmušda
mas keturiasdešimts vokie
čių, kurių šešioliką jis su
naikino vieną dieną. Snai
peris Korolkovas, būdamas 
du kartu sužeistas, nesi
traukė iš mūšio, pakol buvo 
sužeistas trečiu kartu ir 
kuomet karininkas įsakė 
jam pasitraukti. Herojė Bi
rutė Karosienė, būdama su
žeista, pakilo, ant kojų ir 
šaukdama <xUž Tarybų Lie
tuvą, pirmyn!” vedė karius 
į ataką ant pri'ėšo. Sovietų 
Sąjungos herojus majoras 
Buberis ir leitenantas pulk. 
Dilmanaš akstino kovotojus 
savo asmenišku drąsos pa
vyzdžiu, laiku pravedė 
kontr-ataką ant priešo. 
Saržentas Colotas ir fca- 
guckas parodė nepaprastos 
drąsos, kuomet jie bėgo už
gesinti šovinių krovinius, į 
kuriuos priešas buvo patai
kęs ir uždegęs. Leitenantas 
Serėpka nudėjo deS’etkus 
hitlerininkų kulkasvaidžio 
ugnimi, išsivilkęs kulkas- 
vaidį į atvirą pbžiciją.

LibtuVOs žmonės nieka
dos nepamirš her'ojižmo sa
vo ištikimo Sūnaus Viktoro 
Jane'cevičįauš. Jis buvo su
žaistas ir pateko priešo ne
laisvėn. Vokiečiai jį bal
siai kahkinb. Nukirto jam 
rankas ir kojas, plėšė tarpe 
dviejų stūlpų, paskui kepė 
aht Ugnies. Jo šukanėveik- 
tą lavoną surado mūšų 
pulkas, išmušęs priešą iš

pozicijos. Jis mirė tikro 
didvyrio mirtimi, nesuteik-* 
damas priešui militarinių 
informacijų. Kariai prisie
kė atkeršyti jojo mirtį.

Neseniai mūsų daliniai 
Šurkaus ir Motiėkaus vado
vybėje prasimušė pro priešo 
tvirtai apginkluotas pozici
jas ir po aštraus ranka 
rankon susibčmimo užėmė 
dvi apgyventas Vietas.

Lietuviškų pulkų pasise
kimai yra atžymėti armijos 
pranešimuose.. Puikiai ži
nomi vardai karžygių, atsi
žymėjusių daugelyje fronto 
sektoHų. 987 lietuviai tapo 
apdovanoti ordinais ir me
daliais.

Mes, Raudonosios Armi
jos lietuviškų pulkų kariai, 
puikiai žinbme, kad patys

Sudbury, Canada
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sprendžiamieji mūšiai dar 
tik ateina. Bet pergalės 
dienos nebetoli. Mūsų pa
stangos nukreiptos į pa
greitinimą tos dienos.

Šiandien, visų didžiausioj 
mūsų žmonių šventėje, mes 
prisiekiame: Ištikimi liau
dies vaikai sugrįš į nuterio- 
tą tėviškę ii* iškels aut Ge- 
dhhirtb kalno Tarybų Lietu- 
Vos vėliavą!

Tvirtas yra sovietinių 
žmonių draugiškumas, kurį 
parodo Raudonosios Armi
jos kovotojai. Mūsų pasiry
žimas laimėti, mūsų di
džiausia meilė mūsų tėvy
nei ir mūšų didžiausias pa- > 
si tikėjimas vyriausio Sovie
tų Sąjungos komaridiėriaus 
Maršalo Juozo Stalino geni
jui!

CCF Kandidatas Laimėjo
Laike Ontarijos seimelio rin

kimų kainpanijbš, kaip kituo
se distHktuoše, taip ir Šūdbu- 
rio dišlrikte būvo išstatyti tri
jų partijų kandidatai: libera
lų, k'dnservatyVų ir CCF. Li
beralai statė J. M. Cooper (iš 
profesijos advokatą ir per 6 
metus buvusį seimelio narį), 
prbgresyviai konSfervatyvai H. 
Waisberga (advokatą), o CCF 
— Pv. H. Carliną, CIO organi
zatorių, kurio pastangomis su
organizuotas International Un
ion of Mine, Mill and Smelter 
Workers 598 skyrius, kuriame 
prikldusb 10,000 mainierių, 
dirbančių nikelio industrijoj.

Virš minėtos dvi kapitalisti
nės partijos ir jų statomi kan
didatai, ndmatydanii, kad ne
laimės, pradėjo skl'eisti propa
gandą ' per vietinį radio ir 
spaudą, kad CCF išrinkus 
krašto gyventojai netektų nuo
savybės, viskas būtų paimta į 
valdžios rankas, ir t.t.

Sudburio miesto stambieji 
biznieriai ir International Ni
kelio Kompanija,, matomai ne
pasitikėdami senųjų partijų 
kandidatų laimėjimu, išstatė 
savo kandidatą — ir dar ne vi
sai prastą, pAtį Sudburio mies
to majorą W. S. Beaton ir pa
vadino jį “Independent CCF.” 
Jie manė, kad tokiu būdu su
skaldys CCF balsus.

Bet darbo žmonės, nežiūrint 
kokiai orgAnizacijai priklausė, 
tą gerai suprato ir pažino jų 
užtaisytą meškerę ir nepasi
davė pagauti.

Kuomet atėjo rinkimų die
na, rugpjūčio 4, dauguma bal
savo už unijistą, CCF kandi
datą R. H. Carlin, štai kokios 
buvo balsavimų pasekmės:

R. II. Carlih (CCF) 14,712
J. M. Cboper (Lib.) 8,329
W. S. Beaton (Ind. CCF) 

l;607.
H. WAisbęrg (P. C.) 1,032. 
Tad CCF kandidatas R. H.

Catlin, kurį palaikė visų pa
žiūrų darbininkai, liko išrink
tas į Ontarijos seimelį atsto- 
vAuti sudburiečius. •

SudbUriėtis.

GAiidAihi pėdę hedžniiirškitė ii 
aavo šalies reikalus — pir- 

kitė bdntis ir šthhipaš.

Amerikos lėktuvai rtdikina Rumunijbs žibalo šaltinius Ploesti centre. Sakoma, 
kad mūsų lėktuvai sunaikino * apie 50 nuoŠ. • žibalo toje srityje. Apie dvidešimt 
lėktuvų nebesugrįžo.

New Haven, Conn.
Klaidos Pataisymas.

“Laisvėj,“ iš rugpjūčio 3 die
nos mano korespondencijoj įsi
skverbė klaida. Ten pasakyta, 
kad J. Rudminas aukavo $7, o 
turėjo būti $10 ir kur sakoma 
B. Aleksa, tai turėjo būti F. 
Aleksa, šiuomi pataisau klaidą 
ir atsiprašau aukautojus.

J. Aleksa.

So. Boston, Mass.
Laiškas Redakcijai Tik Patvir

tina Pirmesni Aprašymą
Liepos 3 d., š. m., Laisvėj 

buvo pažymėta, kaip antifašis- 
tinius darbuotojus bandoma iš
koneveikti ir diskredituoti, t. 
y., So. Bostono žinyčios vedė
ją prof. B. F. Kubilių. Ir štai 
rugpj. 6 d. Laisvėje pasirodo 
angliškas laiškas redakcijai. 
Jog tas William Gunter, su
perintendentas Metodistų baž
nyčių, lietuviškai neskaito ir 
jo negalima kaltinti, kad jis 
nežino prasmės pirmesnio ap
rašymo, kaipo tikslo, kad Ku- | 
bilius norima prašalinti iš lie- V 
tuvių žinyčios, kurioj per su 
virš 20 metų jis buvo. Gunter 
savo laiške pasako: “Mr. Ku
bilius has been removed by 
the District Superintendent as 
the Pastor of St. John’s Lith
uanian Methodist Church in 
South Boston.” Ir toliau: “Mr. 
Kubilius has deliberately ig
nored request made by the 
authorities that religious serv
ices under his leadership in St. 
John’s Lithuanian Church, 
must cease.” k

Reiškia, jei ne šis karas ir 
jei Kubilius būtų nieko nevei
kęs pagelbėjimui sutriuškinti 
nacizmą, būtų nereikėję jį 
prašalinti iš “šventojo Jono ži
nyčios,” būtų buvęs geras taip, 
kaip su virš 20 metų buvo ge
ras.

Gbnter aiškina savo laiške, 
kokią procedūrą naudojo, o 
kaip korespondentas parašė jo 
prašalinimui. Ne šerifo ii* in- 
džionkšino dalykas svarbą su
daro, bet reakcinis pasimoji- 
rtiaš ant Kubiliaus už jo žmo
niškus pasidarbavimus link ka
ro laimėjimo Talkinirtkafns. 
Pagalfaus L. korespondentas 
pats neišgalvojo šerifo ir in- 
džionkšino, pats Kubilius £ė- 
rokaHi būryje savo draugų tai 
sakė birž. 24 d. Ir jo šventa 
pareiga tikruosius faktus hu- 
šviesti, jei taip jrra.

INSURE YOUR HOME 
,, AGAINST HITLER/



f

Ar Vokiečiam Pritruks Aliejaus? Busimieji Amerikos Namai
Kas būtų, jei šiandien 

Vokietijai pritrūktų alie
jaus? Atsakymas berods 
lengvas: ji tuomet negalėtų 
kariauti. Ji būtų nugalėta. 
Nes moderniškasis karas, 
be kitų savybių, skiriasi' 
nuo senovės karų tuomi, 
kad jis varomas aliejumi. 
Be aliejaus nelekios lėktu
vai, be aliejaus sustos tan
kai, be aliejaus negalėsi 
gabenti motoriniais sunkve
žimiais kariuomenės. Taigi 
aliejus yra vienas svar
biausių elementų dabarti
niame kare. ♦

Talkininkai aliejaus turi 
užtenkamai. Jungtinės Val
stijos, Tarybų Sąjunga, An-
glija (ši gauna aliejaus iš 
Irako, Persijos, ir, žinoma, 
iš Amerikos) aliejaus bado 
nekenčia.

