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Labai didelė naujiena, kai
užeini, kad Marijonu Draugo 
redaktorius savo skaitytojams, 
duoda protingą patarimą. Tar
tum staiga iš už didelio juodo'
debesio saulė kyšteli savo gal-j 
vą!

Dalykas štai kame. Tam pa-1 
čiam Drauge kun. ITunskioį 
biuras pranešė, kad Girkalny-j 
je, Lietuvoje, keletui žmonių 
pasirodys švenčiausia Pane
lė. Bu>ęs tikras stebuklas.

Bet redaktorius sako: “Dėl 
to ir Girkalnio stebuklų atžvil
giu nesiskubinkime, bet lauki
me tolimesnių žinių...” (D., 
birž. 28). O, aišku, kai busi 
palaukta, lai ir šis “stebėk-j 
las” pasirodys tokia pat apga
vyste, kaip ir visi kiti 
gamtiški stebuklai.”

Kun. Prunskis stebuklą 
kepė, o redaktorius šimutis 
metė. Tai irgi stebuklas!

at

London, liep. 2. — Anglai 
išdaužė vienuolika despera
tiškų kontr - atakų, kurias 
naciai su pulkais tankų da
rė į pietų vakarus nuo Caen, 
šiaurinėje Franci jo j e. Visos 

ant- anglų pozicijos atlaikytos.
Amerikos kariuomenė vi

siškai nušlavė hitlerininkus 
šiaurvakariniame Cher
bourgo pusiausalio kampu? 
tyje, Hague Iškyšulyje, kur 

, . suėmė virš 2,000 vokiečių. Hitlerio rP • • ...... •i laigi amerikiečiai r ranci- 
-- joj paėmė nelaisvėn viso jau 
-J 42,000 nacių, o palaidojo 4,- 

ir^vargo.^Bel ‘kagi “šiandien'212 priešų/ Dabar Hague 
matome? Du šimtai tūkstančių Iškyšulyje jie pagrobė daug 
iš mūsų tautos geriausių pro-'nacių kanuolių ir kitų pabu- 
fesinių žmonių sušaudyta arba 1 1U.
Sibire žuvusių, visi jie suly-j ITALIJOJ amerikiečiai 
ginta su žvėrimis lygiai taip, --------------------------------------------------

Lt.!"?. vokiečiu nuostoliai 
nuošė mongolai-japonai. Tokia UPAMCIIflIl?
tai naujoviška ‘lygybė.’ Tai' rKAllllJvJt
žvėriškumas!” (Tėvynė, birž.! ----------
30). ** Francija. — Talkininkai

šis lietuviškas Hitlerio šuo per 24 dienas nuo išsikėlimo

Pasiskaitykite sekamą ir pa 
sakykite, argi tai ne 
šuns balsas ? štai:

“Soc: .liniame gyvenime Mo
lotovs žadėjo rojų be darbo 
ir vargo.

meluoja daugiau už patį Uit-i 
lerį. Dar niekur nesame ma-į 
tę, kad Hitleris pats kur nors, 
būtų metęs tokį bjaurų, tokį 
melagingą ir beprotišką kalti
nimą ant Tarybų Sąjungos ry
šyje su Lietuva, kaip šis su
tvėrimas.

Aišku, kad jis loja Goebbel-j 
so biuro pasamdytas.

Jau daug sykių tūloje lie-j 
tuvių spaudoje buvo užginčy
ta buvimas Lietuvoje kvislingų 
ir parsidavėlių Hitleriui. Vie-J 
nybės redaktorius net gen. j 
Plechavičių vadina geru, karš
tu Lietuvos patriotu.

Bet dabar jau skaitau toje 
spaudoje pranešimą iš Lietu
vos, kuriame sakoma :

“Žasliečiai! Saugokitės par
sidavėlių policininkų Šneide- 
rio, Špokausko ir Malašausko.

“Perspėjimas Obelių gyven
tojams. Saugokitės Obelių par- 
sidavėliškos policijos. Ji siau
tėja ir gaudo lietuvius.”

Tai tik eiliniai parsidavėliai' 
hitlerininkams. O kur Kubiliū
nai, Plechavičiai, Ramanaus
kai ir kiti judesiai!

Bet atrodo, kad jų siautėji
mo dienos baigiasi. Raudonoji 
Armija nebe labai toli nuo 
Lietuvos.

Lenkiška žinių -agentūrai 
praneša, kad Lenkijoje naciai* 
sistematiškai ir masiniai žudo 
mažus vaikus. Atima iš jų 
kraują ir jie miršta. Taip vo
kiečiai esą Lenkijoje išžudę 
300,000 vaikų !

Tai pati didžioji vokiečių 
kriminalystė. Vaikų žudymas 
toks baisus, toks nepateisina
mas, jog vien tik už tai vo
kiečiai bus amžiais žmonijos 
keikiami.

Paryžiaus patriotai atėjo į 
Lavai valdžios aukšto ministe- 
rio Henriot ofisą ir jį sušaudė. 
Ekzekucija ėmė tiktai keletą 
minučių.

Patriotų teismas ir žygis 
teisingi. Su parsidavėliais Hit
leriui tiktai taip ir tegalima 
atsiskaityti. Užteko jiems ne
kaltų žmonių kraują ir aša
ras gerti.
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Jankiai iNiislave J^ia-j DEGINA PATRlfOTDS
eitis Hague Iškyšulyje

į šiaurinę Franci ją sunaiki
no bei suėmė tiek vokiečių, 
kad faktinai nušlavė septy
nias priešų divizijas, kaip 
sakė vienas aukštas Ameri
kos oficierius.

Amerikiečiu nuostoliai 
daug mažesni.

Vien tik Amerikos kariai 
paėmė nelaisvėn virš 38,- 
000 vokiečių ir užmušė 10,- 
000, daugiausiai Cherbour
go pussalyje. O kai bus su
imti naciu likučiai šiauri- 
niai-vakariniame to pussa- 
lio kamputyje, tai amerikie
čiai turės daugiau kaip 40,- 
000 nacių belaisvių.

Be to, sužeista vokiečių 
tris kartus tiek, kaip suim-

LENKIŠKA PILIETYBĖ 
SOVIETUOSE

Maskva. — Sovietai davė 
teisę vėl skaitytis Lenkijos 
piliečiais tiem Vakarinės 
Baltarusijos, Vakarų Uk
rainos ir kitų vietų lenkam, 
kurie tarnauja lenkų armi
joj Sovietuose arba abelnai 
padėka kovoti prieš Vokie
tiją.

Trečdalis nacių bombų 
Franci joj nesprogsta.

CORDELL HULL IŠDĖSTO, KODĖL AMERIKA SUTRAUKĖ RYŠIUS SU SUOMIJA
-------------------------------------------- 0 ---------------------------------------- H---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Washington. — Kai tik 
Amerika sutraukė diploma
tijos ryšius su Suomija, tuo- 
jaus Jungtinių Valstijų iždo 
departmentas perėmė į savo 
rankas 17 milionų dolerių 
Suomijos ir jos biznierių 
turto šiame krašte. Toks 
suomių turtas jau kiek pir
miau buvo “užšaldytas”, 
kad jie tais pinigais negalė
tų daugiau pirkt reikmenis 
vokiečiams.

Savo pareiškime dėlei ry
šių sutraukymo su Suomija, 
Amerikos valstybės sekreto
rius Cordell Hull sakė, kad

Pranešama, jog hitleri- 
... „ v_ _ ninkai naudoja senąjį savovakariniame fronte uzemejpastumdglį Plechavigių prieš 

pozicijas jau tik 17 mylių į Lietuvos patriotus. Nuo šių 
nuo didžio uostamiesčio I 
Leghorno, o francūzai dasi-! 
grūmė iki 6 mylių nuo Šie-1 
nos miesto, plentų centro.

Stalinas Sveikina Roosevelt?
Cherbourgo Atvadavimu
Washington. — Sovietų 

premjeras Stalinas atsiuntė 
sveikinimą prez. Roosevel- 
tui už šaunius žygius, ku
riais amerikiečiai atėmė iš 
vokiečių Cherbourgo uostą 
šiaurinėj Franci jo j.

Prezidentas nuoširdžiai 
padėkojo už sveikinimą.

KIEK ŽUVO JANKIU IR 
JAPONU SAIPANE

Perlų Uostas. — Admiro
las Nimitz, Jungtinių Vals-
tijų laivyno komanduotojas 
Pacifiko Vandenyne, pa
skelbė, kad amerikiečiai nuo 
įsiveržimo j Saipan salą 
birž. 14 d. iki pareitos sa
vaitės vidurio nukentėjo ši
tokių nuostolių:

1,474 užmušta, 7,400 su
žeista, o 878 be žinios dingo 
(suprantama, kad jų daugu
ma nelaisvėn pakliuvo).

Japonų nuostoliai, tačiau, 
kur kas didesni, negu ame
rikiečių. Iki šiol Saipan sa
loje amerikiečiai palaidojo 
jau 4,915-ną japoną. Bet ja
ponai, traukdamiesi atgal, 
dar pasiėmė daug užmuštų 
ir sužeistų saviškių.

Amerikos Karo Laivai 
Smogė Karabu Žaki
Grupė Amerikos karo lai

vų bombardavo Karabu Ža
ki, japonų laivyno ir lėktu
vų stovyklą, pietinėje daly
je Paramuširu salos, esan
čios pačiame Japonijos Ku
rilų salyne.

Per pusę valandos ameri
kiečiai paleido apie 5,000 
kanuolinių šovinių į kari
nius Karabu Žaki taikinius.

jinai paskutiniu laiku virto 
tikruoju “naciškos Vokieti
jos pastumdėliu.”
SOVIETAI DŽIAUGIASI 
AMERIKOS ŽINGSNIU
Maskvos radijas šiltai 

sveikino Jungtines Valstijas 
už diplomatijos santykių su- 
traukymą su Suomija ir pa
skleidė tą žinią suomių ir 
rusų kalbomis. “Visi Sovie
tų Sąjungos žmonės džiau
giasi tuomi,” sakė Maskvos 
radijas.

Menama, jog dėl šio Ame
rikos veiksmo dar stipriau 
Suomijos žmonės reikalaus, 

metų pradžios jie pavedė 
Plechavičiui organizuot tam 
tyčia būrius kovai prieš lie
tuvių partizanus.

Taigi vasario mėnesį 
Plechavičius įkūrė vadina
mąją “vietinę rinktinę” iš 
profesijonalių padaužų ir 
gerklepjovių; o jie tuojau 
ėmė plėšti žmones ir žudyti 
nepritariančius Hitleriui.
PLECHAVIČIAUS BAN
DITAI DEGINA KAIMUS 

IR GYVENTOJUS
Plechavičiaus būriai nak

tį iš balandžio 9 į 10 d., ran
ka rankon veikdami su slap
tąja nacių policija, sudegi
no tris lietuvių kaimus — 
Gumbius, Kernavą ir Gu- 
delkus. Plechavičiniai taip 
pat sušaudė daugumą 
kaimų gyventojų.

Gumbiuose jie suėmė 18 
lietuvių valstiečių, užrakino

v * 
SIU

Tūkstančiai Dany Ker
tasi su Vokiečiais

Stockholm. — 15,000 danų 
pabijotų kaujasi iš už bari
kadų prieš vokiečius Ko- 
penhagene, Danijos sostinė
je. Naciai net lėktuvais ir 
tankais atakuoja danus. 
Per dieną iš abiejų pusių 
užmušta bei sužeista iki 700 
asmenų.

Danai, iškėlę vėliavas 
Amerikos, Anglijos, Sovietų 
Sąjungos ir Danijos, šaudo 
iš kulkosvaidžių ir šautuvų 
į atakuojančius vokiečius.

Streikas suparalyžiavo 
veikimą fabrikų, elektros ir 
geso dirbtuvių, gatvekarių 
ir kiloų įmonių.

50,000,000 GALIONŲ 
DEGTINĖS

Washington. — Karinės 
Pramonės Taryba leido try
likai didelių alkoholio bra
vorų pagamint šią vasarą a- 
pie 50,000,000 galionų ge
riamojo alkoholio. Nes jau 
gana daug alkoholio pri
dirbta kariniams tikslams.

Sovietų Žmonės Džiaugiasi, kad Jungtines Valstijos Sutrau
kė Diplomatijos Ryšius su Nacių Pastumdėle Suomija

kad dabartinė jų valdžia pa
sitrauktų iš vietos.

Valstybės sekretorius 
Hull nurodė, jog Suomijos 
valdžia 1944 m. birželio 27 
d. padarė šitokį pareiškimą:

“Vokietijos užsienių rei
kalų ministeris von Ribben- 
tropas jau užbaigė savo vi
zitą (lankymąsi) pas Suo
mijos valdžią.

“Jo vizito laiku kilo klau
simai rūpimi Suomijai ir 
Vokietijai ir jie buvo svar

vienoj grįčioj ir gyvus su-

Panašiai jie elgėsi ir kito
se ’vietose.

Bet ne kartą “vietinės 
rinktinės” būriai atsisakė 
klausyti Plechavičiaus ko
mandos. Taip antai, 1944 
m. balandžio 28 d. Plechavi
čius pasiuntė vieną savo bū
rį į Panerų apylinkę, netoli 
Vilniaus, įsakydamas pulti 
partizanus. Jie atsisakė eit 
mūšin prieš Lietuvos patri- 
jotus. Atsisakiusieji buvo 
sugrūsti Lukiškių kalėj i- 
man; kai kurie nužudyti, o 
kiti Vokietijon išgabenti.

Plechavičius su savo rink
tine ypatingai medžioja iš
sisukinėjančius nuo važiavi
mo Vokietijon į vergijos 
darbus.

Nepajėgdami nuslopinti 
Lietuvos partizanų, vokie
čiai todėl pasikvietė talkon 
tokius savo pastumdėlius, 
Plechavičius; bet ir šiems 
nesiseka.

Prezidentas Pasirašė
Kainų Kontrolės Diliu
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas pasirašė kong
reso priimtą bilių, kuris dar 
vieniems metams pratęsia 
Kainų Administracijos vei
kimą, v

Bet pasirašydamas prezi
dentas kritikavo kongresą, 
kad šis suminkštino tūlus 
kainų suvaldymo punktus. 
Taip antai, kongresas pri
kergė savo “pataisymą”, 
reikalaujantį taip nebausti 
tokius biznierius, kurie, 
girdi, nesužiniai peržengia 
kainų taisykles.

SOVIETŲ ĮSTAIGA RELI
GINIAM DALYKAM

, Maskva.—Sovietų vyriau
sybė sudarė tarybą, kuri 
palaikys tiesioginius santy
kius su vadais katalikų, 
pravoslavų, žydų ir visų ki
tų religijų.

