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KRISLAI
Kas Ką Skaito.
Blogai su Daugeliu Mūsų 

Žmonių.
Darbininkas Dejuoja Dėl 

Keleivio.
Norkus Apie Demokratiją.

Rašo R. MIZARA

man tenka važiuoti 
traukiniu. Jis akli-

žinių ir 
nuovoką,

stebėjau
j nepa-

į darbą 
požeminiu 
nai esti prisikimšęs žmonėmis 
—tipiškas New Yorko subvė.

Antradienį, kuomet mūsų 
narsieji kariai išlipo Vakarų 
Europon, važiavau į darbą 
prieš 8 vai. ryto. Jau buvau 
klausęs per radijo 
daug maž turėjau 
kas darosi Francijoj.

Taigi, traukinyje 
žmones, jų reakciją
prastą karinę padėtį. Stebėjau, 
ką jie skaito, kuo jie domisi.

Geroka dalis žmonių, ypa
čiai jaunesniojo amžiaus, nu
sipirkę laikraščius, pirmiausiai 
atsivertė puslapius, kuriuose 
rašoma apie sportą- Kita jų 
dalis atsivertė komiškus pusla
pius ir juos godžiai skaitė.

Pasaulinės žinios — didžio
sios svarbos žinios, žinios 
apie antrąjį frontą jiems buvo 
veik nežinomos. Jei jas skaitė, 
tai skaitė kaipo antraeilinį da
lyką.

Tai nelaimė su mūsų žmonė
mis. Nelaimė, nes jie rūpinasi, 
jie skaito daugiau apie base- 
bolę negu apie 
mūšius,
Gyvybiniai 
resai jiems 
rūpi.

žūt-būtinius 
einančius Europoje, 

mūsų krašto inte- 
kuo mažiausiai te-

taip
žmonių
svarbiųjų reikalų ir jų

bus, iki dauguma 
neišmoks su-

Iki 
mūsų 
prasti 
atskirti nuo sporto, mes nega
lėsime kaip reikia savo krašto 
reikalus pažinti ir tarptauti
nius klausimus teigiamai 
spręsti.

Kodėl mūsų žmonės, ypačiai 
mūsų jaunimas, taip mažai do
misi tarptautiniais reikalais ir 
savo krašto politika, — sun
ku pasakyti. Bet jis daro dide
lę klaidą.

Bostono kunigų laikraštis 
Darbininkas rašo:

“So. Bostone leidžiamas ne
va socialistų laikraštis labai 
daug talpina melų ir šmeižtų 
prieš katalikų bažnyčią ir jos 
vadus.”

Bet Darbininko redaktorius, 
nepaisydamas to visko, vistik 
sudarė bendrą frontą su to 
laikraščio redaktoriais ir ben- 
dradabiais. Vadinasi, jie susi
šneka, nepaisant to, kad vieni 
prieš kitus rašo melus ir 
šmeižtus.

Kun. Urbonavičiaus vien
mintis, p. šimutis, visai nese
niai bučiavosi su pp. Bagočiu- 
mi ir Grigaičiu, socijalistų ly
deriais.

Brooklyne gyvenąs “LSS“ 
sekretorius p. Buivydas gula 
ir kelia Amerikos išleistuvėje. 
Jie ten išvien daro kokusus 
prieš demokratinio nusistaty
mo lietuvius.

Darbininko redaktorius ra
gina savo skaitytojus:

“Melsdamiesi už pergalę, 
melskimės ir už suklydusius 
katalikų bažnyčios priešus, 
kad Dievas juos atvestų j tik
rą kelią.”

Gerai, pasimelskite už Mi- 
chelsoną, Strazdą ir Stilsoną. 
Tegu Dievas jiems duoda 
giau išminties ir takto.

dau-

Argentinos “Lietuvių 
sasj’ kurį redaguoja p. 
tautas Norkus, visokiais bū
dais bando prisitaikyti prie 
naujo režimo, fašistinio reži
mo.

Keista, kad tas laikraštis 
talpina tokius raštus, kurie 
skelbia, būk Argentinoje esan
ti laisvė ir demokratija.

Bet tai netiesa!
Ponas Norkus (Nadas Gied-

Bal-
IC as-
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Entuziazmas Sovie
tuose del Žygių 

Franci joje
Maskva. — Sovietiniai 

laikraščiai pašvenčia ketvir
tadalį savo vietos, aprašy
dami anglų - amerikiečių 
įsiveržimo žygį ir kovą 
prieš vokiečius šiaurinėje 
Francijoje. Kariniai rašyto
jai giria tų talkininkų drą- 
Isą ir gabumus.

Dauguma Sovietų laikra- 
Iščių ištisai perspausdino 
iprez. Roosevelto radijo mal- 
dą dėlei pasisekimo laisvin
ti Europą nuo nacių paver

gėjų.
Milionai maskviečių entu

ziastiškai minėjo antrojo 
fronto atidarymą.

Radijo garsiakalbiai Mas
kvos gatvėse per ištisą die
na skleidė amerikiečiu ir 
anglų dainas ir muziką.

Sovietų radijai dažnai 
pertraukia programas, į- 
terpdami naujausias žinias, 
apie talkininkų pasisekimus 
prieš vokiečius Francijoje.

Palei Maskvos gatves iš
statyti dideli naujai piešti 
paveikslai, kurie vaizduoja 
talkininkų žygį į Vakarų 
Europą. Parašas ant tų pa
veikslų sako: “Atsiteisimo 
valanda visai artėja.”

Maskva. — Nebuvo svar
bių atmainų Sov. fronte.

Naujas Italijos Ministe- 
riy Kabinetas

Roma. — Naujasis Itali
jos premjeras, nuosaikus 
socialistas Ivanoe Bonomi 
sudarė ministerių kabinetą 
iš šešių didžiųjų priešfašis- 
tinių partijų atstovų. Kabi
netas prisiekė ištikimybę 
jau ne sostui, kaip kad pir
miau, bet šaliai.

Ministerių sąstate yra so
cialistai Giuseppe Saragat 
ir Giovanni Romita, šalinin
kai sandarbininkavimo su 
komunistais, ir dešinysis so
cialistas Alberto Cianca; 
du demokratiniai katalikai, 
du komunistai — Palmiro 
Togliatti ir Fausto Gullo, 
taip pat liberalai ir kt.

FRONTE SUŽEISTI LIE
TUVIAI SARŽENTAI 
Italijos fronte sužeistas 

saržentas Ben. Jankūnas iš 
Amsterdam, N. Y. Taip pat 
Italijoj sužeistas saržentas 
Adomas A. Baltuškoms iš 
Torrington, Conn.

raitis) mėgsta rašyti ir apie 
Lietuvos nepriklausomybę. Bet 
kokią jis nepriklausomybę tu
ri galvoje?

Tokią, kurią spręstų ne Lie
tuvos žmonės, bet jo plauko 
vyrai, tokie kaip Kučinskas, 
Hitlerio agentas, neseniai nu
vykęs j Argentiną iš Lietuvos; 
tokie, kaip Smetonukas.

Mes gi stojame už tai, kad 
Lietuvos žmones patys spręstų 
savo krašto ateitį. Jie savo žo
dį tarė 1940 metais. Jie tars 
ir 1944 metais.

Karo IWoblos Bonus!i-iti
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16 Bilionų Doleriu Reikia Bonais Sukelti... 6 Bilionai tik iš Asmeny
šį p irmadienį Jungtinių 

Valstijų vyriausybe prade
da Penktosios karo paskolos 
bonų vajų. Amerikos iždui 
reikia 16 bilionų dolerių 
tuoj aus!

Vyriausybe skiria vien 
tiktai pavieniams asmenims 
išpirkti šių bonų už 6 bilio- 
nus dolerių. O kompanijos 
ir korporacijos turi bonais 
sukelti 10 bilionų dolerių.

Lietuvių Literatui’. Drau
gija iškėlė obalsį, kad lietu- 

----------- i----------------------

viai turėtų išpirkt bonų 
bent už 5 milionus dolerių. 
Bet pirkite, kiek tik išgali
te!

Mūsų valdžia skaičiuoja, 
kad norint išpirkt reikiamą
ją bonų kvotą, tai kiekvie
nas už algą dirbąs žmogus 
Jungtinėse Valstijose turė
tų įvesdinti po daugiau kaipC r —^-V***<v* lYClip

$100 į Penktosios karo pa
skolos bonus.

bė sako:
“Mes dabar darome, tur-

Įbūt, didžiausią kovos žygį, 
kokį bet kada ateityj mums 
teks daryti.

“Taigi neapleiskite mūsų 
berniukų, kuriem dar tebe
stovi pryšakyje žiauriausi, 
kruviniausi mūšiai!”

Pirkdami šiuos bonus, 
mes ne tiktai atliksime pa
reigą savo kraštui ir did
vyriškiems jo gynėjams. 
Kartu mes saugiausiai ir 
pelningai įvesdinsime pini
gus rytojui, patys sau ir sa
vo vaikams.

SUTRUKO DIDŽIAUSIAS VOKIEČIU 
MUILO BURBULAS FRANCIJOJ

Bayeux, Franci ja.— Ilgai 
vokiečiai gyrėsi savo tvir
tovių linija Francijos pajū
riuose ir sakė, kad talkinin
kai niekados nepralaušią 
tos nacių “Atlanto sienos.” 
Bet amerikiečiai, anglai ir 
kanadiečiai tuoj aus pramu
šė tą priešų sieną. United 
Press korespondentas Ri
chard D. McMillan dėl to 
rašo:

“Kas labiausiai mus nu
stebino, tai vokiečių apsigy
nimo linijos silpnumas (pa
jūriuose). Aš labai atydžiai 
išžiūrinėjau vadinamąją 
Atlanto sieną visu pajūriu. 
Ir tatai pasirodė kuo di
džiausias blefas visame šia
me kare. Kai kurie nelais
vėn paimti vokiečiai sakė 
man, kad Vokietija despe
ratiškai stengėsi užbaigti 
tuos pajūrio apsigynimus, 
bet tai buvo perdidelis jiem 
darbas.”

(Vienas žymus Sovietų 
inžinierius ir rašytojas ka
riniais klausimais jau prieš 
ištisus metus nurodė, kad 
vokiečiai negalės gaut tiek 
darbininkų, medžiagų ir lai
ko, kiek reikėtų tokios At-

lanto sienos pastatymui. 
Nacių pataikūnai Ameriko
je, tačiau, gąsdino žmones 
Atlanto siena, norėdami su
laikyti nuo įsiveržimo ant-

ruoju frontu prieš vokie
čius. Dabar Jungtinių Vals
tijų armija įrodė, kad nebu
vo ir nėra to baubo — At
lanto sienos.)

LĖKTUVU FABRIKO STREIKAS BUVO 
LEWISO AGENTU SUKURSTYTAS

Cincinnati, Ohio. — Tai 
Johno L. Lewiso, ašiško 
Mainierių Unijos pirminin
ko, agentai sukurstė 15,000 
baltųjų darbininkų streiką 
prieš negrus Wright lėktu
vų fabrike Locklande, Cali- 
fornijoj, kaip pareiškė Ge
orge F. Addes, sekretorius- 
iždininkas CIO Automobilių 
Darbininkų Unijos.

Nuskandinta dar Keturi 
^Japony Karo Laivai

Ceylon. — Jungtinių Val
stijų bombanešiai nuskandi
no dar keturis karinius ja
ponų laivus -. naikintuvus 
ties didžiąja Naujosios Gui- 
nejos sala, kaip pranešė ge- 
nerol. Douglas MacArthur.

Streikieriai Kaip Patrijotai 
Jau Sugrįžo Darban

Tie streikieriai, tačiau, 
greitai paklausė valdžios ir 
CIO unijos atsišaukimo ir 
didžioji jų dauguma patri- 
jetiškai sugrįžo darban. Už 
tai juos išvien giria lakūnų 
pulkininkas G. K. Strong ir 
CIO vadai.

Lewiso agentai iš 50-to 
Mainierių Unijos distrikto 
sukurstė streiką todėl, kad 
septyni negrai buvo perkel
ti į orlaivių inžinų cilinde- 
rių skyrių, kur iki tol dirbo 
tiktai baltieji darbininkai.