Ne taip yra su Ašimi.
Tiesa, Japonija, užka

riaudama Rytų Indijas, įsi
gijo didelius aliejaus šalti
nius, bet ji negali jo pri
statyti Vokietijai ir Itali
jai, o pastarosios negali jo 
parsigabenti, nes talkinin
kai laiko jas užblokadavę.

Čia ir įdomu pažvelgti, 
kaip stovi Vokietija su alie
jumi — Vokietija, vyriau
sioji Ašies dalis, pati Ašies 
širdis.

Aną dieną vienas New 
Yorko Times’o bendradar
bis Londone, Mr. David An
derson, patiekė įdomių da
vinių dėl Vokietijos alie
jaus.

Straipsnio autorius pa
brėžia, kad Vokietija galėtų 
sunaudoti 30 milijonų tonų 
aliejaus per metus, bet, tiek 
neturėdama, ji gali apsieiti 
ir su 15-ka milijonų tonų 
arba mažiau. Ir ji, matyti, 
ir apsieina.

Nes Anglijos Ministry of 
Economic Warfare (Kari
nio Ūkio Ministerija), ku
rios duomenys paprastai es
ti“ korektiški, teigia, kad 
Vokietija pasigamina dirb
tino (sintetinio, sudėtinio) 
aliejaus apie 5,000,000 tonų 
per metus ir gauna natura- 
lio aliejaus apie 8,750,000 
tonų per metus. Vadinasi, ji 
apsieina su apie 14-ka mi- 

. Ii jonų tonų aliejaus per me
tus.

Sintetinį aliejų vokiečiai 
dirba daugiausiai iš anglies, 
kurios jie turi užtenkamai. 
Fabrikai, dirbą aliejų, dau
gumoje yra tokiose vietose, 
kurių talkininkų bomberiai 

. kol kas mažai pasiekė. Sin- 
' tetinio aliejaus gamyba au

ga.
Sintetiniam aliejui ga

minti vokiečiai turi du pro
cesus: (1) Bergius hydro
genation procesas— čia ga
minamas aukštos kokybės 
aliejus; (2) .Fischer - 

Tropsch procesas, *kuriuo 
gaminamas prastas gazoli
nas, bet geras tepimui alie
jus.

Natūralinis Aliejus
Kaip gi dabar su natūra

liniu aliejumi?’ Iš kur jo 
vokiečiai gauna?

Visųpirmiausiai, iš Ru
munijos. Rumunijos alie
jaus šaltiniai pagamina 
apie 5,500,000 tonų aliejaus 
per metus, bet vokiečiai jo 

' viso negauna; vokiečiai te- 
gauną tik apie 2,000,000 to
nų, o vienas milijonas eina 
Italijai.

Yra aliejaus šaltinių Au
strijoje ir Vengrijoje. Iš 
čia Ašis tegaunanti apie 
2,000,000 tonų per metus. ’

Prie to, yra aliejaus šal
tinių okupuotoje Lenkijoj, 
— iš kurių vokiečiai gauna 
apie pusę milijono tonų per 
metus.

Pačioje Vokietijoje, netoli 
Hanoverio ir Hamburgo 
taipgi yra aliejaus šaltinių, 
kurie arti milijono tonų per 
metus duoda aliejaus.

Sakoma, kad ir E'stijoje 
yra tam tikrų medžiagų, iš 
kurių lengvai padirbamas 
aliejus, — juomi vokiečiai 
kol kas naudojasi.

Tenka pridėti ir tą: prieš
karą vokiečiai gabenosi 
aliejų iš užsienio — Jungti
nių Valstijų, Meksikos, Ve- 
nezuelos, — ir talpino į 
sandėlius. Ar iki šiol jie 
tų rezervų turi kiek nors 
likusių, sunku pasakyti. 
Manoma, kad tie rezervai 
jau bus išsemti, nes per pa
staruosius du metus Hitle
rio karinės operacijos buvo 
tokios didelės, tiek daug 
aliejaus sunaudojo, kad 
joms prisiėjo atiduoti pasa
kiški kiekiai tonų aliejaus.

Mr. Anderson todėl ir pa
brėžia, kad aliejaus stoka 
vertė Vokietijos vyriausią 
karo vadovybę rizikuoti vi
ską ir veržtis į Kaukazą. 
Tą vokiečiai imperijalistai 
pernai ir padarė: jie vedė 
ofensyvą dviem ruožtais — 
vienas ant Stalingrado, o 
kitas — į Kaukazo aliejaus 
šaltinius. Bet čia jie gavo 
tokią pirtį, kokios niekad 
nesitikėjo. Hitleris ne tik 
negavo Kaukaze aliejaus, 
bet savo milijonus tonų a- 
liejaus išeikvojo ir milijo
nus žmonių gyvybių.

Kad pakirsti Hitleriui 
aliejaus gavimą, talkinin
kams tenka sunaikinti alie
jaus šaltinius ir tuos fab
rikus, kuriuose sintetinis 
aliejus gaminamas.
Daužyti Aliejaus šaltinius.

Prieš porą savaičių ame
rikiečiai lakūnai pasiekė 
Rumunijos aliejaus šalti
nius Ploesti srityj) ir juos 
smarkiai apdaužė. Menama, 
kad per kokią pusę metų 
sugriautos aliejaus priemo
nės nebus atsteigtos. O 
tai reikš milžiniškus Ašiai 
nuostolius. Jei talkininkų 
bomberiai dažniau Ploesti 
aliejaus šaltinius aplanky
tų, aišku, tai būtų dar di
desnis smūgis Hitleriui.

Kaipgi sunaikinti mažai 
pasiekiamus fabrikus, ga
minančius sintetinį vokiečių 
karo mašinai aliejų?

Geriausias būdas taip: 
atidaryti antrąjį frontą 
Vakarų Europoje, mušti 
Hitlerį į vakarus, ir tuo pa
čiu sykiu iš Vakarų Euro
pos daužyti tuos fabrikus, 
kurie šiuo metu keblu pa
siekti.

Atidarius antrąjį frontą, 
Hitleris ne tik turėtų savo 
kariuomenės tam tikrą kie
kį ištraukti iš Rytų Fronto 
(kas palengvintų Raudona
jai Armijai kariauti), bet ir 
būtų priverstas daugiau 
aliejaus išeikvoti. O tas ir 
priartintų vokiškiems plė
šikams greitesnį galą!

. R. M.

Raudonosios Armijos kariai puola nacius Oriolo fronto sektoriuje.

Oru Lekiantieji Tavoriniai Traukiniai 
Numatomi Pokarinėje Gadynėje

Jeigu vieną gražią 
dieną jūs pamatysite 
lekiant padangėje lenciūgo 
formoje orlaivių eilę, tai ži
nokite, jog tai progreso 
produktas transportacijos 
srityje. Bandymai jau da
bar daromi, o po karui bus 
paleista praktikom Visai 
neseniai iš Kanados orlai
vis su prikrautu prekių 
sklandytuvu laimingai nu
lėkė ,į Angliją.

Milžiniški prekiniai or
laiviai, traukianti paskui 
save penkis ar šešis sklan
dytuvus (glaiderius), pri
krautus įvairių prekių, 
skris skersai Amerikos kon
tinentą su tokiu greitumu, 
apie kokį transportacijos

Naminis Būdas Džio
vinti Maistą

Namuose galima sudžio*- 
vinti bile daržoves, varto
jant naminį gesinį pečių ir 
tam tyčia padarytus ir ap
trauktus retu švariu aude
klu padėklus, kurie tiktų 
ant pečiuje esančių briau
nų.

Štai kokį pamokinimą 
duoda Public Service Co. of 
Northern Illinois:
, 1. Pašutink garu daržo7 
ves, kurias manai džiovint, 
vartojant sandariai uždaro
mą puodą, kuriame daržo
vės turi būt sudėtos virš 
verdančio vandens.

2. Nulupk daržovių ar 
vaisių odą.,

3. Supjaustyk daržoves į 
plonus blynelius. (To nerei
kia daryt pupom ir lapuo
tom daržovėm.)

4. Sudėk supjaustytas 
daržoves ant padėklų ir su
kišk juos į pečių. Duok 
karščio iki 150 laipsnių, pa
lik duris atdaras, kad oras 
galėtų vaikščiot. Daržovės 
pilnai išdžius į 5-6 valan
das.

Tokiu būdu daržovės tam
pa sumažintos nuo ketvir
tadalio iki aštuntadalio jų 
originalio didumo. Sudžio
vintus daiktus galima su- 
dėstyt į stiklines., (jars) dėl 
ateities vartojimo. V. R.

Tūkstančiai ančių ir žąsų 
Jungtinėse Valstijose žūsta 
nuo užsinuodijimo švinu, 
praryjant švininius šratus. 

ekspertai keletas metų at
gal nė nesvajojo.

Panašūs oro traukiniai 
skersai Atlantiko taipgi 
būsią galimi. Per Atlantiką 
į Europą būsią galima nu
lėkt į 28 valandas.

Orlaiviui, kuris trauks 
eilę sklandytuvų, nereikėsią 
nusileist ant žemės, kad pa- 
liuosuot sklandytuvą, kuris 
pribuvo į savo vietą. Sklan
dytuvo vairuotojas bele
kiant atkabins savo sklan
dytuvą ir nusileis ant orlau- 
kio. Kada nors vėliau su 
nauju prekių kroviniu jis 

’bus paimtas kito orlaivio ir 
nutrauktas kur reikia.

Dabartiniai orlaiviai, ku
rie sveria apie 16 tonų, ir

AR ŽINAI, KAD?-
Quinine, kuris yra varto

jamas šiltuose kraštuose 
nuo maliarijos, buvo atras
tas 300 metų atgal Ameri
koje augančio medžio cin
chona karčioje žievėje/

Pietinis Pacifikas yra 
taip didelis, jog jis lengvai 
gali sutalpinti savyje Pieti
nį Atlantą, pridedant prie 
to dar Afrikos ir Pietų 
Amerikos kontinentus.