Hitleris patvirtino, kad 
Suomijos fronte žuvo nacių 
generolas Dietle, girdi, lėk
tuvo nelaimėje.

stomi, o ypač buvo apsvar
stytas Suomijos pageidavi
mas karinės paramos (iš 
Vokietijos). Vokietijos val
džia pareiškė, kad jinai yra 
pasiruošusi patenkinti šį 
suomių valdžios pageidavi
mą.

“Reikalus svarstė Suomi
jos respublikos prezidentas 
(Risto) Ryti ir jos užsieni
nis ministeris Ramsay su 
Vokietijos užsienių reikalų 
miniseriu; svarstymai buvo

Sovietai Atvadavo Borisovą; 
Suėmė bei Užmušė dar Virš

20,000 Hitlerininkų
London, liep. 2. — Raudo- čių, tarp jų ir generolai 

noji Armija atėmė iš vokie-! Heine ir Hamann, ir už- 
čių tvirtumą ir geležinkelių * mušta virš 8,000 nacių. So- 
mazgą Borisovą, 45 mylios vietai pusiau apsupo ir Po- 

lį šiaurius nuo Minsko, ir at-Įlocką, geležinkelių centrą 
vadavo Kopylį, į pietų va- linkui-Latvijos.
karus nuo Minsko ir 25 my-, šiame ofensyve Sovietai 
lios nuo geležinkelio į Var-• nužygiavo iki 120 mylių pir- 
šavą ir Berlyną. Susijungė myn.
visos trys Baltarusijos fron-! Sovietam telieka 209 my- 

l to armijos vakariniame Be- lios iki Prūsų.
| rezinos upės šone ir užėmė --------
pozicijas arčiau 25 mylių Sovietai atėmė iš suomių 
nuo Minsko. Naciai Minsko punktus 10 myl. į vakarus 
srityje jau daugiau negu nuo Viborgo ir tuzinus gy- 
pusiau apsupki. venamųjų vietų Suomijos

Sovietai atvadavo dar frontuose.
virš 530 gyvenamųjų vieto--------------------
vių. Japonai ir Kantono srityj

Per dieną buvo paimta pradėjo ofensyvą prieš Chi- 
nelaisvėn dar 12,000 vokie- niją.

RAUDONOJI ARMIJA PER SAVAITĘ SUĖMĖ 
BEI UŽMUŠĖ 184,000 HITLERININKU

London. — Per pirmąją 
ofensyvo savaitę Baltarusi
jos fronte iki praeito šešta
dienio, sovietines jėgos už
mušė bei nelaisvėn paėmė 
viso 184,230 vokiečių karei
vių ir oficierių.

Pirmoji Baltarusijos ar
mija, komanduojama mar
šalo Rokossovskio, nukovė 
50,000 nacių ir suėmė 23,- 
680 per tas septynias ofen
syvo dienas Bobruisko sri
tyje.

Antroji Baltarusijos ar
mija, komandoj generolo 
Mato Zacharovo, žygiuoda
ma linkui Minsko, užmušė 
30,000 hiklerininkų ir nelai
svėn paėmė 3,250 per šešias 
dienas, nuo birž. 23 iki 29 d.

Pirmoji Baltijos armija, 
komanduojama gen. Ivano 
Bagramiano, ir Trečioji 
Baltarusijos armija, vado
vaujama generolo Černia- 
kovskio, užmušė bei suėmė 
77,300 vokiečių per keturias 
dienas nuo birž. 23 iki 27 d.

Besivejant vokiečius lin
kui Minsko, sovietiniai ko
viniai pagrobė virš 2,000 
trokų ir automobilių su vi
sais kariniais jų kroviniais.

Šeštadienio pranešimais, 
per dieną buvo atvaduota 
nuo priešų daugiau kaip 
500 miestų, geležinkelių sto

pagrįst dvasia, įsišaknėjusia 
ginkluotoje draugovėje tarp 
šių dviejų tautų armijų ir 
žmonių.

“Suomijos valdžia ir Vo
kietijos valdžia pilnai susi
tarė, palankiai suprasdamos 
viena kitos reikalus.”

Amerikos valstybės sek
retorius Cordell Hull parei
škė dėl tos sutarties tarpe 
Suomių valdžios ir nacių:

“Suomijos valdžia tokiu 
būdu formaliai prisipažino 
pasauliui, kad jinai dabar į- 
stojo į tvirtą ir kietą kari
nę partnerystę su nacių Vo

čių ir kitų gyvenamųjų vie
tų ir užmušta dar 6,500 na
cių. Tą dieną Sovietai pasie
kė punktus 230 mylių nuo 
Prūsijos ir 30 mylių nuo 
Latvijos rubežiaus.

Didžiausias Vokiečiams Smū
gis po Stalingrado

Newyorkinis dienraštis 
PM rašo, jog Sovietai pra
eitą savaitę sudavė hitleri
ninkams didesnius ir skau- 
desnius smūgius, negu bet 
kada po Stalingrado.

Raudonarmiečiai per tas 
septynais dienas nubloškė 
vokiečius daugiau kaip 100 
mylių atgal.

Vienas sovietinis genero
las sakė United Press ko
respondentui:

“Jokia armija pasaulio is
torijoj nenukentėjo tokių 
didžių sumušimų, kaip vo
kiečiai dabar. Net ir blo
giausiomis mums 11941 m. 
dienomis mes nenukentėjom 
nei vieno dešimtadalio tiek, 
kiek dabar vokiečiai.”

LAISVĖ ši ANTRA
DIENĮ NEIŠEINA, nes 
tai legalė šventė Liepos 
Ketvirtoji.

keitija, į partnerystę, neat
šaukiamą, kol tik tęsis da
bartinis karas — kovoti 
prieš Jungtinių Valstijų tal
kininkus, kariauti santarvė
je su J. Valstijų priešais.”

“Jungtinių Valstijų vy
riausybė turi imti dėmesin 
tą faktą, jog Suomijos veik
smai tiesioginiai paliečia 
talkininkų pastangų pasise
kimą šiuo sprendžiamuoju 
laikotarpiu, kuomet Jungti
nių Valstijų ir kitų Jungti
nių Tautų armijos, laivy
nai ir oro jėgos daro sutar
tinus karo žygius.”
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“ALIC” — Pavojingos Propagan
dos Įrankis

Viskas, ką mes ’’pranašavome” apie 
steigimą “Amerikos Lietuvių Informaci
jos Centro”, išsipildė su dideliu kaupu. 
Mes sakėme, jog tai bus pavojingos pro- 
naciškos propagandos centras nuodijimui 
Amerikos lietuvių. Taip ir yra. Darbas 
jau prasidėjo — piktas ir bjaurus dar
bas.

“O kad priduoti savo informacijom 
daugiau svarbumo,” sako Chicagos Vilnis, 
“lietuviškieji kvislingai pat pradžioje pa
žymi, jog apie tai juos informavusi pa
čių ’vokiečių žinių agentūra Rygoje.’ ”

Apie ką juos informavo patys naciai, 
pamatysime vėliau. Čia svarbu įsidėmėti: 
patys naciai teikia “Amerikos Lietuvių 
Informacijos Centrui” žinias, kurios nė
ra jokios netgi žinios, bet begėdiška hit
lerininkų propaganda. Jie susikalba, jie 
turi ryšius!

“Centro” leidžiama svietan pronaciška 
propaganda yra, reikia pripažinti, labai 
gudri. Ji leidžiama tokioj formoje, kad 
ją pamėgtų ir nuodytųsi suvedžioti, ap
gauti ir sukvailinti skaitytojai tokių laik
raščių, kaip Naujienos, Keleivis, Vieny
bė, Draugas, Amerika ir 1.1. Juk tie skai
tytojai buvo tos spaudos melagingai in
formuoti apie Tarybų laikais Lietuvoje 
“konfiskavimą” žemių. Atsimenam, kiek 
buvo kurstymų! Girdi, bolševikai atima 
iš ūkininkų žemes, konfiskuoja jų mantą 
ir t.t. Davimas bežemiams ir mažaže
miams žemės buvo pakrikštytas skriau
da ir plėšimu Lietuvos ūkininkų.

Bet, ot, dabar ateina naciai, okupuoja 
Lietuvą ir tą “skriaudą” atitaiso! Argi 
jie ne geri, ar gi jie ne mielaširdingi!

Goebbelso propagandos biuras Rygoje 
žino, kaip svarbu su šitokia propaganda 
pasiekti minėtų laikraščių skaitytojus. 
Pasiskaitę, kad naciai Lietuvoje sugrą
žina ūkininkams žemes, kurias tarybinė 
vyriausybė buvo “konfiskavus,” jie juk 
džiaugsis ir sveikins nacius — jeigu vie
šai ir atvirai negalės to savo džiaugsmo 
išreikšti, tai nors širdyse nešiosis.

Rygos nacių biuras ir siunčia tą savo 
propagandą “Amerikos Lietuvių Infor
macijos Centrui”, o šis Centras ją tuojau 
paskelbia visoje kryžiokų spaudoje. Bir
želio 26 dienos Naujienose skaitome to 
Centro pranešimą po antgalviu: “PabaL 
tyj naciai pradeda grąžinti privatinę 
nuosavybę”:

Šių metų balandžio 4-tą dieną vokiečių 
žinių agentūra iš Rygos praneša, kad vo
kiečių ministeris okupuotoms rytų teritori
joms įsakė grąžinti Pabalčio gyventojams 
iš jų atimtą privatinę nuosavybę. Estijoj, 
Latvijoj ir Lietuvoje paskutiniu metu šioje 
srityje jau padaryta didelė pažanga. Di
džiausioji dalis savivaldybių nejudomojo 
turto jau vėl atiduota į privatines rankas.

Estijoj iki praeitų metų gruodžio mėnesio 
buvo grąžinti žemės savininkams 3,954 
sklypai ir 4.077 ant jų stovėję namai. Ta
tai sudaro 92% visų konfiskuotų Estijos 
žemių. Tuo pačiu metu Latvijoj grąžinti 6,- 
182 sklypai, kas sudaro 88.4% konfiskuotų 
žemių. O Lietuvoje praeitais metais grąžin
ti 907 sklypai, kas sudaro tik 46% atimtų 
žemių.

Apskaičiuojama, kad Latvijoj apie 100,- 
000 žemės savininkų vėl atgavo savo ūkius, 
o Estijoj jų skaičius pasiekė iki 40,000.

Trečias ministerio įsakymas liepia per
duoti prekybos įmones. Manoma, kad iki 
praeitų metų galo Latvijoj buvo grąžinta 
800 prekybos įmonių, Estijoj — 418, ir 
Lietuvoje — 558.

Vaistinės ir kino teatrai pirmiausia bu
vo grąžintos į buvusių savininkų rankas.

Pacitavome žodis žodin. Ne žodžio pa
smerkimo, nė žodžio išryškinimo šių na
cių žygių prieš Lietuvos žmones.

Kokios gi žemės buvo tarybinės vy

riausybės paimtos ir išdalintos bežemiam 
ir mažažemiam? Visų pirma dvarų ir 
klebonijų. Paskui nuo labai stambių ūki
ninkų buvo paimta žemės perviršis.

Lietuvoje apie 75,000 bežemių ir maža
žemių gavo žemės. Jie džiaugėsi. Jie kū
rė naują gyvenimą. Dabar nuožmusis o- 
kupantas plėšia iš tų valstiečių žemes ir 
grąžina jas dvarams, klebonijoms ir tur
tingiems ūkininkams. Tie 75,000 valstie
čių vėl paverčiama bežemiais. Jų gyveni
mas vėl sugriaunamas. Juk tai baisus 
jų apiplėšimas.

Bet “Amerikos Lietuvių Informacijos 
Centrui” ir kryžiokiškai spaudai tai la
bai patinka. Jie tiesiog negali atsidžiaug
ti tuo nacių darbu.

Arba štai koks žemčiūgas iš to paties 
“Amerikos Lietuvių Informacijos Cent
ro” cirkuliaro, išleisto birželio 25 dieną:

Šių metų gegužio 5 dieną švedų dienraštis 
“Svenska Dagbladet” praneša, kad Lietuvo
je baigta vyrų registracija.
. Lietuvoje jau suregistruoti visi vyrai tų 
klasių, kurios Estijoj ir Latvijoj jau mobi
lizuotos kovai prieš rusus.

švedų dienraščio “Eva Dagligt Allehan- 
da” korespondentas šių metų balandžio 29 
dieną praneša, kad Lietuvoje vokiečiai jau 
pradėjo mobilizuoti visus karui tinkamus 
vyrus.

Pirma buvo baigtos vyrų mobilizacijos 
Estijoj ir Latvijoj.

Vokiečiai ėmėsi šių priemonių, kad ga
lėtų pasiruošti atsispirti prieš sovietų puo
limą, kuris bus taikomas Pabalčio kraštams.

Paskutinius žodžius mes pabraukėme. 
Žiūrėkite, Sovietų puolimas bus taikomas 
ne prieš nacius, ne ant nacių, bet “Pabal
čio kraštams.”- Kitaip sakant, prieš Pa
balčio kraštus. Taip skelbia naciai ir taip 
tvirtina “Informacijos Centras.”

Visoj šioj informacijoj, kaip matote, 
niekur nepasmerkiami naciai — nepa
smerkiami net už registravimą ir mobi
lizavimą Lietuvos ir kitų Pabalčio kraš
tų vyrų. Neparodoma, kad ta mobiliza
cija taipgi taikoma prieš tų kraštų žmo
nes. “Informacija” taip patiekta, jog vi
sai aišku, kad ’’Informacijos Centras” ir 
laikraščiai, kurie ją įdėjo, tiems nacių 
žygiams pilnai pritaria.

Taigi, tautininkai, klerikalai ir socia
listai iškaulija visuomenės $25,000 ne
va Lietuvos žmonių šelpimui, bet įsteigė 
pronaciškos propagandos biurą. Čia tik 
pradžia. Reikia tikėtis tokių “informa
cijų,” kokias randame šiame pirmam to 
biuro cirkuliare, bus daug daugiau. Na
cių Rygos biuras medžiaga aprūpins!

To Centro nelaimė tik tame, kad gal 
neužilgo ateis Rygon Raudonoji Armija 
ir tą nacių biurą sunaikins. Laikinai Cen
tras nukentės. Bet nereikia bijoti: kol 
hitlerizmas - fašizmas nebus visai nuš
luotas nuo žemės paviršio, “Amerikos 
Lietuvių Informacijos Centras” suras 
naujus hitlerinės informacijos šaltinius.