CIO sekretorius Addes 
sako: “Jie neverti būt CIO 
nariais. Jeigu John Lewis 
nori, tai gali juos sau pasi
imti, o suprantama, kad Le
wis pageidauja tokių fašis
tiniai protaujančių žmo
nių.” „ .

Francijoj Anglai Šturmuoja 
Caen; Amerikiečiai Italijoj 

Paėmė Tuscania Miestą
paėmė istorinį Tuscania 
miestą, vieškelių mazgą, 40 
mylios j vakarus nuo Ro
mos; sumušė vokiečius Vi
terbo apylinkėj, 40 mylių į 

Romos, ir užė- 
mylių toliau į

11 . — šiaurinėje Francijo
je amerikiečiai atėmė iš vo
kiečių Isigny miestelį ir 
Trevieres miestą su geležin
kelio stočia; nužygiavo dar;šiaurius nuo
keliolika mylių į vakarus iki imė Scalą 10 
pusės Cherbourg© (Coten- i šiaurius, 
tin) pussalio pietinio kaklo 
ir, maršuodami artyn vaka
rinio pajūrio, gręsia visai 
atkirsti nacius šiame pussa-| ‘̂au yl'ias atgal
yje - O siaurinėje pussa- L -m- Orsogn Guardia. 

Ii ax /-I <■» 11 v i iTiwT I hm yit nhi i j '
grele ir tris kitus miestus 
bei miestelius.

Per dabartinį ofensyvą 
'"j talkininkai suėmė 

Jau 22,000 hitlerininkų.

Italijos frontoRytiniame
gale, ties Adriatiko jūra, 
anglai nustūmė vokiečius

lio dalyje yra labai svarbus 
prieplaukų miestas Cher
bourg. — Kiti amerikiečių' 
junginiai, rytiniame pussa-j 
lio šone, užėmė punktus tik'Italijoj 
už 10 mylių nuo Cherbour-L 
go uosto.
CSlŽį i^lurvakaj Francūzy Sukilimas 
rius nuo Caen ir Tilly, 11 --------
mylių nuo jūros kranto; o London. — Pranešama, 
anglai dviem trečiadaliais į kad Francijos žmonės pra- 
apsiautė Caen, svarbų mies- dėjo ginkluotus veiksmus ir 
tą, šešių geležinkelių ir 11 faktinai visur puola vokie- 
vieškelių centrą, 10 mylių Čius.
nuo jūros.

Talkininkai šiaur. Fran-I
cijoje iki šiol užėmė jau 14 Jas kelis kartus šovė, pasi- 
miestų bei miestelių ir ne- rodžius Italijos karalaičiui 
laisvėn paėmė virš 5,000 vo- Umbertui ant palociaus bal- 
kiečiu. c

Koks tai fašistinis gaiva*

kono; bet nepataikė. *

TALKININKAI ŠLUOJA 
NACIUS ITALIJOJE 
Italija. — Amerikiečiai 

vakariniame Italijos šone

žmonės atvaduotose Fran
cuos vietose sako: “Gen. de 
Gaulle yra vienintelis mūsų 
vadas.”

Senatorių Tarimas Siūlo Pabrangint Reik 
menis ir Suvaržy t Kainų Administraciją
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas priėmė su
manymą, reikalaujanti vie
niems metams pratęst Kai
nų Administracijos Įstaigos 
(OPA) veikimą, bet senato
riai prisagstė savo “pataisy
mų.” O tai brangininkams 
tarnaują pataisymai.

Vienas pataisymas leidžia 
pakelt medvilnės (bovelnos) 
kainas. Ir jeigu visas kong
resas jį priimtų, tai gyven
tojai turėtų sumokėti $350,- 
000,000 daugiau už perka
mus drabužius per metus, 
kaip sako valdinė Kainų 
Administracija.

Kitas senatorių prikerg
tas pataisymas siūlo įsteig
ti tam tikrą komisiją, kuri 
spręstų įvairių biznių ape
liacijas prieš Kainų Admi
nistracijos patvarkymus, 
suvaldančius pirkinių bran
ginimą.

Kongreso atstovų rūmas 
tebesvarsto sumanymą dėlei 
Kainų Administracijos pra
tęsimo vieniems metams. 
Tuo tarpu kongresmanai 
jau užgyrė pataisymą, ku- ! 
ris sako, kad Kainų Admi- j 
nistracijos valdininkai turi komanda pranešė, kad japo- 
leist namų savininkams pa- nai prasiveržė per Laotao 
kelt rendas (nuomas), jeigu upę ir jau šturmuoja tvirto- 
savininkai parodys, kad viškąjį Changshds 
jiem dabar brangiau lėšuo- Hunano provinciiij.
ja namų palaikymas arba Atakose prieš r Changshą 
kad jie turi daugiau taksų dalyvauja 80,000 japonų.

mokėti, negu pirmiaus.
(Savininkai lengvai iš

randa visokių nebūtų naujų

Pasmerkta Suomių Valdžia
Amerikos valstybės de- 

partmentas viešai pasmerkė 
Suomijos (Finliandijos); 
valdžią, kaip vokiečių rėmė
ja.

DU NACIŲ NAIKINTUVAI 
NUGRAMZDINTI

London. — Keturi vokiė- 
čių kariniai laivai - naikin
tuvai mėgino užpuldinėt tal
kininkų transporto laivus, 
kurie gabena daugiau karių 
ir reikmenų į šiaur. Fran
ci ją.

Talkininkiški naikintuvai 
per tris susikirtimus netoli 
Francijos nuskandino du iš 
keturių naciškų naikintuvų.

JAPONAI ŠTURMUOJA 
CHINUS CHANGSHOJ

Chungking. — Chinijos

miestą,
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Kaip Lietuvos Gydytojai Ruošiasi 
Grįžti į Vokiečių Nualintą

Tarybinę Lietuvą.
Mus pasiekė sekamas įdomus medici

nos gydytojo prof. Vytauto Girdzijausko 
(Lietuvos Sveikatos apsaugos komisaro) 
raštas:
Kas Daroma Sveikatos Apsaugos Orga

nizacijai Atstatyti Tarybų Lietuvoje.
Vokiškieji okupantai visose laikinai 

okupuot. taryb. srityse sunaikino Tarybų 
valdžios sukurtą sveikatos apsaugos sis
temą. Jie uždarė didžiausią dalį ligoninių 
ir poliklinikų, ištuštino vaistines, išvežė 
į Vokietiją arba konfiskavo savo grobi
kiškai kariuomenei medicinos aparatūrą. 
Bėgdami iš užimtų tarybinių teritorijų, 
vokiečiai visur sprogdina ambulatorijas 
ir poliklinikas, laboratorijas ir ligonines, 
sanatorijas ir poilsio namus.

Per trumpą Tarybų valdžos laikotarpį 
Lietuvoje buvo sukulta plati darbo žmo
nių sveikatos apsaugos sistema. Buvo 
įvestas visuotinas neapmokamas gydy
mas, kuris buvo pritaikomas visose gy
dymo ir profilaktikos įstaigose: ligoninė
se, džiovininkų sanatorijose, gimdymo 
namuose ir t.t.

Į Vokiečių grobikai tą tarybinę sveika
tos apsaugos sistemą panaikino. Jie iš-

I vežė į Vokietiją didelį skaičių Lietuvos 
’——gydytojų. Jie išgabeno vertingiausią me- 
. die. aparatūrą. Didžiausią dalį ligoninių

hitlerininkai rekvizavo savo kariuomenės 
'i reikalams.

Atvaduotoje Tarybų Lietuvoj teks sta
tyti iš naujo visą sveikatos apsaugos si
stemą. Vietoje nerasime nei vaistų, nei 
vaistinių; ligoninės bus išgriautos, tur- 

' tas, instrumentai ir aparatai bus išvež
ti, gydytojų dauguma bus išžudyta. Hit
lerininkai paliks Lietuvoje daug užkre
čiamų ir neužkrečiamų ligų, atsiradusių 
dėl pasibaisėtinų gyvenimo sąlygų: dė
mėtą šiltinę, vidurių šiltinę, sifilį, džio
vą, ir kit. Be to daug nusilpusių, išvar
gusių ir išbadėjusių piliečių, reikalingų 
skubios medicinos pagelbos bei globos.

Lietuvos TSR Sveikatos Apsaugos 
Liaudies Komisariatas stato sau tikslą 
atstatyti Lietuvoje visą profilaktikos ir 
gydymo įstaigų tinklą, kuris buvo prieš 
karą.

Per-trejus metus bus atstatytos ne tik 
organizacijos ir įstaigos, bet ir patys pa
statai: Prie Tarybų Lietuvos Liaudies 
Komisarų Tarybų yra suorganizuotas 
specialus Statybos Trestas, kurio uždavi
nys vadovauti visiems statybos darbams 
atvaduotoj Tarybų Lietuvoj. Šis trestas 
jau užplanavo plačią statybą taip pat ir 
sveikatos apsaugos sistemai. Sveikatos 
Apsaugos Liaudies Komisariato sistemai 
numatyta statyba siekia apie 3 milijonus 

I j kūb. metrų.
(. Prieštarybiniais laikais Lietuvoje me

dicinos įstaigų kiekis nebuvo didelis. 
Krašte buvo negausios ligoninės, lovų iš 

a viso buvo 6000, t. y. apie 2 lovos 1000 
gyventojų.

Įvedus neapmokamą gydymą Tarybų 
Lietuvoj gydymas tapo visiems prieina- 

i- mas ir pareikalavimas lovų ligoninėse 
padidėjo. Per vienerius tarybinės san
tvarkos metus lovų skaičių padidinom 2 

i kartus.
Be to prie Tarybų Valdžios pradėta 

vystyti nauja statyba. Vien tik gimdymo 
namų kaimuose ir miesteliuose pradėta 
Statyti 30. Be gimdymo namų statybos 
buvo numatyta dar 16 stambių statybų: 
300 lovų ligoninė Šiauliuose, puiki dide
le džiovininkams sanatorija Andrionišky
je. Motinos ir vaiko muziejus Kaune, 
stambus vaistų sandėlis Kaune, dezin- 

| fekcijos stotys Kaune ir Vilniuje, daug 
( ' vaiku lopšelių ir kit. Iš viso tai statybai

1941 metams buvo skirta apie 20 milijo
nų rublių. Tokio masto statybos anksčiau 
Lietuvoje niekas ir nesvajojo. Priešta
rybiniais laikais visos Lietuvos sveika
tos reikalams buvo skiriama visiems me
tams tik apie 1 milijoną dolerių t. y. 
apie 12 kartų mažiau negu Tarybinės 
Uetuvos laikais. Tarybų vyriausybė tuoj 
po Lietuvos išvadavimo pradės vykdyt 
visą dar prieš karą užplanuotą statybą.

Tarybų Lietuvoj buvo sparčiai plečia
ma ir medicininė pramonė: vaistų, che
mikalų, mediciniškų instrumentų, opti
kos, mokslo aparatūros ir ligoninėms 
reikalingo inventoriaus gamyba. Vokie
čių grobikai visą tą sugriovė.

Dabar mums tenka vėl iš naujo pla
nuoti tos pramonės atstatymą. Planuo
jam ir pradedam gauti reikalingą apa
ratūrą bei mašinas tai pramonei atsta
tyti. Į. ■ ■■■■ v i

Jau dabar užsakom reikalingus kiekius 
vaistų vokiečių išgrobtoms vaistinėms 
atgaivinti. Vaistinių Tarybų Lietuvoje 
buvo 380. Turint galvoje, kad jos visos 
bus tuščios, vaistų ir įrengimų reikės 
labai daug. Iš viso Tarybų Sąjungoje 
vaistų ir medikamentų gamyba yra kelis 
kart didesnė negu prieš karą, bet fronto 
ir naujai atvaduotų sričių pareikalavi
mai taip pat labai dideli. Tarybų Sąjun
gos vyriausybė jau dabar Lietuvos rei
kalams išskiria didelius kiekius įvairių 
vaistų, ypač vaistų labiausiai reikalingų.

Ligoninėms, ambulatorijoms bei polik
linikoms atstatyti yra užplanuoti nemaži 
kiekiai baltinių, instrumentų, aparatų, 
rentgenų aparatų ir kit. Visa tai gausim 
iš broliškųjų Tarybų Sąjungos respubli
kų.