Tanganyika ežeras, Bri
tanijos Rytų Afrikoj, yra 
didžiausias pasauly šaltinis 
vandeninių žolių vadinamų 
sisal, iš kurių išdirba vir
ves vartojimui laivuose.

“Skystasis Auksas”
Šių dienų “skystasis auk

sas” (gasolinas), kurio, 
prieš įvedimą racionavimo 
kortų, automobiliai sude
gindavo po 7(Lm iii jonų ga
lionų kasdien, seniau buvo 
liejamas lauk kaip nereika
lingos pamazgos. Beveik iki 
pradžiai šio šimtmečio, at
skyrus ‘kerosiną iš ištrauk
to iš versmių aliejaus, liku
sią dalį “išdumpuodavo” į 
upes arba sudegindavo, 
kaipo nereikalingą medžia
ga

Tiktai 1896 metais, pasi
rodžius Amerikos miestų 
gatvėse pirmiem automobi
liam, gasolino reikalavimas 
pradėjo kilti. .

Nuo tada, augant auto
mobilių industrijai, augo ir 
gasolino reikalavimas, ku
ris dabar pramintas net 
“skystuoju auksu.” V. R. 

kurie gali nešti apie 4 to
nus prekių, bus pakeisti 
milžinais orlaiviais, sve
riančiais po 38 iki 100 to
nų, arba net ir daugiau.

Reikia žinot, kad sklan
dytuvas gali nešti daugiau 
prekių, negu patsai orlai
vis, kadangi sklandytuvas 
padarytas iš lengvos me
džiagos ir neturi inžino; 
jam taipgi nereikia nė ku
ro, nė aliejaus, nė gasui 
tankų, nė’ kitokių sunkių 
įrengimų. Tas duoda gali
mybės į sklandytuvą pri
kraut kita tiek, kiek jis 
pats sveria, o paprastas or
laivis gali paimti tik apie 
ketvirtą dalį tiek, kiek jis 
pats sveria. V. R.

Ar Karas Turi 
įtakos į Orą?

Ar šaudymas iš kanuolių 
ir bombardavimas iš oro 
sukelia lietų? Ne! sako L. 
A. Hawkins, narys General 
Electric Science Forum.

“Nepaisant kaip smar
kus būtų šaudymas iš ka
nuolių ir bombardavimas iš 
oro, tai tas sudaro tik silp
ną ir nereikšmingą jėgą, 
palyginus su tomis jėgomis, 
kurios kontroliuoja orą.” 
Žmogus galės suvaldyt orą 
tiktai tada, “kada jis pa
jėgs sulaikyt 190,000,000,- 
000 tonų oro masę, einan
čią savais keliais.” V. R.

Naujas Muilas Kovūnams
Muilas, kurį galima var- 

tot “kietam,” “minkštam,” 
ir sūriam vandenyj, tapo 
naujai išrastas ir šiuo lai
ku daugmeniškai išdirba
mas karinių jėgų naudoji
mui. Jis yra daromas iš ke- 
rosino arba anglinės sma
los.

Naujasis muilas plauna 
vilnonius ir marškonius 
drabužius.

Mūsų kovūnai, būdami 
tolimuose karo frontuose 
pats skalbia ’ savo baltinius 
ir priversti vartot tokį van
denį, koks tik jiems papuo
lė. Naujasis muilas, kuris 
priima bile kokį vandenį, 
daug palengvina kovū
nams, aprūpint savo kasdie
ninius reikalus. V. R.

Šiuo laiku karo rūpesčiais 
suvaržyta Amerika deda 
visas savo jėgas užbaigti 
karą su pergale. Tūkstan
čiai visokių išradimų, ku
rie dabar atiduodami karo 
frontui sudrūtinti, ateityje 
bus pavesti Amerikos žmo
nėms. Medicina, plastika, 
transportacija, komunika
cija — viskas daro milžiniš
ką progresą.

Taipgi būsią didelių at
mainų ir namų planuose ir 
konstrukcijoje, kurie teiks 
visokį parankumą ir pasi
tenkinimą dėl milijonų 
žmonių. Tai būsią rytojaus 
“stebuklingi namai.”

Įsivaizduokite sau namą, 
kurio durys atsidarys auto
matiškai; siena nuo sodelio 
galės būt plačiai atidaryta; 
kiekvienas namas turės 
įtaisytą sienoje televizijos 
ekraną. Namo viduje oras 
kvepės birželio ryto šviežu
mu. Žiemos šaltis ir vasaros 
karštis bus suvaldyti; ap

MILIJONAI DOLERIU TURTO VANDENYSE
Stovint ant jūrų kranto 

ir stebint į neapmatomus 
plotus liūliuojančio van
dens, žmogui nė į galvą ne
ateina, jog prieš jį randasi 
milijonai dolerių vertės 
turtų pavidale chemikalų, 
mineralų ir matalų.

Tūli tų metalų ir chemi
kalų jau dabar ištraukiami 
iš Vandens,, perdirbami ir 
vartojami karo industrijoj. 
Pavyzdžiui, lengvas meta
las magnesium dabar trau
kiamas iš jūrų vandens ir 
plačiai vartojamas gamini
mui tūloms orlaivių dalims. 
Chemikalas bromine taipgi 
iš jūrų vandens ištraukia
mas ir dedamas į orlaivinį 
gazoliną. Padegamosios 
bombos (incendiary bombs) 
taipgi yra gaminamos iš 
magnesium.

Chemijos mokslas suran
da, jog jūrų vandenyje ran
dasi beveik visi žinomi me
talai ir chemikalai. Bet kol 
kas jūrų vanduo kaipo me
džiagų šaltinis išnaudoja
mas tik dėl keletos chemi
kalų ir metalų. ,Pav. chemi
kalas bromine, kuris deda
mas į Ethyl gasoliną, pra
dėtas traukt iš jūrų van
dens tik apie šešetas metų 
tam atgal, o metalas mag
nesium—tik 2-3 metai tam 
atgal.

Kad geriau galima būtų 
įsivaizduot, koki milžiniški 
turtai randasi vandenyse, 
čia paduosime Ethyl-Dow 
Chemical Co. inžinierių ap- 
skaitliavimą.

Minėta dirbtuvė 1937 me
tais, bėgiu 12 mėnesių iš
traukė iš vienos ketvirtai
nės mylios ir 89 pėdų gilu
mo ploto jūrų vandens 
$96,379,460 vertės įvairių 
mineralų ir metalų.

Chemikai' surado, jog 
aukščiau minėtame kiekyj 
vandens buvo net aukso už 
$42,000 ir sidabro už $29,- 
300. Daugiausia turto van
denyje buvo pavidale drus
kos, už $33,000,000; epsom 
salt .— $18,000,000; cal
cium chloride — $2,500,- 
000; potassium chloride — 

šildymo kaštai būsią numu
šti iki minimumo ačiū pa
gerintiems sandarumo išra
dimams. O “stebuklingoje 
virtuvėje” mechaniški tar
nai atliks visą sunkųjį dar- 4 
bą.

Toki namai nėra tuščia 
svajonė. Jau dabar jie ran
dasi planuose dėl po-karinės • • 
Amerikos. Tai būsią ne 
turtingų žmonių namai, bet 
prieinami milijonams vidu
tiniokų. Būsią apkainuoti 
dėl milijonų.

Žmonės, kurie šiandie 
taupo savo pinigus, pirkda
mi karo bonus laimėjimui 
pergalės, rytoj galės pirkti 
už tuos pinigus namus ir 
kitus reikalingus gyveni
mui dalykus.

Tuos visus dalykus žada 
Amerikos žmonėms Celo- 
tex Co., kuri išdirbinėja 

visokius dalykus dėl namų.
Bet, kol kas, laimėkime 

taiką!
V. R.

$4,800,000; magnesium — 
$33,000,000; aluminum — 
$58,000; strontium — $99,- 
000; geležies — $17,000, ir 
kitų medžiagų po mažesnį 
kiekį. V. R.

Greyhound Bušų Kompanija
Viena iš didžiųjų Ame

rikos transportacijos orga
nizacijų yra Greyhound 
Corp. Ji savo busų linijas 
yra išvedžiojus po visas 
Jungtines Valstijas.

Pereitais metais (1942) 
šios komp. busai pervežė 
119,000,000 keliauninkų, 
padarant virš 7,000,000,- 
000 keliaujamų mylių. Jos 
3900 busų važinėja ant 
vieškelių linijų 63,000 my
lių ilgio. Kompanijai dirba 
21,000 darbininkų. V. R.

New Yorko Valstijos Soy 
Pupos Pasiųsta Sovietams 

išbandyti.

Keturi bušeliai Cayuga 
soy pupų rūšies pernai ta
po pasiųsta Sovietams dėl 
išbandymo. Oro aplinkybės 
ir augimo sezonas didelėj 
daly Sovietų žemės turi 
daug panašumo į New Yor
ko valstijos aplinkybes. 
Cayuga pupų rūšis auga ir 
išnoksta visur New Yorko 
valstijoj, net ir aukštumose 
iki 1800 pėdų.

Pupos auginamos taip 
vadinamoj Kornų Juostoj, 
neišnoksta New Yorko val
stijoj, taip pat negali iš- 
nokt ir šaltesnėse apylinkė
se Sovietų Sąjungoj.

Cayuga soy pupos duoda 
derliaus iki 25 bušelių nuo 
akerio. V. R.