Ketvirtoji Liepos — Didžioji 
Amerikos Švente

Dar vieną sykį žeme apkeliavo aplink 
saulę, dar sykį atėjo Liepos Ketvirtoji. 
Diena milžiniškos istorines svarbos, di
džioji mūsų krašto šventė. Tai buvo 168 
metai tam atgal, kai pirmu sykiu žmo
nijos istorijoje nedidelė sau jale žmonių 
ant didelio sausžemio pakėlė ranką ir 
kardą prieš galingą imperiją už laisvę ir 
demokratiją. Ta didžioji Amerikos žmo
nių revoliucija, tasai paskelbimas nepri
klausomybės ir respublikos buvo iš gied
ro dangaus perkūnas visam senajam pa
sauliui. Visa žmonija sujudo, sužibo lai
svės viltis visiems, kurie tikėjo į ateitį 
ir naują gyvenimą. Amerikos revoliuci
jos obalsiai nuskambėjo per visą senąją 
Europą ir supurtė sostus senųjų viešpa
čių. Prancūzų revoliucija buvo, skirtin
gose sąlygose ir formose, tiesioginė pa
sėka Amerikos Revoliucijos.

Šiandien, po 168 metų, Amerikos Re
voliucijos sukaktis tebėra simbolis ne tik 
Amerikos, bet visų laisvę mylinčių žmo
nių siekimo laisvės ir naujo gyvenimo. 
Šiemet šią sukakti apvaikščiojame, kuo
met visas pasaulis skęsta karo liepsnoje, 
kuomet eina sprendžiamieji mūšiai su 
žiauriuoju žmonijos ir civilizacijos prie
šu. Vokiškasis fašizmas ir japoniškasis 
militarizmas, suvieniję spėkas, kėsinosi 
pavergti pasaulį, atimti iš mūsų laisves, 
už kurias prieš suvirs pusantro šimto 
metų amerikiečiai taip didvyriškai kovo
jo ir laimėjo. Bet visa padorioji žmonija 
pakilo kovon prieš tą pavojų ir šiandien 
laimi. Dar daug reikės pakovoti, dar

Iš S.L.A. Seimo
Bankietas; Adv. Olio Nazi- laisvę ir nepriklausomybę!

Ties šiuo faktu verta kiek 
tiek apsistoti. Prieš tūlą 
laiką tautininkai, klerika
lai ir socijalistai skelbė, 
būk Lietuvai laisvę ir ne
priklausomybę iškovos 
Churchillas. Paskui—Roo- 
seveltas, kuris, esą, užtikri
nęs jų, tautininkų - kleri
kalų - socijalistų delegaci
jai, kad Lietuva būsianti 
tokia, kokios tautininkai 
nori.

Tie patys žmonės nuolat 
skelbė, būk Amerika ir An
glija pasiųsianti savo ka
riuomenės dalinius į Lietu
vą po to, kai iš ten Raudo
noji Armija išmuš vokie
čius, na, ir tie daliniai pa
darys viską, kaip tautinin
kai ir jų bendrakeleiviai

ja Teorija Dėl Lietuvos.
Philadelphia, Pa., birž. 29 

d. — Vakar vakare čia įvy
ko SLA šeiminis bankietas. 
Programa buvo labai ilga— 
daug sakyta kalbų, buvo ir 
dainų. Dainavo iš Chicagos 
Biežienė (dr. Biežio žmo
na), F. Stankūnas, Alekas 
Vasiliauskas, V. Tamkiūtė 
ir dar viena bene vietos 
dainininkė, kurios pavar
dės neteko išgirsti. Gra
žiausiai pasižymėjo, aišku, 
Alekas Vasiliauskas, pir
miau dainuodamas solo, o 
paskui su Tamkiūtė due
tus. Publika juos atitinka
mai įvertino.

Prakalbų buvo perdaug. 
Vakaro toastm asterisk J. 
Grinius, kvietė kalbėti visą 
eilę veikėjų, kaip dr. M. J. 
Viniką, Gegužį, Gugi, Ba- 
gočių, Olį, Laukaiti, Gri
gaitį, Pakštą (šis irgi čia] 
sukeliojosi), Mažukną ir 
kitus. Politinius klausimus 
lietė tik Grigaitis su Pakš
tu ir Olis.

“Lietuvos likimas ant 
siūlelio kabo,” pareiškė 
Pakštas. Kodėl jis kabo ant 
siūlelio? Juk kiekvienam 
salėje sėdėjusiajam buvo 
aišku, kad Raudonoji Ar
mija skina kelią per Bielo- 
rusiją į Lietuvą ir kad 
šiandien kiekvienas lietuvis 
patrijotas, net ir labai pesi
mistiškas, supranta, kad 
Lietuvos išvadavimo valan
da yra netoli. Užuot tuo di
džiuotis, džiaugtis, tai Pak
štas su Grigaičiu ramino 
žmones tokiais posakiais: 
“nepameskime dar vilčių, 
tai gali būti Lietuva tokia, 
kokios mes norime ...”

Adv. Olis įnešė origina- 
liškesnių minčių. Turime 
atsiminti, kad adv. Olis yra 
ne tik karštas tautininkas, 
bet ir uolus republikonas 
Ir dėl to jis primine, 1__
esą “teigiamų davinių,” jog 
Lietuvos likimas išsispręs 
taip, kaip nori tautininkai 
ir jų sankeleiviai, socijalis
tai. Kas gi tie “teigiamieji 
daviniai”? Ogi tas, kad re
publikonų suvažiavimas 
Chicagoje pasisakė, kad re
publikonų partija stojanti 'sugedusio kumpio 
už Lenkijos ir kitų kraštų115 jūreivių.

Bet praėjo Maskvos irivi 
| Teherano konferencijos. Po 
j tų konferencijų tie ponai 
jau liovėsi kalbėję apie 
A m e r i k os kariuomenės
siuntimą Lietuvon. Dabar 
jie jau kitaip dūmoja ir jau 
metasi į republikonų glėbį, 

republikonai, prezi- 
Roosevelto priešai,dento

padarysianti Lietuvoje tokį 
“parėdką,” kokio jie nori!

Tenka manyti, kad šis 
pono Olio pareiškimas yra 
davimas tono ne tik tauti
ninkams, bet ir klerikalams 
ir socijalistams, kad šie 
remtų republikonų kandi
datą p. Dewey, kad jie ko
votų prieš prezidentą Roo- 
sevelta!

Po bankieto tęsėsi šo
kiai, o dar vėliau buvo vi
sa eilė delegatų pavaišinti 
p. Laukaičio svytoje. Ar tai 
buvo paties p. Laukaičio 
vaišės, ar keno kito, tikrai 
nežinau.

Bankiete galėjo dalyvau
ti apie 300 svečių.

P. S. — Dėl “Konversi- 
kad'^os seimo nufcari-

čiadienio Laisvėje.
Reporteris.

Penktoji Karo Paskola
Pirkti karo bonus, *ai yra 

mažiausia, ką amerikietis ci
vilis gali daryti. Priimkit tai 
nuo vyrų, kurie tai žino. Priim
kit tai nuo vyrų, kurie nešioja 
Purple Heart, gautą ar tai 
Anzio, Romoje, Admiralty sa
lose, Marshalls salose, Afriko
je ar Sicilijoje, ir kurie dabar 
randasi Walter Reed, kariuo
menės svarbiausiojo ligoninėje.

Paklausykite bent valandė
lei interview su sekančiais ka
riai, visi jų turi Purple Heart: 
Pfc Morris Feinstein; private Į navų, 
Chester Cicwisz,
soph R. Cafferella, ir private Ipos ir 
Ernie Lombardi.

“žmonių, kurie Italijoje bu
vo vokiečių bombarduojami, 
nereikia vilioti pirkti karo bo
nus,” pasakė vienas jų, kinis 
išbuvo keturis mėnesius tose 
kovose, negaudamas švarių 
baltinių per visą tą laiką. “Jie

I taip pat nesiskundžia racioną-į Pagal R. G. Engeisman, 
i vimu. Jie labai dėkingi, jei1 Payroll Deduction Section vir- 
I gauna vieną kambarį visai šei- šininką, šis aktyvumas, kurį 
mai, ir jei jie iš viso turi bent tarnautojai parodė tarp kraš- 
kokius drabužius ,tai žino, kad to bonų pardavėjų, daugiau ir 
tai viskas, ką jie turės iki ka-! daugiau priklauso nuo parūpi-

i nimo tų pinigų iš algų išskai- 
I tymų, bankų, matracų ir kitų 
! slapstymo vietų.

$3,000,000,000 
pardavimų tikslas yra įtrauk
tas į $16,000,000,000 
kampanijos tikslą, kur įeina

■ visų rūšių bonų pardavimas.
' Tas reprezentuos daug sutau
pą, kurias Amerikos darbinin
kas susidėjo nuo paskutiniojo 
vajaus.

Algų išskaitymai, Engels- 
man pareiškė, vietoje sumažė
ti. kaip rezultatas nuolatinių 
periodiniu vaju, faktinai didė
ja. ‘ ' O.W.L

galvoje, kaip ir D-Day, kuo
met visos bažnyčios buvo at
daros ir civiliai būrėsi į jas. 
Tai yra dalykai, kuriuos mū
sų vaikinai karo frontuose mie
lai girdi. Tai duoda jiems pa
jausti, kad žmonės namuose 
jais rūpinasi. Jie taip pat jaus 
tai, jeigu paskola bus didelė.

Sužeisti Amerikos kareiviai 
įvairių tautų kilmės — lietu
vių, graikų, vokiečių, italų, 
vengrų, francūzų, ispanų, ju
goslavų, Čechoslovakų, skandi- 

olandu ir visu kitų — 
private Jo-į kurie lieja savo kraują Euro- 

Azijos pakraščiuose, 
Į jaučia tą patį. Dėl to parem
kime juos!

Treasury War Finance Di
vision pareigūnai apskaičiuoja, 
kad $2,000,000,000 iš “E” bo- 
nę $3,000,000,000 tikslo Penk
toje Karo Paskoloje bus su
rinkta fabrikuose

Pagal

ro pabaigos.”
“Jeigu žmonės, skaitydami 

apie invaziją, dabar dar ne
pirks bonų, tai ką mes besa
kytume vistiek nepadės.” Tai 
pasakė vaikinas, gulįs oxyge- 
no dėžėje.

Perkant karo bonus Penkto
je Karo Paskoloje dabar pa
dės vyrams, kovojantiems 
Francūzijoje ir kovojantiems 
prieš japonus, ne vien tiktai 
kadangi pinigai reikalingi ka
ro ginklams ir medicinos pa
galbai, bet taip pat tai padės 
jiems jausti, kad žmonės na
mu fronte juos remia. Turiu

bonų

visos

Montello, Mass. I Gardner, Mass:

Amerikos lakūnai bom
bardavo ir Leipcigą Vokie
tijoj.

Providence, R. I. — Nuo 
susirgo

Jurgis Washingtonas, Amerikos Revoliucijos 
vadas, tėvas respublikos, pirmas Jungtin. Val

stijų prezidentas.

daug ašarų ir kraujo reikės pralieti, bet 
sprendimas jau padarytas: fašizmas bus 
sunaikintas ir nušluotas. Prieš Jungtinių 
Tautų jėgas nebeatsilaikys Hitlerio ir 
Hirohito gaujos!

Daugiau kaip vienuolika milionų Ame
rikos sūnų ir dukterų kario uniformoje. 
Jie šiandien, kaip jų protėviai prieš 168 
metus, kartu su Tarybų Sąjungos, Ang

Subatoj, birželio (June) 17, 
1944, ant GAR svetainės, susi
rinko apie 200, giminės, drau
gai ir High School studentai, 
išleisti Henry P. Straus į Na
vy. Jis yra sūnus Povilo Stru- 
žo ir Alice Stružienės.

Netiktai jaunas studentas 
baigė High School šį mėnesį, 

bolševi-|bet taipgi jam suėjo 18 metų 
• birželio 19 d. išvažiavo į 

1 Bostoną raportuoti į Dėdės Sa-

Nuvykęs So. Bostonan pasi-j 
pirkau Keleivį, manau, pažiū
rėsiu, ką jis rašo, juk šioj sa
vaitėj buvo labai daug pasau
lyj svarbių žinių. Vartau, apie 
jas mažai, bet Keleivio redak
toriai, kad jau verkia, tai ver
kia Finliandijos fašistų. Pasa
koja savo nelaimingiems skai
tytojams, kad dabai* 
kai išžudys Finliandijos darbi-! ir 
ninkus.” Tai tikra fašistų gies-' 
mė! Tik Hitleris ir jo šaika j nio darbą, 
taip gali raudoti fašistinės j Svetainė buvo gražiai pa- 
Finliandijos likimo. j puošta raudona, balta ir mė-

Kažin, ar ne laikas So. Bos- Lma_ spalvomis ir Henriui su- 
tono lietuviams pagalvoti, kojike svečiai daug dovanų, pi- 
vertas tas laikraštis, kuris pas logiškai naudingais daiktais, 
juos išeina? Ar Keleivio lei- ■ Jaunas jūreivis buvo daug 
dėjai nežino to, kad Sovietų į kartų atsižymėjęs sporte ir ak- 
Sąjunga išgelbėjo pasaulį nuo tyviškai dalyvavo per visus 
hitlerizmo? Ar jie nežino to,' nietus High School.
kad Finliandijos fašistinė vai-j j0 mokyklos draugas T. 
džia yra Hitlerio talkininkė,; Carrol pirmininkavo tą vaka- 
kurios atstovus jau išvijo ir iširą. Trumpai velydami pasise- 
Washingtono? žino, bet ‘jie, kimo ir atmindami apie drau- 
teisina hitlerininkus, o niekina giškumą, 
mūsų talkininkus, kurie savo mokyklos 
didvyriška kova išgelbėjo ir , Tarpey kalbėjo. 
Ameriką nuo pražūties, kurie Po užkandžių 
paaukavo virš 5,000,000 savo' dėl kurių griežė 
sūnų ir dukrų gyvastis, kad Mossman’s Collegians, 
išgelbėti mūsų vaikų gyvastį! studentai

School.
Dėl pasisekimo šio vakaro 

pagirtinai dirbo sekantis ko
mitetas: Marė šlekienė, B. 
Vaitiekienė, A. Norbutienė, 
Elzbieta ZebelieRė, Konstanci
ja Aukštikalnicnė, Aldona 
Vaitiekiutė ir L. Tamulen.

Henry Straus motina yra 
daug darbavusis dėl Raudo
nojo Kryžiaus, ŪSO ir viso
kiais kariškais darbais. Ji taip
gi labai energingai darbavosi 
kolektuodama drabužių dėl 
Lietuvos ir Rusijos žmonių.