Vienas iš labiausiai mums rupimų 
klausimų yra medicinos darbuotojų pa
ruošimo klausimas. Prieš karą Tarybų 
Lietuvoj buvo apie 1500 gydytojų, apie 
800 dantų gydytojų ir apie 1700 sesučių 
bei akušerių. Karo metu daug medicinos 
darbuotojų bus žuvę arba bus vokiečių 
išvežti. Reikia manyti, kad tokiu būdu 
bus dingę nemažiau trečdalio visų Lietu
vos medicinos darbuotojų.

Jau prieš karą Lietuvoje jautėsi medi
cinos darbuotojų trūkumas, nes plačiai 
vystant medicin. profilaktikos darbą ir 
įvedus neapmokamo gydymo sistemą, 
medicinos darbuotojų pareikalavimas žy
miai padidėjo. Tarybų Sąjungoj randa
me nemažai iš seno apsigyvenusių lietu
vių, kurių tarpe žymių medicinos specia
listų. Dauguma jų nori prisidėti prie 
Tarybų Lietuvos atstatymo. Tokie spe
cialistai, gerai žinantieji tarybinę svei
katos organizaciją, mums bus labai nau
dingi.

Tarybų Sąjungos gydytojų pasitobuli
nimo Instituto lietuviams gydytojams y- 
ra suruošti specialūs kursai pasitobulin
ti sveikat. organizacijos ir epidemiologi
jos srityse. Praeitais metais Molotovo 
mieste lietuvių seserų mokyklą baigė 
stambi grupė medicinos sesučių, kurios 
dabar dirba įvairiose medicinos įstaigo
se, karo ligoninėse ir laukia tos dienos, 
kada galės grįžti į atvaduotą Tarybų Lie- 
vą savo darbo tęsti.
‘ Nemažai Lietuvos studentų medikų tę
sia pradėtą prieš karą medicinos mokslą 
įvairiuose Tarybų Sąjungos medicinos 
Institutuose. Keletas iš jų jau spėjo baig
ti universitetus- ir 
Lietuvoje.

Grįžę į Tarybų 
tuojau atnaujinti 
Vilniaus ir Kauno Universitetuose Medi
cinos Fakultetų darbą ir atidaryti keletą 
seserų bei akušerių mokyklų.

Vokiečiai sunaikino Lietuvoje visas 
stambiausias bibliotekas. Tarybų Lietu
vos vyriausybė paskyrė virš 30,000 rub
lių medicinos bibliotekai sukurti. Šią bi
blioteką parsivešim į Tarybų Lietuvą.

Nemaža rūpesčių sukelia mums globa 
našlaičių, kurių, reikia manyti, nemažai 
rasime grįžę į Tarybų Lietuvą. Tai bus 
vaikai išvežtų į Vokietiją ir ten žuvusių 
tėvų, vaikai karo invalidų, tėvų, garbin
gai žuvusių fronte kovoje dėl tėvynės 
laisvės. !

‘ Tarybų Lietuvos vyriausybė planuoja 
atidaryti visą eilę vaikų globos namų, 
specialių pieno virtuvių ir valgyklų naš
laičiams ir panašių įstaigų.

Tarybų Lietuvos Sveikatos Apsaugos 
Liaudies Komisariatas ruošiasi Sveikatos 
apsaugos organizacijai atstatyti, naudo
damies dideliu palankumu ir parama 
Tarybų Sąjung. Vyriausybės ir kitų bro
liškųjų respublikų. Su jų pagelba mūsų 
darbšti tauta, be abejo, greit likviduos 
vokiečių okupacijos pasekmes ir pradės 
dar gražesnį ir laimingesnį gyvenimą.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
VOKIEČIŲ TAUTOS 

ATSAKOMYBĖ
“The New York Times”' 

(birž. 4 d.) įdėjo Čechoslo- 
vakijos Užsienio Reikalų 
ministerio Jan . Masaryk 
straipsnį. Jame autorius ke
lia klausimą apie atsineši- 
mą linkui Vokietijos po ka
ro.

Koks tas atsinešimas tu
rėtų būti? Kokia atsakomy
bė turėtų būti uždėta ant 
vokiečių tautos, kaipo tau
tos?

Šitie klausimai jau seniai 
diskusuojami. Jan Masaryk 
nepriklauso prie tų, kurie 
jau dabar nuodija atmosfe
rą meliodijomis apie pasi
gailėjimą vokiečiams. Jis 
sako:

“Po pereito karo mes pra-

laimėjome taiką todėl, kad 
neįtikinome vokiečių tau
tos, jog jinai nugalėta. Aš 
jaučiu... kad ir vėl horizon
te apsireiškia tūli ženklai 
labai pavojingo minkštu
mo.”

Masaryk mano, kad bile 
koks rodymas minkštumo 
lemia tiktai taikos pralai
mėjimą ir padėjimą^ pagrin
do naujam karui.

“Aš nesakau, kad visi vo
kiečiai yra kalti,” sako šis 
žymus demokratas ir cechų 
tautos vadas, “bet aš tei
giu, kad mes cechai esame 
buvę Vokietijos kaimynais 
per daugelį tūkstančių me
tų ir niekas negali pamo
kinti mūsų apie tam tikras 
vokiškas karingumo ir mė
ginio uniformos ypatybes.”

Viena, aišku, tiesioginiai

karo kriminalistai — naciai 
turės būti aštriausiai nu
bausti. Bet taipgi, Masary- 
ko supratimu, sykį ant vi
sados visa vokiečių tauta 
turės būti įtikinta, kad jai 
karai ir plėšikavimai neap
simoka. Visa vokiečių tauta, 
kitais žodžiais, turi pasiim
ti didelę dalį atsakomybės 
už šį karą.

Forma tos atsakomybės 
dabar nesvarbu, ją galėsim 
išdirbti karą laimėję. Bet 
svarbu jau dabar visiems 
pripažinti principą tos''atsa
komybės. Lai nė vienas vo
kietis nesivaizduoja, kad 
Talkininkuose yra trumpa
regių ir minkštakošių, ku
rie viską tuojau pamirš, 
kaip tiktai paskutinis šūvis 
bus iššautas ir Hitleris ant 
sausos šakos bus pakartas.

Kelios Pastabos

specializuojasi darbui

Lietuvą planuojame 
vokiečių uždarytuose

“The Washington Star” 
ir eilėj kitų laikraščių, kaip 
“Long Island Daily Press” 
kasdien telpa kolumna tūlo 
Mr. Constantine Brown. 
Bent kelis kartus į savaitę 
jis vienaip ar kitaip rašo 
prieš Amerikos talkininkę 
Sovietų Sąjungą. Dažnai 
užstoja Pabaltiko fašistus.

Bendrai jo raštai yra an
ti - sovietiniai, nukreipti 
prieš Jungtinių Tautų vie
nybę, pilni kontradikcijų, 
pasižymi ignorantiškumu, 
dalykų nepažinimu. Štai 
“Long Island Daily Press” 
dienraštyje, gegužės 29 d., 
tilpo jo kolumna, kurioj jis 
išniekino Sovietų Sąjungą, 
jos karo laivyną, kuris taip 
didvyriškai kovoja ir kurį 
visi dalykus žiną gerbia.

Ant kiek Mr. Constantine 
Brown rašo iš peties, daly
kų nežinodamas, tą paliudi
ja ir ten jo pareiškimas: 
Sovietų Sąjunga turėdama 
menką laivyną nereikalauja 
ir specialio laivyno komisa- 
rijato. Visi apsigynimo rei
kalai yra suversti į vieną 
apsigynimo organizaciją... 
tik su speciale laivyno sek
cija.”

Šis Mr. C. Brown pareiš
kimas rodo, kad jis yra ne
susipažinęs su Sovietų Są
jungos apsigynimo reikalais, 
jis kitus mokina, patsai da
lykų nežinodamas. Jis tvir
tina, kad Sovietų Sąjunga 
turi “menką karo laivyną”, 
kad ji net “neturi specialio 
laivyno komisarijato.” Tai 
yra pono Brown išmislas! 
Jau daug metų, kaip Sovie
tų Sąjunga yra atidalinus 
karo laivyno reikalus nuo 
Raudonosios Armijos reika
lų, kaip yra įsteigtas Karo 
Laivyno Komisarijatas. Jei
gu Mr. Brown būtų norėjęs, 
tai tą būtų suradęs net 
“The World Almanac” kny
goj už 1944 metus, 745 pus- 
lapyj, kur yra sužymėta vi
si Sovietų Sąjungos komisa- 
rijatai ir jų komisarai (mi
nisterial). Štai tie, kurie 
tiesiog surišti su karo rei
kalais :

Apsigynimo — J. V. Sta
linas;

Laivyno — admirolas N. 
G. Kuznecovas;

Laivų Statybos — Ivan 
Nosenko;

Jūrų Laivyno Transporto 
—P. P. širšov;

Upių Transporto — Z. A. 
Šaškov.

Orlaivyno Industrijos, 
Amuncijos gamybos, Kari
nių reikmenų industrijos, 
Chemikinio apsigynimo in
dustrijos ir Sunkiosios in
dustrijos, yra komisarai.

Kaip matome, tai Sovietų

Sąjunga turi ne vien karo 
laivyno komisarijatą, bet 
turi laivų budavojimo ko- 
misarijatą, amunicijos, gin
klų gamybos ir tt. Gi Sovie
tų karo laivynai yra Balti
jos, Juodose, Šiaurinėse jū
rose, Ramiajame did jury j e, 
karinės flotilės yra ant Vol
gos, Kaspijoj ir Amūro u- 
pėje.

Mr. Brown tuščiai burną 
aušina, kalbėdamas apie ne
buvimą karinio komisarija- 
to ir dar žiopliau pasako
damas, kad Sovietų Sąjun
ga būk nesugebėjo pasibu- 
davoti naujų didelių karo 
laivų, būk pasitenkinus vien 
likusiais nuo caro laikų.

Kaip gaivi ir energinga 
yra darbo žmonių tvarka 
Sovietų Sąjungoj, tą patvir
tino ne vien didvyriška ko
va Raudonosios Armijos, 
žmonių pasišventimas, bet 
mokėjimas ir sugebėjimas 
atbudavoti priešo sugriau
tus miestus, ant karo grio- 
vėsių iš naujo kurti gyveni
mą. c

Gegužės 31 d., iš Maskvos 
pranešė, kad šiemet Sovietų 
Ukrainoj ant 1,260,640 akrų 
žemės daugiau apsėjo, kaip 
ten buvo apsėta pirm karo. 
Žemę įdirbo ir apsėjo tik 
šešios mylios nuo karo fron
to. Jokioj kitoj tvarkoj tas 
nebūtų galima atsiekti, tas 
galima tik tarybinėj tvar
koj, kur masė valstiečių yra 
apsijungę į kolektyvus, kur 
visi bendrai traukėsi, gel
bėjo įrankius, mašinas, gal
vijus, kada priešas veržėsi į 
jų žemę ir kur visi bendrai 
grįžta ir su pagelba savo 
valdžios tuojau imasi įdirb
ti žemę, kad turėtų duonos. 
Tik pagalvokime, jeigu ten 
būtų privatiniai ūkiai, tai 
jie per daugelį metų negalė
tų imtis darbo, nes vienas 
turėtų sėklų, bet nieko kito 
neturėtų, kitas turėtų gal 
namą, bet kitų dalykų jam 
nebūtu.

NAMINIS FRONTAS
Daugiau Motinų Bus Imama 

Karo Darbams
Joseph D. Keenan, Karo 

Gamybos Įstaigos vice-pirmi- 
ninkas, pabrėžė, kad vyrų dar
bininkų karo darbams šiais 
metais buvo 1,500,000 mažiau 
negu 1943 metų kovo 1 d. ir 
5,400,000 mažiau, negu 1942 
m. kovo 1 d. Todėl dabar pa
reiga tuos darbus atlikti krin
ta ant moterų, kurios jau da
bar užima kiekvieną trečią ka
ro d arba.

“Daugelis moterų dabar 
dirbančių karo darbus yra mo
tinos, ir daugelis naujai ima
mų bus motinos,” WPB ofi
cialūs asmenys pareiškė. “Tas 
paryškina svarbumą, kad vi
sos visuomenės ypač kreiptų 
dėmesį vis didėjančiam reika
lui vaikų priežiūros centrų.”