DŽIOVINTOS SRIUBOS 
PROGRESAS

Džiovintos sriubos išdir
bę jų susivienijimo prezi
dentas L. J. Gumpert sa
ko, kad 1939 metais to pro
dukto parduota už 300,000 
dol., o šiais metais manoma 
parduot už 40,000,000 do
lerių. _ ’ f
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LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2004 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
313 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACK KOZLIN
313 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 378 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
146 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. BUTLER
146 Franklin St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
308 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BERNICE KAYHOE
308 Graham Ave., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1341 has been issued to the underaimed 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1549 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ■

NATHAN S, SHAPIRO
1549 Pitkin Ave., • Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 362 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1502 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn^ 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. . :; t ,
ISADORE REINGOLD & DAVID HA LF ER 
1502 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1706 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1588 St. John’s Place Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

K. & B. DELICATESSEN. INC. 
1588 St .John's Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 4786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control ‘Law . at 
221 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . .. _

LUCY USZYNSKt 
(Joe’s Grocery & Del.)

221 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB. 4970 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161-A Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . „ . ... ...

PAUL RACHWAtSKI 
Paul’s Grocery & Del.)

161-A Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 998 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic . Beverage Control Law at 
694 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

SALVATORE MANZIONE
691 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1226 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Jefferson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consiimed off the 
premises.

NATALE gandolfo
301 Jefferson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 401 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DOLANSKY
345 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1Q7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES A. ROMEO
1218 Myrtle Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2144 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
64 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MEYER SCHMUCKLER & 
ABRAHAM BASSIN 

Graham National Delicatessen
64 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9158 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control LaW at 
535 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MURRAY GORMAN
535 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 449 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw * at 
2405 —86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GEDULD
2405 — 86th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 860 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, (o be, consumed off the 
premises. ‘ ” V, I

HENRY WEBER ' *
724 Sterling Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
162 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

162 Nassau
SOL SCHWARTZ ,

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 695 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3230 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MANNING
3230 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1045 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH W1LKOV
256 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9532 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 
161 Buffalo Avenue, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

REGINA NEWMAN
161 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 632 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
289 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FLORA GEVIRTZ
289 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1177 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at j-etail under Section 107 of 
the Alcoholic beverage Control Law at 
397 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH RICCIARDI & 
SALVATORE CATANIA

397 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1476 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN E. MICHITSCH
176 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 511 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
41'9 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

.- . MAX FRIEDMAN
419 myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 517 has been Issued to the undersigned 
to sell wine & liquor under Sectiort 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
713 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE RAND 
Fulton Wine & Liquor Store

713 Fulton St,, Brooklyn, N. Y. BT
—.----- ,—*----- -—

NOTICE is hereby ’ given that License No. 
GB 730 has been issued to the undersigned 
to sell bcex. at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
139 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON PRESENT
139 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 172 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

ĮSAKE WOL SIEGAL
355 Bushwick Ave., f Brooklyn, N. Y. G w .... -- ------- - ...
NOTICE is hereby given that License No. 
E 63 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

HYMAN SCHAIKOWITZ
.397 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6504 Bay Parkway. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VITO GIANNINI 
Bay Parkway Tavern

6504 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 861 has been issued to the undersigned 
to sell ‘beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3414 Tilden Ave., & 334 E. 35th St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

ERNEST WALTHER
3414 Tilden Ave.,
334 East 35th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1043 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under . Section . 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURICE ĖGĄN
161 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 529 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control .Law at 
169 Fyanklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN ZIELINSKI
169 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 'hereby given .that License No. 
GB 1229 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1705 — 65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

ANTONIO PATERNA
1705 — 65th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1534 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
590 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

LYNNE LASSER
590 Albany Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 67 has been Issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JACOB SHAPIRO
101 Varet St., Brooklyn, N. Y. G

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5801 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER DEVARIS
5801 *— 4th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1223 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Newell Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PRANK KIELBINSKI
114 Newell St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Norman Avenue, Borough of’ Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

FRANK SWIERSKI 
(Acirema Grocery Store)

154 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1117. has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6524 — 17th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GLADSTONE
6524 — 17th 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 at 
6420 — 17th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK BROWN
6420 — 17th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
GB 1391 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4723 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT FELDMAN & MAX HOFFMAN 
Blue Star Dairy

4723 Church Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 468 has kpen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
5301 Church Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE SHAPIRO
5301 Church Ave.. * Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 404 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Iaw at 
369 — 19th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DANIEL LANAHAN
369 — 19th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1112 has been issued to the undersigned' 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Greenpoint Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI
117 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1136 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
192-A Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN KRISTOF
192-A Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9107 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
112-A Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE LEVINE 
(Roseland Dairies)

112-A Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1128 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
148 — Noble Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY CHARLES McERLEAN 
148 Noble St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
2717 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

VINCENZO LA MAYE
2717 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
86 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

GIUSEPPE LA FORTEZZO
68 Buffalo Ava., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10023 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
626 Caton Avenue, Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BUDOWSKY 
(Caton Cut-Rate Dairy)

626 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1046 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1440 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BRUSCA
1440 •— 86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 980 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
229 Hopkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON GLUCK
229 Hopkins St., Brooklyn, N. Y. G

Į DR. J. J. KASKIAUČIUS 
i Telefonas: HUmboldt 2-7964 =

1 530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
! Nėra valandų sekmadieniais.
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NOTICE is hereby given that License No. 
EB 663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1528 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RO-BARD DELICATESSEN. INC. 
1528 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
131 Meserole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL MENGEL
131 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4921 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES ANDERSON
533 Park Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
GB 863 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AGNES M. ANDOLENA
155 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1322 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1412 — ,86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SAMUELS
1412 86th Str., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 238 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2743 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to. be consumed on the 
premises.

LOUIS SPRUNG
2743 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1466 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Meserole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEFAN MUZYKA
74 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1478 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveraga Control Law at 
2784 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED WILKENS
2784 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB Til has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage .Control Law at 
3061 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HARMS
3061 Fulton St. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 113 has been issued to tho undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

ALEX LEWIS
705 Hart St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License , No. 
GB 4928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX PILLINGER 
Max’s-Buffalo Food Center)

132 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto- 

jus bus šviesus

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 737 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM BICA & CHARLES MANERI 
246 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE’ is hereby given that License No. 
GB 781 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County .of Kings, to be consumed off the 
premises.

TILLIE GLASBERG
195 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4717 has been issued .to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Calyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW SCHĖLLE
169 Calyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 956 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control lAw at 
703 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM WALKER
703 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 463 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1*70-1*72 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
Coųpty of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS & IRVING GROSS 
(Gross Bros.)

170-172 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 297 has been issued to tho undersigned 
to sell beer from house to house at retail,' 
under Section 107 qf the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JOE MILLER
79 Steuben St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7101 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FI LAMINA LOMBARDI
7101 — -13th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 78 lias been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uaw at 
5611 — Fifth Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CRYSTAL WINE & LIQUOR, INC. 
5611 — Fifth Ave., Brooklyn, N. Y. BT

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9949 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 South 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEIDE GRIEF
104 So. 2nd St. Brooklyn, N. Y. G

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas vešelijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

pLe VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAveineyer 8-1158
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VITAMIN -B- COMPLEX
Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių į dieną, 
sudėtis yra sekama:
Vitamin BĮ 500 International vienučių vienoje tab.
Vitamin B2 666 Gamma vienoje tabletėlėje
Vitamin B6 100 Gamma vienoje tabletėlėje
Pantothenic Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

Niacin 3333 Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
neturi jokių chemikališkų pridėčiau. Kaina yra sekama:
Už 100 tabletėlių .......................................................................................... $2.19
Už 250 tabletėlių ............................... :......................................................... $4.95
Už 500 tabletėlių ............................................................................<............. $8.80
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
46S LORIMER STREET BROOKLYN, N. V.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

w W: W ★ ★' ★: W.' ir w
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

' užeina pas "Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARfi KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Turime Gerų

VISUOMENES ATYDAI
Dienraštis Laisvė tinkamai ir greitai padaro draugi
joms ir bizniams visokius spaudos darbus. Net ir 
šiuom, kainų kilimo laiku, dienraščio Laisves spaus

tuvė atlieka darbus už labai prieinamas kainas.
•

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

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

1 paliūdyjimų formas.
•

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

biznio vedimui.

Reikale spaudos darbų prašome kreiptis: 
.LAISVĖS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer Street Brooklyn (6), N. Y.
■■ - ..................... ■ ■■ ■ ■ p-'-.n U į
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NOTICE is hereby given that Licenso No. 
GB 1245 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE J. JOYCE
141 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Ko. 
GB 1455 has "been issued ,to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
122 Bridge Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GIUSEPPE LI DONNI
122 Bridge St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises ■> • »

JOHN ’bEHNKEN & WILLIE WINKLER 
560 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 567 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
185 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off* the 
premises.

LOUIS VOGEL
185 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11?3 has been issued to thq undersigned 
to sell beer, at .retail under Section .107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
25 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO KOPP
(Otto’s Delicatessen)

25 Driggs Ave.; Brooklyn, N. Y*

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10013 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under, Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
54 Montrose Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consiimed off the 
premises.

NlOK CORSO
54 Montrose Ave., ' ‘ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1530 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law «t 
1159 Winthrop Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 0ERTjWDB EHRLICH
1159. Winthrop St., • Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
t \

Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iŠ anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreęn 7-1661

Naudokitės Gera Proga
Pei' sekančias 30 dienų, iries darome. ši 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. 

- i i ..........

30 Dienq^įT^y\^V^ Akiniai 
Nuolaida už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą' ir mes duosime 
jums įo% nuolaidas. Kainos Už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.60.

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

I I liiįĮI Į fcll IIBW Wil II I
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Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias AJus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUskAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktj, 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
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P enk tea Puslapi*

Sėdint Po Medžiu
Šiuos žodžius rašau sėdė

damas garsiajame Bridgepor- 
to Sea-Side Parke. Sėdžiu po 
dideliu lapotu medžiu, o prieš 
akis liūliuoja jūra ir toliau 
matosi Long Island (Ilgoji Sa
la).

Sakoma, kas arčiau prie 
bažnyčios—tas toliau nuo Die
vo. šiemet tenka arti jūros 
gyventi, tad tik sykį mau
džiaus. Bridgeporto pajūrys 
visuomenei maudytis nepato
gus : kada vanduo nusenka, 
tai turi valandą bristi, kol 
gausi progą paplaukti, o kada 
vanduo pakilęs, tai nebėra pa
kraščio. Privažiavimas čia irgi 
nepatogus — daugiausia mau
dosi žmonės atmaršavę pėsti. 
Pleasant Beach maudynės yra 
patogesnės, bet toliau nuo 
miesto.

