
KRISLAI
Piktos Propagandos 

Direktorius.
Sprogo Burbulas.
Menševikai Kaustosi Prieš 

Klerikalus.
Seni Kokusininkai.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
BriDoklyne $7.00

Metams

Rašo A. BIMBA

e

No. 198 LAISVĖS iNT1™4,hin“’sT°rt "-3B78STBEET Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Rugpjūčio-Aug. 23, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXY

per 
ku-

Chicagos Draugas praneša: 
“Amerikos Lietuvių Katalikų 
Spaudos Biuro vedėjas kun. J. 
Prunskis iš Chicagos atvyks
ta į Naująją Angliją.”

Tai dabar paaiški, kas 
vienas tas Biuras, — tai 
nigas Prunskis!

Šis Biuras arba kun. Pruns
kis kepa straipsnius visai kata
likų spaudai. Jų yra be galo 
daug.

Bet tiktai retas kuris tų 
straipsnių nėra atvirai ir bjau
riai pro-naciškas.

Pavyzdžiui, rugpjūčio 18 
dienos Drauge telpa to Biuro 
visas nacių propagandos veži
mas. Jam rašąs koks ten pul
kininkas Petruitis, kurį “bolše
vikai degino elektra,” bet ku
ris dabar sėdi Alytuje ir dar
buojasi Hitleriui ir rašo Pruns- 
kiui, o Prunskis Petruičio hit
lerine propaganda šeria kata
likų spaudą.

Prunskis gauna 
iš nacių okupuo- 
raštus bei 1 ais

gali gauti tiktai

Kaip kun. 
nuo Petruičio 
tos Lietuvos 
kus ?

Aišku, kad
slaptai — slaptai ne nuo na
cių, bet nuo Amerikos. Naciai 
šitokius raštus su»mielu noru 
išleidžia iš Lietuvos. Bet, aiš
ku, tokia nacių atvira ir begė
diška propaganda negali vie
šai įeiti Amerikon.

Tai kokius kelius ir metodus 
kun. Prunskis naudoja gabeni
mui tos propagandos Ameri
kon ?

■ Kai Maskvoje susiorganiza
vo Tautinis Laisvos Vokietijos 
Komitetas, tai jo priešai pūtė 
burbulą, būk jis susidėjęs tik 
iš komunistų. Bet Komiteto są
statas parodo, kad iš 33 narių 
yra tiktai penki komunistai, 
būtent, buvusio Reichstago na
riai.

Kiti komiteto nariai 
žmonių įvairių partijų 
žiūrų.

Jie visi yra nusistatę
prieš Hitlerį, padėt Jungti
nėms Tautoms sutriuškinti hit- 
lerizmą ir įsteigti laisvą Vo
kietiją.

yra iš 
ir pa-

kovoti

Naujojoje Gadynėje (rugpj. 
19 d.) skaitau, kad LSS Vyk
domasis Komitetas siunčia tris 
atstovus į Pittsburgh© konfe
renciją. O ta visa menševikų 
sąjunga teturi porą tuzinų na
rių.

Matyt, menševikai organi
zuojasi ir kaustosi konferenci
joje turėti nulemiamą balsą ir 
diktuoti jos eigą.

Jie sako:
“LSS Vykdomasis Komite

tas svarstė ir tą klausimą, kaip 
socialistų delegatai turi laiky
tis svarstant įvairius dieno
tvarkės punktus. Tuo reikalu 
priimtas sekamas nusistaty
mas:

■ “Socialistų delegatai Pitts
burghe, kartu su LDD delega
tais ir artimais kitų organiza
cijų atstovais, turi sudaryti 
pažangią socialistinę grupę ir 
aktingai pasireikšti svarstant 
dienotvarkės punktus?’

Stilsonas ir Grigaitis yra 
puikūs kokusininkai. Jie moka 
konspiruoti. Gero ir konstruk
tyvaus jie savo gyvenime nėra 
nieko nuveikę, bet klikas or
ganizuoti jie yra ekspertai.

Menševikai taipgi yra eks
pertai prie organizacijų iždų. 
Dar ir šiandien jie tebelaiko 
užgrobę Amerikos Lietuvių. 
Kongreso iždą.

Pittsburghe jie žada veikti 
kaipo klika, žiūrės, kaip galės 
vaisingiau prisiplakti prie ka
talikų.
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Maskvos Žurnalas Ragina 
Talkininkus Sueit su So

vietais ir Tikrai Kovot

SOVIETU FRONTE VOKIEČIAI PER 49 DIENAS 
NETEKO MILIŪNO SAVO KARIU

<a

bendrą Anglijos- 
Sąjungos-Jungtinių 
konferenciją, kad 

žygiams, kurie su- 
ir pasi-

Maskva.— Sovietų darbo 
unijų žurnalas Karas ir 
Darbininkų Klasė redakci
niame savo straipsnyje 
rugp. 20 d. ragino tuojau 
sušaukt 
Sovietų 
Valstijų 
susitart
trumpintų karą, 
ruošt draugingam sandar- 
bininkavimui tarp Talki
ninkų po karo.

Šis sovietinis žurnalas 
editoriale “Quebec ir Sovie
tų Sąjunga” rašo, jog pasi
tarimai tarp prez. Roose
velto ir anglų premjero 
Churchillo “tarnauja ang
lų-amerikiečių jėgų reika
lams,” kad tie pasitarimai 
“neatstovauja visos Anglų- 
Sovietų-Amerikos santar
vės nuomonės.”

Karas ir Darbininkų Kla
sė sako:

“Jau pribrendo laikas su
duot priešams lemiamąjį 
smūgį iš rytų ir vakarų. 
Jau laikas pereit nuo žo
džių prie darbų.”

Tada būtų galima dar šie
met karą laimėti prieš Vo
kietiją, kaip teigia tas žur
nalas. Sako, jog prez. Rbo- 
seveltas jau pirmiau turėjo 
penkias konferencijas sp 
premjeru Churchillu:

“Bet tos konferencijos, 
be Sovietų Sąjungos daly
vavimo jose, neįvykdė svar
biausio mūsų Talkininkų, 
Anglijos ir Amerikos, užda
vinio kare prieš bendrąjį 
priešą. Jos nesuorganizavo 
antrojo Europos fronto, 
kuris yra taip reikalingas 
karui laimėti.”

London, rugį). 22. — So
vietai specialiai pranešė, 
jog nuo liepos 5 d. iki rug
pjūčio 20 d. rytų fronte na
ciai prarado milioną karių. 
Vien tik užmušta buvo dau
giau kaip 300 tūkst. jų 
kareivių ir ofięierių; 25,000 
paimta nelaisvėn, o kiti 
sunkiai sužeisti.

Tuo pačiu laikotarpiu hit
lerininkai neteko 4,600 lėk
tuvų, 6,400 tankų, 3,800 ka- 
nuolių ir daugiau kaip 20,- 
000 trokų. Iš to skaičiaus 
sovietiniai kovūnai pagrobė 
857 tankus, 1,274 kanuoles, 
4,230 trokų, taipgi 3,429 
kulkasvaidžius.
Nauji Sovietų Laimėjimai

Maskva. — Raudonarmie
čiai užėmė Lebedino mies
tą, 100 mylių į šiaurius nuo 
Charkovo. Rugp 1. 21 d. ties 
Charkovu Sovietai atgrie-

bė dar kelias gyvenamas 
vietas, ir susiaurino jau iki 
12 mylių spragą naciams 
pasitraukt iš šio miesto.

Briansko srityje Raudo
noji Armija atėmė iš nacių 
dar vieną tvirtovišką punk
tą; turėjo laimėjimų ir 
Spas Demiansko apygardoj. 
Visuose frontuose per die
ną buvo užmušta 4,000 vo
kiečių, sudaužyta 120 
tankų ir nušauta žemyn 
nacių lėktuvai.

Veiksmai prieš Italiją
London., — Amerikos

Anglijos bombanešiai suar
dė visus tris geležinkelių 
sujungimus Neapolyj, Itali
joj ; kartotinai bombarda
vo karinius taikinius pieti
nėj Italijoj; mėtė atsišau
kimų lapelius Romon ir per 
dieną sunaikino dar 22 fa
šistų lėktuvus.

jų
86

ir

AMERIKINIAI VALDININKAI NEPRALEIDO 
SOVIETU ATSTOVO 1 Ali YRĄ

Maskva. — Čionaitinis 
žurnalas Karas ir Darbi
ninkų Klasė pranešė, jog 
Sovietų vyriausybė siuntė 
savo atstovą į Alžyrą su- 
megsti ryšius su valdišku 
Francūzų Komitetu Tautai 
Laisvinti, bet anglų-ameri
kiečių valdininkai neleido 
tam atstovui ten vykti, esą, 
“kariniais sumetimais.”

Tas žurnalas rašo, kad 
Sovietų Sąjunga buvo pri
pažinusi generolo de Gaulle 
Kovojančiųjų Francūzų 
Komitetą, ir Sovietai juo 
palankiau nusiteikę linkui 
naujojo francūzų komiteto, 
atstovaujančio ir generolo 
de Gaulle ir gen. Giraudo 
sekėjus, taigi apimančio 
platesnius francūzų sluoks
nius.

Karas ir Darbininkų Kla
sė pabrėžia, jog dabartinė 
Roosevelto-Churchillo kon
ferencija tėra grynai Ame
rikos - Anglijos dalykas ir 
Sovietai nebuvo į ją kvie
čiami ; tačiau, . daugelis 
Amerikos ir Anglijos laik
raščių, užmiršdami tą fak
tą, kritikavo Sovietų Są
jungą už 
Roosevelto
su Churchillu.

ambasadorius emigraci
nėms Talkininkų valdžioms 
Londone, prašė praleidimo 
į Šiaurių Afriką. Anglijos 
valdžia davė jam reikalingą 
vizą, bet amerikiniai valdi
ninkai atsisakė praleist jį į 
Alžyrą. : . 1

“Anądien Bogomolovas 
dar kartą prašė amerikie
čių praleidimo į Alžyrą. 
Bet jis vis dar nepraleidžia
mas.”

Sovietai Pakeitė Amba
sadorių Litvinova

London. — Sovietų vy
riausybė pakeitė savo am
basadorių Litvinovą Wash
ingtone ir jo vieton pasky
rė Andrių Gromyko, iki šiol 
buvusį ambasados reikalų 
vedėją.

Manoma, jog Litvinovo 
pakeitimu Sovietai norį pa
reikšt nepasitenkinimą 
Jungtinėmis Valstijomis, 
kad jos nepasistengia ati
daryt antrojo fronto vaka
rinėje Eūropoje.

nedalyvavimą 
pasitarimuose

Amerikiečiai Antru Kartu 
Sulaiko Sovietų Atstovų

*

London. — New Yorko 
Herald Tribune dienraščio 
londoniškis korespondentas 
patikrino, kad Sovietų siun
čiamam atstovui Aleksan
drui E. Bogomolovui buvo 
neleista vykti Ąlžyran ir 
sumegsti ryšius su Francū
zų Komitetu Tautai Lais
vinti. Herald Tribune ko
respondentas sako:

“Daugiau kaip mėnuo at
gal Bogomolovas, Rusijos

Laukiama Konferencijos su 
Sovietais

London. — Pranešimas 
Nelw Yorko Times’ui teigia, 
jog politiniai - kariniai ži
novai Londone suprantą, 
kad neužilgo čia įvyksianti 
svarbi konferencija tarp 
Anglijos - Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų.

Australija, rugp. 22 d. — 
Amerikos bombanešiai nu
metė 27 tonus bombų į ja
ponų nikelio pramonės cen
trą Celebes saloj, Rytinėj 
Holandų Indijoj.

Anglų karo laivai nus
kandino 7 fašistų laivus bei 
valtis ties Italija.

Kaip Lietuviai Viename Mūšyje 
Nušlavė Tūkstančius Nacių

Maskva. — Rašo Ustis 
Palemonas:

Lietuviškų ' Raudonosios 
Armijos dalinių kautynės 
prieš vokiečius linkui Orio- 
lo-Kursko įrašė naujus at
mintinus puslapius lietuvių 
tautos istorijon.'

Vokiečiai sutelkė daug 
savo kareivių ir pabūklų 
ofensyvui prieš lietuvių gi
namą fronto dalį. Liepos. 8 
d. trečią valandą ryto prie
šai paleido artilerijos ir 
mortirų ugnies audrą į lie
tuvių pozicijas. Patrankų 
šoviniai ir mortirų minos 
tūkstančiais krito ant mū
sų, kaip pragarinė kruša. 
Saulei betekant, 100 vokie
čių bombanešių šturmavo 
lietuvių pozicijas, numesda
mi šimtus bombų. Kas se
kunda kilo į padanges stul
pai ugnies, žemių ir dūmų.,

Po kelių valandų, vokie
čiai atgrūdo ,mūšin didelį 
skaičiųv savo pėstininkų ir 
tankų. Bet lietuviai atlaikė 
savo pozicijas ir pasiruošė 
kontr-atakuot priešus.

Lietuviai gana arti pri
sileido vokiečių pėstininkus 
ir tankus, o tada atidarė 
ugnį iš visų šaunamų gink
lų. Jie žalojo ir degino vo
kiečių tankus vieną po ki
to. Augo krūvos ir eilės už
muštų vokiečių taip, kad 
susidarė tartum karinis py
limas jš jų lavonų priekyje 
lietuvių pozicijų.

Tik kai kuriuose sekto
riuose hitlerininkai buvo 
įvarę kylius į mūsų pozici
jas; bet lietuviai per drą
sias kontr-atakas išmušė 
vokiečius iš tų kylių ir ap
kasų apie 6 vai. vakare. 
Mūšio laukas liko užterš
tas sudaužytais vokiečių 
tankais, tame skaičiuje 
naujausiais didžiaisiais jų 
tankais Tigrais, motorizuo
tomis Ferdinand kanuolė- 
mis ir kitais pabūklais. Be
veik 2,000 hitlerininkų bu-

vo nušluota per atkaklias 
kautynes.
K Sekamomis dienomis vo
kiečiai vėl mėgino atakuot 
mūsų pozicijas, bet lietu
viai vis atmušė juos, dary
dami priešams didelių nuo
stolių. Lietuviai niekur ne
sitraukė atgal. Visi jie, 
pradedant nuo vyresniojo 
karininko ir baigiant eili
niu kareiviu, veikė tvirtai 
ir bebaimiai.

Daugiau kaip 600 lietuvių 
buvo apdovanoti ordinais ir 
medaliais už nepaprastą 
narsą. Raudonosios Armi
jos pranešimai ir fronto 
laikraščiai minėjo skaitlin
gus lietuvių kareivių ir ofi- 
cierių didvyriškus pavyz
džius.

Griežti Anglijos Reika
lavimai Ispanijai

London. — Savo valdžiai 
įsakius, Anglijos ambasa
dorius Ispanijai, Samuel 
Hoare atsilankė pas dikta
torių gen. Franco ir parei
kalavo, kad jis liautųsi lo
šęs “nekariavimu,” o tikrai 
laikytųsi bepusiškumo 
(neutralumo).

Pagal savo vyriausybės 
patvarkymą, Hoare reika7 
lavo, kad Ispanija pasi
trauktų iš karo prieš Sovie
tus.

Kiti Frankui išstatyti 
reikalavimai buvo šie:

Ispanijos valdžia turi su
stabdyt savo vedamą pro
pagandą Pietų Amerikoje 
prieš Jungtinės Valstijas; 
nedavinėti Berlynui žinių 
apie Anglijos ir Amerikos 
laivus, plaukiančius pro Gi
braltarą, ir sustabdyti na
cių bombanešių skraidymą 
virš Ispanijos, nes tie bom
banešiai, perlėkdami per 
Ispaniją, atakuoja talkinin
kų laivus ties Portugalija.
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Japonai Pabėgo iš Kiskos 
Salos; Talkininkai Triuški
na Japonus Nauj. Guinejoj
Washington. — Jungtinių 

Valstijų ir Kanados kariuo
menė iš laivų išsikėlė į Kis
kos salą, Aleutuose, ir be 
jokio pasipriešinimo iš ja
ponų pusės užėmė tą kari
niai svarbią salą rugpjūčio 
15 d., kaip kad oficialiai 
pranešta rugp. 21 d.

Pirm talkininkams išli
pant krantan, Jungtinių 
Valstijų karo laivai ir lėk
tuvai nuo rugp. 1 d. kas
dien bombardavo ir apšau
dė japonus ir jų įrengimus 
Kiškoj ir atakavo priešų 
laivus aplinkiniuose vande
nyse.

Japonai buvo užėmę Kiš
ką apie 15 mėnesių atgal ir 
savu laiku turėjo ten iki 
10,000 kariuomenės. Bet 
kai dabar amerikiečiai ir 
kanadiečiai atvyko Kiskon, 
tai nerado nei vieno Japo
nijos kareivio. Pasirodo, 
kad japonai iš anksto pa
laipsniui išsikraustė iš Kis
kos, po priedanga naktų ir 
tirštų ūkanų.