Mr. Keenan pabrėžė, kad 
“gamyba praeityje buvo smar
kiai trukdoma dėl darbininkų 
trūkumo, kadangi nebuvo su
teikta atitinkamo dėmesio vai
kų priežiūrai.” Paskutiniu lai
ku Karo Darbo Jėgos Komisi
jos buvo atlikti tyrinėjimai 
165 miestuose, iš kurių 69- 
niuose rasta, kad buvo sunku 
imti moteris darbams, kadan
gi nebuvo tinkamos galimybės 
sudaryti vaikams priežiūrą. 
Visuomenės turėtų mobilizuoti 
komitetus iš socialinių agentū
rų ir darbininkų bei darbdavių 
organizacijų atstovų tikslu 
kooperuoti su vaikų auklėjimo 
tarybomis gavimui per Fede- 
ralinę Darbų Agentūrą fede- 
ralinių sumų įsteigti vaikų 
priežiūros centrus.

WPB pareigūnas 
kad dideli kovos 
guli prieš akis ir
daug aukų netiktai iš tų, kurie 
dėvi kariuomenės ar laivyno 
uniformas, bet taip pat ir iš

riausybei priešakyj su Mus
solinio ir Hitlerio pastatytu 
generolu Franco, nes tie ka
ro reikmenys pasiekia Hit
lerio jėgas ir paskui ndudo- 
jami prieš Ameriką ir kitas 
Jungtines Tautas.

Chinijoj dalykai nėra ge
rai. Japonijos imperialistai 
laimi. Dalykas tame, kad 
generolas Chiang-Kai-she- 
kas geriausias savo armijos 
dalis laiko prieš komunisti
nes armijas, o ne prieš ja
ponus.

Maskvoj išeinąs žurnalas 
“Karas ir Darbininkų Kla
sė” .rašo, kad generolas 
Chiang Kai-shekas negali: kiekvieno gamybos fronto dar- 
skųstis, kad jam stoka gin
klų ir amunicijos, kad jis i 
jų gauna reikalingame kie
kyj iš Amerikos, Anglijos, 
o kiek laiko atgal ir patsai

pareiškė, 
uždaviniai 
reikalauja

' bininko. Mr. Keenan gyrė 
kiekvieno Amerikos darbinin
ko karo laiko atsiekimus, ku
rie įgalino pagaminti $100,- 
000,000,000 vertės karo me-

. T_ . . . . _ Į džiagosnuo 1940 m. liepos ikiChiang Kai-shekas sake, į

daug pagelbos gauna ir žiūrint jų kritikų verkšlenimų, 
_ ? bet, Amerikos <’ 

kad jis geriausiai apgink- prastai didžiuojasi

1943 m. sausio mėn.; ir “ne

iš Sovietų Sąjungos,

luotas armijas nesiunčia 
prieš japonus, bet laiko 
prieš Chinijos liaudį, bijo
damas komunistų įtakos.

Vasario pradžioj, Mas
kvoj, įvyko Sovietų Sąjun
gos rašytojų plenumo posė
džiai. Pranešimą padarė ra
šytojų pirmininkas N. 
chonovas. Jis atžymėjo 
balti jos kraštų rašytojų 
veiktus didelius darbus 
vyniškojo Karo sąlygose, 
jų tarpe lietuvių, kaip tai 
Petro Cvirkos ir kitų.

Plenume dalyvavo lietu
vių rašytojas K. Korsakas 
ir kiti.

Ti- 
Pa- 
nu- 
Tė-

darbininkai nepa- 
i savo pa

triotiniais atsiekimais.”
Elektrinių Vėdintuvų Gamyba

Gamyba 100,000 propelerio 
tipo elektrinių vėdintuvų, 12 
ir 16 colių diametre, bus lei
džiama po to, kai bus nustaty
ta gamybos kvotos gaminto
jams, kurie gali tuos vėdintu- 
vus gaminti jokiu atveju ne
kenkdami karo reikalų gamy
bai, — pareiškė Karo Gamy
bos Įstaiga.

Šių vėdintuvų skaičius bus 
pakankamas patenkinti tiktai 
svarbiausius militarinius, ligo
ninių ir pramonės pareikalavi
mus. Civiliams reikalams bei 
raštinėms šių vėdintuvų gauti 
nebus galima.

nusi- 
bus 
kad

Ma-

Mr. C. Brown labai 
gando, kad Italijoj 
“raudonųjų valdžia,” 
jau dabar yra ’’keturi ko
munistai ministerial.”
tyti, kad jam daug geriau 
patiko Mussolinio režimas.

Mr. C. Brown kitoj laidoj 
dejuoja, kad “invazija daug 
gyvasčių kainuos.” Kaip tik 
taip sako visi, kurie nori 
išgelbėti Hitlerį ir jo gengę 
nuo bendrų smūgių Jungti
nių Tautų kertamų iš pietų, 
vakarų ir rytų.

Sovietų Sąjungos spauda 
reikalauja sulaikyti siunti
mą žibalo ir kitų karo reik
menų Ispanijon fašistų vy-

D. M. š. owi.

Trys republikonų partijos šulai, kurių kiekvienas 
trokšta būti tos partijos kandidatu j šalies prezidentus. 
Iš kairės j dešinę: New Yorko valstijos gubernatorius 
Thomas Dewey, Ohio gub. W. Bricker ir Californijos 
gub. Earl Warren. ;..........
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Istorinė Normandija If —— Jeigu
Mūšiais dabar liepsnoja 

Normandija, gražioji šiau- 
riniai-vakarinė Francijos 

sritis.
Marga buvo Normandijos 

istorija. Pats jos vardas nė
ra francūziškas, bet atneš
tas senovinių užpuolikų 
norsemanų, northnianų, rei
škia, šiauriečių. Toliau jie 
buvo vadinami normanais. 
O Islandijos gyventojai da
vė jiem vardą vikingų —jū
rinių plėšikų.

Tie normanai buvo pama
tiniai tos pačios veislės 
žmonės, kaip vokiečiai. 
Siausdami iš Norvegijos, 
paskui ir iš Danijos, jie 8- 
me šimtmetyje pradėjo kar
totinai užpuldinėt ir plėšt 
Angliją ir kitus Europos 
kraštus. O šiaurinėje Fran- 
cijoje normanai pasirodė 
dar 300 metais anksčiau.

845 metais jie pirmą sykį 
užėmė Paryžių. Po 40 metų 
jie vėl užplūdo Paryžių ir 
kitus šiaurinės ir vidurinės 
Francijos miestus.

Kur tik normanai pasiro
dė, visur terorizavo ir žudė 
francūzus, plėšė ir degino 
jų miestus.

Francijos karaliai, bran
giai papirkinėdami ; plėši
kus, laikinai juos išprašyda
vo iš Paryžiaus ir kitų mie- 
stę. Bet, kiek palūkėjus, 
normanai dar didesnėmis 
gaujomis užpuldavo tuos 
miestus.
Karalius Atiduoda Įsiveržė

liams Normandiją
Karalius Karolis Papra

stasis, pagaliaus, davė jiem 
didžiausią paparką. 911 me
tais jis padarė šitokią su
tartį su normanu vadu Rol
lo:

Francija perveda jiems 
visą tą plotą (kuris vadina
mas Normandija),, bet Rollo 
turi apsikrikštyt ir norma
nai turi nesiveržt gilyn 
Franci j on palei Seinę upę 
linkui Paryžiaus. Ši naujoji 
normanų žemė bus savival- 
diška kunigaikštija Nor
mandija, o Rollo pirmasis 
Normandijos kunigaikštis. 
Rollo, tačiau, ir jo įpėdiniai 
turės laikyt Francijos kara
lių savo globėju.

Normanų Karai
Iš plėšikų kilę Normandi

jos kunigaikščiai tik iš var
do tegerbė Francijos kara
lius. Tikrenybėje jie elgėsi 
kaip nepriklausomingi val
dovai ir vedė savarankiškus 
karus, visai neatsiklausda- 
mi Francijos.

1066 metais normanai, 
vadovaujami savo kunigaik
ščio Williamo, užkariavo 
Angliją. Tada Normandija 
tapo sujungta su Anglija, 
kaip viena normanų valsty
bė.

1204 metais Normandija

ŠVIRKŠTIMAS LIGŲ PE
RAM NAIKINTI

Pašvirkštus kambaryje 
nedidelį kiekį chemik. pro- 
pyleno arba triethyleno gly- 
kolio, jo mažyčiai, ūkaniniai 
lašeliai per 15 minučių už
muša iki 97 procentų visų 
esamų džiovos perų.

Tie švirkštimai taipgi 
naikina streptokokkų perus, 
nuo kurių žmonės gauna 
gerklės skaudėjimą, tonsilų 
įdegimą, škarletiną ir šun
votes ant sprando.

buvo prijungta Francijai. 
Anglija 1346 metais atsi
ėmė Normandiją. Laikui 
beinant, anglai buvo išvyti 
iš Normandijos, bet jie su
grįžo ir 1417 m. vėl užėmė 
tą kraštą. Po 33 metų ang
lai Normandijoj tapo galu
tinai sumušti ir priversti ją 
apleist. Normandijos liki
mas nuo tada surištas su 
Francija.

Normanai Francūzėjo ir 
Kitus Francūzino

Nuo devintojo šimtmečio 
pabaigos pastoviai apsigy
venę Normandijoj, ir mai- 
šydamiesi su vietiniais gy
ventojais, tie įsiveržėliai 
sparčiai francūzėjo, leng
vai priėmė francūzų kalbą 
ir papročius, ir bendrai 
kultu r ė jo.

Kada normanai po pus
antro šimto metų užkariavo 
Angliją ir tapo jos valdo
vais, tai jie jau tik francū
zų kalbą tevartojo; o anglų 
kalba, beviešpataujant nor- 
manam, buvo laikoma tik
tai netašytų kaimiečių 
šnektų mišinys. Francūzų 
kalba tada virto ne tik val

VILKAS KAIPO ROMOS ĮKŪRIMO “DALYVIS”
davimas pasakoja:Užsnūdus didžiajam Lie

tuvos kunigaikščiui Gedimi
nui, kartą prisisapnavo ge
ležinis vilkas ant kalno, su 
pranašyste, jog ten bus di
delis miestas; tad Gedimi
nas ir įsteigęs toje vietoje 
Vilnių, kaip sako istorinis 
lietuvių padavimas.

Pagal pasakiškus senovės 
romėnų padavimus, vilkas 
dalyvavo ir Romos miesto 
įkūrime; o ji buvus įkurta 
753 metais pirm krikščionių 
metskaičio. Buvę, girdi, ši
taip :

Kada graikai užėmė Tro
ją (Mažojoj Azijoj), tai E- 
nejus, vienas iš trojiečių 
didvyrių, jieškodamas sau 
naujų namų, atvyko į Itali
jos krantus. Jį ten, esą at
vedė Likimo Dievaitės.

Ilga eilė Enejaus ainių iš 
pradžios viešpaatvo Lavini- 
juj, Italijoj, o paskui Alboj 
Longoj, Albano kalnuose, 
netoli į pietus nuo Romos.

Laikui beinant, koks tai 
“nenaudėlis” užgrobė Albos 
Longos sostą ir įsakė paša
lint du sosto įpėdinius, dvy
nukus - karalaičius kūdi
kius, kuriem teisėtai pri
klausė sostas. Dvynukų tė
vas buvęs net pats Marsas, 
karo dievas.

Karališkieji dvynukai lop
šyje buvę nunešti ir įmesti 
į Tibro upę. Bet smarki 
vandens srovė, girdi, išnešė 
lopšį su kūdikiais krantam

Išgirdo vilkė kūdikių 
verksmą, atėjo pas juos, 
žindė ir labai rūpestingai 
juos globojo.

Pagaliaus, vienas piemuo 
užtiko vilkės auklėjamus 
kūdikius; pasiėmė juos na
mo ir augino taip, kaip sa
vo vaikus.

Tų dvynukų vardai buvo 
Romulas ir Rėmas. Kuomet 
jie užaugo, tai nužudė už- 
grobėją jų karalijos ir nu
sprendė pastatyt miestą to
je vietoje, kur jie buvo nu
mesti mirčiai ir tapo išgel
bėti.

Bet, deja, broliai karčiai 
susipyko, nepasidalindami,

dine, bet ir kultūros-apšvie- 
tos kalba Anglijoj.