Nuo Bridgeporto į New Yor- 
ko pusę, kuone visu pajūriu 
užgyventa stambių turčių ir jų 
didžiuma turi savo privatiš- 
kas maudynes, puikiai ištaisy
tas, su vasarnamiais ir viso
kiais patogumais; kiti turi net 
ir laivams bei laiveliams prie
plaukas. Čia pajūriu tik ir 
marguoja bagočių palociai. 
Daugiausiai jų dvarai pasken
dę dideliuose, šimtmetiniuose 
lapuotuose medžiuose, tik žvil
ganti, aukšti bokštai kyšo virš 
medžių. Kai kurie dvarai ap
tverti aukštomis mūrinėmis 
sienomis, — įvažiavimui į 
dvarą aukštos brotnos, geleži
niai dideli vartai. Ir būna taip, 
kad tokiuose dideliuose palo- 
ciuose, kartais gyvena viena 
pražilusi “nekalta” panelė; 
na, ir kokis pustuzinis jos my
limų šunų; taipgi’keli tarnai 
ir tarnaitės. Kelias-dešimt pui
kiausiai išpuoštų kambarių 
stovi tuštutėliai.

Jeigu su tokia nervuota ir 
žila panele teks jums kalbė
tis, tad ir ji sakys, kad reikia 
dėti pastangas dabartinį karą 
laimėti; reikia visokeriopais 
būdais prisidėti prie karo lai
mėjimo. Vienok, žinant, kad 
dirbtuvėse per naktį išdirbę po 
12 valandų darbininkai turi 
miegoti po kelis viename ma
žame kambaryje, karštose pa
stogėse. — Bet tokių dalykų 
ponams negalima priminti, nes 
jie tuojaus atkirstų, kad jie 
turi savo uniją ir jiems neleis
tina į savo palocius priimti jo
kių įnamių bei rendauninkų. 
Tai yra jų tokia sutartis. Taip
gi bagočius daugiausia saugo 
dieną ir naktį privačiai polici
ninkai.

Vadinasi, tuo pačiu laiku, 
kada darbininkai, po ilgų dar
bo valandų, turi neva “ilsėtis” 
dušniuose palėpiuose, mirkti 
savo prakaite, tai mūsų gar
binga ponija maudosi puošnio
se maudynėse ir miega erd
viuose bei ramiuose palociuo- 
še. Ir visi “lygiai” prisidedam 
įjrie karo laimėjimo!

*" " •** , 
Aps^hihndjęs Senis Šypsosi iŠ 

Žmonių Ašarų
Pažįstu vieną puslenkį senį, 

kuris, kaip sakoma, dar “jau
nikaitis.” Jis yra žilas, kaip 
karvelis, — grabu kvepiantis 
senelis, buvęs vienoje mašin- 
š'apėj boseliu. Jo kelinės ap
kaišiotos dolerinėmis bankno- 
tbmis — tik šlama. Piniguo- 
tas senis! Jis dar vaikosi jau
nas mergaites ir vis žada ka
da nors pradėti šeimyninį gy
venimą. Andai tas senis vie
noje užeigoje graudžiai verkė, 
skųsdamasis savo pažįsta
miems štai kuo-: “Tik įsivaiz
duokite, šią savaitę tūb^jAu 
gauti $112 savaitihės algos, 
bet gavau tik $93! Kaip Čia 
bus galima gyventi? Neįma
noma !”

Sakoma, tas senis negalėjęs 
pel* kelias naktis užmigti, kad 
iš jo pėdės išėmė taksais 19 
ddlerių. Dirbtuvėje jis baisiai 
pavydus jaunesni.ems vyru
kams, kurie gauna kartais ko
kį penktuką pakelti algos. 
Nors tie jauni vyrukai padaro 
produkcijos dešimteriopai dau
giau už jį.

Anksčiau tas senis tūliems 
savo pažįstamiems išsireiškęs, 
kad jis meldžiasi, idant šis 
karas tęstųsi nors desėtką me
tų, tad, esą, būtų galima pa
sidaryti “gražaus pinigo.”

Atrodo, kad šis senis šypso
si iš žmonių ašarų. O gal bū
tų galima surasti ir mūsų, bro
lių lietuvių tokių Senių ?

Bridgfepbrte Trūksta “Steiko” 
Ir Alaus

Pastaruoju laiku Bridgepor- 
te pasidarė trūkumas kai kur 
niaus ir “stoiko.” Saliūnuose, 
rodos, alaus dar netrūksta, bet 
monopoliuose perkant bonko- 
mis ne Visur galima gauti. 
Taipgi “stoiko” mažai kur ga
lima gauti.

Man vienas prietelius andai 
štai ką pasakojo:

—žinai, broli, per kiek lai
ko aš bandžiau gyventi “vita
minais,” tai yra, maitinausi 
beveik daržovėmis, tad ilgai
niui dirbtuvėje mano mašinos 
ratai pasidarė tokie sunkūs, 
kad vos jau galiu juos pasu- 
kyt. šriubus, kur tik priver
žiu — tuoj atsiliuosuoja; ko
jos pasidarė kaip guminės. Na, 
sakau, bra, reikia jieškoti kur 
nors steiko. Tai mudu su fren- 
tu B. nuvažiuojam vienoje 
lietuviškoje užeigoje; Sakom, 
čia, tai užkąsim gero steiko. 
Be to, visgi dar “savas pas 
savą”... Pasidėjom po vidu
tinį šmotelį steiko; dar papra- 
šėm po vieną-kitą mažiuką 
stikliuką ir po alų. Užkandę 
padėjom penkinę, tai manėm, 
kad dar iš to liks ir tarnaitei 
kokis kvoderis. Bet kur tau ? 
Savininkas žiūri į akis ir sa
ko : “čia, broliai, dar trumpa 
truputį;” tad aš dar pagul
džiau vieną dolerinę ant sta
lo, tai tik tada vos ne vos 
mūsų sąskaitos galas su galu 
suėjo. Ir savininkas paaiški
no, kad dabar “steikas” be
veik su auksu vienos vertės.

Vadinasi, laikraščiuose ant 
visokio maisto “lubos” kai
noms neva yra, tačiaus prak
tiškai, kada užeini krautuvėj 
ar restorane — tos “lubos” 
yra labai aukštai.

P. Baranauskas.

Binghamton, N. Y.
Į v (tino s žinios

Jaunuolė Rita Slesoraitė bai
gė Binghamton centralinę auk
štesnę mokyklą. Tai vienatinė 
duktė draugų G. E. Slesoraičių 
ir labai gabi mergaitė. Rengia
si įstoti į Siracuse universitetą 
ateinantį rudenį.* Laimingo pa
sisekimo Ritai.

Drg. Slesoraičiai yra dien
raščio skaitytojai. Eva Sleso- 
raitienė yra narė LDS 6 kuo
pos. Labai būtų smagu, kad ir 
dukrelė prigulėtų, nes mums 
reikia tokių gabių jaunuolių.

Taipgi, minėtą mokyklą bai
gė dar dvi lietuvaitės, tai Ge
novaitė Adamaičiūtė, Dr. Sta- 
nislovaičio seselės duktė ir P.

Bridgeport, Conn., darbininkai padeda Valdžiai agituoti už rtUtnušitrią k kinų. 
Či'onAi imatdhfce United Electrical, Radio and Machine Workers unijos lokalo 252 
vežimą su užrašais.

Lučenskiūtė. Laimingo pasise
kimo jaunuolėms.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Moterų Skyriaus susirinki
mas įvyko liepos 6 dieną. Na
rių dalyvavo nedaug, gal kaip 
kurios šilumos ' pasibijojo,’ o 
kaip kurios draugės turi ligo
nių savo šeimose.

Pasirodo, kad sergančios yra 
Anna Mikalajūnai te, T. Bagdo
nienė, E. Slesoraitienė, Eleno- 
ra Girniūtė ir Ručinskienė. 
Užuojauta sergančioms ir veli- 
nimas greitai pasveikti.

Komisija išdavė raportą iš 
ruošiamo pikniko, kuris įvyks 
rugsėjo 5 dieną, sode, 24 Vir
ginia Ave., Johnson City. Tai 
bus paskutinis moterų paren
gimas atvirame ore. Bus gera 
orkestrą šokiams ir skanių na
mie gamintų valgių. Kviečiame 
visus binghamtoniečius ir apy
linkių lietuvius skaitlingai at
silankyti. Manome, kad bus 
svečių ir iš kitų miestų.’Prie 
įžangos bus dovanos karo , lai
mėjimo stampomis $10, $5. ir 
$3 ir laimingi galės jas gauti. 
Pelnas skiriamas pagelbai lie
tuvių vaikų pabėgusių nuo Hit
lerio giliau į Sovietų Sąjungą.

Du Vyriausybės Laiškai
Susirinkime buvo perskaity

ti du laiškai, atsakymai į Mo
terų Skyriaus pasižadėjimą 
remti prezidento Roosevelto 
karo laimėjimo pastangas. Roo
sevelto sekretoriaus sekamas 
atsakymas gautas:

THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON

July 9, 1943 
My dear Miss Kulbis:

The President has received 
your wire of July seventh and 
has asked me to acknowledge it 
and to thank you for letting us 
have the benefit of your sug
gestion.

Very sincerely yours,
M. H. McIntyre, 

Secretary to the President
Miss Mary Kulbis, 
Secretary,
Women’s Branch, 
Lithuanian Workers’ 
Literature Society, 
Binghamton, New York.

Senatoriaus Mead laiškas.
UNITED STATES SENATE 

Committee on
Post Offices and Post Roads

July 8, 1943 
Mary Kulbis, Secretary, 
Womens Branch, Lithuanian 
Workers Literature Society, 
Binghamton, N. Y.
Dear Secretary:

I appreciate your telegram 
of yesterday and am bringing 
your message to the attention 
of the proper authorities.