L. J. Evaniuk.

Keleivis naciškai šaukia: 
! “rusai geria kraują,” taip da- 
: ro jo redaktoriai, taip daro 
Hitlerio visi propagandistai 
Europoje. Veltui Keleivio re- 

; daktoriai nori žmones įbau- 
I ginti “rusais.” Veltui, jie eik- 
, voja savo energiją, žmonės 
geriau supranta, negu naciškos 
propagandos šinkoriai iš Ke
leivio. Demokratiniai lietuviai 

' vienijasi Rooseveltui į pagal- 
I ba karo laimėjimui ir paskui 
išlaikymui pasaulyje taikos.

W. Yurkevičius.

Rakietiniai vokiečių bom- 
; banešiai užmušė tuzinus 
žmonių piet. Anglijoj.

lijos ir kitų šalių sūnais ir dukterimis, 
rašo istoriją savo jaunu krauju. Mes, 
pasilikusieji namie, šiandien, proga mū
sų didižosios tautinės šventės, pasižadė
kime nė valandėlei nepasitraukti iš ko
vos lauko naminiame fronte — iš kovos 
už didesnę produkciją kanuolių, šautuvų, 
lėktuvų, laivų, amunicijos, drapanų, 

maisto.

motina, draugai ir 
mokytojas, Coach

buvo šokiai, 
orkestrą 

taipgi 
iš Gardner High

Australai rado daug ba
daujančių ir sergančių japo
nų šiauriniai - rytiniame
Naujosios Guinejos pajūry 
j e.

EXTRA 
^BONlfc
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karo pradžios iki siu metu pėdas ilgio, liemuo apie 301 Angli ja, tai visai nenuosta- i. ^^5*uiui. Miitis Angli-
kovo men. pėdų. Manoma, kad jis su 'bu. Reikėtų stebėtis, kad jie|ja*A . .. 9 XT ...

aršeniko chemiką-1

Sovietų Sąjungos fronte

eityj dar mažiau padarys.

nis Chemical 
neering News

Magnetines minos. Hitle
rininkai buvo pradėję mesti 
Anglijos pakraščiuosna ma
gnetines minas, kurias lai
vas patsai pritraukė ir nuo

nuskandino italu c n

vaistų į ti siuntėjai, kaip nutaiko la
kūnai iš lėktuvų bombą, ar
ba artileristai iš kanuolių

tinių Valstijų Viešosios 
Sveikatos Tarnyba išvien 
su karinėmis įstaigomis ir 
su valstijų paspirčia pla-

savim nešasi 2,000 svarų nieko nebūtų parode po tieki kas atsitiko? Nagi iš- 
baisiai galingos TNTsprog-pasigyrimo. ‘ .... . .......... ” ..... "

Pereito karo metu,

Amerikiečiai su prieštankinėmis kanuolėmis pila ugni i slaptą vokiečių aptvir- 
tintą lizdą šiaurinėje Francijoje. Priekyje guli negyvi Amerikos kovūnai, kuriuos 
nušovė nacių snaiperiai. Užsislėpę niekšiški snaiperiai pavieniui šaudo amerikie
čius ir anglus. O kai išbaigia visas kulkas ir maistą, tuomet išeina aikštėn, iškelia 
baltą vėliavukę ir pasiduoda nelaisvėn.

milionai kariu ir civiliu 
amerikiečiu. O tai rimta 
skerspainė karinėms Jung
tinių Valstijų pastangoms.

Sąjungos fronte 
naudojo raketas |vo prisirengę ir daug tankų

Pirriiadienis, Liepos 3, 1944

ŠALTOJI ŠVIESA
Tam tikros dirbtinės me-į 

džiagos ir maliavos bei da
žai ima į save dienos švie-i 
są ir paskui savaime žvilga 
naktį per dešimtį ir dau-| 
giau valandų.

ri taip žvilgančius tamsoj 
priekabalus prie elektrinių

pirkę dažų, sugeriančių' 
dienos šviesą ir atiduodan-

mą. Tokiais dažais aptep- 
liojama durų klemkos, dek-i 
tros knypkiai ir tūli kiti; 
daiktai, kuriuos geistina [ 
greitai matyti bei apčiuopti, 
nakties tamsoje.

Yra elektrinių lempų, ku
rios leidžia tiktai nemato-' 
mus ultra - violetinius spin-j 
dūlins. Tam tikros medžią-' 
gos bei dažai, tačiau, žvil-į 
ga patamsyje nuo tų neį-! 
žiūrimų spindulių.

Tokia šviesa be karščio ir 
be ugnies yra vadinama 
fluorescencija bei fosfores- 
cencija.

Tą šviesos reiškinį nau
doja kariniai lakūnai nak
ties laiku, kad be jokios ki
tos šviesos galėtų matyti 
lėktuvo rodykles ir žemlu
pius.

Augaliniai ir minerali
niai aliejai, žmogaus dan
tys ir nagai ir avies vilna, 
apart tūlų kitų medžiagų, 
žvilga, kada juos tamsoje 
paliečia nematomieji ultra
violetiniai spinduliai.

Tam tikrais dažais yra 
nudažoma medvilnės (cot
ton) audimai, šilkai ir kai 
kurios kitos medžiagos; 
tuomet ir jos žvilga tamsoj, 
atsimušus į jąsias vadina
miems juodiesiems ultra - 
violetiniams spinduliams.

Yra pagaminta ir tokių 
dirbtinių medžiagų bei da
žų, kad savaime žvilga nak
tį, nors jie ir negautų die
nos šviesos nei ultraviole
tinių spindulių. A7. M.

Jungtinių Valstijų Kariai 
Laimi Saipane

Laisve—Liberty, Lithuanian baily Trečias Puslapis

Kiek pirmiau reikėdavo 
pusantrų metų laiko išsigy- 
dyt nuo pavojingosios lyti
nės ligos sifilio. Jis papras
tai buvo gydomas savaiti
niais aršeniko ir bismu-

' tho chemikalų įšvirkštimais! mokamai i 
į kraują. Daugelis ligonių amerikiečius, 
neturėdavo ištvermės taip užsimokėti privačiams 
ilgai gydytis, pasilikdavo tarams ir ligoninėms, 
sifilitikais iki mirties ir 
žymus jų skaičius, galų ga-į 
le, patekdavo į pamišėlių' 

imamus.
Dabar sifilis išgydomas 

per 8 savaites, o dar nau
jesniais būdais per kelias 
I dienas, net gal per 24 va- 
; landas.

GYDYMO CENTRAI

jų kovos priemonių. Taip 
Pirmojo Pasaulinio Karo 
laiku išsivystė įvairių rūšių 
karinė aviacija, kuri karo 
pradžioj buvo labai silpna, 
atsirado tankas ir eilė kitų 
pabūklų.

Siuntimas raketų oru ar
ba pagalba radijo bangų y- 
ra bandytas Amerikos, An
glijos ir Vokietijos armijose 
dar 1935 metais. Liepos mė
nesį, 1943 metais, Hitlerio 
lėktuvai, pagalba raketinių 
bombų, atakavo Anglijos 
karo laivus Biskajo užlajoj, 
o pereitais metais, kada Ita
lijos karo laivai bėgo pas 

gi-

zinų centrų kovai prieš ly-’ 1943 m. apsirgimai sifi-
ties ligas. Tuomet galima! liu padaugėjo 21 procentu, 
būtų per metus išgydyti o gonorėja 28 procentais, 
tuose medikaliuose cent-i lyginti su 1942 metais.
ruošė iki 100,000 sifilitikų Pernai nuo tarnybos su- 

j ir gonorėjos ligonių. Jie ne-! gaišo tiek Amerikos karel
as civilius, vių ir jūreivių dėl sifilio ir 
negalinčius! gonorėjos ligų, kaip kad 1,- 

! 000 vyrų nieko negalėtų 
[ veikti per ištisus 7 metus.

... i- i i 4 i Tokio skaičiaus jūreiviu Avriausybe deda pastan- / . 2 , . d r pv - - - ! užtektų devyniem karo did-
' laiviam.

Karinių fabrikų nuosto
liai dėlei darbininkų sirgi
mo lytinėmis ligomis taip 
pat dideli.

Per vienus metus nuo si
filio mirė beveik tiek žmo
nių, kiek Amerikos kariu 
krito visuose frantuose nuo

medikales įstaigas įvairiose 
valstijose gydyti žmones 
nuo sifilio ir kitos lytinės 
ligos ■
kio). Tos gydyklos yra įs
teigtos buvusiose CCC pa- 
šalpinių darbų stovyklose, 
pertaisytuose viešbučiuose

visas apsikrėtusias lytinė
mis ligomis prostitutes.1 
Daugelis jų yra ten varu 
nugabentos ir gydomos. Ši
tai]) jau apsaugota tūkstan
čiai kariu ir kariniu darbi
ninkų nuo sifilio ir gonorė
jos.
NEPROSTITUTĖS DAU
GIAUSIA PASKLEIDŽIA 

LYTINIŲ LIGŲ
Valdiniai pareigūnai už

darė jau kokius 600 prosti
tucijos gūštų, vadinamų 
“raudonosios šviesos dis- 
triktu” miestuose, v

Bet daug daugiau kariš-

Ketvirtadienis, birželio 
15 diena, bus įrašytas karo 
istorijoj, kada Hitleris ir jo 
gengė panaudojo ilgai gar
sintą ‘slaptą ginklą” prieš 
Angliją. Istorikai tą pažy
mės šaltai, be didelio ner- 
votumo, ne taip, kaip tūli iš 
laikraštininkų tą žinią suti
ko.
Kas gi yra tas slaptas Hit

lerio ginklas, kaip jis vei
kia, kokia jo reikšmė? 
Šiuos klausimus dabar sten
giasi atsakyti vyriausios ir 
gabiausios Anglijos labora
torijų ir karo specialistų 
smegenys. Kol kas dar tas 
Hitlerio ginklas nėra išaiš- talkininkus, tai naciai 
kintas ir nėra prieš jį su- riasi, kad pagalba tokios 
rasta patikrinto prieš-veiki- bombos 
mo. Kol kas yra žinomi tik šarvuotį “Romą.
šie faktai: I Anglijos premjeras Chur-

(1) Hitlerio slaptas gink-1 chill dar vasario 22 d., Ii944
varomas raketinės 
ketos ir radijo valdomi abu j “priešas rengiasi 
Kada ta medžiaga išsibai
gia, tai robotas nukrinta ir 
sprogsta su didele jėga. Ki
ti mano, kad gal tai radijo įganas Raudonosios 
valdomas robotas, o gal ra-!jos, 
las” yra robotas, veikiausiai kad vokiečiai daro išbandy- 
kartu naudojami? mus raketinių torpedų, ku-

(2) Robotas skrenda apie rias galėtų toli siųsti oru. 
300 mylių į valandą, jis pa- Sovietų 
siekia tik apie 100 mylių Hitleris
nuo savo bazės, tai yra,, iš 220 milimetrų dydžio. Ir bū-1 sudaužė. Reiškia, atsiranda 
kur yra tam tikrų prietaisų kime tikri, kad kada Rau- naujas ginklas, ir atsiranda 
paleistas. . . donoji Armija pradės savo [prieš jį kovos įrankiai.

(3) Jis skrenda tiesiai, a- general] ofensyvą, tai šie1 
pie 1,000 ar 2,000 pėdų nuo 
žemės. Užpakalyj palieka! 
kibirkštis, kas parodo, kad 
tai yra ne radijo valdomas, 
bet raketinis rabotas. Uo
degoj turi šviesą, kuri kada 

į užgęsta, tai tuojau sustoja 
[jo motoras ir jis. nukritęs 
įsu didele jėga sprogsta.

(4) Manoma, kad to “lėk-i leisti raketinius 
tuvo” sparnai turi apie 25 [ operuojamus

goms, kurie vis bijo, kad 
ką-nors Hitleris turi tokio, 
kas padarys jį pergalėtoju.

Po Stalingrado, Maskvos, 
Leningrado, Sevastopolio, 
Kijevo ir kitų smūgių, kur 
Hitlerį negalėjo išgelbėti 
joki jo gudrumai, galime 
būti tikri, kad ir šis slaptas 
“ginklas” nueis niekais.

Bet slaptas ginklas ap
ginkluoja tuos, kurie, kai]) 
Romos popiežius, nori tai
kos pagalba išgelbėti hitle- 
rizmą, kurie Amerikoje gąs
dina bolševizmu ir veda agi
taciją už taiką. Jie drąsiau 
šaukia: “Darykime taiką, 
matote, kokis Hitleris ga
lingas!”

Kiekvienas naujas gink
las sukelia sensacijų. 1917 
metais, kada anglai pirmu 
kartu metė į frontą aštuo
nis tankus, tai tas iššaukė 
tokį nusigandimą kaizerio

jėgos. m., parlamente sakė, kad
naujomis

priemonėmis atakuoti Ang- armijoj, kad jeigu būtų bu
ll ja iš Francijos pakraščio.” 

nn rl i O V”
Armi-

dar 1939 metais, rašė,

ve daugiau anglų tankų, tai 
kaizeris tada būtų buvęs su
muštas.

Bet kada keli tankai pa
teko į vokiečių rankas, o 
už savaitės, kitos anglai jau 
didesniu tankų kiekiu puolė 

| vokiečius, tai vokiečiai bu-

Ir šio karo metu daug 
Hitlerio “slapti ginklai” ne- nauju ginklu parodyta, bet 
galės nacius išgelbėti, kaip|ne vjsi jie išlaikg kvotimą, 
negalėjo juos išgelbeti Sta- gįaj apįe kelis suminėsime: 
lingrado, Korsunio, Sevasto-’ 
polio, Leningrado ir kitose 
srityse.

Kokia Reikšmė ir Kam 
Trukšmas?

Kad hitlerininkai pradėjo 
; ar radijo 

sprogimus į

Perlų Uostas.— Triuškin
dami žiaurius pasipriešini
mus iš japonų pusės, ameri
kiečiai Saipan saloje, Ma
rianą salyne, užėmė Nafti
tan Pointą; užmušė kelis 
šimtus priešų ir dar pažy
giavo visu frontu pirmyn. ( nuoja atidaryt dar porą tu

NAUJI GYDYMO 
BŪDAI

Sifilis dabar per penkias' stančios medžiagos. Ir kaip'
dienas išgydomas, leidžiant tik tas prietaisas nukrinta, paveikti į 
ligoniui nuolat kas valandą atsimuša, tai ir susprogsta. ■ kaizerinė armija iš 75 mylių 
į kraują aršeniko chemiką-' (5) Vyriausias trūkumas [atstos, iš “Bertų,” didelių 
lo. ‘šio Hitlerio “slapto ginklo”, | kanuolių, siuntė sviedinius

Per 6 iki 12 dienų sifilis kad jis yra aklai siunčia- į į Paryžių. Iš pradžios tas 
gąsdino francūzus, bet pas
kui jie priprato, nes sviedi
niai krito aklai, į parkus, 
lotus, upę, laukus ir retai 
darė žalos.

gonorėjos (pūliate- ]<ių ]r civilių vyrų apsikre-
; čia sifiliu ir gonorėja ne išvejamas iš kūno, švirkš- nias, kad jį negali nutaikin- [ 
nuo prostitučių, kurios tik- čiant 
tai iš kekšystės gyvena, kraują 
Kur kas didesnis skaičius 
gauna lytines ligas nuo 
šiaip mergšių, “čikinų,” ku
rios neužsiima prostitucija

• .. ...w .