Kiti normanų vadai tuo 
tarpu užėmė Italijos salą 
Siciliją, Neapolį su plačia 
sritim, Kalabriją ir kitas 
Italijos dalis, kurias ir val
dė kaipo jų kunigaikščiai.
ŠIANDIENINĖ NORMAN

DIJOS SRITIS
D aba r t i n e N o r m an di j os 

sritim yra laikomas 10,500 
ketvirtainių mylių plotas 
su Cherbourg© ir Le Havre 
uostais. Žymieji Normandi
jos miestai, be to, yra 
Rouen, laikomas normandų 
sostine; Caen, Alencon, 
Dieppe, Honfleur ir Harf- 
leur.

Normandijos žemė derlin
ga; yra daug sodų ir plačių 
pievų. Joj auginama daug 
geros veislės arklių ir gal
vijų ir d i rbam a p aga r sė j ęs 
alkoholinis gėrimas “bene- 
diktinka.” Tarp kitų svar
bių Normandijos pramonių 
yra kilimų - karpetų audi
mas, mašinų ir laivų staty
mas, mažesnių plieno - ge
ležies daiktų gamyba ir 
odos gaminių ir spalvuoto 
stiklo dirbtuvės. J. C. K.

katro vardu naujasis mies
tas turės būti pavadintas, 
ar Romulo ar Rėmo. Romu
las užmušė Rėmą. Taigi jis 
vienas teliko miesto įkūrė
ju ir davė jam savo vardą 
—Roma.

ROMĖNAI GROBĖ KAI
MYNŲ MOTERIS

Kitas senovės romėnų pa-

Saule Naikina Svarbu 
Pieno Vitaminą

Pastačius butelį pieno 
prieš saulę, jos spinduliai 
per valandą sunaikina apie 
pusę brang, vitamino B2, 
kitaip vadinamo riboflavino. 
O per tris valandas saulė 
niekais paverčia 72 procen
tus šio vitamino.

Nelaikykite pieno saulės 
šviesoje ir sakykite pieno 
išvežioto jams statyt jį pa
vėsio !

Šimte kvortų pieno yra 
tiek vitamino B 2, kad jo 
užtektų 150 tūkstančių 
žmonių per dieną, jeigu pie
no bonkos būtų apsaugotos 
nuo saulės spindulių.

N.

Gonorėja Greitai Iš
gydoma Penicillinu

Jau kuris laikas pirmiau 
buvo naujuoju vaistu peni
cillinu išgydyta daug vyrų 
nuo lytinės ligos gonorėjos 
(pūliatekio) tokiuose atsiti
kimuose, kur ta liga nepasi
davė garsioms sulfa gyduo
lėms.

Dabar neseniai New Yor
ke per 6 valandas išgydyta 
nuo gonorėjos 44 moterys, 
pas kurias buvo užsilikusi 
gonorėja po gydymų sulfa 
vaistais.

Amerikos Gydytojų Susi
vienijimo Žurnalas rašo, jog 
bendrai užtenka vienos die
nos penicillinu panaikinti 
gonorėją. ' N. M.

Vaizdas Italijos miestelio, Spigno distrikte. Naciai 
išvyti, miestelis sugriautas. Apatiniame paveiksle ame
rikietis “džypsu” važiuoja, o šalia kelio guli sugadin
tas vokiečiu tankas.

miestai - valstybės.
Bet tarp subėgusių Ro

mon iš visų kampų vyrų 
tik mažai moterų tebuvo.

Romulas, todėl, siuntė sa
vo įgaliotinius į kitus kai
myniškus miestus - valsty
bes prašyti, kad leistų ro
mėnam imti sau tų vietų 
merginas į žmonas. Bet kai
mynai nenorėjo leisti savo 
dukterų už vyrų iš naujai 
įsteigtos Romos. Be to, jie 
girdėjo, kad ten susibloškę 
visokie padaužos.

Romos jaunuoliai, todėl, 
nusprendė prievarta gauti 
sau moterų.

Romulas suruošė didį, iš
kilmingą pokilį ir pakvietė 
visas kaimyniškas tautas. 
Suvažiavo ir suėjo ypač 
daug sabinų su savo žmo
nomis ir dukterimis.

Besilinksminant ir beste
bint įvairius rodomus spor
tus, Romos jaunuoliai, pa
gal sutartą ženklą, urmu 
puolė tarp žiūrovų; pagrobė 
svečių dukteris ir nusigabe
no jas namo, Romon.

Romėnai tokiu būdu su
laužė svetingumo įstatymą, 
ir Sabinija paskelbė karą 
prieš Romą.

Bet pagrobtos merginos, 
tapusios romėnų žmonomis, 
apsiprato su savo vyrais ir 
įprašė Sabinus padaryti tai
ką su Roma. To negana. 
Sabinija susijungė su Roma 
vienon valstybėn; Sabinai 
persikraustė ir apsigyveno 
ant vieno iš septynių Romos 
kaklelių. Tuo tarpu sabinai 
turėjo savo karalių, o ro
mėnai savo. Bet mirus Sa
binų karaliui Titui Tatiui, 
Romulas liko jau vienu ka
ralium ir romėnų ir Sabi
nų.

Šis romėnų pasakojimas 
baigiasi stebuklu. Girdi, vie
ną kartą užėjo smarki aud
ra su perkūnija, ir Romu
las liko aukštyn išneštas į 
padanges. Tuomet karalium 
tapo Numa Pompilius, va
dinamas įstatymų gaminto
jas Romai, taipgi pasakiš
kas valdovas.

Įsteigęs Romos miestą, 
Romulas priėmė į jį kitų 
kaimyninių tautų vyrus, bė
gančius nuo savo valdovų 
persekiojimų bei priespau
dos.

Romoj tokiu būdu susida
rė labai daug gyventojų, ir 
jinai tapo galingesnė, negu
Lavinijaus ar Albos Longos

Bakterija, Kuri Nugink
luoja Penicilliną

Viena rūšis bakterijų va
dinamu stafilokokkus aure
us naikina gydančiąją veik
mę to stebėtino naujo vais
to penicillino. Tai viena iš 
tų bakterijų rūšių, kurios 
sukelia šunvotes ant kaklo. 
Bet kai kurias kitas šunvo- 
tines bakterijas penicillinas 
įveikia.

Gyvių kūnuose randama 
viena į enzimus panaši me
džiaga taip pat vagia gy
dančiąją penicillino veikmę. 
Ši medžiaga vadinama pe
nicillinase. Apie ją rašo an
glų mokslo žurnalas Na
ture.

v
PAVOJUS RŪKYTOJAM 

PO OPERACIJOS

Jeigu padaroma kokia vi
durių operacija, tai smar
kieji rūkytojai šešis kartus 
dažniau apserga kvėpuoja
mųjų kanalų uždegimu, ne
gu nerūkantieji po tokios 
pat operacijos. Apie tai ra
portavo žymus gydytojas 
dr. H. J. V. Morton, rašy
damas medikaliame anglų 
žurnale Lancet.

Dr. Morton tvirtina, kad 
nuolatiniai rūkytojai dažnai 
turi bent lengvą kvėpuoja
mųjų dūdų uždegimą, nors 
ir patys to nejaustų.

Atvaduojamuose Franci
jos miestuose gyventojai 
muša tuos francūzus, kurie 
bendradarbiavo su naciais.

Amerikoj lygiai, kaip ir Anglijoj, yra išgarsėjęs anglų 
poeto Rudyardo Kiplingo eilėraštis “If”, lietuviškai “Jei
gu”. Tai iš tikrųjų ne poezija, bet eilėmis duodama pa
moka apie gerą vyrišką būdą asmeniškiems santykiams 
su žmonėmis ir apie reikalą kiekvienam tiksliai naudoti 
visas savo jėgas.

“If” surašo taisykles, kurios jau nuo seniau bendrai 
priimtos tarp anglų, nors, suprantama, ne visada išlai
komos. Tos taisyklės ir Amerikoje gerbiamos, ypač auk
štosiose mokyklose. O Princetono Universitetas būtinai 
reikalauja, kad kiekvienas studentas mintinai išmoktų 
eilėraštį “If”, ir neduoda neišmokusiam diplomo.

Čia paduodame “If” paprastame, ne eiliuotame lietu
viškame vertime:

JEIGU
Jeigu tu gali šaltai protauti, kada visi tavo bendrai 
pamišę ir kaltina tave;
Jeigu tu gali savim pasitikėti, kada visi apie tave 

tik abejoja,
bet pripažink, gal jie ir turi kiek tiesos paabejoti;

Jeigu tu gali laukti ir belaukiant nepailsti,
arba jeigu tave apmeluoja, o tu neatsakai melais, 
arba jeigu tavęs nekenčia, o tu nesileidi neapykanton, 
bet ir nenuduodi esąs labai geras ir nešneki 

perišmintingai;

Jeigu tu gali svajoti, o nepasidarai svajonių vergas;
jeigu tu gali mąstyti, bet nestatai patį mąstymą tikslu;
jeigu tu, sutikęs didelį laimikį ar nelaimę,
laikai abudu lygiais apgavikais;

Jeigu tu gali iškęsti girdėdamas, kaip niekšai kraipo 
tavo pasakytą tiesą, darydami pinkles kvailiams, 
arba jei tu gali žiūrėti į sugriautus dalykus, kuriem 
buvai gyvenimą pašventęs ir pasilenki, ir išnaujo 
statai juos jau nudėvėtais įrankiais;

Jei tu gali sudėt krūvon, ką tik esi laimėjęs,
ir rizikuoti vienu metimu,
o prakišęs, vėl pradėt iš naujo viską
ir nei žodžiu niekam nesiskųsti nuostoliais;

Jeigu tu gali priversti savo širdį, nervus ir raumenis 
tarnauti tau seniai po to, kada jau jie sunykę, 
ir taip dar veikti, kada jau nieko neturi, 
kaip tiktai valią, kuri jiem sako: “Laikykitės, 

nepasiduokit!”

Jeigu tu gali šnekėtis su miniom ir išlaikyti dorą 
arba vaikščiot su karaliais, o nepamest ryšių su

--x paprastais žmonėmis;
jeigu nei priešai nei draugai meilieji negali tavęs įžeisti, 
jeigu kiekvienas žmogus tau svarbu, bet neperdaug;

Jeigu tu gali užpildyti kiekvieną neatlaidžią minutę 
šešiasdešimčia sekundų darbo pastangų,
—tai tavo yra žemė ir viskas, kas jojoj randas,
ir dar daugiau, sūnau, — tu būsi Vyras!

Aišku, jog Kiplingas čia nežada viso pasaulio turtų 
tam, kas įvykdys šiuos jo “Jeigu.” Bet jis nori pasakyt, 
jog toks žmogaus būdas yra brangesnis už žemės turtus.

Amerikos kariai Anglijoj yra pastebėję, jog tarp gy
ventojų gana plačiai prigijus panaši gyvenimo filosofija, 
kaip kad reiškiama tame eilėraštyje. Tai iš esmės ta pati 
kasdieninė filosofija, kurią jau daug pirmiau skelbė ki
tas anglų poetas, William Wordsworth savo eilėraštyje 
“The Happy Warrior” — lietuviškai “Laimingasis Kovū- 
nas.” Wordsworth gyveno nuo 1770 iki 1850 metų.

N. M.

“UTĖLIUM” PASIVADI
NĘS GENEROLAS

Jungtinių Valstijų gene
rolas dr. Cox kartą pats 
pasivadino “didžiausiu utė- 
lium”, ir štai kodėl:

Buvo tyrinėjama ameri
kiečių išrasti čiepai prieš 
baisią limpamąją tifo ligą. 
Utėlės išnešioja šią ligą, 
nuo vieno žmogaus apkrės- 
damos tifu kitą. Gen. Cox 
įsičiepijo ir paskui tiksliai 
pasiėmė saują utėlių nuo ti
fu sergančių italų. Utėlės 
kandžiojo jį dieną ir naktį, 
bet jau negalėjo apkrėst jį 
tifu. Taigi jis pats ant sa
vęs įrodė, jog tie čiepai 
tikrai apsaugo žmogų nuo 
šlykščiosios, dažnai mirtinos 
tifo ligos.

DIASON SULAIKO DŽIO
VĄ GYVULIUOSE

Neseniai atrastas diason 
chemikalas stabdo džiovos 

vystymąsi žiurkėse ir kituo
se gyvuliukuose.

Bet dar nepatikrinta, kad 
šis vaistas suturėtų džiovą 
žmonėse.