Sincerely yours, 
Jas 'M. Mead.

KLAIDOS PATAISYMAS
“Laisvėj” iš rugpjūčio 2 die

nos įvyko klaida paskelbiant 
vardus aukavusių “Daily Wor- 
kerio” reikalams. Ten pasaky
ta: V. Kūnišąuškienė, o turėjo 
būti V. Kaminskienė, kur pasa
kyta J. Wizgis, tai^ūri būti J. 
Wizis. Atsiprašau aukavusių.

J. K. N: Korespondentė.

KRISLAI PITTSBURGH, PA.
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona.”

Tai šitaip Draugas pataikė 
ir sau pirštu į akį. Jis irgi te
belaižo Smetoną.

Iš Portland, Ore., gavomb 
tokį raštelį:

“Geriausius linkejihuiš juhis 
visiems laisvieČiams. Saržeh- 
tas David Matis ir J. StUpUr.”

Saržentas David Mątis (Ma
tusevičius) yrd gerai pažįsta
mas brooklyniečiams. Jis, ma
tyt, darbuojasi Dėdės Šamo 
armijoje apie Portlandą.

J. Stupur yra Portland© se
nas veikėjas. Kurie esame bu
vę ten apsilankę, tą draugą ir 
visą jo šeimą puikiai pažįsta
me. Tai labai malonūs ir 
draugiški žmonės, kaip ir visi 
Portlando ir Oregon City 
draugai ir draugės.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
E 251 has been issued to, the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JOSEPH SHLOMKOWITZ
5-11 Cook St., ‘ Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 114 has bėen issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

LOUIS SHLOMKOWITZ
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 30 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SAMUEL KONIGSTEIN
90 Hooper St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 48 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SAM ERRERA
705 Hart St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 214 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

HYMAN DIEBER
58 Gerry St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 314 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough Qf Brooklyn, County 
of Kings.

JACK LETOWSKY
248 Floyd St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 66 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough- of Brooklyn, County 
of Kings.

BENJAMIN YAGODNICK
68 Gerry St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 65 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 

j under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
[ Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

ZELIK ZUKER
73 Gerry St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 64 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

PHILIP COHEN
355 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 184 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings. . .

JOSEPH MILLER
705 Hart St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 298 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings. .

JACK FRISHBERG
79 Steuben St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under .Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL MARCUS 
(Kingsboro Food Center)

158 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

Įvairios žinios
Rugpjūčio 1 dieną įvyko LDS 

160 kp. susirinkimas. Dalyvavo 
Apie 12 narių. Jau Antbaš stisi- 
ririkimas nepribuvo užrašų raš
tininkas, nes turi dirbti ir sek
madieniais. Iš rapbrtų pasiro
dė, kad dar sbrga S. Urmonie- 
nė.

Aptartą tilpęs “Laisvėje” rė- 
dakcinis, kuriame siūlo demo
kratiniai nusistačiusių jų lietu
vių šaukti suvažiavimą. Padis- 
kusavus nariai sutiko, kad to- 
kis suvažiavimas yra reikalin
gas.

Rugp. 9 dieną įvyko posėdis 
LDS 8-to apskričio valdybos. 
Ne visi nariai* dalyvavo. Disku- 
suotas LDS naujų narių vajus 
ir kaip greičiau sukelti fondą, 
kad nupirkus du ambulansuš. 
Nutarta raginti kuopų valdy
bas, kad sušauktų skaitlinges- 
niūs susirinkimus. Į tokius su
sirinkimus galėtų apskričio na
riai nuvykti bendrai aptarti dėl 
pasekmingesnio veikimo.

Bendrai, amčulansų nupirki
mui geriausiai darbuojasi Wil- 
merdingo kuopa, .pavaliau vei
kia Washington© ir Ambridge, 
kurios jau yra sukėlę po kelis 
desėtkus dolerių ir Moterų 
North-Sidės Kliubas. Bet kitos 
kuopos dar nepasirodė veikime, 
žinoma, kad turi surinkę pini
gų, bet dar nepersiuntė į komi
tetą.

Draugės ir draugai, mes visi 
ir visų kolonijų turime smar
kiau stoti darban, kad sukėlus 
reikalingą fondą nupirkimui 
amblilansų, kurių vienas bus 
įteiktas Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, o kitas Lietuvių Pul
kams kovojantiems Raudono
sios .Armijds eilėse.

Tą pat diėhą, vakare, turėjo 
posėdį Pittsburgh© Lietuvių 
Vienybės Karo Laimėjimui Ko
mitetas. Iš raportų pasirodė, 
kad vėlesniu laiku mažai gau
ta aukų, aplaikytas čekis iš 
Washington© ant $39.35. Mc
Kees Rocks kuopa rengia pa-

Worcester, Mass.
LLD‘ 11 kp. susirinkime, 8 d. 

rugpjūčio, likos priimta 3 nau
ji nariai, tai jau 17 naujų na
rių mūsų kuopoj gauta šiais 
metais. Drg. Janulis gavo 14 
naujų narių. Drg. Janulis eina 
finansų sekr. pareigas ir šia
me susirinkime raportavo, kad 
jau visi nariai yra užsimokėję 
duokles už 1943 metus. Tai 
gražus darbas, labai džiugu 
turėti tokį sekretorių!
Kanados “Liaudies Balso” pre

numeratas d. Janulis išrinko iš 
skaitytojų ir pasiuntė viso sū 
aukomis $20.00.

Dabar noriu priminti Wor- 
cėsterio apylinkei, kad 22 d. 
rugpjūčio, Olyinpią Parke 
įvyks “Laisves” nalidai pikni
kas. SU mašinotn tada jau bus 
galimą važiuoti, kaip kad da
bar skelbia laikraščiai. Tbdel, 
rU’oškitės visi, o rengėjai ruo
šiasi jus visus gražiai pasitikti, 
gražiame Olympijos Parke.

Pundelių pasiuntimo Sovietų 
Sąjungdn ten gyve.nąhti’ėhi da
bar Lietuvos vaikam ir kdvo- 
jantiėin liėtūviam raudonar
miečiam pasveikinti p'er mane 
aukojo ant biahkos šie žmo
nės :

Po $1.00: J. Urbonas, P. 
Butkevičius, D. Detravičia, P. 
šiušąs, I. Svikla, tk Vaitelis, 
Z. Dvareckas, John Pocius, J. 
Daugėla, M. Michel, Ranap- 
kis, J. Ddvldohtš. K. Rostįiiš, 
V. Kornilov, Al. Militer, M. ku- 
jaupaa, k. Balčiūnas it J. Rei
kimas.

Po $2.00: J. Raulušaitis, T. 
Krapai ir J. Skliutas.

Po $5.50: £. M. Lukas.
Po 50c: J. Bieliauskas.
Viso $30.00.

. Visiem aukotojam širdingai 
ačiū už gelbėjimą šiem taip 
svarbiem ir garbingiem reika
lam. J. M. L.

rengimą ant rugsėjo 4 dienos, 
kurio pelnas skiriamas šiam 
prakilniam reikalui.

Rugsėjo 12 dieną šaukiamas 
bendraš šuširinkimas visų na
rių Literatūros Draugijos, Liet. 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pų, kliubų ir kitų draugijų, ku
rios tik pritaria ir nori padėti 
greitesniam karo laimėjimui.

Bus aptarta klausimai, kaip 
sėkmingiau parduoti karo bo- 
nų, bus aptarta ir būsimi mie
sto viršininkų rinkimai. Bus ir 
aptarta apiė Pittsburghe išei
nančias “žinias,” kurias reda
guoja iš Berlyno atvykęs ele
mentas ir bjauriai niekina 
Amerikos piliečius lietuvius, 
kenkia karo laimėjimui, šmei
žia tuo« žmones, kurių sūnai 
kraują lieja kare prieš Hitlerį. 
Susirinkimas atsibus LDS 
kambariuose, 1320 Medley St., 
North Side, Pittsburghe.

Mirė V. Stačinskas, 63 metų 
amžiaus. Gyveno South-sidėj, 
(buvo nariu Piliečių Kliubo ir 
per ilgus metus ėjo iždo prižiū
rėtojo pareigas. Mirė rugpjūčio 
2 dieną, palaidotas 6 dieną.

Taipgi kiek laiko atgal mirė 
Jonas Mačiulis, iš Harelwood. 
Buvo nariu Mokslo Draugystės.

Susirgo Jos. Šimkus ir iš
vežtas į Bellview ligoninę. Sa
ko, kad bus daroma operacija. 
Kunigui Jonui Misiui padary
tą operacija. Jis po valiai svei
ksta. Taipgi padaryta operacija 
M. Kuizinienei ir serga Mrs. 
Stankiėne.

Jonas Pabarčius, pereito ka
ro veteranas, inžinierius, J. 
Mažiukuos švogeris, jau perėjo 
daktarų ištyrimą ir išvyks į 
Philadelphiją tarnauti preky
bos jūrininkystėj. Jo sūnus yra 
armijoj; neseniai apsivedė su 
generolo dukra.

D. Lekavičiust

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
Amžiaus 18-55

Gyvybiniam karo darbui )>rie orlaivininkystės 
susisiekimų įrengimų gaminimo. Bendrai mo
kytis, suvirinimo ir inspekcijos darbo. Gera 
alga besimokinant. Proga pakilimui. Atsineš
kite Social Security kortą ir įrodymus pilie

tybės arba irimų popierų.
Asmenys iš karinių ar būtinų darbų nebus 

priimami be darbdavio raštu pareiškimo 
savo atliekamumo.

Pasitarimai ištisą dieną iki 6 vai. vakaro.

MULTI - PRODUCTS TOOL CO.
123 SUSSEX AYE.