Amerikiečiai jau birželio 
1 d. atėmė iš japonų Attu 
salą, netoli Kiskos. Tokiu 
būdu priešai dabar visiškai 
iššluoti iš Aleutų salų, ir 
Amerikos lėktuvai, pakilda
mi nuo jų, galės dažniau 
bombarduot Kurilus, šiau
rinės Japonijos salas.

Japonai Išmušti iš Sala
maua Apsitvirtinimų

Pietinis Pacifikas, rugp. 
22. — Amerikiečiai ir aus
tralai lakūnai nušovė že-

myn dar 33 japonų lėktu
vus ir, matomai, sunaikino 
34 priešų lėktuvus ant že
mės Wewako aikštėje, 350 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
japonų karinės bazės Sala- 
maua, Naujojoj Guinejoj. 
Taigi nuo praeito antra
dienio talkininkai Wewako- 
Salamaua srityje viso su
pleškino jau 272 Japonijos 
lėktuvus.

Amerikos - Australijos 
artilerija ir lėktuvai išmu
šė japonus iš jų Orodubi ir 
Komiatum kalnų-tvirtumų 
ties Salamaua ir priešai, 
bėgdami atgal į paskutinius 
Salamaua apsigynimus, pa
liko daugiau kaip 350 nepa
laidotų saviškių lavonų ir 
daug ginklų ir amunicijos.

Mūšiai Tarp Danų ir 
Vokiečių Kareivių

Stockholm. — Neoficialiai 
pranešama, jog Fyene, Da
nijos-saloje, mūšiuose tarp 
danų ir vokiečių kareivių’ 
tapo nukauta 15 vyrų iš 
abiejų pusių. Danai ardo 
nacių naudojamus geležin
kelius ir telefonus. Odense 
mieste taipgi buvo susikir
timų tarp danų ir vokiečių 
kariuomenės, ir danai dar
bininkai sustreikavo prieš- 
nacius.

Talkininkų lakūnai smar
kiai bombarduoja japonus 
Burmoj.

NACIAI GRŪMOJA SUŠAUDYT PRANCŪZUS, 
KURIE NESUNEŠ VOKIEČIAM GINKLU

grąsi- 
Pary-

naciai 
fran-

London. — Naciai ir su 
jais išvien veikdami Vichy 
Franci j os valdininkai įsakė, 
kad francūzai suneštų visus 
savo slepiamus ginklus ir 
atiduotų juos vokiečiams 
iki šio antradienio, o kurie 
to nepadarys, tai bus mir- 
čia baudžiami, kaip 
no hitlerininkai per 
žiaus radiją.

Šiuom grųmojimu 
ir jų bendradarbiai
cūzai - Kvislingai atsiliepė 
į Talkininkų komandos at
sišaukimą, kuris ragino 
francūzus baigtinai pasi- 
ruošt sutikti Talkininkų įsi
veržimą ir drauge su jais 
pulti vokiečius.

Hitlerininkų grūmojimas, 
tarp kitko, sako:

“Yra žinoma, kad labai 
daug francūzų dar tebeturi 
visokių ginklų, kaip kad 
šautuvų, rankinių granatų, 
sprogimų ir bombų ... Ku
rie nesunešite ir neatiduo- 
site tų ginklų kuo greičiau
siu laiku, tai jums gręs 
mirties bausmė.

“Valdžia žino, kad ištiso
je Franci joj e yra slepiami 
dideli ginklų sandėliai...

Talkininkų lėktuvai taipgi 
kartotinai mėtė karines 
medžiagas Franci j on.”

Hitlerininkai pasižada ne
bausti tų, kurie suneš gink
lus arba nurodys, kur jie 
slepiami. Bet suprantama, 
jog vokiečiai stengsis iš at
nešančių ginklus iškvost, 
kas yra vadai francūzų pa
siruošimų atakuot nacius 
išvien su įsiveržiančiais 
Talkininkais.

Jati praeitą pavasarį vo
kiečiai ir jų sėbrai Vichy , 
valdininkai panašiai šaukė, 
francūzus sunešti ginklus, 
bet labai mažai kas atidavė 
savo kovos įrankius, kaip 
tada apgailestavo pats Vi
chy radijas.

Amerikiečių-Japonų 
Belaisvių Mainas

Washington. — Jungtinės 
Valstijos atiduos pusantro 
tūkstančio japonų belaisvių 
mainais už tiek pat ameri
kiečių belaisvių. Amerika ir 
Japonija apsikeis belais
viais viename Portugališ 
kos Indijos uoste.
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kiu kviečių, šiandien Rolandai fąrmeriai 
nebeįstengia apdirbti savo žemę. Jie ge
riau patys bus alkani, negu žiūręs, kaip 
jų javai bus konfiskuojami ir vežami 
Vokietijon.”

Holandijos patrijotai neduoda ramy
bės vokiečiams kareiviams. Kai pasigirs
ta Jungtinių Tautų lėktuvai ir įvyksta 
šviesų užgesinimas, jie ne vieną oku
pantą pasigavę nugalabina.

Naciai elgiasi brutališkai. Manoma, 
kad iki šiolei vokiečiai yra išgabenę iš 
Holandijos apie milijoną darbininkų Vo
kietijon prie katorginių darbų. Speciales 
nacių komisijos medžioja darbininkus ir 
deportuoja Vokietijon. Žmonės slapstosi 
nuo tų komisijų, bet ne visiems pavyks
ta išsisukti iš žiaurios okupanto rankos.

Rengiasi Karti Okupantus
Overseas News Agentūros korespon

dentas Bert Wyler rašo apie nacių oku
puotą Holandiją. Jis turėjęs pasikalbėji
mą su vienu šveicaru, kuris plačiai važi
nėjęs po Holandiją ir tyrinėjęs tos nelai
mingos šalies pavergtų žmonių gyveni
mą.

Štai, sako, vienam Holandijos mieste- 
lyje, stovi didelis stulpas. Du sykiu į sa
vaitę gyventojai tą stulpą gražiai nuva
lo, Kam? Ogi tam, kad jie tikisi kada 
nors ant to stulpo pakarti to miestelio 
vietinį nacių viršininką. Jie laukia tos 
dienos ir ruošiasi jai. Ir tai esanti tikra 
tiesa, nes minėtas šveicaras gyvenęs ta
me name, ties kuriuo stovi tasai istori
nis stulpas.

Holandijos, kaip ir visų okupuotų 
kraštų, žmonės esą labai prislėgti ir ne
pasitenkinę okupantų režimu. Rolandai 
nesijaučią bejėgiais. Jie visais būdais ir 
ant kiekvieno žingsnio kenkia okupan
tams.

“Važiuojant per Holandiją”, pasako
jęs tasai šveicaras, “tuojąus metasi į akį 
daug laukų apaugusių žolėmis. Prieš 
kelius metus tie laukai buvo pilni pui-

Kai Plėšikai Traukiasi
Vokiečiai bėgo iš Sicilijos per Messi- 

ną. Amerikiečiai pasiekę Messiną, rado 
baisiai apiplėštą. Viskas, kas tik buvo 
plėšikams galima pasigrobti, imta ir neš- 
tasi. Net vaistai, kurie vartojami ligoni
nėse prie gimdymo, buvę pagrobti ir iš
gabenti.

Tai darbas tikrų vandalų. Nė žiloje 
senovėje pikčiausi barbarai taip nesielg
davo, kaip elgiasi šiandien civilizuoti te
utoniški kryžiuočiai.

Messina yra tiktai mažytis lašas van
dens į nacių kriminalysčių jūrą. Messina 
dar nėra tipiškiausias nacių plėšikišku- 
mo pavyzdys. Palyginus su jų elgesiu 
Sovietiniuose miestuose, kurie pateko į 
jų rankas ir iš kurių paskui buvo išmuš
ti, Męssina tėra mažų vaikų žaislo pa
vyzdys. Sovietų žemėje šitie kruvini bar
barai nebepaliko nieko. Messinoj nors 
turėjo palikti žmones. Iš Sovietų žemės 
jie išgabeno milijonais ir žmones.

Visas Pasaulis Laukia
Raymond Daniell rašo iš Londono:
“Darbas suminkštinimo Voiketijos iš 

oro dėl užpuolimo sausžemiu jau per pu
sę baigtas, Antroji pusė bus galima at
likti greičiau, negu pirmoji pusė... Tas 
reiškia, kad pasiruošimas dėl įsiverži
mo į kontinentą pravestas greičiau, negu 
buvo numatyta. O tas reiškia,' kad kas 
buvo manoma pravesti 1944 metais, da
bar laikoma militariniuose rateliuose ga
limu dar šiemet.”

Labai puiki naujiena. Tokio įsiveržimo 
į kontinentą seniai laukia visas pasau
lis. Jau seniai kalbama, kad pasiruošimo 
darbas atliktas. Bet kol kas kalbos pasi
liko kalbomis, o įsiveržimo nematėme.

Kas tam trukdo? Kodėl atidėliojama?
Šitie klausimai nervuoja žmones. Jie 

tampa demoralizatoriais. Įtemptas lau
kimas kenkia karo reikalui. Žmonių 
nervai pavargsta. Kiti numoja ranka ir 
sako: “vis tiek nieko nebus, tie visi pa
žadai yra tiktai plepalai.”

Quebeco konferencija turėtų pasibaig
ti konkrečiais žygiais įvairiuose karo 
frontuose. Ji turėtų pasibaigti įsiverži
mu vakarų Europon.

Daug Frontų^ Bet Vienas Karas
Daugiausia kalbama »apie hitlerinę 

Vokietiją. Daugiausia girdime apie ruo
šimąsi nubausti vokiškus kriminalistus. 
Bet reikia nepamiršti, kad mes jų turi
me daug daugiau, Atminkime Japonijos 
kriminalistus, Šis karas negales pasibaig
ti sutriuškinimu hitlerinės Vokietijos, o 
susitaikymu ir susikalbėjimu su Japonių 
ja, Tos pačios bausmės turės susilaukti 
Suomijos, Vengrijos, Rumunijos, Itali
jos ir visų kitų pakalikiškų kraštų kri
minalistai.

Šis karas yra vienas kąrąs. Frontų 
yra daug, įvairiuose pasaulio kampuose, 
bet karas tėra vieųas, Rirmiąusia bus 
apsidirbta su Italija ir Vokietija, paskui 
visos jėgos turės atsisukti prieš Jąpor 
niją. Tokia, matomai, yra Jungtinių 
Tautų karinė strategija. •

Kas Atidarys Ispanijos, 
Kalėjimus?

Federacijos Gelbėjimui Ispanijos Re- 
publikiečių prezidentas Jose Mancisidor 
tvirtina, kad šiandien Ispanijos kalėji
muose randasi 136,000 politinių kalinių. 
Jie visi yra buvę lojalistai, kovotojai 
prieš fašizmą ir gen. Franco. Tik vieno 
Madrido kalėjimuose esą sugrūsta ir 
kankinama 29,000 politinių kalinių.

Ispanijos lojalistų pabėgėlių įvairiuose 
Amerikų kraštuose gyvena apie 25,000. 
Iš jų trylika tūkstančių yra priglaudus 
Meksika. Iš šiaurinės Afrikos kalėjimų 
išlaisvinta penki tūkstančiai ispaniečių. 
Juos norima atgabenti Meksikon. Neuž
ilgo laukiama atvykstant grupės iš pen
kiolikos šimtų.

Ispanija oficialiai nedalyvauja šiame 
kare. Ji skaitosi neutrališka. Bet Ispa
nija buvo pirma šalis, kurioje įvyko pir
mutiniai šio karo susirėmimai tarpe de
mokratijos ir fašizmo. Laimėjo Hitleris, 
Mussolinis ir gen. Franco. Visa Ispani
ja tapo paversta į vieną milžinišką fa
šistinį kalėjimą. Gen. Franco tikisi tą 
kalėjimą palaikyti amžinai.

Bet ką mano Jungtinės Tautos? Ar 
jos, sutriuškinusios fašizmą Vokietijoje 
ir Italijoj, pakorusios ar sušaudžiusios 
Hitlerį ii’ Mussolinį, paliks diktatorių 
gen. Franco ir jo fašistinį režimą Ispa
nijoje? Kodėl tuo klausimu tokia tyla? 
Kodėl pamirštamas tašai budeliškas Hit
lerio ir Mussolinio bendradarbis?

Šis karas negalėtų vadintis išlaisvini
mo karu, jeigu jis nenušluotų peklon 
taipgi Ispanijoje fašistinės diktatūros ir 
neatidarytų Ispanijos kalėjimų. Istorija 
negalėtų skaityti šio karo tikrai anti
fašistiniu, jeigu jisai neišlaisvintų 136,- 
000 drąsiausių anti-fašistinių kovotojų 
Ispanijoje.

Cleveland, Ohio
I LV J

Lyras Choro Aprašymas
Lyros Choro susirinkimas 

įvykę 6 d. rugpjūčio, kuriame 
buvo daug svarbių dalykų nu
tarta.

Mūsų protokolų sekretorė, 
A. Brazis, jau keletą mėnesių 
nęatsilanko, t.odėl buvo išrink
ta nauja sekretorė — A. Gef- 
yert.

Kadangi finansiniai pusSti- 

nai gerai stovime, taį buvo nu
tarta ir paaukoti $2£ dėl nu
pirkimo ambulanso.

Parengimo komisija išdavė 
raportą kas Jink koncerto, ku
ris įvyks 17 d. spalių, Lietu
vių Svetainėje, 6835 Superior 
Ave.

Buvo keletas draugių prita
rėjų, kurios lankosi mūsų susi
rinkimuose ir mums daug ką 
pataria ir interesu p j ąsi mūsų 
veikimu.

Drg. F. Krugęr, keletą mė-
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nėšių atgal, aukavo $1, bet 
per klaidą nebuvo anksčiau 
spaudoje paskelbta.

Mes kviečiame jaunas mo
teris ir merginas, kurios nori 
dainuoti ir vaidinti, kad atsi
lankytų mūsų choro praktiko
se ir sykiu su mumis dalyvau
tų. Lyros Choro pamokos 
įvyksta kas penktadienio va
karą, PUS J. Krasnįęką, 8£05 
Superior Ave.

Ellą Ro?8,
Pirmininkė.
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TIE TAUTOS TREČDA
LIO ATSTOVAI

Gabaliauskas rašo savo 
“L. Žiniose” apie Grigai
čio - Šimučio koųferenęiją 
Pittsburghe. Jis žymi, kad 
toje konferencijoje “susL 
rinks lietuvių tautos treč
dalio atstovai...’’

Šitaip rašyti tegali tik 
žmogus, kuris nesiskaito su 
tikrove. Net jei jis sakytų, 
kad ten susirinks Amerikos 
lietuvių trečdalio atstovai, 
tai ir tuomet jis apsilenk
tų su tiesa. Nes ten to ne
bus, nepaisant, kaip jie sa
vo konferenciją bandys iš
pūsti.

Vienu iš svarbiųjų kon
ferencijos uždavinių Gaba
liauskas konferencijai siū
lo : “Pasirūpinti finansinę

RUTINAS REIKALAS ANTRO FRONTO, 
KAD IŠVENGUS AUKŲ IR 

LAIMĖJUS KARA
žemiau talpiname straipsnį, tilpusi Sovietų Sąjungos 
Darbo Unijų organe “Karas ir Darbininkų Klase” ir

vėliau, veik visoj SSSR, spaudoj:
Dabar yra tokia padėtis, 

kad laisvės trokštančios 
žmonijos pergalė ant hit
lerinės Vokietijos yra gali
ma atsiekti greitu laiku. 
Užtenka pažymėti vien 
šiuos faktus, kaip milžiniš
kos Raudonosios Armijos 
pergalės žiemos ofensyve, 
visiškas vokiečių sumuši
mas prie Stalingrado, prie 
Dono, prie Kaukazo, ištaš
kymas Hitlerio talkininkų 
armijų kituose Sovietų 
frontuose, sumušimas Vo
kietijos - Italijos armijų 
Tunisijoj, mūsų talkininkų 
pasisekimai Sicilijoj, su
smukimas Mussolinio, kas 
reiškia susmukimą fašiz
mo Italijoj ir vedimą prie 
išmušimo Italijos iš karo, 
susmukimas naujo Hitlerio 
ofensyvo prieš Sovietų Są
jungą ir pasekmingas Rau
donosios Armijos ofensy- 
vas Oriolo krypty j.