$ i

Motorizuota Sovietų artilerija žygyje prieš suomius 
arti Viborgo uostamiesčio, kuris buvo šturmu užimtas.

aršeniko
ligoniui po kelis 

kartus per dieną.
Tam tikrais čiepais sukę-, sviedinį, 

liant ligonyje karštį, sifilis: 
nugalimas per 5 iki 10 die-1 
nu; bet užsendintam sifi-' 
liui kartais reikia net kelių 

nuo prostitucijos! mėnesių.
Karščiu tam tikrame 

[kaitinimo kabinete ir kartu 
i švirkščiant aršeniko į ligo- 
! nio kraujagysles, sifilis ga- 
[ Ii būti išnaikintas per 24 
valandas.

Skirtingais švirkštimais 
| galima paliuosuot žmogų 
! nuo sifilio per 8 iki 12 sa
vaičių.

Gonorėja gali būti visai 
greitai nugalėta sulfa vais
tais, o jei ne, tai penicilli- 
nu. A7. M.

Patikrintos skaitlinės ro- 
i do, _ jog 
: biznierkų dabar yra apsi- 
l krėtę tiktai trečdalis visų 
sergančiųjų gonorėja bei si
filiu. O du trečdaliai gavo 
tas ligas nuo pasigaunamų 
gatvėse ir užeigose mergai
čių, turinčių po 15 iki 25 
metu amžiaus.

Tų, rodosi, “šviežių” jau
nų mergaičių ir moterų yra 
iš įvairiu sluoksniu — iš 
turčių, iš vidutinės klasės, 
iš darbininku ir farmeriu. 
Kai kurios jų važiuoja į to
lesnes valdines gydymosi 

i įstaigas, bijodamos gydytis 
I savuose miestuose, kad jų 
I ligos sekretas aikštėn neiš
kiltų. Bet didžioji dauguma 
jų nesigydo; tūkstančiai 
net pačios nežino, kad jos 
ėdamos sifilio; taigi ir to
liau sėja tos ligos perus.

Į BAISŪS SKAITMENYS
Valdiniai Amerikos tyri

mai 1941 m. parodė, jog si
filiu sirgo apie 3,200,000 
šio krašto gyventojų.

Angly Valdovas Atsisako 
Kalbėtis su Indent] Vadu 
Bombay. — Tautinis In

dijos vadas Mohandas K. 
Gandhi prašėsi pasikalbėti 
su feldmaršalu Wavelliu, 
Anglijos karaliaus pavaduo
tojam. Wavell atmetė pra
šymą. Todėl spėjama, kad 
Gandhi, protestuodamas, 
reikalaus, kad anglai vėl į- 
kalintų jį kaip politinį be-

rasta prietaisai, kurie ap- 
j;afĮ saugojo laivus. Paskui ang- 

fmnnri-zna f-u lai išrado magnetinį lanką, 11 dilu UŽ, LlOj Ldl . • • - v* •kurį pritaisė apačioj lėktu
vo, lėktuvas skraidė virš 
jūros, tos magnetinės minos 
kilo į viršų, vienos pačios 
sprogo, kitas anglai sušau
dė. Taip tos minos ir gavo

Radijo kontroliuojami 
tankai. Buvo trukšmo, kada

Anglija yra tik per An- į hitlerininkai pradėjo leisti 
glų Kanalą, Hitleris ją ap-1 sprogimų prikrautus tan- 
šaudydavo iš didelių kanuo- J5us.ir l)er. ra^B° kontro
lių, pristatytu Francijos pa- huojamus į Amerikos ir 

'leidžiai Anglijos apkasus Italijoje, 
bet jie g^tai jie buvo suval-

Ir nepaisant, kiek naciai 
jį garsina, giria, bet faktai 
parodo, kad jis krinta aklai, 
kur pakliūva ir todėl jo pa
daryti nuostoliai nėra dide-1 kraštyj. Dabar 

j “slaptus ginklus”, 
pasiekia tik pietinį Anglijos i 
kraštą. Nuostolių kariniams .
pasiruošimams mažai pada- dar anksčiau naciai tuos 
ro, ir reikia tikėtis, kad at- tankus naudojo, J . ... 
eityj dar mažiau padarys. į——- 

Šie nauji ginklai gąsdina juoką: 
tuos, kurie vis dar nepilnai 
pasitiki Jungtinių Tautų jė-

(6) Anglai, kol-kas tuos 
Hitlerio “slaptus ginklus” 
naikina šaudydami iš prieš 
lėktuvinių patrankų, kaip ir 
į lėktuvus; puldami greitais 
lėktuvais, bet jieško būdų 
naikinti radijo bangomis. 
Tuo kartu bombininkai 
bombarduoja Pas-de-Calais, 
Franci jo j, pakraštį, many
dami, kad juos iš tos srities 
nacių specialiai prietaisai 
paleidžia.

(7) Šio naujo ginklo kari
nė reikšmė pilnai dar neiš
aiškinta, karo specialistai 
dar nežino, ar tai bus nau
jas įnešimas į aviacijos sritį, 
ir jis susmuks, kaip daug ki
tų “slaptų ginklų” jau su
smuko. Kol kas jo moralė 
reikšmė (gąsdinimas žmo
nių) yra didesnė, negu nai
kinančioji jėga.

Ar Tai Yra Slaptas 
Ginklas ?

Kiekvienas karas pagim
do eilę naujų ginklų ir nau-

Anglis be Dūmy
Po kelių metų bandymų, 

Anglijoj išrasta būdas taip 
apdirbt iškasamąją anglį, 
kad jinai dega be jokių dū
mų. Tokia anglim užkurtas 
pečius, be to, išlaiko ugnį ir 
karštį per ištisą savaitę.

Naudojant šitaip apdirb
tą anglį, tiek mažai telieka 
pelenų bei neperdegusių 
medžiagų, jog užtenka tik
tai kartą per savaitę pečių 
išvalyti. Taip rašo Moksli- 

and Engi- 
žurnalas.

, kas pas 
raudonarmiečius iššaukė tik 

: “Mes su gazolino 
bonkomis suvaldėme hitleri
ninkų valdomus tankus, gi 
šiuos dar lengviau suvaldy- 
sime!” — sakė jie. Paskui 
Sovietai net išmokintus šu
nis panaudojo sproginimui 
tų tankų.

Tigrai ir Ferdinandai. 
Fortai ant ratų ir medines 
minos. Kada Raudonoji Ar
mija pradėjo grūsti nacius 
atgal, tai hitlerininkai grie
bės visokių priemonių. Nau
dojo didelius tankus - “tig
rus”; apkaustė plieno šar
vais dideles kanuoles ir pa
statė ant vikšrų, kaip tan
kus, pavadino jas “Ferdi
nandais”, bet ir ‘tigrai”, ir 
“panteros”, ir ’’Ferdinan
dai” nieko negelbėjo.

(Tąsa 5-tame puslapyje)
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1677 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Crescent St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN HELMS
392 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2160 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
198 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS PIZZO
198 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 639 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1605-7 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER PAPPAS and JAMES BAKIS 
(Flatbush Coffee Shop)

1605-7 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4925 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1712 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN LIPSKY 
(Lipsky’s Dairy)

1712 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2507 has<been. issued to the undersigned 
to sell beer/ at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Ralph SAvenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kifogs, to be consumed off the 
premises. /

NICHOLAS MASIELLO
243 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
860 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM WASSERMAN
860 New Ix>ts Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4908 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Igiw at 
7622 •--- 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE KNOUR
7622—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 513 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lsw at 
93 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM GOLDSTEIN 
(G. & S. Delicatessen)

93 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1408 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1644 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN J. DURKIN
1644 Sheepshead Bay Rond, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1974 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
293 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

GUSTAVE DREWES
293 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 582 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8619 Mermaid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS SCHEINGARTEN
3619 Mermaid Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1416 has been issued tc» the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL & ISIDORE RUDICK 
503 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Aleoholic Beverage Control Law at 
416 Brighton Beach Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

SOPHIE BECKER
416 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2463 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
2608 Clarendon Rond, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KAPLAN
2608 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under .Section 107 of 
tho. Aleoholic. Beverage Control Law at 
380 Ralph Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

FRANK CALANDRA
380 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 259 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Kings Highway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABE-SAL-OELICATESSEN CO.. INC. 
299 Kings Highway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7214 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB ROSENBLUTH
7214 --- 13th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 271 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage . Control Law at 
3175 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

K. & J. DINER & REST., INC. 
3175 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 24 57 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Parkville Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN MEYN
306 Parkville Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6212 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX MOSKOWITZ 
6212—18th Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2083 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEINSTEIN
240 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
767A Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

R. B. DELICATESSEN & REST.. INC. 
767A Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2131 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9128 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AUGUST NICOLAYSEN 
9128—1th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 268 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
831 Tompkins Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY MEERKATZ
831 Tompkins Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2117 has been isued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP WEISBERG
157 Avenue U. Brooklyn, N. Y.

NO'ITCE is hereby given that. License No. 
EB 314 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2791 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM C. BRANDAU
2701 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 596 has been issued to the undersigned 
to sell beei, at retail under Section 107 of 
the Aleoholic Beverage Control Law at 
1904 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
SAMUEL BARNETT & WILLIAM COHN 

(Barnett & Cohn)
190 1 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 289 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
324 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH KRAVITZ
324 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 6019 has been issued to the undersigned 
to -sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

JOHANNES A. WISCHMANN 
(Block Island Food Stores)

992 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Aleoholic Beverage Control Law at 
996 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

HENRY CARL KARKHECK 
(The Newkirk Delicatessen)

996 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2361 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
87 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PH1LBIN 
(Fhilbin Bros.)

87 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 336 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE STADLER
286 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8781 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1701 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST C. TAPKING
1701 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1921 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
.849 Marcy Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS FOLICK & IDA BLOCK 
849 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1952 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

HENRY SIEMS
221 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 8798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control I.aw at 
168 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

T.OUIS SHENKLER
168 Ralph Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB GEIMAN
132 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1717 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNARD L1SW00D 
(The Foster Del.)

1717 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2426 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the. Alcoholic Beverage Control Law at 
816 E. 16th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARION SCKOLN1K 
Square Deal Dairy & Grocery

816 East 16th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1679 has been issued to the undersigned 
to sell l>ecr, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
227 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

CHRISTOPH H. GRODEWALD
227 DeKalb Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1391 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Doan Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MONROE PRODUCTS. INC.
487 Dean St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control l^iw at 
37 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSA KUEPER. EXEC. OF EST. OF 
M1NNO KUEPER

37 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 18178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
92 Berry Street, Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VALERIA MISK1ELO1C
92 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4102 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL WEINER
4102 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5961 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM FARBER
1596 Bedford Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Kingston Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS & BEATRICE POLEVOY 
(Royal Market)

256 Kingston Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1911 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control l^tw at 
2 16 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FINGERER
2 16 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 122 ha.-t been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING SILVERMAN
419 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19 11 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
.'o Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY LEHRMAN
50 Ralph Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 1:112 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY A. BESTE, 
Henry’s Coffee Shoppe

229 Furman St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 1.811 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1055 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA WEINGAST
1055 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.--------------------4-
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5951 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT BERKjOWITZ
206 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 2105 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Txtw at 
132 1 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA PREISER
(Rugby Dairy & Grocery Store)

132 1 Newkirk Ave., Brooklyn, N. V.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 187S has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID I. DOLMATCH
6 Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12 17 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at. 
1009 Foster Avenue. Borough of Brooklyn.
County of Kings, to be consumed off the
premises.

BEN WEINSTOCK
1009 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
GB 5923 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law al 
1715 Sheepshead Bay Rd., Borough B’klyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

S. MOYLAN, INC.
1715 .Sheepshead Bay Road. Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 2219 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Aleoholic Beverage Control Law at 
1794 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN GERTZOG
1794 Sheepshead Bay Road, Brooklyn, N. Y.

NO'ITCE is hereby given that License No. 
GB 1,88'1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1173 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed off the 
premises .

FRANK KAUFMAN 
1173 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 1 
GB 5008 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Aleoholic Beverage Control Law at 
104 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises, I- '

MEYER GREEN
10 1 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.F. W. SHAUNS
i (Shalinskas)

FUNERAL HOME
j 84-02 Jamaica Avenue
! Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
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JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
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prie Chauncey St,, Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8883 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
739 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS & BEATRICE POLEVOY 
(Royal Market)

739 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2264 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Kings Highway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PELUSO
132 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2 108 has been issued to the undersigned 
to sell beer.' at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1106 Cortelyou Road, Borougn of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LAURO
1)1'6 Cortelyou R"ad Brooklyn, N, Y.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnes Ligos, Inkstų ir Pūsles sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abclnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
544 — 92nd Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LENA M. PENNER 
544—92nd St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
51 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERMIN IO SCUTARI
51 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1313 has bee1^ issued to the undersigned 
to sell beer, tit retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
:l!2 Cortelyou load, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY KOHLMEYER
1112 Cortelyou Rond, Brooklyn, N. Y.

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS $2.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9196 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
477 Marcy Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

INOCENCIO VEGA
477 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4911 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
350 Irving Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES MOSER
350 Irving Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2058 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
196 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN HORAN
196 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1384 has been issued to the undersigned 
to sell bečr, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Windsor Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM C. HINSCH
255 Windsor Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2021 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1320 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HARRY WITTMAN and HYMAN PFEFFER 

(W. & P. Self Service Stores)
1320 Co'tclyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1915 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Rogers Avenue, Borough of Bi ooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2597 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ijiw at 
4523—6th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OWEN MULLAHY
4523—6th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2208 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
469 E. 38th Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN E. OVERBECK
169 E. 38th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
438 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
1189 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MERROLD M. PAYNE
1189 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1222 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1321 — Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE BURRAFATO 
1321 Avenue Z, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1684 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
761 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON DAVIDOFF
761 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
6336 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE DANKERS
6336 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEITZ
137—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Taw at 
1597 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. l.KIY

ALBERTUS SCHNEECIxAUS
1597 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2364 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I .aw at 
5914 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES WIENBERG
5914 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1729 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
781 Marcy Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY BARR
781 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2167 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
532 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD A. PNIEWSKI
532 — 3rd Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170-172 Rogers Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS GROSS 
(Gross Bros.)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2471 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Rogei's Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

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

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 6022 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Aleoholic Beverage Control Law at 
1608 — 11th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELFR1EDE SAVARESE
• Quality Food Store

1608—11th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7403 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
94 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GIOVANNI NERI
94 Ralph Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1836 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bcvcrag^ Control Law at 
724 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

HENRY WEBER
724 Sterling Place Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4929 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
455 Sumner Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Neil Martino
455 Sumner Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ' Control Law at 
29 Kingsland Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS LOMBARDI 
Grocery

29 Kingsland Ave., Brooklyn. N, Y.

NOTICE Is hereby given that Incense No. 
GB 4897 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Aleoholic Beverage Control Uw at 
703 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM WAKER
703 Rogers Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that, Licenfįt No. 
EB 1581 has been issued to the unde: 
to sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control L 
119 Church Avenue, Borough of Br 
County of Kings, to be consumed < 
premises.