NEWARK
Važiuokite No. 24 ar No. 44 busais, arba 
City Subway iki Norfolk St. ir eikite vieną 

bloką iki dirbtuvės.
(192)

REIKIA VYRŲ-MbTĖRV
OPERATORIŲ ik RANKINIŲ SIUVĖJŲ 
PRIE DRABUŽIŲ. LENGVAS DARBAS.

APSIGYNIMO PRAMONĖJE. KREIPKITĖS 
DADOURIAN EXPORT

CORP.
25 ELIZABETH STREET, NEW YORK, N.Y.

(194)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Moterys

valymui moterys
Departmentinėje Krautuvėje 
Patyrusios ir be patyrimo 

40 VALAndV—5 bttiNbs
Kreipkitės kasdien nuo 12 iki 4 vai. 

Employment Office, 12th fl.

JOHN WANAMAKER
9tli ŠL, ir fefc'dkdfc#

(193)

KAMftAfttŲ AriAAR- ImxMUs
..PATYRI.. DIENINIS DARBAS... 
VĄLANt). RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNfek, VIUtORIA HO
TEL, 7iU AVfc. IR 51ŠT STREET,

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
. ................ ................ •; (X)

kAMUAkiV tVAftkYtojos 
Nereikia patyrimo; turi būti suvirfi 
18 rn. amžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės i Housekeeper.
HOTEL DIXIE

ZSO West IŠrA ŠL, Vork City
(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI VIDAUS 
RUOŠAI

Rezidencijiniam viešbutyj. Nepaprastai geros 
darbo sąlygos. 6 dienų savaitė, sekmadieniais 

nedirbama. $23.00 į savaitę. Daug tipų.
Kreipkitės:

HOTEL ALDEN
82nd St., & Central Park West

(194)

REIKIA VYRŲ
Patyrimas nereikalingas. $33.80 už 48 valan
dų savaitę, maliavos dirbtuvėje. Būtina pra

monė. Iš karinių darbų nepriimame.
CLOVER LEAF PAINT & VARNISH CORP.

43-43 Vernon Blvd., Long Island City.
(194)

Pagelbiniai trokų vairuotojai Ir pradiniai 
sandėlių darbininkai naudotojų užlaikomi

EASTERN COOPERATIVE WHOLESALE.
Nuolatinis darbas, kuris tęsis ir po karo, 
sparčiai augančioje organizacijoje. Pradžiai 
$36.50. Kreipkitės 44 West 143rd St., pir
madieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
nuo 9 iki,5 vai., arba rašykite dėl aplikacijos

VYRAI VIRTUVĖJE
GERA ALGA! PUIKIAUSIOS DARBO 

sąlygos, kreipkitės j Dietary Dep’t. 
BRONX HOSPITAL, 

169th ST., & FULTON AVENUE 
_____________________________ ____________ (194) 

Paipų kilnotojai, sandėlyje.
Turi būti galinčiais kilnoti 

sunkius meteriotus.
B. F. GILMOUR CO. 

152 41st St., Brooklyn, N. Y.
STerling 8-0700 

________________________________________ (194) 

Paipų pjaustytojai ant vietos, 
prie Threading mašinos. 
B. F. GILMOUR CO.

152 41st St., Brooklyn, N. Y.
STerling 8-0700 

__________________________________________(194) 

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

LANDŲ VIRŠLAIKIŲ. 
MEYER, GRIMES & WEINER, Ine. 

160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y. 
(Greenpoint Ave.)

(195)

REIKIA VYRŲ
Amžiaiiš 18—55.

Dirbti naujoje sėmeninio aliejaus 
dirbtuvėje

6 diehu, 48 valandų savaitė
Pradžiai alga $37.44 į savaitę

Po 2 savaičių $40.04 ar $42.64 j sav.

Patyrimas nereikalingas
Nesikreipkite, jei dabar dirbate ap
sigynimo ar būtinų darbų pramonėje 

be darbdavio paliuosavimo.
Kreipkitės:

NATIONAL LEAD CO.
i Gale <Gold Street, f Brooklyn

(193)

APVALYTOJAI
Departmentinėje Krautuvėje

Dienomis ar naktimis
40 Valandų—5 Dienos

Kreipkitės kasdien nuo 12 iki 4 vai. 
Employment Office, 12 fl.

JOHN WANAMAKER
9th Street, ir Broadway

(193)

VYRAI
Nereikia patyrimo. Išmokite gerą amatą. 70ę 
į valandą. 85c už dviejų mėnesių. Nuo 50 iki 
53 vai. savaitė. Laikas ir pusė už viršlaikius.

Nuolatinis darbas. Kreipkitės tuojau. 
DYE PLANT

1175 Manhattan Ave., Brooklyn. Vernon-Jack- 
son Ave. stotis, IRT subway. Greenpoint 

stotis, 8th Ave. linija.
...........................   (192)

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:3Ū PO PIET. MRS.. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE- 
FONUOKITE.

. (X)

VIEŠBUČIO 
Karidoriij Patarnautojai

PATYRI. VALANDOS NUO 4 P. M.
IKI 12:30 P. M. VAKARAIS. MRS. 
WAGNER, VICTORIA WOTEL, 

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

netelePonUokItE.

Wake Up, Amerfcansl

Wake up, Amėsi- 
♦sXjp canal

MKTHha Make America's 
answer roar out 

W* Jr o vfer the worid.
Every dtUten must 

back the United States Army 
and Navy to victory—back them 
with tvotk and money. ;

Do tour part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post odfioe, bank, 
or savings aAd lokn association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store ofc from the earlier boy 
of th is newspaper.



Šeštas Puslapis

Rendos Keliama ir 
East Sidėj

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker pasiuntė 
reporterį patirti, kaip jaučiasi 
rendų klausimu, kokias rendas 
moka paskubusios East Side 
gyventojai, New Yorke.

Tyrinėjimas parodė, kad ir 
toje apylinkėje, kur, kaip tūli 
gyventojai išsireiškė, “namų 
savininkai turėtų džiaugtis, 
kad mes neišgalime daugiau j 
mokėti ir neišsikraustome į ge
resnius namus ir patogesnes 
gyventi apylinkes,” rendos 
taipgi daugelyje vietų pakel
tos, kitur gyventojai įspėta, 
kad rudenį rendas kels, o ki
tur, prilygstamai rendų pakė
limui, sumažino ar beveik su
stabdė patarnavimus — nema- 
liavoja, neduoda karšto van
dens ir t.t.

Daily Workeris dar kartą 
įspėja gyventojus, kad nepa
kanka tūlų namų savininkų 
pasižadėjimo susilaikyti nuo 
rendų kėlimo, kad reikia įves
ti įstatymiškąjį rendų užšal
dymą, kuriuomi galėtų būti 
sutvarkyti ir tie, kurie nepai
so, liuosnoriai neprisilaiko 
kraštui svarbaus nusistatymo.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

SECOND EDITION

Ice,” vaidinamo Center Teatre, Rocke feller

d.
te:

KILTIES
, .AtOMTe
M D>KE ‘ S7ZVEMS • STOrr

Kelios scenos iš veikalo “Stars on
Centre, New Yorke.

Svetimkalbių Spauda Veikia 
Karui Laimėti

Progresyvių Darbiečių Lai
mėjimas Jau Oficialus

Trys dešimtys New Yorko 
svetimkalbių laikraščių, įskai
tant ‘ dienraštį Laisvę, pasiun
tė savo vardus į karą pasira- 
šimu Scroll (garbės sąrašo) ir 
išpirkimu $50,000 vertės karo 
bonų virš jau pirmiau išpirk
tųjų, bendroje sumoje siekian
čių milionus dolerių.

Greta su Judžių Divizijos 
Karo Veiklos Komitetu jie at
siliepė į iždo sekretoriaus II. 
Morgenthau atsišaukimą, ku
ris ragina: “Paremkite ata
ką!”

Tas atmintinis laikraščių do
kumentas, atspausdintas 22-se 
kalbose, bet kalbantis viena 
kalba, Amerikai gilaus patri- 
jotizmo kalba ir pasiryžimu 
priskubinti pergalę ir laimėti 
karą, tarnaus kaipo inspiraci
ja milionams žmonių intensy
viau dirbti bonų vajuje. Sig
mund Gottlober, direktorius 
Amerikos svetimkalbių spau
dos, vadovavo šiam nepapras
tam vajui.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA GROCERY STORE

Gerai eina biznis. Su alaus iaisniais. Priei
nama renda. Gera projra. Tik už įdėtus pini

gus. Kreipkitės į krautuvę:
977 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus, ry

tinis darbininkas prie Bar & Grill 
biznio. Gera alga ir lengvos darbo 
sąlygos. Prašome telefonuotl:
HA. 9-8376 (192-195)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau merginos arba našlės 

apsivedimui. Esu 40 m. amžiaus, tu
riu savo nuosavybę ir biznj. Myliu 
gražų gyvenimą, esu linksmo būdo 
ir nevartoju svaiginančių gėrfrnų. 
Moteris turi mylėti vaikus ir ūkės 
gyvenimą. Aš esu užaugęs Arperiko- 
je. Paul Simon, R 4, Lapeer, Mich 

(191-193)

Pajieškau moters prižiūrėjimui 
dviejų vaikučių, vienų ir dviejų me
tų amžiaus. Moteriškė galėtų turėti 
ir savo vieną vaikutį. Mano žmona 
randasi State Hospital for mental 
Diseases. Kreipkitės: Vladas Bels
kis, 135 Greenwood St., Gardner, 
Mass. (192-194)

RANDAVOJIMAI
IŠsirandavoja 4-rių kambarių flio- 

ras. Lietuvio name, gražioje vietoje, 
priešais parką, 306 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y. (191-192)

Ponas Gottlober tikisi, jog 
toji Amerikos spauda visu pa
jėgumu stos užpakalyje Tre
čiosios Karo Paskolos, pade
dant judžiams, radio, preky
bininkams ir amerkinei spau
dai pravesti išpardavimą $15,- 
000,000,000 vertės bonų laike 
Trečiosios Karo Paskolos.