Priešų logeris yra dide
liame krizyj. Susidarė tin
kamos sąlygos galutinam 
sumušimui Hitlerio. Nuo 
pat karo pradžios dar nei 
karto nebuvo tokių patogių 
sąlygų nugalėjimui hitleri
nės Vokietijos, kaip dabar. 
Karų istoriją parodo, kąip 
Žalingos yra pasekmės pra
leistų tinkamų sąlygų. Ne- 
panaųdoiimąs tokių sąlygų 
užtęsia karą, pergalė , iš
smunka ir liaudis paneša 
begalines aukas. Ir dabar 
milionąi žmonių visame pa
saulyj su nerimu klausia: 
Ar viskas daroma, kad pa
naudoti tąs sąlygas perga
lei ant fašistines Vokieti
jos? Ir tas griežtai pasta
to aųtro fronto klausimą.

Koalicijos Tikslai
Plėšikiškos Vokietijos at

akos ant kaimyniškų šalių, 
o vėliau ir ant Sovietų Są
jungos sudarė koaliciją iš 
Anglijos - Sovietų Sąjun
gos - Amerikos. Kiekvienos 
karinės koalicijos tikslu yra 
— bendra ginkluota kova, 
kad laimėti pergalę ant ben- 
ro priešo. Anti-hitlerinė ko
alicija buvo sudaryta ben
drai , kovai prieš hitlerinę 
Vokietiją ir jos talkininkus.

'Reikėjo tikėtis, kad šios 
koalicijos nariai bęndrąį 
atakuos visomis jėgomis sa
vo priešą. Tokios kovos bū
dus ir reikalingumą nusako 
geografinė, karinė ir stra*

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
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paramą Amerikos lietuvių 
ir lietuvių tautinei tary
boms,..”

Paliejo katinas pieną!
Dabar aišku, kam toji 

konferencija šaukiama: 
Grigaitis ir Šimutis nori 
pinigų; Pakštas ir Pruūs- 
kis nori pinigų,— duokit 
jiems, jūs Amerikos lietu
viai, o jie sau galės turėti 
good time; jie Lietuvos rei
kalais rūpinsis!...

Savo oficialiame kvieti
me Grigaitis su Šimučiu iš
stato dienotvarkyje Ameri
kos karinių pastangų stip
rinimą. Gabaliauskas tą nu
meta į gurbą. Jam rūpi, 
kad žmonės suneštų jiems 
pinigų. O kai pinigų bus, 
tai bučkių kavalieriai ga
lės dar vieną šposą iškirs- 

ti — ims ir pasibučiuos,
kuomet Gabaliauskas jiems 
katutes paplos!

Padorūs, išmintingi, su
sipratę Amerikos lietuviai, 
tačiau, neduos nei vieno 
cento tiems ponams. Nes 
patrijotingas, apdairus lie
tuvis šiandien supranta, 
jog šeriant ir užlaikant vi
sokius politinius šarlatanus, 
Lietuvos neišlaisvinsi,

Norint Lietuvai padėti, 
norint priartinti jos išlais
vinimo valandą, ręikia rem
ti tie žmonės, kurie kovoja 
už Lietuvos laisvę — rei
kia remti lietuvius raudon
armiečius, reikia padėti 
Raudonąja! Armijai, bear- 
tinančiai mūsų tėvų kraš
tui išlaisvinimo valandą!

teginė Vokietijos ir jos ag- 
resoriškų talkininkų padė
tis. Koalicijos pareiga su
spausti hitlerinę Vokietiją 
į karines reples iš vakarų ir 
rytų, priversti ją kariauti 
ant dviejų frontų, paąkai- 
dyti jos jėgas. j.

Treti Metai Kovos
Jau treti metai, kaip So

vietų Sąjunga pati viena 
neša sunkiausią karo naš
tą kovoje prieš visos mūsų 
koalicijos vyriausias hitle- 
rizmo jėgas. Tik. nebuvimas 
antro fronto prieš Vokieti
ją suteikė jai galimybę tu
rėti pasisekimo pirmose ka
ro stadijose prieš Sovietų 
Sąjungą. Tiktai nebuvimas 
antrojo fronto išgelbėjo fa
šistinę Voiketiją 1942 me
tais. Dar daugiau, nebuvi
mas antrojo fronto su tei
kė. Hitleriui galimybę 1942 
metais, vasarą, sutraukti 
rezervus prieš Sovietų Są
jungą ir išvystyti ofensyvą 
iki Stalingrado ir Grozny j. 
Ir pagaliau, 1943 metais, 
vokiečiai vėl išdrįso pradė
ti naują ofensyvą prieš So
vietų Sąjungą tik todėl, kad 
prieš juos nebuvo Europoj 
antrojo fronto, nes jiems 
toji sąlyga leido koncent
ruoti visus jų rezervus? 
prieš Raudonąją Armiją.

Dar ibrželio mėnesį, 1(942 
metais, buvo koalicijos pa
reikšta, kad “pilnas susita^ 
rimas padarytas, kad aųt- 
ras frontas turi būti ati-

Vaizdąs iš Vanęouyer barakų, Portland, Ore. ši- 
tą-poilsio vietą jiems jrenge International Association 
of Machinist? Uhjjos Lokalas 63. Mųsų kąriąi ląbąi 
dėkingi tai unijai ir puikiai naudojasi visais paranku- 
mais.
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darytas Europoj 1942 me
tais”. Tas buvo pareikšta 
dviem oficialiais dokumen
tais po Molotovo sutarčių 
su Anglijos ir Amerikos vy
riausybėmis Londone ir 
Washingtone. Vienok ant
ras frontas nebuvo atidary
tas 1942 metais.

Tada buvo sutarta ir nu
statyta, kad antras frontas 
tikrai bus aitdarytas pava
sarį, 1943 metais. Atėjo pa
vasaris, o antras frontas 
prieš Hitlerį nebuvo atida
rytas. Anglijos ir Amerikos 
armija pasitenkino apvaly
mu Šiaurinės Afrikos nuo 
vokiečių — italų jėgų.

Anglijos parlamentui da
rydamas pranešimą Mr. 
Curchill, vasario mėnesį, 
1943 metais, po jo konfe
rencijos su Rooseveltu, pa
reiškė: “Mes dabar turime 
galptipą planą veikimui, a- 
pibrežiantį ginkluotų jėgų 
kiekį ir nusakantį jų smū
gio kryptį, ir mes nusista
tę pravesti planą sulyg mū
sų politikos bėgy j būsimų 
devynių menesių.”

Tai Casablanca konferen
cijoj šis talkininkų planas 
buvo išdirbtas sausio me
nes., 1943 metais, ir nutar
ta, kad bėgyj devynių mė
nesių, šių ,metų, anglai ame
rikiečiai, mūsų talkininkai, 
praves gyveniman tą pla
ną, kuris reiškė atidarymą 
antro fronto Europoj. Bet 
tas devynių mėnesių laiko-

tarpis artinasi jau pabai
gos, vienok vis nėra antro 
fronto Europoj.

Sovietų Pasiaukojimas
Sovietų Sąjungos liaudis 

pati viena nuoširdžiai ir 
energingai kovojanti prieš 
visas milžiniškas hitlerinin
kų jėgas Europoj, jau su
dėjo daug aukų<ant aukuro 
už visų mūsų talkininkų 
reikalus. Skaičius vokiečių 
kareivių ir oficierių sunai
kintų Sovietų Sąjungos 
fronte daugelį kartų pra
lenkia tą skaičių, kiek hit
lerininkų buvo sunaikinta 
visuose kituose karo fron
tuose.

Klaida būtų nedakainuo- 
ti svarbos karinių veiksmų, 
kuriuos atlieka mūsų talki
ninkai, kaip tai anglų-ame
rikiečių eneregingas bom
bardavimas Vokietijos ir 
kartu tos pagelbos, kurią 
mums talkininkai teikia 
medžiagomis ir reikmeni
mis. Bet vis gi Libijos 
fronte mūsų talkininkai 
prieš save turėjo viso tik 
keturias vokiečių divizijas 
ir dešimts italų divizijų, o 
-Sicilijoj jie turi tik dvi vo
kiečių divizijas ir kelias i- 
talų divizijas, kuomet prieš 
Sovietų Sąjungą yra virš 
250 priešo divizijų. šios 
skaitlinės parodo, kad dar 
mūsų talkininkų anglų— 
amerikiečių armijos neturė
jo tikro susirėmimo su Hit
lerio armija ir antras fron
tas dar nėra atidarytas.

Kas Yra Antras Frontas?
Nėra jokio reikalo daug 

įsigilinti į tuos žmones, ku
rie bando įrodyti, kad būk 
jau yra ne tik antras fron
tas, bet net “trečias” ir net 
penktas’ ’ir “šeštas” (įskai
tant kovą prieš submarinus 
ir atakas iš oro.) 
t, Antras frontas Europoj, 

<tai bus tas antras frontas, 
ku rišikai p, pareiškė Stali
nas, dar rudenį, U942, ati
trauks nors 60 vokiečių di
vizijų ir apie 20 Vokietijos 
talkininkų divizijų. Antras 
frontas reiškia tokius kari
nius veiksmus iš mūsų tal
kininkų pusės Europos 
sausžemyj, kurie priverstų 
Vokietiją padalinti jos ka
rines jėgas ir atitraukti 
vieną trečdalį, arba, blo- 
giausiame atsitikhne, nors 
vieną ketvirtadalį jos jėgų 
iš rytų į vakarų frontą.

Antras frontas Europoje 
pamatiniai perkeistų daly
kus ir, be abejo, užtikrintų 
didelę persvarą Raudono
sios Armijos jėgų ant hit-, 
lerininkų armijų Sovietų 
fronte, o tai reikštų tą, kad 
atidarymas antro fronto 
žymiai sutrumpintų karo 
laiką ir kad antras frontas 
suteiktų raktą linkui per
galės ant Hitlerio dar 1943 
metais.

Yra daug pasiteisinimų 
dėl neatidarymo antro 
fronto Vakarų Eūropoj, 
kaip tai, diskusijos' ąpie 
pasakišką “Atlantiko Sie
ną”, arba “neišsprendžia
mas” transporto klausimas, 
arba “įsiveržimo rizika”. 
Bet gi jau žinoma, kad “ne
įveikiama Atlantiko. Siena” 
yra tiktai vaidentuvėj tų, 
kurie nori tikėti tokioms iš
galvotoms pasakoms ir nie
ko daugiau.

Argumentas, kas liečia 
transportą, kuris turėjo 
pritarėjų, taip pat jau se
niai nustojo būti įtikina
mas, daugelį kartų faktų 
sumuštas, net mūsų talki
ninkų šalyse, o ypatingai 
Jungtinėse Valstijose. O po 
pasekmingo mūsų talkinin
kų armijų iškėlimo ir aprū- ’ 
pinimo šiaurinėj Afrikoj

(Tąsa 5-me pusi.)
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400 Metu Atgal Žeme “Pradėjo 
Suktis” apie Saulę

KAIP REIKIA PRIRENGTI 
KRALIKŲ MĖS/J

Galingasis Penicillin, iš Sūrio 
Pelėsių Dirbamas Vaistas

$

*

(Pavėluotas paminėjimas)
Šiais metais gegužės 24 

dieną milijonams žmonių 
praėjo visai nežymiai, pa
prastai, taip kaip praeina 
kiekviena gyvenimo diena. 
O tačiau, 400 metų atgal tą 
dieną mirė žymus pasaulio 
mokslininkas Mikolas Ko
pernikas, kuris, gulėdamas 
ant mirties patalo, pastūmė 
žemę į dausas, kad ji suk
tųsi apie saulę.

Normaliais laikais ta su
kaktis jo gimtam krašte bū
tų buvus paminėta su dide
lėm iškilmėm. Dabar gi jo 
gimtinis kraštas (Lenkija) 
vaitoja spardoma žiaurios 
naciškos kurkos, o univer
sitetas (Krakove), kuriame 
jis ėjo mokslus, tapo užda
rytas juodos okupanto 
rankos.

Kopernikas davė pasau
liui naują supratimą apie 
visatos sistemą. Pagal jo 
heliocentrinę sistemą saulė 
stovi vidury, o mūsų žemė 
ir visos kitos planetos suka
si aplink ją. žvaigždės gi 
nustatytos didelėse dausų 
tolumose.

Pirm Koperniko vyravo 
taip vadinama geocentrinė 
Ptolomėjaus sistema, kuri 
mokino, jog žemė stovi ant

Lietuvių Kunigai Varo
mi Nacių Armijon

Švedų laikraštis Aftontid- 
gningen neseniai išspausdi
no žinias, gautas nuo atke- 
leivių iš Pabalčio kraštų, 
kaip hitlerininkai varo į sa
vo armiją visus tuos lietu
vių, latvių ir estų kunigus, 
kurie tik netarnauja na
ciams prieš savo tautas. 
Tokias naujienas paskelbė 
užpraeitą šeštadienį ir val
dinė Amerikos Karo Žinių 
Įstaiga Washingtone; sa
ko:

Daugelis nacių armijon 
paimtų lietuvių, latvių ir 
estų kunigų pabėgo į miš
kus ir įstojo į parti j otų par
tizanų būrius. O seniai ku
nigai, kurie nerekrutuoti į 
vokiečių armiją, bet atsisa
ko atlikinėti nacių liepia
mas ceremonijas, tai laiko 
savo slaptas pamaldas, kur 
žmonės meldžiasi dėlei iš
laisvinimo nuo hitlerininkų.

AUTOMATINIAI GYRAI 
AMERIKOS TANKAMS

Naujieji Amerikos tankai 
yra statomi su prietaisu 
automatiškam greičio pa
keitimui (automatic gear 
shift). Su šiuo prietaisu 
tankas gali daug vikriau 
manevruoti, kas apsunkina 
priešui pataikymą į tanką. 
Karui prasidėjus, buvo su
stabdytas to prietaiso dėji
mas privačiams automobi
liams.

Cincinnati, Ohio. — Kon
gresinė Trumano karinių 
dirbyklų tyrinėjimo komisi
ja įsakė Wrighto lėktuvų 
korporacijai pagreitint 
darbus, o jei ne, tai valdžia 
perims jos fabrikus į savo 
rankas. ___  

vietos, o saulė ir planetos, 
ir visos žvaigždės sukasi 
aplink ją.

Koperniko sistema revo- 
liucijonizavo ir žymiai pra
plėtė žmogaus supratimą 
apie visatą. Žemė tapo per
kelta į dausas ir pasidarė 
planeta; o saulė pasidarė 
žvaigžde, ir visos žvaigždės 
patapo saulėmis ir pasau
liais neišmieruojamose to
lumose nuo žemės*.

Kopernikas prie šio su
pratimo priėjo 1530 metais, 
bet bijojo paskelbt pasau
liui, kadangi tas laikotarpis 
buvo inkvizicijos gadynė, 
kuomet mokslas ir moksli
ninkai buvo persekiojami 
už jų naujus atradimus.

Pagalios, po 13 metų ty
lėjimo, jis paskelbė pasau
liui savo mokslą. Bet jis 
jau buvo nusenęs ir sirgo. 
Pirmutinė spausdinta jo 
knyga tapo atnešta jam į 
lovą ir paduota į rankas 
jau mirštančiam mokslinin
kui.

Gegužės 24 d. 1543 m. 
Kopernikas mirė, o jo mok
slas gimė.

(Tūli mano, jog Koper
nikas paeina iš lietuviškos 
giminės, nes jo pavardė 
skambanti lietuviškai—Ke
purininkas.) V. R.

Džiovos Liga Amerikoj 
Abelnai Nyksta

džiova sumažėjo 
padidėjo 

ant vietos

Pagal National Tubercu
losis Association surinktas 
skaitlines, džiova sergantie
ji ligoniai eina mažyn. 1941 
metais sergančiųjų skaičius 
visoje Amerikoje buvo 3.3% 
mažesnis negu 1940 m. 
Miestuose, tačiau, ligoniai 
sumažėjo tik ant 0.3%.

Iš 42 didelių miestų 1941 
metais 
19-toje miestų, 
17-koje, pasiliko 
— šešiuose.

Labiausia pakilo džiova 
Providence, R. L, Seattle, 
Wash., Columbus, O., At
lanta, Ga. ir Buffalo, N. Y.

Miestas San Antonio tu
ri didžiausią nuošimtį džio
vininkui— 150 ant 100,000 
gyventojų. Sekanti trys 
miestai su aukštu džiovi
ninkų nuošimčiu yra Atlan
ta — 105; Memphis —93; 
Baltimore—90. Tarpe mek
sikiečių gyventojų San An
tonia ir negrų gyventojų 
kituose miestuose suranda
ma didžiausį nuošimtį džioT 
vininkų.

Akron turi . mažiausią 
džiovininkų nuošimtį — tik 
25 ant 100,000. Sekanti po 
Akronui miestai su mažu 
džiovininkų skaičiumi yra 
Minneapolis—26 ir Omaha 
—29. V. R.

Britanijos astronomas Dr. 
Harold Spencer Jones nese
niai užbaigė apskaitliayimą 
saulės atstumo nuo žemės. 
Pagal naująjį apskaitliavi- 
mą, saulė esanti 93,005,000 
mylių tolumo nuo žemės. 
Pirmesnis apskaitliavimas 

buvo netikslus ant 9,000 
mylių.