DIENRAŠČIO

LAISVES
PIKNIKAS

Įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIAUS 
CLINTON 

PARK
Betts & Maspeth Avės.
MASPETH, L. L, N. Y.
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Antanas Venclova

TAIP BUS GERIAUSIA
(Tąsa)

Troboje sėdėjo komisija, ir Baumlin- 
geris, kad ir nenorėdamas matyti, kas 
atsikraustys į jo namus, iš komisijos 
veidų matė, kad ne kas kitas, o tas nu- 
skurėlis, bagaris, tas tinginys ir bolševi
kas Petras. Ir jis, pažvelgęs į sodą, ku
riame nuogomis šakomis tebestovėjo sta
ti papiauti medžiai, sumurmėjo:

— Pasikarkite...
Rogės čiūžtelėjo, ir Lietuvos vokietis 

Baumlingeris su savo pačia išplaukė į 
sniegu užneštus laukus, kuriais įsuko į 
vieškelį.

Petras Uosinis, su ligotu tėvu ir jau
nesniuoju broliu atsikėlęs i Baumlinge- 
rio namus, krapštėsi gaivą ir, niekam 
nieko nesakydamas, nusiminęs mąstė:

—Negi iš tikrųjų aš toks prastas ūki
ninkas, kad ką tik paimsiu, slysta iš ran
kų?

Kėlėsi jis anksti, dar prieš aušrą, gul
ti eidavo vėliausiai už visą kaimą, dirbo, 
kad net nugara garavo, o čia žiūrėk — 
reikia pripiauti dvesiančią avį, ten, žiū
rėk, kiaulė išsimetė ar vėl kokia negero
vė į gyvulius įsisuko. Aušo pavasaris, ža
lias ir triukšmingas. Lyg degančios žva
kės, žydėjo kaime kaštonai, mėlynavo 
dangus, pilnas vėjo ir drungnos saulės, o 
jo sunykę gyvuliai sirgo ir kosėjo. Ėmė 
rengtis į laukus — ir vėl kur trumpa, ten 
trūksta: čia nėra plūgo noragų, mašinom 
dalių trūksta, akėčios sugriuvusios, pa
kinktai suplyšę ir sutrūkinėję. Petras su 
broliu per dienas dirbo kalvėje, taisyda
mas darbo įrankius, ir, štai, vieną kartą 
brolis ir sako:

— Šunsnukis Bomlingis tyčia... Argi 
nematai, kad pakinktai supiaustyti? 
Žiūrėk — čia aiškiai matyti — aštriu 
peiliu ar kirviu. O atsimeni šulinį...

— Patys kalti. Reikėjo geriau žiūrėti, 
kol jis buvo čia, — atsakė Petras, žiūrė
damas pakinktus.

— Sužiūrėsi tokį velnią...
Vieną naktį per apylinkę nuėjo audra. 

Tratėjo sienos, ir aukštai į padangę vėt
ra nešė nuplėštus stogų šiaudus. Ir koks 
buvo visų nusistebėjimas, kada žmonės, 
anksti iš ryto išėję iš trobos, pamatė, 
kad pusė sodo medžių išgriuvo.

— Ne, į šituos namus tikrai negerovė 
įsimetė, — pagalvojo Petras, išbalęs, 
trindamas akis ir negalėdamas išsiva
duoti nuo minties, kad tai tik sapnas. Ta
čiau, nuėjęs į sodą, jis pamatė, kad visi 
medžiai nulūžo paliai žemę, o lūžio vie
toje — piūklu įpiauta.

Išlikę medžiai sprogo ir mėgino ža
liuoti, tačiau buvo liūdni, padžiūvę, li
goti, tartum sužeisti žmonės. Ir suprato 
Petras, kad visos nelaimės naujajame jo 
ūkyje — Baumlingerio kaltė, kad tas, 
prieš išvažiuodamas, stengėsi ką galėda
mas sužaloti, lyg kirminas, įsimetęs į 
sveiko augalo kūną.

Tačiau gyvenimas ėjo savo keliu, ir 
naujakuriams švito akys, kada iš pilkų 
arimų ėmė piltis pirmosios sėjos daigai, 
žadėdami gerą derlių. “Nieko, gyvensi
me!” linksmiau galvojo Petras, jausda
mas, kaip sodrus vėjas pamažu blaško iš 
galvos rūpesčius, ir pamažu viskas gėrė
ja.

O aplinkui gyvenimas virte virė. Dva
rininko Aušleko dvaras buvo išdalytas 
kumečiams. Kada Petras išeidavo dirbti 
į laukus, nuo kalnelio jis matė, kaip nau
jakuriai pluša laukuose, statydamiesi 
trobas. Buvo girdėti plaktukų taukšėji
mas ir piūklo garsas, o vėjas iš tos pusės 
nešė sakuoto medžio kvapą. Liepolotų 
jGruberio malūnas perėjo valdžios žinion, 
įr žmonės buvo tikri, kad niekas jų ne- 
apsvers ir nenuplėš už malimą daugiau 
negu reikia. Kaimo turtingieji, Janulis 
ir Skvirba, vaikščiojo nuleidę nosis, nes 
nuo jų valdžia atėmė po kelis hektarus 
ir pridėjo Užupių kaimo mažažemiams. 
Kaimo mokykloje visą žiemą veikė kur- 

■ sai, ir mokyklos kambarys kas vakaras 
•būdavo pilnas kaimo jaunuomenės. Sėdė
jo ten per žiemą ir Petras su broliu. Ypa
čiai Petro broliui Vincui sekėsi mokslas, 
ir jis nuo rudens jau rengėsi išvažiuoti 
mokytis toliau — į miestą. Dabar vaka
rais Vincas, paties savo darbo radijo a- 
paratu gaudydamas žinias, ausines pri
spaudęs prie ausų, šnekėdavo:

— Ot, gyvenimas pasidarė... Dirbk ir 
‘norėk. Jei patinka — mokykis, jei ne — 
imkis kito darbo — visur tau atidaryta.

Tačiau neilgai džiaugėsi Petras su sa
vaisiais nauju gyvenimo. Sekmadienio 
rytą, į pievas išvedęs arklį, jisai pamatė

skrendant keletą lėktuvų. Iš pradžių į 
juos ir akių neatkreipė — maža kas kur 
skrenda. Tačiau nulėkus tiems, pasirodė 
naujas lėktuvų būrys, kuris nuskrido vėl 
Kauno link. Lėktuvai lėkė žemai. Petrui 
toptelėjo į širdį baugį mintis. Nejaugi 
karas? Juk, iš tikrųjų, paskutiniu laiku 
žmonės apie tai nemaža kalbėjo, tik jis 
vis nenorėjo tikėti. Šneka bešneka, kaip 
daug ką, negi visko supaisysi...

Staiga anapus šilo sudundėjo šūviai, ir 
iškilo dūmų kepurė — “ten, šiaurėje, kur 
buvo miestelis.” Ir ne jis vienas paste
bėjo lėktuvus. Ėmė trinksėti kaimo trobų 
durys, neramūs ir išsigandę žmonės jau 
vaikščiojo vieni pas kitus, tarėsi, bėgo 
vėl atgal į trobas. Po valandos nuo mie
stelio pusės kelyje pasirodė raitelis. Jį 
apstojo žmonės, ir raitelis neskubėdamas 
papasakojo, kad iš tikrųjų prasidėjo ka
ras, kad netoli miestelio vokiečiai nume
tė kelias bombas.

— Pats mačiau, — pasakojo jis. — 
Joju pro šalį, keliu nuo Skaisgirių, pas 
brolienę buvau krikštynose, —ir čia stai
ga suūžia viršum mano galvos... Ir kai 
trinktelės — arklys į šalį, vos į griovį 
nepartrenkė...

Kaimo žmones apėmė išgąstis. O jeigu 
ateis vokiečiai? Daugelis dar atminė 
praeitą karą — siūlo galo niekam nepa
liko, elgetomis paleido. Ir dabar, nors 
buvo sekmadienis, niekas neskubėjo 
rengtis į miestelį. Daržuose, kluonų šali
nėse žmonės kasė duobes, nešė mėsą, į 
skrynias pylė javus, likusius nuo sėklos, 
krovė ritinius audeklų ir viską kasė į že
mę.

Po poros dienų pro kaimą nujojo keli 
vokiečių raiteliai, bet į kaimą neužsuko. 
\žmonės' slėpėsi trobose ir net prie langų 
oijpjo prieiti — niekas nenorėjo matyti 
nekviestųjų. Paskui vieškeliu ilgai važia
vo tankai ir sunkvežimiai. Į namus už
eidinėjo paskiri sudulkėję, žemėmis ap
nešti vokiečių būreliai. Kareiviai godžiai 
gėrė pieną ir žalius kiaušinius, gaudė 
vištas ir skubėjo toliau. Žmonės pradėjo 
apsiprasti.

Paskui į kaimą atvažiavo vokiečių 
sunkvežimiai. Kareiviai atiminėjo iš 
žmonių arklius ir vežimus, čia pat piovė 
karves, avis ir žvygdė kiaules, ir, į sunk- 
vežimus susikrovę mėsą, vežėsi ją su 
savim. Kaime kilo verksmas ir vaitoji
mas. Kareiviai badė tuščias šalines, lan
džiojo ant aukštų, vertė tvartuose mėš
lą— lygiai, kaip per praeitą karą.

— Ne, nebus su jais gyvenimo, — gal
vojo Petras. — Arba mes, arba jie.

Tačiau jis stengėsi neprarasti pusiau
svyros. Nors ir iš jo vokiečiai daug ką 
atėmė, tačiau ir jis suspėjo šį tą geres
nio užkasti į žemę. Kol ateis pinties lai
kas, maisto užteks. Geresnių drabužių, į 
kuriuos okupantai būtų kėsinęsi, jis dar 
nė nebuvo prasimanęs. Ūkis? Bet juk jis 
Baumlingerio važiuoti nevertė. Baum
lingeris išvažiavo savo noru. Ūkį jam da
vė valdžia, nes turėjo gi jame kas nors 
šeimininkauti, nesant savininko.

Praėjo kuris laikas.
Vieną vakarą, kada jau buvo pritemę, 

ir nuo ežero kilo rūkas, slinkdamas į 
laukus, nuo šilo pusės pasirodė žmogus.' 
Jis ėjo apsižvalgydamas, pamažu ir at
sargiai, kartkartėmis išnykdamas tarp 
medžių, kartais vėl pasirodydamas ant 
lauko ežių. Pamatęs Petrą, besitriūsantį 
prie namų, žmogus švilpterejo ir pamo
jo ranka. Petras pažino atvykusį ir, ap
sižvalgęs, ar niekas nemato, paėjo su juo 
nuošaliau nuo trobų, į pašilę.

Tik dabar, kada iš kaimo niekas jų ne
galėjo matyti, juodu puolė vienas antram 
į glėbį ir stipriai pasibučiavo.

— Zinkus! — sušuko Petras, plodamas 
atvykėliui per petį. — Iš kur tu? Kaip? 
Maniau — tu ten, Sąjungoje...

Valsčiaus vykdomojo komiteto pirmi
ninkas Zinkus, buvęs dvaro kumetis, sto
vėjo prieš Petrą, apsivilkęs skranda, su 
ilgaauliais batais, ant galvos užsimovęs 
margą nušutusią kepurę su snapu. Jo 
veidas buvo seniai neskustas, akys pa
raudusios, veidai įkritę.

— Naktį išnešk duonos ir padėk kada
gyno pakrašty, žinai, kur nulaužta pu
šis.

— Gerai, atnešiu.
— Gyveni? — paklausė Zinkus ir mė

gino nusišypsoti.
— Gyvenu, ką gi darysi,—atsiliepė Pe

tras ir atsiduso.
— O tu geriau pas mus... Tu žinai, kad 

vokiečiai parvažiuoja namo? Jeigu grįš 
Bomlingis...

(Bus daugiau)

Bridgeport, Conn.
Sėdint Pajūryj ant Suoliuko
Ak, tas pajūrys, pajūrys!. . . 

Kiek čia jaunų mergužėlių ir 
kareivėlių susižavi apsiputoju
siomis vilnimis?! žiūri žmogus 
į šiuos pajūryje esančius suo
lelius ir mąstai: jeigu jie mo
kėtų papasakoti, ką jie matę 
ir girdėję, tad būtų įdomiau 
negu pamatyti gražią filmą.