LEO GORELICK
119 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

107 of 
iw at 
Toklyn,

J. GARŠVA
Graborius-U ndertaker

Laidotuvių Direktorius
Bbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

J.------- .....------ .................................n—---JJ

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dienų 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada busite 
Brooklyne, užeiki
te Busipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

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

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661I GREEN STAR BAR & GRILL t
Ž Lietuviškas Kabaretas £

A

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. *

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE Ž

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. *
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRAB0R1US 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patamavima* 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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Rakietiniai Bomba 
nėšiai ir Kiti 

Pabūklai
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

. įtaise plieno kubilus, ku
rių kiekvieno viduj pasislė
pė trys naciai su kulkosvai
džiu, šautuvais ir rankinė
mis granatomis. Kubilai bu
vo ant ratų. Nieko negelbė
jo ir jie buvo sudaužyti, ap
versti. Panašiai buvo ir su 
daugeliu kitų ginklų. Pana
šiai bus ir su radijo kont
roliuojamais lėktuvais ar 
raketomis, kurias hitleri
ninkai šaudo į Angliją.

Iš daugelio naujų ginklų 
užkariavo garbingą sau vie
tą tik Sovietų kanuolės 
“Katiušos”, lėktuvai ”štor- 
movikai,” kuriuos naciai a- 
pibūdino ’’skrajojančiais 
tankais”, nuo kurių ’’kulkos 
nusirita, kaip vanduo nuo 
anties.” Tik Amerikos prieš
tankinė kanuoliukė “Bazu- j 
ka”, Anglijos priešlėktuvi-. 
nis prietaisas, kuris raketo- ’ 
mis šaudo, Sovietu raketiš-! 
kos bombos prieš tankus iri 
“Molotovo kasiai.”

Raudonosios Armijos ko
manda, kuri pasirodė esanti: 
sugabiausia, vyriausiu ir ■ 
svarbiausiu ginklu skaito, į 
tai žmogų - kovūną, kuris | 
kovoja už laisvę. Visi gink
lai yra negyvi ir be j aus-. 
miai. Juos turi paleisti dar-I 
ban žmogus, o tik tas žmo-, 
gus gali pasekmingai kovo
ti, pergyventi sunkumus ir i 
nepasisekimus, kuris kovoja i 
už tiesą, už laisvę, už su
prantamą reikalą.

Sovietų lakūnų rankose 
“štormovikai” yra geriausi 
lėktuvai, bet kada vokiečiai 
juos nukopijavo, pasigami
no sau “Messersch mitus”, 
tai nacių rankose jie nedavė 
tokių pasekmių, kokias duo
da Sovietu lakūnams.

Joki nauji ginklai, joki iš
radimai ir išgalvojimai ne
galės Hitlerį ir jo razbai- 
ninkus išgelbėti nuo galo!

Amerikos, Anglijos ir Ka
nados armijos išlipo Fran- 
cijoj. Goebbelis gali girtis, 
kiek jis non, kad jis “išti- 
sus konvojus nuskandino,” i 
tas naciams nepadės. Mūsų 
armijos užims vis naujus 
plotus. Bus padaryti nauji 
iškėlimai kitose vietose. 
Bus sukuoptos jėgos, kurios 
išvien su Raudonąja Armi- į 
ja muš priešą iš vakarų, 
pietų, rytų, šiaurių ir dausų 
tol, kol hitlerizmas bus ga-| 
lutinai išnaikintas.

D. M. šolomskas.

NEBOKITE NERVUOTI

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iŠ priežasties 
stokos mineralinio maisto — paira 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41»t STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

Baltimore, Md HELP WANTED—MALE HELP WANTED—-MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 25 kuopa buvo surengus 
dienraščio naudai pikniką. Jis 
įvyko birželio 4 dieną ir da
bar, sutvarkius reikalus, noriu 
parašyti.

Piknikas buvo geras, nes 
dienraščio skaitytojai ir rėmė
jai skaitlingai susirinko ir 
gausiai parėmė finansiniai sa
vo mylimą dienraštį.

Piknike dirbo visi labai 
energingai ir nuoširdžiai ir 
vardus atskirai neminėsiu, kad 
laikraštyj neužimti vietos, tik, 
varde komisijos, visiems ir vi
soms širdingai padėkavoju.

Tiesioginėmis aukomis parė
mė : J. Kasparavičius aukavo 
$3, M. Kučinskas 1 kvortą stip
raus gėrimo, K. Mikolaitis 
kvortą vyno, O. Deltuvienė — 
sūrį ir J. Balsys “waving 
tą.” Visos aukos davė ; 
pelno ir prisidėjo prie 
raščio paramos. Visiems 
vusiems didelis ačiū!

P. Pas er skis.

se- 
gero 
dien

ai! k a-

CHICAGOS ŽINIOS
Ciceriečiai Remia Liaudies 

Balsą
Anelė Dočkienė pasidarba

vo dėl kanadiečių lietuvių laik
raščio. Per ją pažangios spau
dos stiprinimui yra perduota:

LLD 92 kp. $2.
Po $1: J. Stulgaitis 

t i liūs.
Po 50c: M. Butvil 

bon.
Viso $5.50.

ir J. Ka-

ir J. Ur-

Leitenantė Bernice Skutas

Bernice Skutas, kuri eina 
karines pareigas WACS, turi 
Jeitenantės laipsnį, parvyko 
pasisvečiuoti į Chicagą pas tė
velius.

Karininkės tėvas Skutas 
plačiai žinomas Chicagos lie
tuviam, ilgametis Lietuvių 
Tautiškų Kapinių direktorius.

Leitenante Bernice Skutas 
žada grįžti atgal karinėm pa
reigom į Washington, D. C.

Jakus
Mindau- 
roselan-

Sugrįžo Mi.ndaugis
Iš užjūrio sugrįžo 

gis (Mindo) Jakus, 
(liečiu Jakų sūnus. Jis ten dir
bo atsakomingą valdžios dar
bą. f Į

Tėvai linksmi, kad Mindau- 
giui labai gerai sekėsi.

Mindaugio brolis Kenneth 
tarnauja Dėdei Šamui New 
Jersey valstijoj. Rašė greitai 
parvyks atostogoms. L.

PRANEŠIMAI Iš KITUR 
MONTELLO, MASS. 

Liet. Taut. Namo Draugovė 
gia pikniką savame parke,

ren- 
pric

Winter St., Keswick Rd. Įvyks lie
pos 4 d., pradžia 1 vai. dieną. Pra
šome visų dalyvauti ir linksmai pra
leisti laiką. — Kom.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekvienu Valgiu?
TAMSONO A I D I S O L tabletu

kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, Šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no' Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakeli 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

THE BALTIMORE & OHIO 
RAILROAD CO.

ST. GEORGE, STATEN ISLAND, N. Y.

REIKALAUJA
GELŽKELIŲ 
TAISYTOJAI

Tarp 18 iki 55 metų

Kreipkitės: G. J. GOOLIC 
Gelžkelių Užvaizdą

Arti prie
NORTH SHORE RAILROAD 

PASSENGER TERMINAI.
ST. GEORGE, STATEN ISLAND

Asmenys dirbantieji būtinose pramonėse privalo turėti atlieka
mumo pareiškimą. (i6i)

APVALYTOJAI, ŠVARINTOJAT. $30 Į SA
VAITĘ. PASTOVŪS DARBAI. ŠAUKITE

MR. O’REILLY. FOXCROFT 9-6861.
RAŠYKITE BOX 302. 20 W. 43RD ST..

N.Y.C. (158)

BERNIUKAI
Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA
Privalo turėti working papers 

NAPHTHA CLEANING
500 MORGAN AVE.

BROOKLYN.
.(156)

VYRAI .
Kaipo Fabriko Pagelbininkai 

Patyrimas Nereikalingas
GERA ALGA. NUOLAT.
UNITED CRESCENT

CLEANING CO.
500 MORGAN AVE.

BROOKLYN.
(156)

SKALBYKLA
REIKIA VYRŲ

GAMYBOS DARBUI
Būtinas Industrijinis Fabrikas. 

GERAS UŽDARBYS
NUOLATINIS DARBAS.

McGUIRE BROS.
44th Rd. ir Vernon Blvd., 

LONG ISLAND CITY
8tli Ave. subvo iki Ely St. stoties 

IRT iki Court Square Stoties. 
__________________________________________ (159)

INSULATORIAI
Kompanija biznyje virš 40 metų. 

Yra darbų patyrusiems mechani
kams ir vyrams prie mašinų. 

Išlavinsime vyrus šios rūšies darbo.
MOKAMA AUKŠČIAUSIOS 

GALIMAI ALGOS. 
NUOLAT APSKRITIEMS METAMS 

Kreipkitės
682 SOUTH TWELFTH ST.,

NEWARK, N. J.
ar

BIGELOW 3-6789
Prisilaikykite WMC Taisyklių.

(156)
OPERATORIAI 

Bullard Vertical 40”
Naktim’ 10%, priedo. Kreipkitės asmeniškai. 

PERMUTIT CO..
5401 1st Ave., BROOKLYN.

(160)

PLUMBER!U PAGELBININKAI 
Patyrę, valymui šildymo įrengimų ir padėji

mui prie darbų. $7 Į DIENĄ. NUOLAT.
SKAMBINKITE SIIEEPSHEAD 3-2500.

(155)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

PLASTIKAI
Uždirbkite Besimokindami 
PRESŲ OPERATORIAI 
VYRAI AR MOTERYS 

60c. Į VALANDĄ PRADŽIAI 
80c IKI 85c Į VALANDĄ ANT BONŲ. 
2-KAS Š1FTAS 4 P.M. IKI 12:30 A.M.

48 VALANDŲ SAVAITĖ, 
Viršlaikiai po 40 Valandų.

KREIPKITĖS
E. S. LOWE CO., INC., 

Compo-Site Plastic Div.
85 — 5th Ave., 

PATERSON, N. J.
(161)

MERKINOS—MOTERYS—VYRAI 
Patyrę pakavimui maisto j stiklines. Gera 
alga. Laikas ir pusė tiž viršlaikį. Telefonuokit 

STILLWELL 4-8166 ar kreipkitės į 
ORIGINAL CANNING CO.. 57-02 RUST ST.. 
MASPETH, L.I. Gram! St. ar Flushing gat- 
vekariais iki Rust St., Ridgewood busu iki 

58th St., Maspeth, L. I.
__________________________________________ (160)

PINIGAI NEIŠGELBĖJO 
GRAFO CIANO

Roma. — Grafas Ciano, 
Mussolinio žentas ir buvęs 
jo užseninis ministeris, liko 
sušaudytas, nežiūrint, .kad 
turtingi jo giminės išleido 
milionus lirų (itališkų pini
gų) besistengdami išgelbėti 
jo gyvybę, kaip dabar pra
nešama amerikinei spaudai.

Mussolinis su naciais nu
žudė Ciano už tai, kad ir jis 
didžiojoj fašistų taryboje 
balsavo išmest Mussolinį iš 
valdžios.

Mussolinio įsakymu, yra 
pagaminki net judamieji pa
veikslai, kaip jo žentas žu
domas.

VAGONŲ 
KROVIKŲ

Tarpe 18 iki 55 Metų

Kreipkitės- L. R. VAN HORN
Vagonų Agentas

pas 
RAILROAD YARDS

PIER 6
ST. GEORGE, STATEN ISLAND

DAILYDĖS
NUOLATINIS DARBAS 

LONG ISLAND. 
GERA ALGA.

MODERN HOME BUILDERS
26 WEST MERRICK RD.
VALLEY STREAM, L. I.

TELEFONUOKITE VALLEY STREAM 1877.
(156)

APVALYTOJAI
Moderninis ofisų būdinkas. GERA ALGA ir 

VAKACIJOS. Matykite Superintendent,
6 E. 45th St.

(156)

OPERATORIAI
Turret lathe. Naktim 10% priedo.

Kreipkitės asmeniškai 
PERMUTIT CO., 

5101 1ST AVE., BROOKLYN.
(160)

PAGELBININKAI
80c J Valandų Pradžiai. 5 Dienų Savaitė. 

B. & O. SILK DYEING CO.
5137 Codwise PI.. Elmhurst, L. I. 

HAVEMEYER 9-6440.
___ ______________________________________ (156)

VYRAI
BŪTINAI PRAMONEI

Išdirbama pasikčliamosios durys. 
Nuolatinis darbas.

Viršlaikiai. Puiki proga pokariniai ateičiai. 
Prisilaikykite WMC Taisyklių.
CLARK DOOR CO.
515 HUNTERDON ST. 

NEWARK, N. J.
__________________________________________ -155)

VYRAI AR BERNIUKAI 
PAGELBININKAI 

MOKINIAI
Prisilaikykite WMC Taisyklių 

Bendram Darbui 
Kreipkitės

NEWARK TEXTILE CO.
56 East Bigelow St., 

NEWARK, N. J.
__________________________________________ (158)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas.

Grindų vaksavimui, pataisymam. Darbas New 
Yorko ofisiniame būdinke. Nuolatinis darbas. 

Periodiniai pakėlimai. Naktinis darbas. 
Pokarinė ateitis.

MU. 5-4431

AUTOMOBILIŲ
ŠVEITĖJAI 

(smėline popiera) 

IR ŽIBINTOJAI
Linksmos darbo sąlygos. 
NUOLAT. GERA ALGA

'~48 VALANDŲ SAVAITĖ 
VIRŠLAIKIAI JEI 
PAGEIDAUJAMA

CHUPURDY
439 E. 92ND ST.

(155)

GĖRIMŲ GAMYBOS 
FABRIKO MECHANIKAS 

PRIE KARBONUOTŲ 
GĖRIMŲ 

BUTELIAVIMO DEPARTMENTUI
Galintis vesti ir tvarkyti skysčio žemo spau
dimo į bonkas pilstymą ir Meyer Dunmore 
plovimui mašiną ir O. & J. leibelių dėjimą 
ir 1.1. Išdirbama apie 1,500 keisų kvortom 

per dieną.
TAIPGI VIDAUS DARBININKAI. 