Besiartinant rudeniui 
daugelis sportą mylinčių 
žmonių einą į laukus ar gi
raites pasimedžioti šviežios 
mėsos. Vienas iš prieina
miausių šaltinių šviežios 
mėsos yra laukiniai krali- 
kai. Medžioti kralikus yra 
patrauklus sportas, o jų 
mėsa yra skani ir maistin
ga, sako New Yorko Valsti
jos Sveikatos Departamen
tas. Tačiaus prisilietimas 
prie kraliko 
krą pavojų 
“tularemia” 
karštlige.”

Medžiotojai, šeimininkės, 
virėjai ir kt., kuriems pri
sieina dasilytėt laukinių 
kralikų, turi žinot kaip rei
kia apsisaugot nuo užsikrė
timo aukščiau minėta liga. 
Persergėjimus duoda New 
Yorko Sveikatos Departa
mentas, kurie seka:

1. Nepaisyk lengvai pri
einamo kraliko. Jeigu kra- 
likas davėsi lengvai nušau
ti, tai galima tikėtis, kad 
jis serga tularemia.

sudaro tam ti- 
užsikrėsti liga 
arba “kraliko

Radaras-- Priešų Lėktuvų ir 
Laivų Susekėjas

radijo 
laivus, 

pasitai- 
sugrįž-

Nors japonų šarvuotlai
vis buvo už septynių mylių 
ir nakties laiku visai nema
tyt, bet Amerikos kanuolės 
jį neperseniai nuskandino 
ties viena Saliamono sala; 
ir kai tas karinis japonų 
laivas eksplodavo, tik tada 
amerikiečiai sužinojo, kad 
pataikė į jį.

Tą laivą amerikiečiams 
nurodė radijinis prietaisas 
vadinamas Radar.'
. Šio instrumento 
bangos atsimuša į 
lėktuvus ir kitus 
kančius daiktus ir 
ta. Kiek laiko praeina, su
lig to Radaras parodo prie
šo lėktuvo ar laivo tolį už 
kelių valandų pirmiau, ne
gu būtų galima įmatyt per 
stipriausius žiūronus. Kar
tu Radar nurodo, katron 
pusėn lėktuvas ar laivas ei
na.

Tą prietaisą išrado ang
lai ir amerikiečiai. Angli
joje jis vadinamas Radio 
Locator, reiškia, radijinis 

atradėjas.
Šios rūšies instru

mentus dabar naudoja ir 
vokiečiai ir japonai. Bet 
amerikiečių prietaisas yra 
geresnis už japonų. Tatai 
pasirodė, padarius palygini
mus tarp amerikinio Rada
ro ir pagrobtų nuo priešų 
radijinių susekė jų.

Radarai yra įvesti talki
ninkų laivuose, lėktuvuose 
ir įrengti įvairiose tėmiji- 
mų vietose ant žemės.

Japonų lėktuvai Perlų 
Uoste padarė amerikie
čiams tokių didelių nuosto
lių todėl, kad oficieriai ta
da nepaisė savo kareivio į- 
spėjimo pagal Radaro nu
rodymus. Tas kareivis, be
silavindamas į signalistus, 
įsiprašė leist jam Radarą 
tėmyti. Radaras neatlaidžiai 
rodė atskrendantį priešų 
lėktuvų būrį per pusę va
landos iš anksto, ir karei
vis kartotinai įspėjo oficie-

2. Nedarinėk (neklynyk) 
kraliko, jeigu tavo rankos 
turi įpjovimus ar kitokius 
nubraižymus. Net jeigu 
rankos visiškai sveikos, tai 
vistiek išdarinėjant kraliką 
pravartu užsimaut gumi
nes pirštines, ir po darbui, 
pirm nusimausiant piršti
nes, numazgok jas gerai su 
muilu šiltam vandenyj. Už
sikrėtimas paprastai įvyks
ta nuo dasilytėjimo kraliko 
kraujo arba vidurių orga
nų.

3. Būk atsargus darinė- 
jant kraliką — neįsipjauk, 
neįsidurk į kauliuką arba 
kitaip nesusižeisk savo ran
kų.

4. Išvirk kraliko mėsą ge
rai. Užsikrėsti galima, jei
gu valgysi nepilnai išvirtą 
mėsą.

Šie persergėjimai tinka 
ne vien tik darinėjant ir 
verdant privačiai sumedžio
tus kralikus, bet ir nupirk
tus miesto marketuose.

rius, kol jie įsakė jam nu
tilti. Oficieriai manė, kad 
tik patys Amerikos lėktu
vai manevruoją ir Radaras, 
girdi, nurodąs savuosius 
lėktuvus.

Po Perlų Uosto nelaimės, 
tačiaus, visi oficieriai žiūri 
j Radarą kaip į labai svar
bų kovos įrankį, ir jau nie
kas nelaiko Radaro žaislu, 
kaip kad pirm japonų niek
šiško užpuolimo ant Perlų 
Uosto. J. C.

AR ŽINAI, KAD?
Meksika dabar pristato 

Jungtinėms Valstijoms va
nilių, kurią pirmiau impor
tuodavo iš Madagaskaro.

---------- --------------------------------

Armijos vyriausybė sura
do, jog bovelniniai drabu
žiai yra parankiausi1 nešio
ti šaltuose kraštuose; jie 
teikia gerą apsaugą nuo vė
jo ir lietaus. 

1 1
Pervežt vieną diviziją 

pėstininkų su visais karo 
įrengimais, reikalinga 1,- 
350 „ geležinkelio vagonų. 
(Arba — 65 specialių trau
kinių. )

Mažiau negu 400,000 A- 
merikos indi jonų davė ka
rinėms jėgoms virš 11,000 
vyrų; dėl tos priežasties 
jaučiamas trūkumas darbi
ninkų jų rezervacijose.

Jungtinių Valstijų Žem
dirbystės Departamento 
chemikai surado būdą pa
verst kepenis į rudus nei
tus, kas sutaupo pervežimo 
vietą.

Stratosferos maskos, ku
rias nešioja lakūnai, yra iš
muštos viduje plonu asbes
to audeklu, kas apsaugoja 
veidą ir nuo ‘ šalčio ir nuo 
ugnies.

tai 
gy-

Kartais visai netikėtose 
vietose surandama dalykų, 
kurie naikina ligų perus. 
Neperseniai iš paprastos že
mės buvo išskirta gerada- 
ringos bakterijos, kurios 
žudo kenksmingas žmogui 
bakterijas.

Dabar tuzinas kompanijų 
Amerikoj gamina naują 
stebėtiną vaistą iš sūrio pe
lėsių. Jis yra vadinamas 
penicillin ir visas skiriamas 
kaipo gyduolė kariuomenei, 
jūreiviams ir kitoms kari
nėms tarnyboms.

Per keletą paskutinių 
metų buvo išgarsėję sulfa 
chemikalai, kaip galingi į- 
rankiai prieš įvairių ligų 
perus. Sulfa rūšies vaistai 
dar ir dabar laikomi vie
nais iš geriausių. Tačiaus, 
lyginti su penicillinu, 
sulfa yra jau nusenusi 
duolė.

Anglai Atradėjai
Penicillinas buvo beveik 

atsitiktinai atrastas 1929 
m. Anglų mokslininkas dr. 
Alexander Fleming tada 
augino tūlas ligų bakterijas 
saviem tyrinėjimam. Jos 
buvo maitinamos agaru, sa
votiškais drebučiais, paga
mintais iš jūros žolių. Kada 
truputis sūrio pelėsių pri
puolamai nukrito ant tos 
bakterijų kolonijos, tai 
bakterijos toje vietoje grei
tai tapo sunaikintos. Aky
lus mokslininkas, Fleming 
paskui tiksliai sūrio pelė
siais apkrėtė kitas augina
mas bakterijų kolonijas, ir 
jos taipgi buvo tuojau su
naikintos. Flemingas pada
rė išvadą, kad sūrio pelė
siai, moksliniai vadinami 
penicillium notatum, bus 
vaistai bent prieš tam tik
ras bakterijas; ir kiek ga
lint apvalydamas tuos pelė
sius, jis pasidirbo nedide
lius kiekius penicillino, nau
dodamas juos tyrinėjimams 
savo laboratorijoj.

Dešimčiai metų praslin
kus, kitas Anglijos moksli
ninkas, Oxfordo Universi
teto profesorius Howard 
Florey pradėjo gryniau ap
valyti sūrio pelėsius; išban
dė tą vaistą pradžioj ant 
pelių, paskui ant žmonių, ir 
pats negalėjo atsistebėti, 
kaip sėkmingai penicillinas 
veikia prieš apkrečiamųjų 
ligų perus.
Amerika Išvystė Penicil

lino Gamybą
Tada ir Amerikos moksli

ninkai stojo darban išvien 
su anglais, siekdami pato
bulint ir pagreitint šio vai
sto gaminimą. Bet tiktai 
Jungtinėms Valstijoms įsi
traukus karan, penicillinas 
pradėta plačiai' dirbti, pa
gal karinės vyriausybės už
sakymus. Ir dabar jis mi- 
lionais “vienetų” kas savai
tė yra siunčiamas amerikie
čiams kovojantiems karo 
frontuose.

Bet kas gi. yra tas “vie
netas”? Tai yra toks mažy
tis biskelis, kaip kad jeigu 
vieną unciją padalintum į 
penkis milionus dalelių. Un
cija gi yra tik viena šešio
likta svaro dalis.

Galingas Vaistas
Tačiaus vienos penicilli- 

no uncijos abelnai užtenka 
išgydyti žmogų nuo lytinės 
ligos gonorėjos (pūliate- 
kio). Dažnai net dar geriau. 
Daugelyje atsitikimų, kur 
sulfa vaistai neįveikia go
norėjos, tai viena penkias
dešimta dalelė uncijos pe- 
nicillino per dvi dienas nu-

Penicillinas pasirodė tik
riausias vaistas prieš kaulų 
smagenų ligą, vadinamą 
osteomyelitis, bet čia rei
kia jau didesnio jo kiekio.

Įdėjus vieną dalį penici- 
llino į dvidešimt penkis mi- 
lionus dalių vandens, šitoks 
skiedinys jau visai sustab
do augimą pūliuojamųjų 
bakterijų (staphylococcus 
aureus). Viena keturiasde
šimta dalelė “grūdo svorio” 
(grano) apgina pelę nuo 
miliono dožų hemolytinių 
streptokokkų perų, apkre
čiančių visą kraujo srovę 
kūne.

Sėkmingiausiai penicilli
nas veikia, kuomet jis į- 
švirkščiamas tiesiog į krau
ją ar į raumenį (po skūra). 
Imant jį per burną, suma
žėja penicillino veikmė, 
turbūt, todėl, kad virškina
mieji syvai daug jo sunai
kina.

Džiovinta Kiauliena 
Dideliais Kiekiais

frontus.
išvirta mėsa su- 
paskui povaliai 

atsargiai kon-

Swifto kompanija daug- 
meniškai pradėjo išdirbinėt 
džiovintą kiaulieną karo jė
gų maitinimui.

Paprasta mėsa, kuria pri
pildydavo 10 laivų laike pe
reito Pasaulinio Karo, da
bar užtenka dviejų laivų 
tiek pat mėsos nuvežt į toli
mus karo

Šviežia 
malama, 
džiovinama 
troliuojamoje temperatūro
je. Užbaigtas džiovint pro
duktas išrodo į rusvus 
stambokus miltus, kuriuose 
liko mažiau negu 10 nuoš. 
drėgnumo.

Kuomet toki mėsos miltai 
būna tinkamai supakiuoti 
ir kietai uždaryti, tai nerei
kia šaldinimo iki mėsos 
vartojimo.

Išėmus mėsos miltus iš 
kiano ir dadėjus vandens, 
išrodo kaip šviežiai išvirta 
malta kiauliena. Taip pat 
ir jos skonis nėkiek nesiski
ria nuo šviežios mėsos.

Sumažėjo Vaikų Mirtys
Mokyklos amžiaus vaikų, 

nuo 5 iki 14 metų, mirimai 
sumažėjo ant pusės, paly
ginus tatai su pereitais me
tais.

Šiais metais miršta vie
nas vaikas iš 100; o pernai 
mirė du iš 1000.

Svarbiausios 
mirimų tarpe 
amžiaus vaikų 
mos: nelaimės,
influenza, karštligė ir džio
va. Daugiausia vaikų mirš
ta nuo nelaimingų atsitiki
mų. V. R.

priežastys 
mokyklos 

yra seka- 
apendicitis,

Dirbtinis Penicillino 
Gaminimas

Karinės Gamybos Taryba 
skiria visą penicilliną gink
luotoms Amerikos jėgoms. 
Jo dar permažai gaunama, 
kad užtektų ir civiliams li
goniams.

Tuo tarpu amerikiečiai 
mokslininkai darbuojasi, 
j ieškodami būdų, kaip dirb
tiniai ir daugmeniškai ga- 
mint penicilliną iš kitų, 
gausingesnių medžiagų, ne 
tik iš sūrio pelėsių.

Jau surasta, iš ko penicil
linas gamtiniai susidaręs 
— iš keturių tokių papras
tų cheminių elementų, kaip 
grynanglis (carbon),vande
nilis (hydrogen), deguonis 
(oxygen) ir azotas (nitro
gen). Bet dar nepatirta, 
kokiu pavidalu yra susijun
gę šių kasdieninių medžia
gų atomai — neapsakomai 
mažytės tų elementų dale
lytės. Ši gamtinė slaptybė 
taip pat bus su laiku ati
dengta. Tada penicillinas 
bus dirbamas jau tikrai pla
čiu mastu. Bet suprantama, 
jog tik po karo jis taps 
prieinamas šimtams tūks
tančių ligonių.

N. M.
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Taupykite Malkų Pele
nus Daržui Įtręšti

Ateinančio pavasario' dar
želiai gali būt aptręšti pele
nais, jeigu juos taupysite 
per žiemą, kūrindami savo 
pačių malkomis, — sako H. 
G. M. Jacobson, Connecti
cut Bandomosios Stoties 
agronomas.

Malkų pelenai yra geras 
šaltinis potašio ir kalkių, 
taipgi fosforinės rūkšties. 
Pelenai nėra pakankama 
trąša, kadangi jie neturi > 
savyj reikalingo nitrogeno. 
To elemento reikia gaut iš 
kitų šaltinių. Gerai išpūdy
tas mėšlas yra geriausia, 
jeigu galima gaut.

Popieros pelenai netinka 
vartot kaipo trąša žemei. 
Nors popiera padaryta iš 
medžio, bet išdirbystėje yra 
pridedama į medžio mišinį 
įvairių rūkščių ir kitokių 
substancijų, kas nėra gerai 
dėl augalų.

Anglių pelenai neturi jo
kios vertės kaipo trąša.
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X-SPINDULIAI—GREITASIS 
METALŲ INSPEKTORIUS
Amerikinės Westinhouse 

kompanijos inžinieriai iš
rado tokią X-spindulių ma
šiną, kad ji per 24 valandas 
patikrina 17 tūkstančių nu- - 
lietų lėktuvams metalinių 
dalių. Ši X-spindulių maši
na per penkias sekundas 
parodo, ar metalo gabalas 
yra ištisai sveikas ar turi 
kokių kiaurybių bei ply
šių.

Sakoma, kad gera pieninga 
ožka duoda iki 1500 kvortų 
pieno per metus.
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Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus Šviesus
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ATSAKYMAS LIETUVIŲ ŽINIOMS CHICAGOS ŽINIOS

hereby given that License Nd.

8 d
kad šauktų

Brooklyn, N. Y.Ave.,

the

No.
4 th N. Y.566 pirmininkas

hereby given that License No.
the

N.

the

N.4909

N. Y.

N.

hereby given that License No.

Le VANDA
Ave.

188 Utica N. Y.

Graborius-Undertaker

187 Sutter T

Nd.
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į DU J. J. KAŠKIAUČIUS

the

Borough of Brooklyn453 Dahill Y.

No.

Borough of Brooklyn,

the

753 Marcy

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

TIARRY 
Avė.,

NOTICE is 
EB 528 has 
to sell beer, 
the 
255

Beverage Control
Avenue, Borough df 
Kings, to be consumed off

LESTER SPEAR
Ave., Brooklyn, N.

EDWARD GOODMAN 
Ave., Brooklyn, N.

NICK CATANIA
Ave., Brooklyn,

JOHN MISULIA
Ave., Brooklyn, N. Y.

Road, Borough of
Kings, to be consumed off

MEYER LOPATOW
Road, Brooklyn, N.

453 Dahill 
Cbuhty of 
premises.

Kings, to be consumed oh the

JOSEPH GOLDSTEIN
Ave., Brooklyn, N. Y. Law at

Brooklyn, 
the

INC.
N. Y.