Newyorkietis Nušovė 
7-nis Zero

Pirmasis leitenantas Harold 
E. Segal, žydų kilmės ameri
kietis iš New Yorko, lakūnas, 
kredituojamas nušovus 7 japo
nų. orlaivius — Zero’s, — iš
gelbėjęs lakūno gyvastį ir pats 
išvengęs mirties sėkmingu nu
sileidimu jūron.

Anthony J. Broderick, Ja
maica, jau pasidaręs su Rau
donuoju Kryžiumi sutartį duo
ti kraujo 17-tu kartu.

New Yorko valstijinė poli
cija gavo plienines kepures ir 
gaso maskas.

Paveikslas iš fįlmos “They Came to Blow up 
America, rodomos Boro Park Teatre, Brooklyne.

Kings apskričio (Brookly- 
no) progresyvių darbiečių lai
mėjimas pereitą penktadienį 
tapo patikrintas oficialiais Rin
kimų Tarybos duomenimis. 
Oficialiai skaičiai yra labai ar
ti tų, kuriuos buvo aprokavę 
progresyviai pagal savo balsų 
saugotojų raportus.

Aišku, kad ir dubinskinių 
balsų saugotojai ne beraščiai 
buvo pastatyti, jie irgi buvo 
aprokavę ir matė, jog jie pra
laimėjo, bot tiksliai melavo. 
Melavo, kaip iš anksto perspė
jo progresyvių vadai, tikslu 
prirengti visuomenės nuomonę 
ir pravesti kokį smurtą, kaip 
anais metais.

Progresyviai Kings apskri
tyje išrinko 1,900 komiteto na
rių prieš 1,509 dešiniųjų, 411 
daugiau už dešiniuosius.
Brooklyn© Progresyvių Laimė

jimas Ne Pirmas
Brooklyne progresyviai bu

vo nominacijose laimėję komi
teto narių didžiumą ir 1941 
metais. Bet tuomet dubinski- 
niai panaudojo štai kokią ap
gaulę ir smurtą įsibriovimui į 
komiteto valdybą. Jie sušaukė 
komiteto narių, konferenciją 
mažiukėje salėje, kurioje tel-

Laisve, Lithuanian Daily News 

pa tik keli šimtai žmonių, o 
komiteto narių keleriopai bu
vo daugiau. Tarpusavyje pasi
tarė, savo pasekėjus informa
vo susirinkti daug anksčiau 
progresyviams duoto laiko. Ka
da progresyviai pribuvo, jie sa- 
lėn jau negalėjo įeiti ir taip 
dubinskiniai, būdami mažumo
je, išrinko savo valdybą ir pa
siliko oficialūs partijos kontro
lėje. Progresyviams nebuvo ki
tos išeities, kaip tik įsteigti sa
vo Progresyvių Komitetą ir per 
jį darbuotis atitaisymui v to 
smurto ir partijos gerovei, 
taipgi gerovei darbo žmonių ir 
progreso, kuriems tikslams yra 
Amerikos Darbo Partija įsteig
ta.

šiemet, kaip pareiškė pro
gresyvių tdarbiečių vadai Vito

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

-Ml 'įO||
■P■R

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau
Auksinis $3.50 ir aukščiau. •

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.
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Gražus Pasirinkimas

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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o

o

o

o

o

o

o

R
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o

o

o

o

id

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 .ATDARA VAKARAIS

iiisiiiūmoiiiGiiisiiieiiiūiiieiiieiiiGiiiūiiiGMiūiiisiiiūiiioHisiiisiiiūiiiūiiieiiiūiiiūiiiūiiiGi

Hart Komitetas Gavo 
$40,000 Tyrimams

Miesto budžeto taryba be 
jokių dvejonių, vienbalsiai, 
paskyrė keturias dešimt tūks
tančių dolerių miesto tarybos 
didžiumos nusitartam neva ty
rinėjimui LaGuardijos admi
nistracijos. Vietos politikos te
rn ytojai tą tyrinėjimą laiko pa
prastu reakcininkų pasimoji- 
mu po priedanga to neva ty
rinėjimo juodinti administraci
jos tuos asmenis ir tuos žygius, 
kurie tarnauja palaikymui 
žmonėms Naujosios Dalybos 
atsiekimų.

Tie pinigai skaitoma išlei
džiamais ant reakcininkų poli
tinio malūno. Jeigu taip bus, 
reikia tikėtis, kad pažangio
sios jėgos numaskuos užma
čias bereikalingai pulti įstai
gas.’

Patsai tyrinėjimo komitetas 
jau yra kritikuojamas už ban
dymą pasukti kitur miestų li
goninėms reikalingą mėsą. To
kį kaltinimą padarė George J. 
Basso, miesto įstaigoms mais
to užpirkimų department© vir
šininkas.

Miesto tarybos prezidentas 
Newbold Morris pareiškė, kad 
tas tarybos vėsimas tyrinėji
mas yra “tik ekspedicija su 
noru ką nors rasti,” o ne dėl
to, kad būtų pamato tokiam 
tyrinėjimui. Tačiau jis pas
kiau kartu su norinčiais to ty
rinėjimo balsavo už skyrimą 
tų $40,000 komiteto išlaidoms.

“Tobacco Road,” seniau iš
tisus kelis metus iš eilės vai
dintas veikalas, būsiąs vaidi
namas Forrest Teatre per 4 
savaites, pradedant rugsėjo 4- 
ta, o po to išvažiuos 9-tai me
tinei gastrolei.

Marcantonio ir Eugene P. Con
nolly, dubinskiniai tokių sky- 
mų neiškirs, pasiryžę auklėti 
Darbo Partiją ir dirbti vienin
gai laimėjimui karo nariai 
prie to nebeprileis.

Siūle Dubinskiniams Eiti 
Laižybų

Progresyvių darbiečių va
dai tuojau po balsavimų, kada 
dubinskiniai pradėjo girtis lai
mėjimais, pasiūlė $5,000 už
stato, jeigu ir anie užsistatys 
tiek pat, kad pralaimėjusioji 
pusė tuos $5,000 atiduotų Rau
donajam Kryžiui. Dubinskiniai 
ir jų frentai iš meluojančios 
spaudos vis kudakavo apie ne
va laimėjimus, bet $5,000 ne
dėjo.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

o

o

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau. o

o

$

i

p

Pirmadienis, Rugpj. 16, 1943
------ ------  --------------- ‘ 1 ...... ' iiwuiaqfr*

Filmos-Teatrai
Stadium Koncertų Sezonas 

Praėjo Sėkmingiausia
Lewisohn Stadium koncertų 

26-tas sezonas, užsibaigę rug
pjūčio 11-tą, turėjo didelio pa
sisekimo programos dalyvių ir 
publikos atžvilgiu. Turėjo pa
sisekimo vien simfoniškos-phil- 
harmėniškos muzikos vakarai, 
turėjo ir operų, taipgi su dai
nos ir muzikos solistais ruoš
tieji vakarai. Sekėsi ir oro . at
žvilgiu — per 8 savaites ati
dėta tik keturi koncertai iš 
priežasties lietaus.

Orkestrų konduktorių daly
vavo 11, iš tų Aleksandras 
Smallens vadovavo 25-se va
karuose, gi kituose 25-se jį 
pavadavo svečiai kondukto
riai : Reiner, Cooper, lloren- 
stein, Kurtz, Gould, Kostela- 
netz, Maazel, Stolz, Iturbi, 
Steiner, taipgi dalyviai baleto 
vakarų Dorati, 'Zlatin ir Law
rence.

Piano solistų dalyvavo sep
tyni, smuikos — 6, kitų instru
mentų — 2, dainos solistų 12 
be dalyvavusių su chorais ir 
operose, kurių, statyta trys po 
du kartu. Taipgi dalyvavo bū
rys baleto šokėjų.

Publikos turėta virš 300,- 
000, taipgi svečiais, nemoka
mai, koncertus lankė apie 9,- 
000 karių ir šimtai karininkų.

Irving Teatras Turi Muzi- 
kališką Programą

Pradedant rugpjūčio 13-ta, 
Irving Place ir 15th St., New 
Yorke, rodoma Gilbert ir Sul- 
livan’o “The Mikado,” spalvo
ta filmą, ir “Beethoven’s Con
certo,” taipgi “Russian Accor
dion Serenade.” Ta programa 
bus savaitę laiko.

“Stars On Ice” šį sekmadie
nį tikisi sulaukti 200,000-tinio 
kostumerio.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. % 
Tent Virginia 7-4499

UTUAN1CA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

“Bombardier” New Yorko 
Academy of Music

Academy of Music Teatre, 
Brooklyne, rodoma įdomi fil
mą “Bombardier,” kurioj vy
rauja Pat O’Brien, Randolph 
Scott, Anne Shirley ir Eddie 
Albert. Kita filmą apie Dėdės 
Šamo karius su sparnais. Taip
gi Disney’s “Donald Duck’s 
Gold Mine.” šios filmos rodo
mos Academy of Music tarp 
rugpj. 12 ir 18 dd.

“Chauve-Souris 1943”
Visas rusų muzikos, dainų 

ir šokių veikalas, orginaliai 
buvęs vaidinamas ir turėjęs di
delio pasisekimo per dešimt
metį tarp 1922 ir 1931, atgai
vinamas ir vadovybėje Leono 
Greanin pirmu kartu persta
tytas Royale Teatre, New Yor
ke, pereitą ketvirtadienį.

Naujoviškame perstatyme 
dalyvauja eilė originalių dai
nininkų, šokikų ir muzikų, tuo
met buvusių pradinių, lengvų 
numerių pildytojų, šiandieną 
esančių paskelbusių solistų. Jie 
pagerbė atstatomą veikalą iš
stodami jame ensamblyje.

LIETUVIŠKAS * :

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)
Rhelngold Extra Dry Alos j 

Didelis pasirinkimas visokių :
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime 5
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ •

Juozas Zeidat Į
Savininkas J

411 Grand St Brooklyn Į

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

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

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

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

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.