Reikia prisilaikyti WMC taisyklių.

BOLLER BEVERAGE Inc. 
441 EAST JERSEY ST. 

ELIZABETH, N. J.
(155)

REIKIA
AUTOMATIC WEAVERS

(automatinių verpėjų)

AUTOMATINIŲ 
LOOM TAISYTOJŲ

prie draper Looms
GEROS ALGOS.

GEROS DARBO SĄLYGOS
Reikalaujama paliuosavimo 

pareiškimo.
Kreipkitės

ROSENSTEIN BROS.
13 VAN HOUTEN ST., 

PATERSON, N. J.
(155)

PROGA
Mokytis išdirbimo phonograph rekordų, sep
tyniom vyram. Nuolatinis dieninis darbas nuo 

65c iki $1 į valandą. Pokarinis darbas.
FIDELITY RECORD MFG. CO., 

382—2ND AVE., N.Y.C.
 (155)

AKINIŲ STIKLŲ VIRŠŲ TEKINTOJAI
Patyrę prie apskritų stiklų šveitimo. Nuola

tinis darbas. Ii dienų savaitė.
NORTH STAR OPTICAL CO., 

79 CHAMBERS ST.
(155)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Darbas prie Smetonos ant farmos, kuri 

verčiasi pieno gamyba.
6 DIENOS — 48 VAL. SAVAITE

2 SAVAITĖS VAKACIJŲ IŠDIRBUS 
METUS LAIKO

IDEAL DAIRY FĄRM,
2331 MORRIS AVĖ., 

UNION, N. J.
 (158)

VYRAI—DU
PAGELBININKAI 

Išsiuntimų Rūmui. NUOLAT. 
BŪTINA PRAMONE.

NEKARINIS FABRIKAS
40 VALANDŲ SAVAITE— $30 PRADŽIAI 

Kreipkitės
205 ASHLAND PLACE, BROOKLYN.

NEVINS 8-2800 (157)

AUTO MECHANIKAI
Patyrę prie trokų.

$61.86 UŽ 53 VALANDAS
LURIE AUTO CO., 

162 Christopher St., N.Y.C.
053)

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI prie dauge
lio trokų, gera propozicija. Reikia turėti savo 
į rankius-tools. Reikalingas -paliuosavimo pa
reiškimas. Šaukite ar matykite Mr. Slater.

THE BUCH EXPRESS, 819 JERSEY AVE., 
JERSEY CITY, N. J., JO. SQ. 2-4800.

___________________________________________ (153)

THE BRASS RAIL
745 7th Ave., N. Y. C.

Reikalauja darbininkų aptarnavimui 
visuomenės New Yorke.

VIRĖJAI (1-mos klasės patyrę)
KEPĖJAI (l-tnos klasės keksams)

VYRAI PRIE SALAD (kapotojai, klemsų 
atidarytojai)

Stalų patarnautojai, Indų atemėjai. Indų maz
gotojai, puodų mazgotojai, Apvalytojai ir 

Virtuvei Vyrai.
Valgis, uniformos, vakacijos, medikalė prie
žiūra ir apdraudos planas. Puikiausios darbo 

sąlygos. POKARINIS DARBAS.
KREIPKITĖS ANT 4-TŲ LUBŲ

(157)

Budavotojai 
E elektrikai

DARBUI ARTI 
KNOXVILLE, TENN.

58 Valandų Darbo Savaitė.
Uždarbys $100.50 Į Savaitę
Gyvenimui Įrengimai Ant Vietos 

Prie Darbo.
Matykite Atstovą Kaskien.

CLINTON ENGINEER 
WORKS

44 E. 23rd St., N. Y. City.
(157)

JAUNI VYRAI
Lengvam Fabriko Darbui.

GERA ALGA. NUOLAT.
LINKSMOS DARBO 

SĄLYGOS.
40 VALANDŲ SAVAITĖ. 

VIRŠLAIKIAI 
MAYFLOWER 

ICE CREAM CORP.
42-25 Vernon Blvd., L. I. City

(156)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

14 būtinų darbų reikia paliuosaviMO 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y. 

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

(arti 38th St.), N. Y.
(X)

DIENĄ IR NAKT| 
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkite*

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. o. l(X)

TOOLMAKERS 
MAŠINISTAI 

MILLING MAŠINŲ 
DARBININKAI

Dirbti mašinšapeje, siūlančiai pokarines 
progas.

MOKAMA AUKŠTOS 
KAINOS

Puikiausios darbo sąlygos. 
Prisilaikykite WMC taisyklių.

330 MORRIS AVĖ. 
ELIZABETH, N. J. 

ELIZABETH 2-6435
(157)

100% KARINIS DARBAS 
PLAKŠCIŲ METALO 

DARBININKAI
GERA ALGA 

sulyg WMC taisyklių.
FRENCH METALLIC 
ENGINEERING CO. 

174 PENNINGTON ST. 
NEWARK, N. J. 

MARKET 3-0586.
(155)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MECHANIKAI
VIDAUS APTARNAVIMO

DARBAS
PRIE NAMŲ ĮRENGIMŲ.
Užtikrinta ateitis tinkamiem vyram.

HA. 6-8866.
(157)

VYRAI
Pardavimui užkandžių Newarko Ball Park 
laike naktinių gėmių ir sekmadieniais; eks

tra pinigai, lengvas darbas. Kreipkitės
RUPPERT STADIUM. NEWARK, N. J., 
Matykite Mr. Kaufman arba telefonuokite

MA. 3-2874.
__________________________________________ (157)

VYRAI
DIRBTI 

MŪSŲ BANANU 
DEPARTMENTE

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA

SU PAKILIMAIS
PASTOVUS

SMILEN BROS. INC.
47-02 METROPOLITAN AV., 

BROOKLYN, N. Y.
EVERGREEN 7-1473

(161)

OPERATORIAI
Prie Gręžimo Preso.

Dienom ar naktim. 10% priedo už naktinį 
darbą. Kreipkitės asmeniškai.

PERMUTIT CO..
5401 1ST AVE., BROOKLYN.

__________________________________________ (160)

AKINIŲ STIKLŲ KRAŠTŲ TEKINTOJAI
Patyrę. Nuolatinis darbas. 5 dienų savaitė.

NORTH STAB OPTICAL CO..
79 CHAMBERS ST.

(155)

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

Patyrę prie darbo, reikalinga patiem* 
mokėti nusistatyti.

Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

N. J. MACHINE CORP.
WILLOW AVE. AT 16TII ST.

HOBOKEN, N. J.
(157)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS 
valymui ofisų moderniniame būdinke. GERA 
ALGA ir VAKACIJOS. Valandos vakarais.

Matykite Superintendent. 
6 East 45th St.

(156)

MERGINOS ir MOTERYS
NEREIKIA PATYRIMO 
GERA PRADŽIAI ALGA 

su žymiais pakėlimais 
uždarbio po išsilavinimo.

KARINIAI DARBAI.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

ESMCO AUTO PRODUCTS CORP.
33 Thirty-fourth St., Brooklyn.

Važiuokite Sea Beach arba West End 
Ekspresu iki 36th St. (150)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI 3 P.M.
5 P.M. IKI 9 P.M. 

5 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST.. N. Y.

<xi

PRODUKCIJOS
RAŠTININKĖS

Smulkmeniniams apdirbimams

prie MEDŽIAGŲ
APSKAIČIAVIMŲ

ir sekimui užsakymų.

Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

N. J. MACHINE CORP.
WILLOW AVE. AT 16TH ST.

HOBOKEN, N. J.
(157)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paluosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway,

(arti 38th St.), N. Y.
(X)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU
GERA ALGA------GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

HELP WANTED—FEMALE '
REIKALINGOS MOTERYS —

REIKIA MOTERŲ J
Būtinas Karinis Darbas 

lengvas fabriko darbas 
48 VAI^ANDŲ SAVAITĖ. 

$28 I SAVAITĘ! 
Daug Viršlaikių

KREIPKITĖS 1
CITY CHEMICAL CORP.

100 HOBOKEN AVE.
JERSEY CITY, N. J.

(161)

MERGINOS AR MOTERYS
Daliai laiko darbas prie 

KOJA MINAMŲ PRESŲ
Maža Metalinių Gaminių dirbtuvė.

Patyrimas Nereikalingas. Kreipkitės
DOMESTIC NOVELTY COMPANY

217 HIGH ST (arti Orange St.) 
NEWARK, N. J.

__________________________________________(156)

MERGINOS
VIRŠ 16

Lengvas fabriko darbas laike vakacijų. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

MODERN BRANDS,
412 HALSEY ST., 
NEWARK, N. J.

(160)

PAGELBININKĖS
Pakavimo įstaiga. Kreipkitės 

STAHL-MEYER. INC.,
1125 WYCKOFF AVE., BROOKLYN. 

__________________________________________(160)

MATRON
Pakavimo įstaigai prižiūrėti persirengimų 

kambario—(locker room). Kreipkitės 
STAHL-MEYER. INC.,

1125 WYCKOFF AVE., BROOKLYN.
(160)

RANKA PROSYTOJOS 
Sportiškus Parėdalus

325—35 VALANDOS. NUOLAT.
COBERKNIT CORP., 25 W. 26TH ST. 

__________________________________________ (156)

MERGINOS ‘
-Švarus, lengvas darbas prie skylių kertamojo 
preso. Patyrimas gelbėtų, bet nėra reikalingas. 

Prisilaikykite WMC Taisyklių.
Skambinkite arba Kreipkitės

N. S. BAER CO.
9 MONTGOMERY ST. 

HILLSIDE, N. J. 
WAVERLY 6-2250.

(160)

MOTERYS AR MERGINOS
VIRŠ 17

Dirbti skalbykloje arti 
pajūrinio resorto.

Patyrimas nereikalingas.
SKAMBINKITE MR. GREEN

BRYANT 9-6347
__________________________________________(156)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS 
—MOTERYS—

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
VALYTOJOS

Gyventi galima ant vietos ar kitur 
GEROS DARBO SĄLYGOS.

Kreipkitės į
HOUSEKEEPER

PLAZA HOTEL
59TH ST. & 5TH AVE.

N. Y. C.
(155)

MERGINOS 
VIRŠ 18 

BENDRAM FABRIKO DARBUI. 
PATY RlMAS NEREIKALINGAS. 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
ADDIS MFG.

571 LIBERTY AVĖ., B’KLYN 
(Arti Xa.i Sielon L. Stoties)

(158)

JAUNOS MERGINOS
Mokytis DAIMANTŲ ŠVEISTI. 

Nuolatinis darbas.
GERA ALGA MOKINANTIS. 
Iš apsigynimo darbų nesikreipkite. 

NETELEFONUOKITE 
KREIPKITĖS Į

UNITED DIAMOND WORKS 
45 HAMILTON ST., 

NEWARK, N. J.
(158)

MOTERYS
Prie Kepimo Darbo
78c Į VALANDĄ

TAYSTEE BREAD
BAKERY

1674 ATLANTIC AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

(Arti Troy Avenue)
(156)

MERGINOS!
MOTERYS!

AMŽIAUS 21—45

Įvairiems Būtiniems
Gelžkelio Darbams.

Patyrimo Nereikalaujama.

NUOLATINIS DARBAS!
GERA ALGA!

ATSINEŠKITE GIMIMO ĮRODYMUS IR 
SOCIAL SECURITY KORTĄ.

Kreipkitės kasdien 9 A.M.—4P.M.

L. I. RAILROAD
Room 314, Jamaica Station, 

Jamaica, L. I.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.

4156)
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NewWh^/^^ZIriios Karo Bonai Laisvės
Piknike

Penktosios Karo Paskolos

Apie Lietuvius Kariškius

Tolimi Svečiai, LDS ir Laisves Veikėjai
šeštadienio rytą laisviečius 

atlankė Domininkas Lekavi
čius iš Pittsburgh, Pa., Lietu
viu Darbininkų Susivienijimo 
veikėjas ir dienraščio Laisvės

vės vajininkas, bendradarbis 
ir uolus darbuotojas teikime 
kare nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms pagalbą. Stasys ir šį 
kartą pribuvo su vežimu dra
bužių nuo Shenandoah ir apy
linkės lietuvių.

Kartu su Stasiu pribuvo jo 
žmona Violet ir brolienė Mary, 
Kuzmickienės.

★ ★ ★
Neužilgo pribūna S. K. Ma-

I žanskas iš Cleveland©, LDS 
j pirmasis \ ice-prezidentas ir 
i uolus darbuotojas tos organi
zacijos gerovei savo mieste ir 
apylinkėje, taipgi rėmėjas vi
so demokratinio judėjimo, tar-

(piknike liepos 2-rą, Klaščiaus 
Clinton Parke, Betts ir Mas- 
peth Avės., Maspeth L. L, ka
dangi dienraštis Laisve, sako 
jie, yra didis talkininkas LDS

Lituanica Square 
Resiauranas

D. P. LEKAVIČIUS 
iš Pittsburgh, Pa.

valdybos praplėstą posėdi, i 
kurį kviesta visi LDS nariai 
(kam galima atvykti) ir vei-1 
kūjai. z '

★ ★ ★
Vos spėjus pasisveikinti, ap-j 

sikeisti žodžiu kitu su anksty-

STASYS KUZMICKAS 
iš Shenandoah, Pa.

buoju svečiu, pribūna iš She
nandoah Stasys Kuzmickas, 
LDS iždo globėjas, taipgi Lais

S. K. MAŽANSKAS 
iš Cleveland, Ohio

pe to, ir Lietuvai pagalbos tei
kimo.

Dar vėliau pribuvo d r. M. 
D. Palevičius iš Detroit, Mich., 
LDS daktaras kvotėjas, atvy
kęs toms pat pareigoms, kaip 
ir pirmieji.

Visi svečiai pareiškė, kad 
jie, pribuvę atlikti savo parei
gą Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimui, atbūti jo posėdį lie
pos l-mą, visi taip pat atvyko 
dalyvauti ir dienraščio Laisvės

Susižeidžia ir Nebuvę Tėvai Raginami Su-
Kare, Tik Jam 
Pasiruošdami

Birželio 29-tą ant Long Is
land, netoli Sayville, įvyko pa- 
rašiutistų armijos nuleidimo 
pratimai, iš 11 didžiųjų armiją 
ir jai reikmenis vežiojančių 
C-47 lėktuvų iššokdinta (>()() 
parašiutistų, kaitų su 75 mili
metrų howitzer rūšies šautu
vais ir kitais reikmenimis. Nu
sileidę parašiutistai greit susi
dėstė šautuvus ir šaudė (be 
šovinių) paramai savo pėsti
ninkų.