217 — 6th

BEER DISTRIBUTORS, INC.
Avė., Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MORRIS COHEN
Brooklyn, N. Y.

BENJAMIN FARBER
Ave., Brooklyn, N.

WILLIAM DONNER 
St, Brooklyn, N. Y.

n, N.
NpTICfc 1? hereby given that License
GB 130Š hriS beeh UWd ’......... •

NOTICE Js hereby given that License No, 
C 74 has been issued to tho Undersigned 
to sėli bėer, at whblesitle urider Section 107 
of the Alcohplic Beverage Cohtrol Law ąt 
HO Myrtle Avetjtie, Botougb Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consiimed off the 
premtsaM.

CLINTON 
110 Myrtle

UtKiianJan NeW

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 858 has been issued to the undersigned 
to Mil beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
1112 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cotinty of Kings, to be consumed off thė 
premises.

JOSEPH HAGEN
1112 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

i to sell beer, at retail under Section 1()7 of 
the Alcoholic 
753 Marcy 
County, of 
preriiiscs.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Beverage Control

la Beverage , Cor 
AvpriUe, Borough 
Ungs, to be con

NlATĖS I’ĖLLĖR
Ave., ' Brooklyn, N. Y.

Adv. CHAS. P. KAL

..rtrna

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4711 has been issued to the undėrsigrięd 
to sell beer, at retail under Section 107'of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9423 Foster Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FOSTER AVENUE MARkET, INC. 
9423 Foster

NOTICE is 
GB 478 has 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 St. John’s Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off’ the 
premises.

MAX HERMAN
433 St. John’s Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7601 — 13th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK GUADAGNINO 
7601 — 13th Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4805 has been issued to the Uhdersigned 
to sell beer. At retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6224 — 11th Avenue, Bordugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SALVATORE. FRANK & JOHN 
MASTELLONE 

(Mastellone Bros.)
6224 — 11th Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 546 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section '107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
217 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control
— 6th Avehue, Borough of Brooklyn, 

kings, to be consumed off the

JAMES CORCORAN 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 885 has 
to Sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law' at 
418 Stanhope Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB SCHERER 
418 Stanhope St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1033 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
190 Cypress Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
190 Cypress

NOTICE is _____ ..
GBi 6852 has been issued to the undersigned 
to,sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2917 — Avenue I. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP MILANO
(Paramount Fruit & Vegetable Market) 

2917 Ave. I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4649 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Utica 
County of 
premises.

Beverage Control Law 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

SAM GINSBERG 
Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9423 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FOSTER AVENUE MARKET, INC. 
9423 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1149 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
691 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn, 
CdUnty of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GROSS
691 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8705 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY LONDON
3705 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 9103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohplic Beverage Control Law at 
588 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn. 
CdUnty of Kirigs, to be consumed off the 
premjses.

588 — 7th

NOTICE is hereby given that License Nd. 
L 728 his been issued to the undersigned 
to sell wine & HąUor, at retail Ui)der Sę^tion 
107 of the Alcoholic Beverage Control Lhw at 
1239 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
preriilses. .. , >. . .

ABRAHAM HARRAVY
1239 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTięfi is hereby given that Ljcensc Nd. 
EB. 1969 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law, at 
8715 — 18th AvenUe, Borough of Brooklyri, 
County of Kings, to be . consumed on the 
premises.

JOHN OLIVER
8715 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE H hereby giveri that License Nd. 
EB 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
761 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB SAFIĘR
761 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 463 has been issued to the undersigned 
to sell beet, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Cohtrol Law 
566 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Cohtrol Law at 
— 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

MARIE DUNCAN 
(Ship A-Hoy Rest.) 
Ave.. Brooklyn,

NOTICE is
EB 446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
99 St. Nicholas Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN CINIET,
99 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giveri that TJcense No. 
EB 2052 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail uhder Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control T>aw at 
4909 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises, , ,

MARCUS YAROSLAWITZ & 
ISAAC BIENENSTOCKi 

(Tel-Aviv Del. & Rest.) 
13th Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1725 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Christopher Ave., Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed on the 
premises.

MAX BEROZI
432 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 535 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
26-A Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID ALPERT
26-A Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

415 Sutter

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Sutter Avenue. Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN CO., 
255 Sutter Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 531 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 649 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail urider Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
784 Blake 
County of 
premises.

784 Blake

i been issued to the undersigi 
•, at retail urider SectlOh 107 

Beverage Control Law 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings> to be consumed on the

PAULINE KOMACK
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licehse No. 
EB 589 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1087 Blake' Avenue, Bprough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

•premises.
ARNOLD DERENFELD

1087 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is
C 256 has .. _ ______
t6 sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License ___
C 1028 hat beeh issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale undef Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County df kings, to be cohsurhed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License Na. 
EB 660 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 —■ Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
WILLIAMSBURG BOWLING CENTRE, INC. 
240 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
608 Ė. New York Ave,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
prerhises.

LEONARD DAMATO
608 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE la hereby given that License No. 
EB 2142 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
796 Flatbush AvenUfi, BdroUgh Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
prerhises.

SOL-MOR DELICATESSEN. INC. 
796 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Pittsburgh, Pa. —- Ponas 
Gabaliauskas savo gazietoj, 
Nd. 32, rttgpj. 6 dieną, Apra
šydamas Lietuvių Piliečių, 
Draugijos reikalus imasi jai 
diktuoti, ką ji turi daryti, tai 
yra, reikalauja,
špecialį (extra) susirinkimą, 
išrinktų kitus delegatus ir pa
skirtų aukų socialistų-klerika- 
lų šaukiamai konferencijai. Jis 
ten išniekina SLA Pildomosios 
Tarybos vice-prėzidentą Ma
žiukną, kuris minėtoj draugi
joj išrinktas dėlėgatti. PuolA 
Mažiukną už tai, kad buvo 
priešingas aukoms. Užpuola ir 
kitą delegatą—J. Urboną, ku
rį išvadina komunistų vadu ir 
rašo, būk tie delegatai daro 
gėdą draugijai.

Ką gi tas reiškia, jeigu ne 
hitlerinę propagandą, kurios 
tikslu yra kūfštyti vienus 
Amerikos piliečius prieš kitus, 
vienus narius organizacijos 
prieš kitus?

J. Urbonas prie minėtos

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10092 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lriw at 
5324 Third .Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kirigs, to be corisuhied off the 
premises.

5324 Third
NOTICE is 
GB 879 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
945 Jefferson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kirigs, to be consumed off the 
premises.

EIBE STRUHS 
945 Jefferson Ave.', Brooklyn, N. Y.

MIRSKY , ' 
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No, 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 df 

Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5032 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage — 
121 Howard Avenue. 
County of Kings, to 
prerhises.

DOROTHY M.
121 Howard Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4648 has been issued to the undersigned 
to sell Beer, at retail Urider Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
872 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING WEINSTEIN
872 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
245 Howard Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Cbhti-ol Law at 
Borough df Brooklyn, 
be consumed off the

HEINZELMAN
Brooklyn, N. Y.

245 Howard
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1174 has beeri issued to the undersigned 
to sell beer, at retail urider Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Cohtrol Law dt 
186 Stuyvesant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

BERTHA SCHWARTZ
186 Stuyvesarit Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1594 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail urider Section 107 of 
the Alcoholic 
833 Gates 
County of 
prerriises.

833 Gates

NOTICE is hei-eby giveri that License 
GB 1563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectiori 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Lewis Avenue, Boroiigh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .Louis sigman
262 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4747 has been issued to the uhdersigned 
to sell beer, at retail under Section. 107 of 
the Alcoholic B'evdrage Cohtrol Law At 
130 Stuyvesant Avenue, Borough of Brooklyn, 
Coiinty of Kirigs, to be ednsurried off thė 
premises. . .

LEE LIEBEĖMAN
130 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givėh that License No. 
GB 1005 has been iiisued to the Undersigned 
to sell beeh, at retail under Section 107 ot 
the Alcohdliq Beverage Control Law at 
849 Marcy Avenuė, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cohsumed off 
ptemises.

JULIUS FOLICK and IDA BLOCK 
849 Marcy Ave., Broriklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4769 has been issued to the undersigned 
td stell beet, at rtRail undet Section 107 df 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
121 Macdn Street, BproUgh of BrdbklyjL 
CdUnty of kings, to be consumed off the 
prerhises.

121 MacdH

NOTICE is Hereby given thAt Licence Npj 
GB 1103 had been isstied to the undersigned 

•- i;:
Beverage Cdhtrol Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

HARRY FLŲG 
Ave., Brookly Y.

GB 1308 has beeh iškūėd to the. uridėrsighed 
to sell bfc^r, at retail under Seption 107 of 
the Alcoholic BbvetAge Conti-ol Lriw at 
504 Marcy Avenue, Bdrough of Brooklyn, 
Coiinty of* Kirigs, to be consumed off the 
premises. , . . ■

MANUfeL CRAVES
(Marcy Fancy Groceries) t

504 Marcy Ave., Brooklyri, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 9638 has been issued to the undersigned 
to sell bopr, at retail Uridei’ Section 107 of 
the Alconolia Beverage Control Law at 
496 Marcy AvpriUe, B.orbdgn of BrdOklyh, 
County of Kings, to be consumed off tne 
premises.

496 Marcy

NOTICE is hereby gWen thbt. Licerise Npį 
EB 538 Kas beėh isstiėa to the uridėt-Signed 
to sell beer, at retail Ųntiėr Section 107 df 
the Alcbh’oHe Beverage CdritrOl Liw it 
17§ Wallabout Street, Borough of Brooklyn, 
Cduhty of KibgS, tp be ConWmed ori the 
premises. ♦

WILLIAM BRINKMAN
176 Wallabout. St., ' Brooklyn, ty. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 398 lias bebri iėsU’ed tb the uridėrMigried 
to sėji beer, at i-etąjl Uhder ..Section. 1.07 o( 
the Alcoholic Beveraoty Uontrol Law ąt 
552 Marcy Ąvėęuė, Borough of Brooklyn, 
Qounty of Kings, to be consumed on tne 
premisfeii.

, fElix haubqld , •
552 Marcy Aye'., Brobklyri, N. Y.
NOTICE is hbrdbU giv'en tfiat Libėhse No. 
EB 615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at vdtitil under Sdctidh 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
623 Livonja .Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be cohebmed on the 
premises. .
623 Livonttt^ve.1,0 SUG MBrodfttyn, N.

draugijos priklauso virš 20 
mėtų, dar 1926 metais būda
mas APLA 8-tbš kuopos se- 
krėtorium padėjo apvienyti 
tris draugijas į viėną ir beii- 
drai draugijos naudai dirbo ir 
dirba. Gi iš Berlyno atvykęs 
ponas Gdbdliauskaš nesidžiau
gia mūsų, šalies svetingumu, 
bet niekina sėnuš piliėčiuš, 
niekina senus organizacijos 
veikėjus!

J. Urbonas 1927 metais bu
vo komisijoj namo nupirkimui, 
kuris, yra 1723-25 Jane St. 
Per jo buvimą draugijoj jis 
daug metų dirbo draugijos ko
mitete ir įvairiose komisijose. 
Reiškia, J. Urbonas jokios ža
los draugijai nepadarė, bet tik 
jai gelbėjo, o Gabaliauskas 
užpuola jį ir išhiekiną, šaukia, 
būk jis daro gedą draugijai. 
Pohas Gabaliauskas apšaukia 
manė komunistų Vadu, išeina, 
kad jeigu- aš vadas minėtoj 
draugijoj, tai būk ir visi na
riai komunistai. Pagaliau, po
nas Gabaliauskas, šaukdamas 
prieš komunistus, bauginda
mas jais žfnones, atlieka tą 
pat nacių darbą, kurį per 
daugelį metų atliko Hitleris ir 
Goebbelsas. Juk ir tie bude
liai Ameriką ir Angliją bau
gina komunistais, Sovietų Są
junga, kad Jungtinių Tautų 
vienybę suskaldžius, kad vi
są pasaulį pavergus. Laisvę 
mylį žmonės nebijo Goebbelso 
“komunistinio baubo,” nes jie 
žino, .kad Sovietų Sąjungos 
liaudis, vedama komunistų, 
sukriušino Hitlerio “blitz-kry- 
gus,” išgelbėjo pasaulį nuo 
nacių, vergijos ir paruošė mū
sų mylimam kraštui progą 
kara išlaimėti su mažidu žu
vusių mūsūų sūnų!

Aš manau, kad ponas 
liauskas neturi- jokios 
Savo nosį kištį į mūsų
gijos reikalus, nes jis prie jos 
išauklėjimo, budavojiitio, gėro
vės niekuo neprisidėjo ir jo- 
gazietpalaike atsiduoda Hitle
rio ir Goebbelso propaganda. 
Mūsų draugija gerai gyvuoja, 
turi didelį ir gražų savo na
mą, nariai moka sugyventi ir 
ponui Gabaliaiiskui nepavyks 
jai pakenkti.

Kas liečia J. Mažiukuos, tai 
jo nuopelnai kalba už Save. 
Jis tardavo armijoj laikė per
eito karo, kovojo už Ariiėri- 
koS ir visų talkininkų laisvę 
prieš vokiečius imperialistus, 
prieš tuos, kurie Gabaliausko 
rūšies elementams Berlyne 
prieglaudą suteikė. Mažiukna 
būdamas SLA vice-prezidentu 
nedaro jokios gėdos, priešin
gai, tik garbę teikia organiza
cijai. J. Mažiukną ten išrin
ko tūkstančiai SLA narių, už 
jį paduodami sdVo balsus ir 
jokios piktos pasakos pono

Gabaliausko jo iš ten nepra
šalins.

1919 metais J. Mažiukna, 
sugrįžęs iŠ armijos, Liet. 
Mokslo Draugijos name pasa
kė1 gerą patrijotingą prakalbą. 
Ir J. Mažiukna, kaip ir visi ki
ti nuoširdūs Amerikos pilie
čiai, gero vėlinanti Lietuvos 
liaudžiai, gerai žino, ko verti 
yra Mr. P* Grigaičio, Mr. ši
mučio ir Mr. Gabaliatisko dar
bai. Nelengvai lietuviai pasi- 
.duos šli aukomis į visokius jū
sų fondus, nes Amerikos lietu
vių istorijoj yra atmintyje 
daug tokių žygių, kaip v buvusi 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
ir visokie fondai, kurie daug 
sučiulpė sunkiai uždirbtų mū
sų pinigų, j. Mažiukna labai 
gerai padarė, kad pasiprieši
no aukoti į naują Grigdičio- 
Šimučio maišą. Būtų gerai, 
kad ir kitos lietuvių draugi
jos pasielgtų, taip, kaip mūsų 
draugija pasielgė ir neauko
tų nei Cento.

Amerikos lietuviai turi dau
gybę svarbių reikalų, kuriems 
mes aukojame savo cėntus. 
Mes perkame karo pergalės 
bonusus, mes remiame Raudo
nąjį Kryžių, mes remiame 
Amerikos talkininkes jų kovoj 
prieš bendrą mūsų priešą. Ir 
Pittsburgho lietuviai turime 
užsibrėžę darbą, kad sukėlus 
reikalingą fondą ir nupirkus 
vieną ambulansą Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, o kitą 
lietuvių didvyriškiems pul- 
kaųi, kovojantiem eilėse Rau
donosios Armijos už Lietuvos 
išlaisvinimą. Štai, kokiems 
tikslams lietuviai duoda ir 
duos ne vien pinigų, bet ir 
kraujo, kad tik greičiau su
mušus barbariškas hitlerizmo 
ir jo talkininkų jėgas!

Joniškiečių Kliubas Nesiųs De
legatų į Moiielriinkų 

Suvažiavimą

politika duoda lietuviams. Tai 
ir aukų prašymas išėjo prieš 
jų norą.

Gaba- 
teisės 
drau-

Lai ponas Gabaliauskas ne
mano, kad jis, naudodamasis 
mūsų šalies dideliu demokra
tiškumu, laisve žodžio ir spau
dos, galės pravesti hitlerišką 
kurstymo propagandą, niekin
damas ir kurstydamas organi
zacijų narius vienus prieš ki
tus. Lai jis nemano, kad Ame
rikos lietuviai nešuprknta jo 
tikslo ir klausys jo naciškos 
propagandos. ' '

Jonas Urbonas.

Gaudami pėdę neužmirškite i» 
iiatfb saiiėi rteikaluš — jiiir- 

kitė bonus ir Štampai.

Telcfonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avėniie
Arti Chester Avenue

. NfeWAF&, ft; j;

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
Nėra Valandų sekmadieniais. |
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Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis iššibdigs iki pąškutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkūs pristatymas ariglies.

Meš taipgi aprūpinąm aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners., Kūro reikalu prašome ktėiptiš:

Tru-Embėt Fuel Co^ Ine*
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVeirgreen 7-16(51
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MATĖUŠAS SIMONAI l< II S
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS (STAIGA

Vištos ir impor
tuotos degtiii&i ir 
vynai, g ė r iaušių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te Bušipažihti.