Štai, tykų ir šiltą vakarą 
čia galima matyti tūkstantinė 
rikiuotė automobilių, nusidrie
kusi pajūriu, arti trijų mylių 
ilgumo. Daugumoje jaunos po
ros traukia sau pajūryje tyrą 
orą į plaučius. Kiti eina visu 
pajūriu pasivaikščioti. Kiti sė
di ant suolelių ir žiūri į šla
mančias vilnis; sėdi kai kurie 
labai ilgai — iki vėlyvos nak
ties.

žmogui šiaip sėdint vienam 
kartais vėsu; bet kada žiūri, 
kaip sėdi jaunas jūrininkas su 
mergaite, — jie abu sušilę; net 
perdaug sušilę. Jie čia valgo 
šaltą košelę iš vieno kaušiuko ; 
rūko abu vieną cigaretą. Jeigu 
kartais mergaitei būna kiek 
vėsu — jūrininkas ją apsupa 
paskutiniu savo ploščiuku. žo
džiu sakant, šis pajūrys, tai 
yra “meilės čiukuras.”

O vaizdas čia pasakiškai 
gražus. Jūra nuo parko į pie
tus; čia nebūna šiurkščių Vil
nių neigi vėjų. Po kairei va
kare matai įvairiaspalves švie
sas mirgant ant netolimos sa
lutes — tai Pleasant Beach sa
la. Jūroje matosi blykčiojant 
raudonos bei žalios šviesos — 
tai pasarga plaukioj autiems 
laivams. Kitas žmogus tebe
sėdi ant cementinės sienos ir 
laiko pakabinęs nosį į vande
nį — laukia, kada ant jo meš
kerės užsikabins kokia žuve
lė.

Tai vėl, žiūrėk, kelios rie
bios mergaitės nujojo sau pa
jūriu ant dviračių. Tai vėl ten, 
ant suoliuko, sėdi stambi pana 
ir paprašo iš praeivio cigarete 
arba degtukų. . . Kai kada 
žmogus, žiūrėdamas į šį visą 
vaizdą, šypsais, kartais mąstai, 
kad mums šiuo karo metu čia 
didelė prabanga, kuomet mūsų 
pačių broliai ir draugai tebesą 
karo sūkuryje; kitų jau kapus

puošia balti kryželiai. . . Dau
gelio motinų nenudžiūsta aša
ros nuo veidų — jų vieninte
lė mintis — apie žuvusius sū
nus kare.

Gal būt ir tam jūrininkui ar 
kareiviui, kuris čia su mergai
te valgo iš vieno kaušiuko šal
tą košelę, gal ir jam dar pri
sieis pamatyti karo frontas. O 
gal jų meilės rezultatus turės 
svarstyti taikos teisėjas. Visko 
ant to margo svietelio būna.

Dzūkelis.

Brighton, Mass.
Sunkiai serga Juozapas Ma- 

tuzas, per daug metų buvęs 
džianitorius mūsų tautiško na
mo, padėjęs daug pirmeiviškų 
veikalų suvaidinti ir patsai lo
šęs, nuoširdus Laisvės skaity
tojas.

Ir ligos parblokštas, jis kas
dien laukia dienraščio Laisvės 
ateinant, kaip didelio svečio, 
kada patsai negali skaityti, tai 
kitų prašo paskaityti. Jo yra 
didžiausias troškimas, kad hit- 
lerizmas ir kiti mūsų priešai 
greitai būtų sumušti, kad baig
tųsi žiaurus karas. Ir kada 
jam moteris pranešė, kad jau 
prasidėjo antras frontas prieš 
Hitlerį, tai jis net apsiverkė iš 
džiaugsmo.

Jis yra namie, 33 Litchfield 
St., Brighton. Linkiu jam grei
tai pasveikti. Draugai ir pažįs
tami, kirs tik galite, tai aplan
kykite sergantį, kas priduos 
jam daugiau energijos nuga
lėti ligą ir vėl su mumis būti.

E. Bernotiene.

Seattle, Wash.
Lietuviai Remia Vyriausybę

Šiomis dienomis perėjau tar
pe lietuvių, Liet. Literatūros 
Draugijos 161 kuopos narių ir 
suregistravau $875.00 vertės 
karo bonų, kurie, dabar pirko. 
Jie savo karo bonus kreditavo 
Liet. Literatūros Draugijai nu
pirkimui dviejų mūšio lėktuvų 
kovai prieš barbariškus hitle
rininkus, už mūsų visų laisvę 
ir geresnį gyvenimą.

M. B.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

I GREEN STAR BAR & GRILL |
Ž Lietuviškas Kabaretas Ž

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
i GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698
$ 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

nes žino,

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavąlkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemę yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuo- 
■ f \ ' . I '

se turi Oil Burners. Kūro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661 ,

CHICAGOS ŽINIOS
LLD 19-ta Kuopa Išpildė 

Savo Kvotą

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 19 kuopa (Bridgeporte) iš
pildė jai nuskirtą kvotą. Sulyg 
vakar dienos, kada pasibaigė 
vajus, gauta 50 naujų narių.

Po įvykusio susirinkimo pri
sirašė dar šie nauji nariai:

J. Skutas, Ch. Kinderas, A. 
Vaičikonis ir A. Jokimas.

Iš senų narių už šiuos me
tus užsimokėjo 90. Taigi, ge
ram stovyj yra 140 narių. 30 
ar kiek daugiau senų narių 
dar nepasimokėjo už šiuos me
tus. Jie turėtų kuo greičiausia 
pasimokėti. Kuopos aktyviai 
nariai ir toliau darbuosis, kad 
gavus naujų narių. Jie įsitiki
nę, kad šiemet pasieksime 
skaitlinės 200. L.

Mėsos Užtenka, Nemato Grei
to Grįžimo Kuponų

Karinė Maisto Administra
cija paskelbė, jog birželio pir
mai savaitei yra mėsos 9 nuo-

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

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

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

Tel. GLenniore 5?6191

šimčiai daugiau, negu buvo 
paskutinę gegužės mėnesio sa
vaitę.

Tik geresnė jautiena paliko 
po kuponų tvarka, šiaip viso
kia mėsa galima pirkti be ku
ponų.

Sviestas pasiliko kaip iki 
šiol, 12 punktų už svarą. Bis- 
ki daugiau sūrio.

Paskutiniu laiku daugiau 
jautienos pribūna, nes gyvulių 
pardavimas padidėjo.
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LIETUVIŠKAS F
TRAKT YRIUS

I (VALGYKLA IK ALINE) I
I Didelis pasirinkimas visokių I 
| Vynų ir Degtinės j
| Kasdien Turime |

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
, Savininkas
j 411 Grand St. Brooklyn j 
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F. W. SHALINS
I (Shalinskas)

FUNERAL HOMEj 84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

I WOODHAVEN, N. Y.! ★ ★ ★
’ Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- 

mai visose dalyse miesto.
. Tel. Virginia 7-4499 .

i o—

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojam 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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimai 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ :
DIREKTORIUS :i

Liūdėsio valandoj kreip- !; 
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi- ■! 
me modernišką patama- l 
vimą. Patogiai ir gražiai ! 
moderniškai įruošta mū- i! 
sų šermenine. Mūsų pa- < 
tarnavimu ir kainomis ;! 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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LLD 7-to Apskr. ir Laisvės Piknikas Įvyks 
Liepos 23, Maple Park, Methuen, Mass.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

FABRIKO DARBININKAI
Gegužės 21 d., įvykusiame 

Lawrence, Mass., LDS 125-tos 
kuopos parengime, kuris buvo 
surengtas Maple Parke-Methu- 
enose, buvo suvažiavę visų ke
turių šios 
draugai, 
Haverhill, 
miestų.

Piknikas su skaniai prireng
tais pietumis buvo visais at
žvilgiais geras, bet apie jį pa
rašysiu atskiroj koresponden
cijoj.

Kuomet visų keturių miestų 
draugai dalyvavo, tai buvo ge
ra proga pasitart visų keturių 
Literatūros Draugijos kuopų 
bendro veikimo klausime. Tai
gi, draugas Penkauskas ir su
šaukė platoką draugų pasita
rimą.

Susirinko geras būrys drau
gų, kiek galima buvo susišauk
ti, kurių tarpe dalyvavo ir vie
na draugė moteris, tai lowellie- 
tė U. Daugirdienė.

Tame susirinkime nutarta 
surengti keturių kolonijų pajė
gomis gerą pikniką, kurio pel
nas bus skiriamas Lietuvių Li
teratūros Draugijos 7-to aps
kričio ir dienraščio Laisvės pa
ramai.

Piknikui diena tapo paskir
ta liepos mėn 23 diena, o vie
ta : Maple Park - Methuen, 
Mass.

Taigi, ALDLD 7-to apskričio 
ribose gyvenantiems lietu
viams pranešame, jog liepos 
23 dieną turėsime gražiausią 
vasarinį sąskridį mūsų seniai 
numylėtame Maple Parke.

Į šį pikniką privalo visos 
keturios šios apylinkės koloni
jos rengtis labai gerai. Reikia 
daug rūpesčio ir pastangų dėti 
visur, o ne palikti vien tik vie
tinei Lawrence kuopai, kuri 
juk nesuorganizuos žmones iš 
kitur, kad dalyvautų skaitlin
gais būriais-."

Ir Lowellio parengimas aps
kričio naudai, kuris atsibuvo 
balandžio 16, š. m., gražiai pa
vyko — davė gerą pelną tik 
dėl to, kad visos kolonijos pa
sirūpino skaitlingam dalyvavi
mui. Tai buvo geros bendros 
pastangos.

Taip, mes, visų keturių kolo
nijų pažangieji lietuviai, dėsi
me pastangas šį pikniką pada
ryti dideliu ir labai žavingu, 
bet mes norime ir karštai pra
šome, kad ir tolesnių miestų 
gerieji draugai ir draugės atsi-

lankytų ir būtų liudininkais 
mūsų bendro darbo.

Tarimų raštininkas,
J. M. Karsonas.

apylinkės kolonijų 
būtent: Lawrence, 

Nashua ir Lowell
Los Angeles, Cal
Gegužes 25-tą d. Jungtinių 

Valstijų iždo skyrius, šiaurinė
je dalyje Kalifornijos, sušau
kė konferenciją visų karo 
bondsų pardavinėtojų: County 
chairmanų organizatorių, de- 
partmentinių krautuvių, ban
kų, industrijų, agrikultūros, 
miesto darbininkų, unijistų ir 
1.1, pasitarimą. *

Virš 800 delegatų susirinko 
į Ambassador Hotel Theatrą ir 
ten nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. 
davė raportus, kaip veikė lai
ke 4-tos paskolos vajaus. Nu
tarta dideli planai, kaip pra
dėti 5-tos paskolos vajų,- kurį 
atidarys birželio 12-tą ir tęsis 
iki liepos 8 d.

Man buvo labai linksma ma
tyti 14 delegatų nuo CIO ir 5 
delegatus nuo AFL unijų. Bu
vo pašaukti keli iš jų kalbėti. 
Geriau man patiko Frank Gril
lo, nuo CIO. Tarp kitko, jis 
pasakė: “Mes visados pasiren
gę padėti parduoti bondsus, 
padėt kitoms organizacijoms, 
duoti joms kalbėtojus ir visą 
paramą. Mūsų CIO unija yra 
atdara dėl jų ir mūsų vardas 
ir antrašas telefono knygoje.” 
“Keletą metų atgal mūsų var
das nebuvo telefono knygoje.” 
Poniutės ir poneliai pasižiūrė
jo vienas į kitą, o darbininkų 
delegacija plojom.

12 vai. po pietų delegacija 
persikėlė į didelę ir erdvią sa
lę, Embassy Room, tame pa
čiame viešbutyje. Visi pietavo 
ir svarstė naujus būdus parda
vimui penktame karo bondsų 
vajuje.

Paaiškėjo, kad Los Angeles 
county reikės parduoti 512 mi- j 
lionų dolerių vertės bondsų, ir 
kad 4 paskolos bondsų vaju
je nepirko 
čionaitinės 
sutaupymo 
rių per 14

Lietuviai būtinai turėtų dau
giau pirkti bondsų šiame 5-ta- 
me vajau j e.