Ne visiems pavyko laimingai 
nusileisti, septyni tapo sužeis
ti 25 mylias per valandą pū
tusiam vėjui išstūmus juos iš 
numatyto ruožto ir jų parašiu
tams pakliuvus į skerspaines. 
Tose skerspainėse buvo išban
dyta ir labai nepaprastų pa
galbos būdų patiems gelbėtis 
ir kitus gelbėti.

Vienam nusileidžiant, vėjas į 
neleido atskleisti parašiuto. 
Jis stvėrėsi atliuosuoti nepa
prastos padėties parašiutą, bet 
ir tas neatsidarė. Matydamas 
jo nelaimę, jo draugas, prime
tė jam galą ilgo drabužio ir 
tuomi pritraukė prie savęs. Už 
kelių sekundų jiedu abu jau 
buvo ant smėlio, abu laimin
gai nusileidę vieno parašiutu.

draus! Vaikus nuo Ža
lojimo Miesto Parky

Vandalizmas miesto parkuo
se lėšuoja miestui mažiausia 
$250,000 per metus. Daugelis 
tų nuostolių yra ne tik pinigi
niai nuostoliai, bet stačiai ne
atitaisoma skriauda. Kai ku
rios istorines statulos apdaužo
mos.

Tarpe tankiausia padaromų 
skriaudi! parkams esama su
daužyti geriausieji fontanai, 
direkcinės iškabos ir tvoros 
sudaužytos, išvartaliotos, žais- 
maviečių įrengimai ir suolai 
sulaužomi, medžių šakos nu
laužoma, brangūs krūmokš
niai ir žolynai išdeginami.

Hugo Boschi, apie 35 m.,' 
Corona, sužeistas netoli 51st1 
St. stoties, ant IRT Lexington! 
Ave. linijos. Kaip jis pateko 
ant bėgių, dar neišaiškinta.

Brooklyn© 170 berniukų iš
vyko atostogų į YMCA kem
pę Pocono kalnuose, Pennsyl-1 
vanijoj.

Jau aišku, kaip rūpestingai ir 
vikriai turėjo veikti jų mintys 
ir rankos, kad tą atlikti.

Parašiutistai tik išvakarėse 
buvo atskridę į Mitchell Field 
iš North Carolina.

ŠVENČIŲ PROGA PASIMATYKIT SU

PETRU KAPICKU
Jis Dabar Turi Pilnus Laisnius Gėrimams.

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ DEGTINIŲ

32 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.

DR. M. D. PALEVIČIUS 
iš Detroit, Mich.

kampanijoms ir visam demo
kratiniam judėjimui.

AFL Unijistai Reikalaus 
Dewey Šaukti Seimelio 

Specialę Sesiją
J u n g t i nė Spaustuvininkų 

Amatų Taryba, AFL, New 
Yorke, priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią, kad gubernato
rius Dewey sušauktų specialę 
valstijos seimelio (Assembly) 
sesiją pataisymui valstijinio 
kariams baloto įstatymo. Re-! 
zoliucija, kaip skelbia tarybos 
sekretorius Ralph Wright, 
priimta visais dalyvių balsais 
prieš vieną. Tuomi vienu buvo 
Daniel Ferris, kurį Dewey ne
seniai paskyrė valstijai valdi
ninku su $7,500 algos metams.

Taryba atstovauja apie 50,- 
000 organizuotų darbininkų.

Paštas Praneša
Liepos 4-tą, mūsų krašto 

N e p ri k 1 a u s omybės Dieną, 
Brooklyn© paštas neveiks: iš
nešios tik “special delivery” 
laiškus. Visos stotys bus užda
ros, išskyrus centralinę stotį, 
Washington ir Johnson Sts., 
kuri bus atdara tik nusipirki
mui štampų.

Dewey Laikysis Guber
natoriaus Vietos

Nežiūrint hooverinių ir 
jiems artimų republikonų riks
mų, kad Dewey jau “kaip ir 
išrinktas,” jie visi ir pats De
wey žino, kad hooveriniui re- 
publikonui yra tiek progos lai
mėti rinkimus, kaip biblijos 
“kupranugariui pralįsti per 
adatos skylę.” Nebent pilie
čiai pataptų “7 broliais mie
gančiais” per sekamus 4 mė
nesius.

Dewey nerezignuosiąs iš gu
bernatorystės vedimui savo 
kampanijos. Gubernatorystė 
jam pirma ir, veikiausia, pas
kutinė New Yorke.

Stampos ir Punktai
Raudonos stampos X8, Y8 

ir Z8 įėjo galion liepos 2-rą, 
kožna vertės 10 punktų. Da
bar geros visos A8 iki Z 8. Už 
keturių savaičių įeis galion ki
tos 3 stampos.

Mėlynos stampos dabar ga
lioje A8 iki Z8, (jei kas dar 
turi užsilikusių), taipgi A5, 
kožna vertės po 10 punktų.

Cukraus stampos 30, 31 32 
ir 40 kožna tinka pirkti po 5 
svarus.

Batams lėktuvinės stampos 
1 ir 2 trečioj knygelėj geros 
neribotam laikui.

Penktadienio vakarą užsi
darė Lituanica Square Restau- 
ranas iki liepos 15 d. Restau- 
rano savininkas, STANLEY 
RUTKŪNAS, žada daryti kai 
kurių pataisymų restaurano 
patalpoje. Todėl uždarė 2 sa
vaitėm.

Naujai išdekoruotas res- 
tauranas vėl bus atidarytas, 
liepos 16-tą.

Kontestai už Vietą 
Kongrese

bonų pardavimas labai rūpes
tingai vedamas visada dienraš
čio Laisvės raštinėje, 4 27 Lo
rimer St., Brooklyne. Tačiau 
tuo nepasitenkinama, šiemet 
bonų ir štampų pardavimas 
perkelta ir į Laisvės metinį 
pikniką, liepos 2-rą, Klaščiaus 
Clinton Parke, Maspethe. 
Šiuos žodžius rašant pasekmės 
nebuvo žinomos, tačiau žino
ma tiek, kad brooklyniečiai ir 
apylinkių lietuviai visuomet 
duosniai rėmė Laisvės veda
mas kampanijas, bus parėmę 
ir šią, mūsų karių antrajame 
fronte apginklavimo kampani
jų

Miesto Kreditas Pašokėjo 
Aukštyn \

Iki birželio 29-tos, vakaro

Algirdas Dobinis, laisvietis 
randasi kur nors Francijoj nuc 
pat pirmųjų invazijos dienų, 
Per tūlą laiką po invazijoj 
nuo jo nieko negirdėjom ir bu
vo susirūpinimo. Pradžioj per-

šiose nominacijose kandida
tų į kongresmanus ir senato
rius bus daug kontestų ne tik 
tarp skirtingų partijų, bet ir 
tarp narių vienos partijos, tu
rinčių skirtingas pažiūras į 
daugelį tų pačių problemų ar
ba ir su vienodomis pažiūro
mis, bet užsispyrusių patekti 
įstatymdavystėn.

Jau Įteiktose New York o 
Rinkimų Tarybai peticijose 
matosi tarpusavinės lenktynės 
už kandidatūrą tarp 33 demo
kratų ir 7 republikonų. Tarp 
darbiečių kol kas nebuvo lenk
tyn i uojanči ų tarpusavy j e.

Lenktynės paliečia 24 kong
resinius, 26 senatorinius ir 65 
assembly distriktus.

Daugelis darbiečių, menama, 
visiškai ištrauks savo kandida
tūras paramai darbiečiams 
priimtiniausių kandidatų iš 
dviejų didžiųjų partijų, demo
kratų ir republikonų.

Du kandidatai, kongresma- 
nas Vito Marcantonio ii- Dr. 
Adam Clayton Powell, Jr., no
minuoti visų trijų partijų ti- 
kietais. Marcantonio yra kan
didatu 18-me, o Powell 22-me 
distri.kte, New Yorke.

New Yorko 19-me lenkty
nines kongresmanai Samuel 
Dickstcin ir Arthur G. Klein, 
abu stiprūs prezidento Roose
velt© rėmėjai. Darbiečiai, ma
noma, rems Dickstein.

Brooklyn© 14-me kongresi-
niame distrikte lenktynių© ja 
trijų partijų kandidatai: James 
V. King, veiklus miesto darbi
ninkų unijos vadas, Darbo Par
tijos; republikonų kandidatas 
Levy, demokratų Ray field.

Jaunametis Vagis
Queens policija areštavo 16 

metų vyruką Lartigue, kuris, 
kaip skelbia policija, prisipa
žinęs papildęs Jamaica ir 
Creedmore apylinkėse 15 va
gysčių, taipgi esąs policijos 
jieškomas Washingtone. Poli
cija prirokuoja jam daugiau 
vagysčių.

Laike arešto pas jį radę 32 
kalibro revolverį ir apie 30 vi
sokių gražmenų, kurios dabar 
padėtos 168th St. policijos sto
tyje iki atsišauks savininkai.

Plėšikai pagrobė Automatic 
Metai Products Co. algų pini
gų $3,000 firmos kasininkui 
sugrįžtant iš banko. Užpultas 
prie pat laštinės, 315 Berry 
St., Brooklyne.

Brooklyn© YWCA liepos 5- 
tą atidaro namie būsiančioms 
8 iki 14 metų mergaitėms 
“kempę.” Veiks savaitės die
nomis. Vieta: 30 Third Ave.

MEDUS
Pasilaikykit geroje sveikatoje, 

būkite našūs darbe karo 
laimėjimui

VALGYKITE MEDŲ
Medaus galite gauti Laisvės 

įstaigoje
Už Kvortą $1.00

Pusė Galiono $2.00
Nelaukite, kol gausite slogas 
valgyti medų, įsigykite dabar 

ir valgykite, kad nereiktų 
sirgti slogom.

New Yorko valstijos išpirktų 
visokių 5-tos Paskolos bonų 
vertės siekė $2,4 83,500,000 ar
ba 51.7 nuošimčius visos kvo
tos. Viena ta diena buvo par
duota bonu už virš biliona do
lerių. Miestas savo kvotą pa
kėlė beveik iki lygios aukštu
mos su visa valstija.

E-Bonų Vis dar Išperkama 
Per Mažai

Tačiau E-bonų, parduodamų 
tik atskiriems asmenims, turi
mų išpirkti per mažiukus pir
kėjus, dar vis ne ganėtinai 
parduodama. Tos rūšies bo- 
nais miestas teturėjo dar tik 
28.4 nuošimčius savo kvotos.

Visame krašte iki to laiko 
vajus stovėjo gerai, buvo iš
pirkta 79 nuošimčiai kvotos 
arba $12,605,000,000 iš turi
mų sukelti 16 bilionų.

Miesto mokyklų vaikai bus 
mobilizuojami rinkliavai atlie
kamos popieros po šapas ir 
įstaigas per visą atostogų se
zoną.

F. B. Morse, 60 m., restau
rant! tarnautojas, rastas uždu
sęs gasu savo kambaryje, 57 
Park Ave., New Yorke. Miru
siojo brolis John redaguoja 
Magazine of Arts.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA trijų kambarių 

rakandai. Galima ir gyvent tuose 
kambariuose. Gera proga dviem pa- 
vienam vyram ar porai. Parsiduoda 
pigiai; randa nebrangi. Kreipkitės 
vakarais. P. Sholl, 35 Stagg St., 
Brooklyn. (154-156)

.. .Parsiduoda tavernas, įsteigtas 12 
metų ant Main Highway, Long Is
lande, arti Lake Ronkonkoma. Sa
vininkas pasitraukia nuo biznio (re
tiring). Yra 5 akrų žemės ūkinin- 
kystė. Garadž.ius, vasarnamis, višti- 
nyčia, kur galima laikyti apie 500 
vištų, vaisių daržas. Sutinkamo par
duoti viską arba pusiau, pagal suta
rimą. Įeigos per mėnesį $1500. Ra
šykite: R. E. Bath, St. James, L. I., 
arba telefonuokite Smithtown 1499. 

(148-155)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kautos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-6868

VALANDOS: į 7te 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Sgt. Al. Dobinis

eitos savaitės Algirdo leite
nantas (su kuriuo jie yra geri 
draugai) atrašė savo žmonai 
laiške, jog Algirdas išsiųstas 
pareigoms į tokią vietą, iš ku
rios laiškai gali užtrukti. Lei
tenanto žmona apie tai prane
šė laisviečiams telefonu ir in
formuota jo tėvai, Ona ir M. 
Dobiniai, kad nesirūpintų.

Pereitą penktadienį nuo Al
girdo jau gauta laiškų iš Fran
ci jos. Juose, be kitko, aprašo 
Eisenhowerio pas juos atsilan
kymą ii- kitus, galimus rašyti, 
įvykius bei įspūdžius.

Ypatinga, — iš mūsų įstai- 
i gos mažo darbininkų būrelio 
tinime kovūnų keliuose fron

tuose: Francijoj, Chinijoj, kur 
nors Pacifike ir kitur.

Dienraštis Laisvė per eilę 
metų buvo ir šiandieną yra 
uoliausiu lietuvių liaudies vadu 

i kovose prieš fašizmą. Atitin
kamai. mūsų skaitytojai pasi
žymi pasišventusiu rėmimu 
mūsų karo pastangų. Mūsų 
jaunimas žygiuoja su ginklu 

i rankose’ sumušti fašizmą.
★ ★ ★

Petras Dumblis randasi kur 
j nors Anglijoj, kaip praneša 
1 Justinas Velička. Jiedu ten 
j susisiekdavo. “Ir vis daugiau 
mano senų draugų ir pažįsta- 

j mų pribūna,” rašo jis.

Atidarys Naują Vaikų
i Sveikatos Stoti

Liepos 6-tą Brooklyne ati
daroma nauja vaikų sveikatos 
stotis, 3045 Avenue U. Atida
rymo iškilmėse tikisi dalyvau
siant majorą LaGuardia, 

| Brooklyn© prezidentą Cash- 
j more, sveikatos komisionierių 
l dr. Stebbins.

Antradieniai ir ketvirtadie- 
I niai bus dienomis vaikų egza- I ....
į minavimo, skiepijimo, patari
mų esamoms ir būsimoms mo
tinoms.

Saul J. Van Fleet, 54 m., 
m., rašininkas New Yorko paš
to centre, tapo užmuštas jo 
mašinos susidūrime su busu, 

i Flush inge. Jo žmona sunkiai 
sužeista ir 5 buso keleiviai len- 

' gvai sužeisti.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

|Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
O STANLEY MISIŪNAS

I I' -^'1 SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti 1 mūsų

// ' PARAMOUNT CABARET
u 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tol. EVergrocn 4-6864

Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 
Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone BTagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