B
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kiekvieną Būbatą 
itArtte vakarienė. 
Atškirdš k am b dry š 
ii ž ė j i m u i gtū- 
pėiris. Nedaliomis 
atdaras nūd 1 vai. 
dieną iki vfilai;

426 SO; 5th StREET, BROOKLYN, N; Y.
Btokaš hub HeWfes St. elėvdltiėrįo stoties. Tel. iVeržreeh 4-95Č8

Garsus Sovietų Chirurgas 
Chicagojė

liko 
kliu- 
ir iš-

Joniškiečių Kliubo susirin
kimas įvyko rugpjūčio 
Dalyvavo apie 30 narių.

Susirtnkimą atidarius, 
priimta du nauji nariai į 
bą. Perskaičius protokolą
klausius komisijų raportus, 
pereita prie neužbaigtų reika
lų. Tuoj R. šniukas, kaip Pi
lypas iš kanapių išlindęs, pra
dėjo pasakoti, kad gavęs laiš
ką nuo daktaro, bet pamiršęs 
atsinešti. Bet jis vistiek reika
lavo, kad kliubas išrinktų de
legatą į kokią ten “visų srio- 
Vių šaukiamą konferenciją, 
tik išskyrus viėną sriovę,” bet 
nepasakė, kokia ta viena.

Po trumpų diskusijų, ant iš
kelto klausimo
leido nubalsuoti, ar rinkti de
legatą ar ne. Už delegato rin
kimą balsavo du, R. šniukas ir C- 7

B, Gurskienė. O prieš balsavo 
tiek, jog nereikėjo nei skai
tyti. Beveik visi buvę -susirin
kime.

Bet štai ir kitas Pilypas iš
lindo iš kanapių, tai dėdė 
Vaitiekūnas. Jis bent kelis sy
kius pasiprašęs balso maldavo. 
Girdi, “jeigu neišrinkome de
legatą, tai nors keletą dolerių 
paaukokime iš iždo dėl kon
ferencijos jiems ant pabalia- 
vojimo.” Toliau jis aiškino: 
“Aš žinau, kad tas nieko ne
reiškia, bet jeigu pies nieko 
nepaaukosime daktarui, tada 
mes jį labai užrūstinsime, ir 
jis mus apšauks bolševikais.”

Bet, matyti, kliubo nariai 
pradeda suprasti, ką ta, Gri
gaičio ir šimučio konferencija 
reiškia ir kokią naudą ta jų

Į Chicagą atvažiavo garsus 
Sovietų Sąjungos chirurgas 
profesorius Dr. V. V. Lebeden
ko. Kartu su juo atvažiavo 
Sovietų Sąjungos ambasado
riaus pirmas raštininkas Vla
dimir Bazykin.

Dr. V. V. Lebedenko yra 
profesorius Maskvos Medika- 
lio Instituto. Tai tos įstaigos, 
kurios pastangomis buvo iš
vystyta sužeistiem nervų per
sodinimo operacijos.

Garsus profesorius čia pra
leis keletą dienų lankydama
sis po svarbias medicinos įstai
gas, Billings ligoninėj, Cook 
apskričio ligoninėj ir Rush 
'Medikaliame klinike.

Jis taipgi bus svečias Rusų 
Karo Pagalbos Komiteto dra
panų rinkimo skyriaus.

Leo Radauskas Eina j Ligoninę
Bridgeportiėtis Leo Radaus

kas, geras vilnietis, eina į 
Grand ligoninę išsiimti suge
dusius tonsilus. Operaciją da
rys vienas iš geriausiųjų spe
cialistų Cook county ligoninės.

Jei operacija pasiseks, Ra
dauskas ligoninėje bus tik vie
ną parą, 24 valandas. Paskui 
namuose ilsėsis pakol ganėti
nai susveiks grįžti į viešbutį 
darban.

Draugas L. Radauskas gy
vena po numeriu 3258 So. 
Union Avė.

Linkiu drg. Radauskui grei
tai pasveikti po operacijos.

Vilnietis.

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levaudauskas

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas vėselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVenrreen 8-9770

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

‘A *■

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

♦•4
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų Šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.
444

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygute, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiatf- 
sioje formoje, į 
92 klausimai su 

Knygelis Aktoriai

kurią įeina daug iliustracijų, ii* taip pat 
atsakymais anglų ir lietuvių kalbose*
-—kaina 35c.

Irokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stamp omis 5c. arba 3c. Vėrtės, viso už 
85 centus.

Reikalaudami rašykite

427 Lorimet St, BrWklyn, N. Y.



Pirmadienis, Bugpj. 23, 1943

Būtinas Reikalas 2-ro Fronto, tėvas herojiškai žuvo sykiu su 
laivu, rugs. 15, 1942, Guadal-
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Kad Išvengus Aukų ir 
Laimėjus Karą

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
dar pereitais metais, ir po 
pasekmingos karinės opera
cijos Sicilijoj, bent koks 
pasiteisinimas transporto 
klausime turi taip pat iš
nykti.

Kas liečia “riziką laike 
įsiveržimo,” kurios pagelba 
daug kartų teisinosi dau
giau metus laiko, tai šis 
argumentas 1943 metais 
negalima parodyti arba pa
siūlyti armijai (Raudonajai 
Armijai), kuri virš du me
tus pati viena neša karo 
sunkumą kovoje prieš Hit
lerio karo mašiną, ir kuri 
nesusvyravo aky vaizdo j e 
bent kokių aukų kovoje už 
visų sąjungininkų bendrus 
reikalus.

Negalima užginčyti to, 
kad yra rateliai — tiesa, 
neskaitlingi, — kurie visai 
nenori greitai užbaigti ka
rą. Bet suprantama, kad 
taip svarbiuose valstybi
niuose reikaluose negalima 
perdaug duoti valios amu
nicijos ir kitiems fabrikan
tams, kurie stato savo as
meninius ir egoistinius in
teresus virš visko, virš 
liaudies masių interesų, 
virš okupuotų šalių intere
sų, kurios kenčia hitleriz- 
mo nelaisvėj.

Du metai tam atgal, An
glijos darbo unijų kongre
se buvo pareikšta, kad vie
nas iš tų laikų jos ministe- 
rių — Moore Brabazon — 
išsireiškė tokioj dvasioj, 
kad būtų naudinga, jeigu 
rusų ir vokiečių armijos 
bendroj kovoj susinaikintų, j 
ir kad jo šalis dėl to nieko 
nenustotų. ’

Greitai po to Anglijos 
vyriausybė išsigelbėjo nuo 

tokio ministerio. Matomai, 
tas jo pareiškimas buvo 
pastebėtas ir į tai atkreipta 
tinkama atyda.
Ęankrūtas Fašistų Italijps

Susmukimas Italijos fa
šizmo yra įrodymas susmu
kimo ne vien svarbiausio 
Hitlerio talkininko Europoj, 
bet bendro fašistų krizių. 
Nors tas procesas dar pil
nai neužsibaigė, kas liečia 
Italijos fašistų valstybę, 
bet jau tas stumia prie ben
dro fašistų logerio krikimo, 
kas veda prie galutino jų 
galo Europoj.

Šiais metais hitlerinė Vo
kietija neapsakomai nuken
tėjo Sovietų fronte, kur 
Raudonoji Armija kerta 
priešui smūgį po smūgio. 
Sąjungininkai veik baigia 
užimti Siciliją. Italijai nėra 
kito išėjimo, kaip besąlygi
niai pasiduoti ir reikia pa- 
brėžt, kad tie mūsų talki
ninkų pasisekimai Vidurže- 
jnio Jūros srity j buvo gali
mi tik todėl, kad jau du 
metai Raudonoji Armija 
didvyriškai veda kovą prieš 
vyriausias jėgas mūsų ben
dro priešo ir kad dabarti
niu laiku ji vysto galingą 
ofensyvą išilgai visą fron
tą.

Antro fronto atidarymas 
Europoj yra taip labai 
svarbus, kad nuo jo pri
klauso klausimas: ar bus 
trumpas ar ilgas karas ir 
ar jis bus užbaigtas su|pia- 
žiau aukų, tai yra, išvengta 
milžiniškų aukų, kurios bus 
neišvengiamos karui užsi
tęsus?

Jeigu šiemet bus atida
rytas antras frontas, kurio 
atidarymui yra labai pato

gios sąlygos, tai reikš, kad 
anti-hitlerinė koalicija atli- 
ko savo uždavinį ir pada
rys galą dabartiniam ka
rui ir hitlerininkų tironi
jai; tai reikš, kad Angli
jos - Jungtinių - Valstijų- 
Sovietų Sąjungos koalicija 
neleis užsitęsti karui ir iš
vengs naujų ir milžiniškų 
aukų. Ir jeigu koalicija 
sieks šio tikslo, tai ji bus 
palaikyta milžiniškų masių, 
kurias pavergė hitlerinin
kai ir kurios yra pasiryžę 
kartą ant visados padaryti 
galą nepakenčiamam Hit- 
lerio režimui ir jo pradė
tam karui.

Great Neck, N. Y.
Pirmyn Choro piknikas vi

sais atžvilgiais puikiai .pavy
ko, dalyvavo skaitlingas bū
rys brooklyniečių, nuoširdžių 
choro rėmėjų, taipgi, ir vieti
niai gausiai atsilankė. Drg. 
Čiurlys net visą New Jersey 
atstovavo. Choras širdingai 
ačiuoja visiem atsilankiusiem.

Programos pildyme, choras 
pagirtinai sudainavo 5 dainas, 
vadovystėje mūsų jaunos ir 
gabios mokytojos Almos Kas- 
močiutės. Norintieji šokti, sma
giai šoko, linksminosi iki vėlu
mos.

Great Necko darbščiosios ir 
nenuilstančios moterys mezgė
jos turėjo stalą apkrovę įvai
riais puikiais raudonarmie
čiams mezginiais. Atsilankiu- 
siej*i prie stalo apžiūrėdami 
tokį gausų įvairumą mezginių 
ir taip didį pasiaukojimą mo
terų tam prakilniam tikslui 
paaukojo sekamai: Ig. Urbo
nas $5, A. Talandzevičia $2, 
O. Kundrotienė (buvusi great- 
neckietė) prisiuntė $2.

Po $1: M. Šidlauskienė, B. 
Kutkienė, A. Ringis, H. Paza- 
rienė, V. Adomonienė, C. Kas- 
mauskienė, O. Lazdynienė, P. 
Beeis, N. Homsky.

Po 50c: A. Skridulienė ir A. 
Dobrovolsky. — M. Kupčins
kienė 40c; A. Hurlena 75c.

Po 25c: K. Laužaitis, F. Li
deikis, A. Fertikas, B. Ali
šauskienė, A. Šimaitis, S. Ke
ras, M. Urbonas ir F. Ome.- 
liuk. Viso aukų — $22.15.

Nors nedaug, bet visgi gero
ka parama tokiam kilniam 
tikslui.

Great Necko Playhouse Te
atre Russian War Relief ren
gia puikius krutamus paveiks
lus “Mission to Moscow;” bus 
per keturias (4) dienas: nuo 
rugpj. 25-tos iki 28 d. įsigy
kite tikietus pas platintojus iš 
kalno — tik 44c.

Koresp.

Quincy, Mass
Nuleidimas Naujo Karinio Lai

vo “Wasp” Į Vandenį
Rugpjūčio 17 d. — koks tai 

nepaprastas supuolimas, kada 
talkininkų jėgos pergalę lai
mėjo visą Siciliją užimdamos, 
tai Bethlehem Plieno kompa
nijos laivų statykla Fore Ri
ver, kaip 1 valandą dieną, nu
leido į vandenį naujai pabu- 
davotą milžiną laivą “Wasp.” 
Tai naujas orlaivių išvežioto- 
jas vietoje žuvusio 11 mėnesių 
atgal Pacifiko-Vandenyne. Tai 
septintas tuo vardu karinis 
laivas Amerikos istorijoje; pa
starasis moderniškiausias ir 
galingiausias, žuvusis buvo 
14,700 tonų, o šis 25,000 tonų.

Kas įdomiausia šio laivo nu
leidime, tai kad ceremonijose 
dalyvavo bei liudininkais buvo 
trys vaikai: Jimmy Burlinga
me, 10 metų j jo broliukas, 
Bobby, 9 metų. įr jų motina iš 
Alton, III., atvažiavę. Mat, jų

canal mūšyje su japonais. Ka
da namiškiai gavo žinią apie 
žuvimą laivo ir tėvo praeitą 
vasario mėnesį, tai vyresnysis 
sūnus Jimmy parašė preziden
tui Rooseveltui laiškutį, pa
geidaudamas matyti naują lai
vą, nuleistą tuo pat vardu. To
dėl valstybės dępartmentas ir 
suteikė jąm ir motinai progą.

Jackie Shea, 6 metų, sūnus 
John Shea, buvusio “Wasp” 
komąndoutojo ir herojiškai žu
vusio, kurio garsusis laiškas 
tilpo laikraščiuose, rašytas sū-- 
pui Jackie, taipgi dalyvavo, 
šampano bonkps sumušėja, 
kaipo krikštytoja, buvo Miss 
Julia M. Walsh ,sesuo senato
riaus David I. Walsh, iš Clin
ton, Mass. Taip jau buvo pri
rengta, kad ant paskirto laiko 
iš anksto tam tikroje sekundė
je krikštytoja sumušė šampa
no bonką į laivo priekį ir mil
žinas pasijudino čiuožti į van
denį, tuo tarpu visi gariniai 
švilpukai kaukė, linkėdami 
jam laimės iki visas laivas ant 
vandenio išplaukė ir sustojo, 
nes jį sulaikė virš 80 tonų re
težis, pridrūtintas vienu galu 
prie laivo, o kitu prie uosto.

D. J.

Pittsburgh, Pa.
Esplėne LDS 142 kuopa at

lieka savo pareigas. Mus pa
siekė žinia, kad fašistiniai ele
mentai apskundė dienraštį 
Laisvę. Jų yra tikslas pa
smaugti dienraštį, kuris taip 
energingai kovoja už karo lai
mėjimą ir numaskuoja hitleri
ninkus. Mūsų kuopa, nariai ir 
veikėjai nutarėme ateiti Lais
vei į pagabą.

LDS 142 kuopa tam reika
lui aukavo $5. Po $1 aukavo: 
P. Paulauskienė, W. Kisielis, 
J. Mažeika, J. Kazlauskas, J. 
Sadnikas, J. Elencas, W. Da- 
nienas, Alex Sherbinas, Z. 
Straleckis, J. Waišnis, A. Va
lecką, J. Purtik, F. Imbras ir 
J. Miliauskas.

Po 50 centų: V. Sherbinas, 
M. Yurgaitienė ir B. Urbom J. 
Balčius aukojo 25 centus. Ben
drai susidarė $20.75, kurie ir 
pasiųsti per Joną Sodniką 
Laisvės antrašu.

Antras svarbus darbas es- 
planiečių atliktas, tai sukėli
me fondo nupirkimui dviejų 
ambularisų; vieno Amerikos 
Raudonąjam Kryžiui, o kito 
lietuvių -pulkams," kovojan
tiems Raudonosios Armijos ei
lėse. šį darbą pasibrėžė atlik
ti Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviai.

šiam tikslui LDS 142 kuopa 
nutarė surengti vakarienę, ku
ri įvyks rugsėjo 4 dieną, 7 :30 
vai. vakare, šios kuopos na
me, 3351 W. Carson St. Vi
sas pelnas nuo vakarienės eis 
nupirkimui ambulansų. Ir mes 
manome, kad ji pilnai pavyks, 
kad mes savo kvotą sukelsime 
ir tuo padėsime karą laimėti 
prieš barbarišką hitlerizmą.

Ambulansų reikalui per V. 
Sherbiną ir Joną Purtiką se
kami asmenys aukavo: Jonas 
Imbras $10 ir T. Separ $3. Po 
$1 aukavo: Steve Zanakis, A. 
Gachis, Rose Vreck, John As- 
manovich, Joseph Sefranek, 
Peter Kanai, Peter Szura, 
John Tulaki, W. Buchko, Max 
Witkowski, Gev. Wotkowski, 
J. Kazlauskas, Alice W. Sable, 
Joe Elenice, Haralem Mymar- 
nas ir J. Leflams. Po 50 cen
tų aukavo: Barbora Radoy- 
ciek, J. B. Chasks, Boksem- 
bam, J. Knopp, Regent The
atre ir William Buchko ?5c. 
Viso $31.25 Visiems aukavu
siems tariame širdingai ačiū.

J. Sadnikas.
i'i. ", " - 1 ....... „...........  ; ■ 1

— ................ ..

everybobyjE
SHOOT STRAIGHT 

With Our Boys!
BUY WAR BONDS

Šita gražuolė iš United Office and Professional Wor
kers unijos (CIO) Detroite ant šaligatvio įsitaisė stalą 
ir kviečia piliečius išsireikšti, ko jie nori iš Jungtinių 
Valstijų Kongreso, Ji jų nuomones surašo rašomąja 
mašinėle ir pasiunčia Washingtonan. t

Chicagos Žinios
Lewiso Priėmimas į ADF 

Palikta Konvencijai
ADF Pildomoji Taryba, ku

ri laiko posėdžius Drake vieš
butyje, nedarys tarimo Lewi
so priėmimui į ADF. Jungti
nės Angliakasių. Unijos priė
mimą į Federaciją palikta 
spręsti metinei konvencijai, 
kuri susirinks spalių 4-tą, Bos
ton, Mass.

Tačiau Taryba išrinko komi
tetą, kuris turės pasikalbėji
mą su Lewiso atstovais/Ta ko
misija patieks konvencijai ra
portą.

Progresyvė ĄJąinįerių Unija 
protestuoja prieš Lewiso priė
mimą. Sako, jis sulaužė Fede
racijos konstituciją ir prarado 
Federacijos čarterį, išeidamas 
iš ADF.

Surado Pavogtą Vaiką 
Freeman

Novak paėmė Mrs. Freeman 
vaiką ir dingo, šeštadienį jis 
buvo rastas Praįrie City, 111. 
Su vaiku buvo ir moteris Mrs. 
Novak.

Ji kelias dienas gyveno su 
Freeman viename apartmente 
ir paskui išnyko, paimdama 
kūdikį nuo prižiūrėtojos.

Abejotina, kad ši moteris 
turėjo tikslą vogti vaiką. Kas 
nors su ja pačia yra negero. 
Ji nesitikėjo gauti iš tėvų pi
nigų. Sako, jog mėgdavus iš
gerti.

Vaiką ir Mrs. Novąk suėmė 
valstijos policija.

900 Kalinių Paims Karan 
Ir Darban

Iš įvairių kalėjimų, šioj vals
tijoj paims 900 kalinių dar
bams ir į karines pareigas.

Iš Joliet kalėjimo 75 kali
nius jau paėmė armijon.

Sudarys Sąlygas Studentam 
Dirbti

Kabo Corset Co., 792 Mil
waukee Ave., paskelbė, kad 
taip patvarkys darbo pakaitas, 
kad studentai po mokyklos ga
lėtų ateiti ir dirbti po ketu
rias valandas vakarais.

Tuberkulįozo Specialistų 
Konferencija

Rugsėjo 8 ir 9 dd. Edge
water viešbutyje įvykę tuber- 
kuliozo specialistų konferenci
ja.

Svarbiausia diskusuos ligos 
nustatymus ir gydymus. Visai 
vietpj būtų pakelti klausimą, 
kaip padėti tai daliai visuomet 
nes kovoti šią ligą, kur jos 
dauginusią yra.

Mokytojų Federacijos 
Konferencija

La Šalie viešbutyje prasidė

jo Amerikos Mokytojų Fede
racijos 72 konferencija.

Konferencijos darbų tvar
koj numatyta pagrindiniai dis- 
kusuoti mokymo būdai šiuo 
karo metu.

Viešnia iš Montreal, Kanados
Domicėlė Laskauskienė iš 

Montreal, Kanados apsilankė 
Vilnies įstaigoj. Ji Chicagon 
atvyko dalyvauti švogerio Da- 
račiūno laidotuvėse. Dąračiū- 
nas prigėrė Green Lake, Grand 
Rapids, Mich.

Viešnia apžiūrėjo dienraš
čio išleistuvę. Ji pagyrė, kad 
lietuviai turi tokią žymią ap- 
švietos įstaigą.

Žydai Jau Turi Pinigų Dėl 
20 Ambulansų

žydų Jungtinis Karo Pa
stangų. Komitetas, kuris davė 
prižadą Chicagoje, kad sukels 
pinigų nupirkimui 100 medi- 
kalių vienetų dėl Raudonosios 
Armijos ligoninių, praneša, 
kad jau turi $40,000, tai dėl 
20 ambulansų pilnai įrengtų 
fronto pareigoms.

Chicagoj numatyta sukelti 
$100,000 dėl medikalių viene
tų. Bet yra entuziastų, kurie 
mano sukels dvigubai tiek ir 
bus 100 ambulansų,, paruoštų 
veikti fronte, sužeistiem dary
ti lengvas operacijas.

Kiek Pakilo Karinė Gamyba 
Chicagoje?

Aną dieną civilinio apsigy
nimo . koordinuoto j as majoras 
Kelly patiekė apskaitliavimų, 
kiek pakilo karinių įmonių 
produktyviškumąs.

Daugiausia pakilo gamini
mas plieno. Taipgi pašoko ir 
kitos įmonės sąvd darbo išną- 
šumu. Atsirado dikčiai nąujų 
pramonių, kaip orlaivių ir alu- 
mino bei amunicijos gamini
mo.

Jo raportas bendrai pažymi, 
kad šiame mieste karo pramo
nės savo išnašuniu padaugėjo 
229 "nuošimčiais nuo 1938 me
tų iki 1943 metų liepos mėne
sio.

Areštavo Tris už Kenkimą Ka
rui; Dalino Lapelius, Šaukian
čius Daryti “Derybinę Taiką”

Miesto centre pasirodė la
peliai, kuriuose ragino daryti 
taiką, o tai' reiškia susiderėti 
su Hitleriu. Prie Statę ir Ma
dison St- tris lapelių dalinto
jus policiją suęmė. Shirley 
Wallpwitz, 19 m., 2$19 Went
worth Avę,; Primo Tasso, 22 
m., 4257 Cottage Grove Ave.; 
ir Jono butko, 29 m., 2331 N. 
Racine Ave.

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS, $18 PRADŽIAI 
SU VIRŠLAIKIAIS DAUGIAU 

INTERESINGAS DARBAS KNYGŲ IŠD1R- 
BIMO DIRBTUVĖJE. MALONIOS APLIN
KYBĖS. PAKILIMAI. PATYRIMAS NEREI
KALINGAS.

J. J. LITTLE & IVES
435 EAST 24TH ST.

(198)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

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

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St., New York City
(X)

REIKALINGOS MERGINOS KROVINIAM 
Patyrimo nereikia. Nėra vakarinių valandų. 

Nuolatinis darbas. Geros darbo sąlygos. 
Dabar esančios būtinuose veiksmuose nebus 

priimamos.
F. W. Woolworth, 82 Nassau St., N. Y.

(199)

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBININKĖS

PATYRIMAS
NEREIKALINGAS

Puikiausia proga dabar yra moterims nuo 
21 iki 40 m. Du šiltai, 7 A.M. iki 3:30 p.M. 

ir 3:30 P.M. iki 12 P.M.
KARO IR TAIKOS LAIKŲ FABRIKAS

VULCAN PROOFING CO.,
58TH ST., IR 1ST AVE., BROOKLYN, N.Y.

Šeimininkių
Atydai

Štai proga gauti interesingą darbą didelėje 
saldainių moderniškoje išdirbystėje jums 

patogiausiomis valandomis.
NUO 10 V. RYTO IKI 3 V. DIENĄ

5 DIENŲ SAVAITĖ 
MALONIOS DARBO APLINKYBĖS 

ŽEMOM KAINOM KAFETERIJA
Kreipkitės j Employment Ofisą

LOFT CANDY CORP.
40TH AVE. IR 9TH ST., L. L C.

Iš karinių darbų ar būtinų veiksmų nebus 
priimamos be paliudijimo savo atliekamumo.

(203)

PARDAVĖJOS
Jei nepatyrę, mes jus išlavinsime. Daliai 

laiko ir pilnam laikui darbas. Vakarais ir 
sekmadieniais nedirbama. Vėdinama krautuvė. 
Malonios darbo sąlygos. Darbininkės iš būti

nų užsiėmimų nebus priimamos.
s fgOO)

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

KROVINIAM MERGINOS
UŽSAKYMŲ SURAŠYTOJOS
IŠSIUNTINĖJIMUI'' IR PRIĖMIMUI 
ROOM OF PUBLISHING HOUSE.

GROSSET & DUNLAP, INC. *
526 W. 26th STREET
OBSERVE WMC RULES.

(200)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

Virtuvės Darbininkai—$225 
I MĖNESI. PRIDEDANT KAMBARĮ IR 

VALGI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

INDŲ NU^MEJAI, INDŲ 
MAZGOTOJAI IR TT.

VIRĖJAI $810 J MENESĮ 
PADĖJIMUI UŽBAIGTI GYVYBINIŲ KARI
NIŲ DARBŲ KANADOJE IR ALASKOJE. 

TURI BOTI ATIDĖTI NUO DRAFTQ. 
Asmenys, dirbanti karinius ar būtinus dar

bus, nebus imami be darbdavio paliuosavimo. 
PASITARIMAI SU KOMPANIJOS ATSTOVU

Bęchtel-Price-Callahan
CONSTRUCTORS

KASDIEN. SU PIRMADIENIŲ, ĮIMANT 
ŠEŠTADIENĮ 8:30 A.M. IKI 4:30 P.M.

U. S. Employment Service of WMC 
.. Hotel & Service Office

40 E. 59th St., N. Y. C.
(201)

’* 1 »" ' .'>■ i' v .......................... -n ' 1 . '

Po jų dalintu lapeliu pasi
rašo — Peace Now Commit
tee.

Lapelio turinys griežtai prieš 
karo laimėjimo pastangas. Ja
me bandoma nurodyti, kad bu
vo laikai, kada šios šalies ko
lonistai nekentė Francijos, tai 
1755 metais, laike kolonistų 
ir indijonų karo. Paskui, gir
di, Francija buvo gera šios ša
lies talkininkė 1776 metais.

Daro išvadą, kad šiandien 
Vokietija," žinoma ir Japonija, 
skaitosi mūsų priešai, bet pas
kui gali būti geros talkinin
kės. t

Kaip vienas areštuotų — 
John Dutko, pareiškė, kad ta 
organizacija, kuri lapelį išlei
do, yra procese steigimosi. 
Chicagoj turi dar tik 25 na
rius. Būk tai organizacijai va
dovauja iš New Yorko, Colum- 
bijos Universiteto profesorius 
G. W. Hartman, kuris pernai 
liūdijo Dieso komitetui, būk 
Mokytę j U Federaciją vąldą 
komunistai. Tąi įgudęs ir pla
čiai žinomas raudonųjų šmėk
lų medžiotojas.

Penktas Puslapi*
KtSSSBSHES5&S6&KGNBBBRK0WHBMfM

HELP WANTED—MALĘ 
REIKALINGI VYRAI

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

#(X)

VIEŠBUČIO 
Karidorių Patarnautojai 
PATYRĘ. VALANDOS NUO 4 P. M.

IKI 12:30 P.M. VAKARAIS. MRS,' 
WAGNER, VICTORIA HOTEL, 

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

NETELEFONUOKITE.
(X)

VYRAI
SENIAI ĮSTEIGTA FIRMA 
ŽEMUTINIAME MANHAT
TAN, DABAR TURINTI GY
VYBINIUS KARO DARBUS 
SU GALIMYBE PASILAIKY
TI DARBE PO KARO, REI
KALINGA :

BENDRAI PRIE MAŠINŲ 
IR DIRBTUVĖJE 
PAGELBININKŲ

Gera Alga - Proga Pakilimam 
Proga išmokti amato

JEI JAUNESNI KAIP 38, REIKIA 
TURĖT DRAFTO PRATĘSIMO 

KLASIFIKACIJĄ.
Aplikantai dabar dirbanti karinių 
darbųy pramonėse nebus priimami.

KREIPKITĖS PIRMADIENI 
NUO 9:30 A. M. IKI 4:30 P. M.

200 VARICK ST., 4-TOS LUBOS
(200)

KROVIKAI
Nuolatinis darbas tinkamam asmeniui. Va
landos nuo 8:30 iki 6. Sekmadieniais ne
dirbama. Dabar dirbanti būtinuose darbuose 

nebus priimami.
F. W. WOOLWORTH, 82 Nassau St.. N. Y.

(200)

DIEMAKERS
5 METŲ PATYRIMO AR DAUGIAU.

Kiloki nesikreipkite. Puikiausia proga Vir
šiausios algos; viršlaikiai, nuolatinis darbas.

JOHN J. KOVACS
353 Canal St., N. Y. C Anai 6-2641.

(200)

VYRAI - BERNIUKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

KROVINIŲ SURAŠYTOJAI
UŽSAKYMŲ SURAŠYTOJAI
IŠSIUNTIMAMS IR PRIĖMIMAMS
ROOM OF PUBLISHING HOUSE

GROSSET & DUNLAP, INC.
526 W. 26th STREET
OBSERVE WMC RULES

(200)

FABRIKO DARBININKAI
Išdirbėjai apsaugos drūtų. Turi skaityti ir 
rašyti angliškai. Kreipkitės: Acorn Insulated 
Wire Co., 178 Sullivan St. (Erie Basin),

Brooklyn, 9 A.M. iki 4 P.M.
nuo pirmadienio iki penktadienio

(204)

DRILL PRESS OPERATORS
Naktiniam darbui. Daug viršlaikių. Iš kari
nių darbų atsineškite paliuosavimo Įrodymą.

WILLIAMSBURG FIREPROOF
PRODUCTS CORP.

86 Quay St., Brooklyn.
(Greenpoint Sekcijoj).

VELDERIAI 
MECHANIKAI 
IR KALVIAI

Tik patyrę. Kreipkitės
WILLIAMS IRON WORKS 

430 E. 102nd St. ATwater 9-86JO 
(200)

VYRAI KROVIMUI
Departmentinėje Krautuvėje

5 DIENŲ SAVAITE
Kreipkitės (arp 12—4 vai. 
Employment Ofise, 12 fl.

John Wanamaker
9th Street ir Broadway

. (2001

Paprasti darbininkai $231.60
MAŽIAUSIA MĖNESINĖ

GARANTIJA
GYVYBINIAI KANADOJE IR ALASKOJE

DARBAI 
TRANSPORTĄ GIJA l DARBĄ APMOKAMA 

KAMBARYS IR GUOGIS, 11.26—11.60
j DIENĄ

NEMOKAMAI Į DARBĄ IMANT 
M ĖDIKĄ L£ DGZAMINAODA

TURI BOTI PALJUOSUOTI NUO
MĮUTARINĖS TARNYBOS 

KREIPKITĖS J KOMPANIJOS ATSTOVĄ
Bechtel-Price-Callahąn

r CONSTRUCTORS.
Kasdien/ su pirmadieniu. Jimant šeštadieni, 

nuo 8 :?0 A.M. iki 4:80 P.M.
U. S. Employment Service of WMC 

44 E. 23rd St. (4th floor) N. Y. C.
Karinių ar būtinų darbų darbininkai nebus 

priimanti be darbdavio paliuosavimo.
(201) *



Įeita* Puslapis

NwWto^<M^fe2lnto
Mieste Pradėta Ragany 

Gaudymas

miesto 
reika- 
įstaty-

Ragangaudiška miesto tary
bos paskirta tyrinėjimų komi
sija pradėjo veiksmus.

New Yorko miesto gyvento
jai ir vėl priklauso nuo miesto 
tarybą valdančios klikos ma
lonės, kuri užsimiršusi 
gyventojų daugeriopus 
lūs, šaukiančius naujų 
mų. padėties gerinimui
jimo dantų senesniems (ge
riems, bet nevykdomiems) 
įstatymams, užsiims ragangau- 
diškais darbais, jų vedimui pa
siimdami $40,000 miesto gy
ventojų sumokėtų pinigų.

Ragangaudiško miesto tary
bos komiteto vadovybėje yra 
didžiumos vadas, brooklynie- 
tis tarybininkas Walter Hart 
ir bronxietis Louis Cohen, ku
rių pastangomis jau beveik bu
vo nutraukta mėsos pristaty
mas miesto ligoninėms ir prie
glaudoms.

Kas tie jų tarnautojai, ku
rie aktualiai landys po' įstai
gas ir pas komitetui nepatin
kamus žmones, kol kas tebė
ra nežinomi, tačiau žinant po
litiką ir mierius tos brangios 
medžioklės (žmonių pinigais) 
sumanytojų, lengva spręsti, 
kad prie 40 tūkstančių dolerių 
bus prilipę visokių, kai musių 
prie medaus.

Tokio atskiro medžiojimo 
miestui nereikėjo. Miestas tu
ri savo visokias įstaigas, turi 
specialį tyrinėjimų departmen- 
tą, kuris, vadovybėje komisio- 
nieriaus Herlands, yra atlikęs 
daug gerų darbų ir galėtų 
daugiau atlikti, jeigu jis būtų 
pastiprintas vieton dabartinio 
bandymo jį neigti.

Jaunamartė Šoko Pro 
Langą Nuo Divorso

Mrs. Alice Walls, jūrininko 
jaunamartė, už jo ištekėjusi 
prieš ketvertą mėnesių, aišku, 
labai laukė nuo vyro laiško ir 
pereitą ketvirtadienį laišką 
gavus labai nudžiugo. Bet pra
dėjus skaityti, apalpo. Laiške, 
vyras prašė divorso. Matomai, 
kitame porte radęs dar meiles
nę mergužėlę, o gal tik naują 
patogumą žmonelei ten nesant. 
Kaip ten nebūtų, su juo, jai 
vienas ir tas pats — divorsas, 
gyvanašlystė.

Ją atgaivino jos motina 
Mrs. Alice Smith, su kuria ji 
gyveno nuo vyro išvažiavimo, 
626 Clinton St. Ji išėjus pas 
kaiminką, Mrs. Ruth Maronye, 
ir čia verkdama pasiskundus. 
Jinai bandžiusi ją suraminti, 
paskiau palikusi viena kamba
ryje, “išsiverkti.” Po valan
džiukės atidarius duris, pama
čius Alice jau ant palangės. 
Pirm spėjant pagauti, ji 
šokus 25 pėdas ant žemės, 
neužsimušė. Manoma, kad 
lengvai susižeidus.

nu- 
bet 
tik

mMrs. Anna Spachner, 45 
rasta užsinuodinusi gasu duk
ters namuose, 44 W. 44th St., 
New Yorke.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54-to Skyriaus su
sirinkimas įvyks trečiadienį, rugpj. 
25 d., 7:30 v. v., Liet. Am. Piliečių 
Kliubo salėje, 280 Union Avė. .Visi 
nariai dalyvaukite, nes yra svarbių 
reikalų.
Ch. NeČlunskas, Sekr. (198-200)

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų aptamautoja 

Esame biznierių pora su berniuku, 
vienų ir pusės metų amžiaus. Rezi
dencija prie Seagate iki rugsėjo 
(Sept.) 15 d., vėliau Flatbush. Te- 
lefonuokite Esplanade 2-5091 nuo 
7 iki 10 v. v. Klauskite Firester.

(195-200)

Reikalinga Superintendent, pri 
žiūrėti 27 Šeimų apartmentinį namą 
Garu šildoma, karštas vanduo. Maži 
pataisymai. Kreipkitės: 1060 Han
cock St., arti Bushwick Ave., Apt. 
J, Brgfiklyn, N, Y, .(195-200)

*" -- i’, ................
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Marcantonio Atsišaukė j 
Darbiečių Susirinkimų

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio, New York o apskričio 
Darbo* Partijos pirmininkas, ir 
Eugene P. Connollyy, D. P. 
sekretorius, atsišaukė į Ameri
kos Darbo Partijos valstijinj 
komitetą, ragindami atmesti 
bile kokią karo laimėjimo jė
gų skaldymo politiką.

Pažangieji darbiečių vadai 
nurodo, kad bile koks susi
skaldymas tarpe pažangiųjų, 
ir karo laimėjimo jėgų duos 
republikonams laimėjimą New 
Yorko gubernatoriaus pava
duotojo rinkimuose ir kad tas 
būtų dideliu smūgiu karo lai
mėjimo politikai.

šie gubernatoriaus pavaduo
tojo rinkimai, sako Marcanto- 
nio-Connolly savo pareiškime:

Kunigas White Įstojo 
Komunistų Partijon

partijon prie- 
motivuoja se-

kad komuniz-

gyveniiųe ir moki-

taipgi patinkanti 
visuotina parama 
karo prieš Ašies 

ir tame rėmimas 
ir jo administraci-

Angliškame darbininkų dien
raštyje Daily Workeryje rašo
ma, jog kunigas Eliot White, 
kunigavęs istoriškoj Grace 
Church, šiuo tarpu pasitraukęs 
iš aktyvių pareigų, ir jo žmo
na Mabel R. White įstojo Ko
munistų Partijon.

Formaliame pareiškime, sa
vo įstojimo ton 
žastis kunigas 
karnai:

“Aš atrandu, 
mas prisilaiko Biblijos moki
nimų, kuriuos aš prižadėjau 
vyskupui, mane įšventinusiam 
Episkopalų Bažnyčios kunigi- 
jon prieš arti 50 metų, sekti 
visam savo 
nime.”

Kunigui 
komunistų 
laimėjimui 
valstybes 
prezidento 
jos. Jis taip pat mano, jog jo 
žingsnis visiškai supuola su 
Amerikos revoliucinėmis tra
dicijomis, kurias jisai pavel
dėjo iš pirmųjų revoliucionie
rių. Jo prosenuolis dėdė Al
bert Newman pakabinęs dvi 
liktarnas North Church var- 
pinyčion signalui, dėl kurio 
jis buvęs susitaręs su Paul Re
vere pirm jo istoriškojo išjo- 
jimo.

Mrs. White, taipgi paeinan
ti iš senų Amerikos revoliu
cionierių giminės, sako, jog 
komunistų konstitucija ir jų 
veiksmai supuola su veiksmais 
laisvę mylėjusių jos prosenuo- 
lių, taipgi labai patenkinta 
Kom. Partijos veiksmais ka
rui laimėti.

So. Brooklyno Žinios
Walmusai Turėjo Malonų

Pradžioje šios savaitės Ado
mo ir Onos Walmusu sūnus 
Dr. A. Walmus, tarnaująs ka
rinėse jėgose ir einąs leitenan
to pareigas, lankėsi pas savo 
tėvelius. Walmusai labai ap
sidžiaugė sulaukę savo sūnaus, 
tik apgailėtina, kad neilgai 
turėjo progos džiaugtis, nes 
buvo sustojęs tik ant 24 vai. 
Kaip matyti, tai jisai apleidžia 
mūsų šalies pakraščius ir išsi
rengia tolimon kelionėn. Drau
gai Walmusai yra nuoširdūs 
rėmėjai viso progresyviško vei
kimo ir ilgamečiai Laisvės 
skaitytojai.

Nuo savęs linkiu Dr. Wal
mus sėkmingai atlikti savo ka
rines pareigas ir sveikam su
grįžti pas saviškius.

Koresp.

Gyvybės gelbėjimo pamokos 
duodamos tris kart savaitėje 
Astoria parko prūde, 19th St. 
ir 23rd Drive, Astorijoj.

“bus referendumu ant prezi
dento Roosevelto karo laimė
jimo politikos.” Kad tas refe
rendumas būtų išspręstas tos 
politikos gerovei, darbiėčiai 
turi atmesti bile kokius ir vi
sus bendravimus, nusilenkimus 
Hooverio - Dewey republiko
nams. To pageidauja didžiu
ma narių.

Darbo Partijos valstijinis 
komitetas susirinko New Yor
ke rugpjūčio 21-mą, nominuo
ti kandidatą į gubernatoriaus 
pavaduotojus. Ar Dubinskio ir 
jo grupės kontroliuojamas 
Darbo Partijos komitetas pa
sielgė pagal didžiumos narių 
valią, šiuos žodžius rašant dar 
nebuvo žinoma.

Desėtkai Unijy Remia 
Italy Mitingą

Loka-

tokiu
Ame-

Vii;š penkios dešimt CIO ir 
AFL unijų jau užgyrė United 
Americans of Italian Origin 
šaukiamą masinį mitingą rug
sėjo 9 dieną, didžiojoj Madi
son Square Garden salėj.

Pirmininku to rengėjų ko
miteto, susidariusio iš dviejų 
šimtų žymių Amerikos italų 
vadų iš daugeriopų politinių 
krypčių ir gyvenimo sričių, 
yra kongresmanas Vito Marc
antonio. O sekretoriumi yra 
Michael Garramone, populia- 
riškas jaunas prezidentas 
Valstijos, Apskričių ir Miestų 
Darbininkų Unijos 1-mo 
lo.

Mitingas yra pirmu 
milžinišku priešfaštiniu 
rikps italų veiksniu New Yor
ke. Tikimasi sutraukti tūks
tančius publikos.

Daugelis unijų ne tik kad 
užgyrė mitingą, bet suka vi
są didįjį ratą tikietų, platini
me. Viešbučių ir (Restauranų 
Darbininkų Unija, turinti sa
vo eilėse daug italų, paėmė 
virš 5,000 tikietų. Batsiuvių 
13-to distrikto taryba ir kai- 
liasiuviai paėmė po tūkstantį 
tikietų. Tiek pat paėmė ir 
transportininkai, kurie tik už 
trijų dienų po italų, mitingo, 
rugsėjo 12-tą, patys rengia sa-- 
vo masinį mitingą Madison 
Square Gardene.

Mes taipgi galime padėti 
italams priešfašistams sėkmin
giausiai pravesti šį mitingą, 
papasakodami apie jį italams 
savo kaimynams ir sandarbi- 
ninkams.

Šeimininkėms Pagalba
New Yorko Civilinių Apsi

gynimas bendrai su Vartotojų 
Unija užlaiko Essex St. turga
vietėje būdelę. Joje dežuruo- 
janti Miss Katherine Flynn iš
duoda žingeidaujančioms šei
mininkėms literatūrą ir žodžiu 
informacijas apie virimą, 
maistingumą produktų, vaikų 
priežiūrą ir sveikatos proble
mas.

Kita būdelė, taipgi tos pa
čios moters vadovaujama, yra 
10th St. ir 1st Avė., turgavie
tėje.

Pradedamo užmiršti vai
siaus — bananų — neužilgo 
vėl gausime pakankamai — 
džiovintų.

“Triumfas”
(— Herald ,

JAN MARTA (

KIEPURA EGGERTH
* Ia IHE Htw oru* (OMORI'S tatallo* *1 {~ in nin vvkiin wborbi « awiuwi wv j

su MELVILLE COOPER 1 
Diriguoja FELIX BRENTANO 
Kohduktorius ROBERT STOLZ 

Dainas sutv. GEORGE BALANCHINE 
MAJESTIC, W. 44th St. Ci-6-0780 

Oras atvėdintas
Vakare 8:30, 51.10—Popiet Ketv. ir 

ŠeSt. $1.10—$2.75 IIIEUlGlIlBIlIBlilEĮiltBIIIBIIIBIIIBlįlEliiGlIlGJHEIIIBHIBIIISIIIBIHSIIISIIIBlilEIIIBIIIOIIIEIIlb;

taišve, Litini

Filmos-Teatrai

Orlaivių Veikmės Paro
da Mechanikams

šimtams karių ir jūrininkų, 
orlaivyno mechanikų, Al. Wil
liams, paskilbęs laivyno ir 
marinų korpuso lakūnas, per 
virš pusvalandį demonstravo 
Roosevelt orlaivių stotyje, 
Long Island, ką gali padaryti 
geroje tvarkoje esąs orlaivis.

Williams 
nardė su 
damas iš 
200 pėdų 
tiesdamas 
praskrisdamas 250 mylių grei
čiu per stotį pakilus tik 30 
pėdų nuo žemės, o kitu kartu 
pranerdamas per ją šonais, 
sparnu vos nekabinant 
ir visaip kitaip.

Užbaigęs skraidymą, 
kė mechanikams kalbą 
kia išvada: “Kiekvieno lakū
no gyvastis priklauso nuo jū- 
sų. sumanumo išlaikyti orlai
vius geriausioje padėtyje... 
Aš šiandieną esu gyvas dėlto, 
kad vaikinai, tokie, kaip jūs, 
prižiūrėjo mano orlaivius.”

visaip vartėsi ir 
orlaiviu, kartą ner- 
aukštumos net iki 
nuo žemės ir atsi- 

skristi į tolį, tai vėl

žemės

pasa- 
su to-

Agrikultūros Instituto, Far
mingdale, klasės atidedamos 
iki rugsėjo 27-tos, kad studen
tai galėtų ilgiau dirbti ant 
farmų, padėtų nuimti derlių.

Iššaukus vyriškius parei
goms ant jūrų, moterys užėmė 
visą vedimą Ship’s Service 
Kantino, Brooklyne.

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.
Tenl. Virginia 7-4499

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

S ta/ 
arffesas

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST

Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $8.50 ir aukščiau.

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 Ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

Iniclallnis žiedas, 
$16.00 ir aukščiau.

“Heaven Can Waif’-Idomi 
Komedija

Teatre ro- 
spalvuota 

Wait” yra

Šiuo metu Roxy 
doma technikiniai 
filmą “Heaven Can 
įdomi komedija. Filmą gami
no Ernst Lubitsch, išleido 20th 
Century-Fox.

“Heaven Can Wait” — ne 
karinė filmą. Tai šiaip sau pa
sakiška komedija su gan žin
geidžia intriga, štai tūlas mi
lijonierius, po mirties, žino
ma, eina tiesiog į pragarą ir 
pasisako velnių karaliui, liu- 
cipieriui, kad jis, kaipo tikin
tysis žmogus, griešninkas, gy
venęs visuomet gan palaidai 
(nusižengęs moterystės prisa
kymui), atėjęs tiesiog ten, kur 
jį žmonės dažnai siųsdavo, 
kai jis buvo gyvas — peklon. 
Velnių karalius liepia jam iš
pasakoti savo gyvenimo istori
ją. Jis pasakoja. Ir tą, ką jis 
sako, vaizduojama filmoje.

Tačiau milijonierius nepa
smerkiamas/ jis siunčiamas 
“aukštyn,” į dangų!

Ši filmą pagrįsta Lazlo Bus- 
Feketo sceniškuoju veikalu 
“Birthday.” Filmai pritaikė jį 
Sampson Raphaelson.

Filmoje vyriausias roles tu
ri : Gene Tierney, Don’ Ame- 
che ir Charles Coburn. Greta 
jų dalyvauja: Marjorie Main, 
Laird Cregar, Spring , Bying
ton, Allyn Poslyn, Eugene Pal- 
lette, Signe JIasso, Louis Cal- 
hern ir Helene Reynolds.

Be filmos ir žinių chronikos,

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 
įvairiom spalvom 
STOKES 
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

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

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8098

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.

Roxy šią savaitę turi gražią 
scenos programą, kurioje, be 
kitų, dalyvauja Miss Massey, 
Veloz ir Yolanda, ir Jerry Co
lonna. Paul Ash vadovauja 
Roxy Teatro orkestrui; gražiai 
pasirodo šokikės ir vyrų daini
ninkų grupė. Ns.

Kariai Galės Balsuoti, 
Bet Jūs Privalote 

Jiems Padėti
Apie 300,000 turinčių balsa

vimo teisę vyrų iš New Yorko 
miesto yra išvykę kariuome
nėn. Vienok jie galėtų balsuo
ti, jeigu jiems bus pasiųsta ba
lotai ir jie tuos balotus sugrą
žins ne vėliau rugsėjo 20-tos 
pusiaunakčio.

Karių namiškiai ar draugai 
jiems gali tame padėti. Pa
siųskite kario pilną vardą, pa
vardę ir adresą į State War 
Ballot Commission, Albany, N. 
Y., su laiškeliu-prašymu pa
siųsti jam balotą.

Įsitėmykite, — tas reikia 
padaryti tuojau, nes kario ba
lotas turi būti sugrįžęs rug
sėjo 20-tą; lieka mažiau mėne
sio laiko.

Nugriovimas 5-tos Ave. 
aukštojo geležinkelio, Brook
lyno taksų mokėtojams kai
nuos $183.333 — tokia priduo
ta galutinoji bila.

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas *
Savininkas A

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
• Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreen 4-9612

NOTART
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas Ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

.il^iįlitįįįįįįĮį ,, ,.^.w

tugpj. ŽS,

Įsisteigė Valstijinis
Mitybos Komitetas

Prie jau esamų majoro La- 
Guardijos a d m i n i s t racijos 
įsteigtų mitybos klausimais pa
tarimų ir parodų centrų, kaip 
kad Williamsburgo sveikatos 
centre, Maujer St., kur duoda
ma daržovių ir vaisių kenavi- 
mo pamokos, didžiojo New 
Yorko ribose ir aplinkiniuose 
priemiesčių-apskričiuose įsteig
ta valstijiniai toki patarimų ir 
demonstracijų centrai, su at- 
sakomingomis tų skyrių vedė
jomis.

Brooklyniečių valstijmio mi
tybos centro vedėja yra p-lė 
Barbara Van Houlen, Room 
719, Brooklyn Trust Co. Bil- 
dinge, 215 Montague St.

Queens — Miss Mary Fitz 
Randolph, Room 317, 92-32 
Union Hall St. Jamaica, L. 1.

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

azzzszssw

Traktyrius ;
(VALGYKLA IR ALIN®) £ 

s Rhelngold Extra Dry Alus J 
5 Didelis pasirinkimas visokių 
5 Vynų ir Degtines į 
5 Kasdien Turime >

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
< Savininku i

411 Grand St Brooklyn

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALĖS dėl Baily, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
ateičių* su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

-_________ _ i ■ .