Paskola, kaip ir kiekvienas 
karo paramos darbas, būtina. 
Šis darbas nepavaduojamas ir 
kartu svarbus mums. Draugu- 
čiai, tą įsidėkite galvon, kad 
nebuvo Jungtinių Valstijų is
torijoje tokių laikų, kad neap-

BROOKLYNO KARINIAME 
FABRIKE

Patyrimas Nereikalingas
40 VALANDŲ SAVAITĘ. 

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
UŽ LAIKĄ IR PUSĘ.

CUPPLES CO.
386 3RD AVENUE 

BROOKLYN.
9th St. Station B.- M. T.

4th Ave. Station Ind. Line.

VYRAI
Bendram Fabriko Darbui 

Apsigynimo Fabrike
Patyrimas Nereikalingas

POPIET1NIAI-VIDURNAKTINIAI ŠIFTAI
48 iki 52 Valandų Savaitė 

Laikas ir Puse po 40 valandų 
90c Į VALANDĄ—NUOLAT

NEO SMELTING & REFINING, Inc. 
150-40 11th Ave., Whitestone, L. I.

(139)

(137)

mokėtų savo prižadų. Ir kol 
Jungtinių Valstijų pinigai bus, 
tol ir jos bondsai-paskola bus 
geri!

Dabartiniu laiku labai pavo
jinga peticija 
po Los 
forniją, 
forui jos 
priedą,

MAŠINISTAI 
LATHE DARBININKAI. PIRMOS IR AN

TROS KLASĖS. VIRŠLAIKIAI. 
APSIGYNIMO DARBAS. 

LIVERPOOL, 109 BROAD ST. 
(ARTI SOUTH FERRY) 

_____________________________________ (139)

METALO TIRPYTOJAI
Pagelbėti daryti metalinius 

liejinius
Kreipkitės tarp 9 ir 4

BELMONT 
SMELTING & REFINING 

WORKS 
330 BELMONT AVE. 

(cor. Alabama St.) 
BROOKLYN, N. Y.

54% žmonių. Nors 
bankos priėmė ant 
318 milionų dole- 
mėnesių.

Jūs padėjote jam gauti 
dar vieną progą— 

Panaudotais Riebalais!

vadinamą 
(The Right to 
Tai yra avies

cirkuliuojama 
Angeles ir visą Kali- 
kad pridėti prie Kali- 
valstijos konstitucijos 
kokį ten

“Teisė Dirbti’ 
Employment), 
kailyje vilkas arba užsimoji
mas ant unijų. Visi kontraktai, 
kurie yra darbininkų iškovoti 
iš darbdavių, būtų panaikinti 
ir sugrąžinta “open shop,” ir 
jie galėtų vėl vergiškas algas 
ir ilgas valandas grąžinti, nes 
jei surinktų užtektinai parašų, 
būtų padėtas ant prezidentinio 
baloto. Manufacturers and 
Merchants skebų organizaci
jos deda daug pastangų ir pi
nigų, 
gyjų 
deda

Šis
prastas, kad net gubernatorius 
Warren ir keli ne darbininkiš
ki laikraščiai eina prieš tą bi- 
lių. Matomai, bijo karo laiku 
Kalifornijoj suiručių.

Neapsigauk, darbininke, ne- 
sirašyk po tokia blanka, o jei 
pasiektų balotą, balsuok prieš.

Levanas.

kad tą įvykdyti. Turtin- 
moterų organizacijos pa- 
jiems.
jų sumanymas ant tiek

Binghamton, N. Y
Laisvėj, birželio 

skelbime aukavusių 
įvykę klaidų. Ten 
kad $1.50 aukavo 
son,

1 d., pa- 
vardų yra 
pasakyta,

G. E. Sli- 
o turi būti, Sleson, kur

pasakyta, kad 50 centų auka
vo J. Kirveilis, turi būti J. Ki- 
reilis, vietoj F. žiburis, turi 
būti Florence žvirblis. Drg. N. 
įGirriienės vardas praleista tar
pe tikietų pardavėjų, o ji par
davė 4 tikietus po $1.

Aprašyme iš Endicott pasa
kyta, kad $2.50 aukavo Lais
vei Grigienė, o turi būti Gri- 
zienė ir vietoj Starkonis, turi 
būtį Stackionis. Klaidas patai
kome ir atsiprašome.

J. K. N.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Detroit Liet. Moterų Pažangos 

Kliubo susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, birželio 15-tą, 7:30 vakare. 
Draugijų Svetainėj, 4097 Porter. 
Narės malonėkite visos dalyvauti, 
nes yra daug labai svarbių reikalų 
svarstymui. — M. G. Raštininkė!

(137-138)

SO. BOSTON, MASS.
Literatūros Draugijos 2 kp. 

terų ir merginų skyriaus susirinki
mas įvyks trečiadienį, birželio 14 
d,, 8 vai. vakare, Lietuvai Pagelbės 
Teikimo Komiteto drabužių taisymo 
krautuvėje, 500 A E. Broadway.

Visos narės yra prašomos daly
vauti susirinkime, nes yra daug, 
svarbių reikalų aptarimui. Kurioms 
laikas leidžia malonėkite ateiti va- 
landą-kitą prieš susirinkimą. — Val
dyba. (137-138)

mo-

(143)

ABELNAI FABRIKUI 
PAGELBININKAI
Būtinas Darbas.

Kreipkitės tarp 9 ir 4
BELMONT

SMELTING & REFINING 
WORKS

330 BELMONT AVE.
(Cor. Alabama St.)

BROOKLYN, N. Y.
(143)

VYRAI—BERNIUKAI
Abelnai naudingi, raštininkai, sandėliui vyrai, 

apvalytojai, nuolatinis darbas.

BLUMSTEIN’S DEPT. STORE
230 West 125th Street

(139)

VYRAI
BŪTINAS KARINIS DARBAS 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

THOMAS LAUNDRY CO.
40-33 215TH PL.', 
BAYSIDE, L. I.

Arba skambinkite BAYSIDE 9-4144 
(arti Bayside R. R. stoties)

(139)

BALTIMORE & OHIO R.R.

Turi atviras vietas

CARMEN PAGELBININKAM 
SANDĖLIO DARBININKAM

Kreipkitės: ROOM 202

Baltimore & Ohio Railroad
24TH & CHESTNUT STS.

PHILADELPHIA, PA.

(140)

VYRAI
Sandėlio Darbininkai 

ir Patikrintojai
75c Į VALANDĄ, 40 VALANDŲ 

Laikas ir % už viršlaikius.
IGOE BROS., INC.

188TH ST. IR JAMAICA AVE.
HOLLIS, L. I.

(141)

Kliubo 
antra- 
Kliubo

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Amerikos Ukėsų 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
die’nio vakare, birželio 13,
svetainėje, 329 Broadway, Susirinki
mą pradėsime 8 vai. Visi nariai pra
šomi skaitlingai atvykti į susirinki
mą, nes daug svarbių dalykų turė
sime apsvarstyt. — J. Zaleckas, 
pirm. (137-138)

Į Jersey City prieplauką pri
buvo laivas Gripsholm, vežinas 
iš Europos įkaitais, tarpe ku
rių parvežta 51 sužeistas ame
rikietis.

JO LĖKTUVAS KRITO žemyn liepsnodamas, bet banguo
jantieji kvoldai drūto, patikimo nylono neša jį žemyn sau- 
gumon. Jūsų panaudoti, atliekami riebalai yra svarbi me
džiaga nylono parašiutams dirbti. Taip pat dirbimui sprogi
mų, vaistų, muilo ir kitų karinių medžiagų. ‘
KOL TIK Jūs daugiau teiksite panaudotų riebalų šiem karo 
reikalam, tol mažinate reikalą vartoti tam šviežius maisti
nius riebalus... padėkite išlaikyti juos be punktų! Taigi 
taupykite kiekvieną brangųjį lašą! Kuomet blekinė jau pil
na, nuneškite ją pas mėsininką ir gaukite 2 raudonuosius 
punktus dovanai ir po 4c už kiekvieną svarą. Vis taupykite, 
iki pergalė bus čia!

Užgirta OPA, WFA ir WPB. Apmokėta Pramonės.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio - June 14 d., 
7:30 vai. vakare, L. D. P. Kliubo 
salėje, 408 Court St. Draugės ir 
Draugai! Būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime/ nes turėsime dau svar
bių reikalų aptarimui. — V. K. She- 
ralis, sekr. (137-138)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo pusmetinis susirin

kimas įvyks 15 d. birž. (June 15), 
8 vai. vakare, 735 'Fairmount Ave. 
Visos narės malonėkite dalyvauti, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarimui. — J. S. (137-138)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
"SB 99 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt Ft. 
of Brighton 1st Rd. &B’dw’k, Brighton 
Beach, 
Kings,

Ft. of
Brighton

NOTICE 
RL 7481 
'to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 328 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the promises.

MARV-ESS TAVERN, INC.
328 Tompkins Ave.,

NOTICE is 
SB 156 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1814 
E. 92 Street, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

FELIX LeROY SCHRAUTT 
LeRoy’s Tavern 

1814 K 92 St.,

1st Rd.
Borough of Brooklyn, County 

to be consumed on the premises. 
W. C. RESTAURANT CORP. 
Brighton 1st Rd. & B’dw’k,

Beach, Brooklyn, N.

is hereby given that License No. 
has| been issued to the undersigned

of

Brooklyn, N. Y.

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

N. Y.

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

16 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)

POLIŠIUOTOJAI
MILITARINIŲ ĮRANKIŲ

Pilnai išmokinsime 
tos rūšies darbo.

MINERO-LERICH CO., INC.
80 NASSAU ST., N.Y.C.

(140)

BERNIUKAI
PAKUOTOJAI

IR ABELNAM FABRIKO DARBUI
40 Valandų Savaitė

$22 Į SAVAITĘ 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

AR. WINARICK
805 East 140th St., Bronx, N. Y. 

______________________________________(138)

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. ,(X)

VYRAI
Apsigynimo fabrikas Flushing, New York. 

Patyrimas nereikalingas.
CLARIDGE FOOD CO.

41-23 MURRAY ST., FLUSHING, N. Y.
(138)

VIEŠBUČIUI VYRAI
Vidaus ruošai ir prie vacuum 

VIRŠIAUSIA ALGA. 
APMOKAMA VAKACIJA.

GEROS DARBO SĄLYGOS.
Kreipkitės ant 17th flo»r

HOTEL MARTINIQUE
Broadway & 32nd St., N. Y. C.

______________________________________(141)

REIKIA VYRŲ
Medžio tekinimo fabrikui 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
BURMAN N BROS. CORP.

36-35 22ND ST.
LONG ISLAND CITY.

(130)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Dienų ir naktį. Geros Valandos. Gera Alga. 

CLUB, 32 W. 40TH ST.
(139)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

BERNIUKAI
Žemiau 18 Metų Amžiaus 

Reikalingi daugmeniškai geležinių dirbinių 
kompanijai.

Patyrimas Nereikalingas.
CHAS. J. SMITH & CO.

41 WILKINSON AVE. 
JERSEY CITY, N. J.

_____________________________________ (140)

VYRAI (2)
Abelnam Sandėlio Darbui

5 Dienų Savaitė. Gera Alga 
Nuolatinis Darbas

THE O’SULLIVAN
RUBBER CO., INC.

151 Hudson Street, New York 
____  (140)

BALTIMORE & OHIO R.R.

REIKALAUJA

TROKININKŲ
Kreipkitės

PIER 24 SO. DELAWARE AVE. 
BETWEEN LOMBARD AND

SOUTH STS.

PHILADELPHIA, PA.

Baltimore & Ohio Railroad

(140)

VYRAI - VYRAI
PATYRĘ 

AR BE PATYRIMO
KAIPO LEDO TRAUKĖJAI 

IR BOXMANAI 

NUOLAT
BŪTINAS DARBAS

Puikiausia Alga
SENGER

COAL & ICE CO. 
4512 NEW YORK AVE., 

UNION CITY, N. J.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo. 

 (139)

V-Y-R-A-I
Viršaus 38 m. nr medikaliai paliuosuoti. 

Linksmas nuolatinis darbas. Gera alga. 
Geros vietos, dabar atviros saldainių 

dirbtuvėje, Philadelphijoje, 
PETER-PAUL, INC.

Kompanija nacionalini žinoma, 50 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikinusios 
dnrbo sąlygos. Muzika laike darbo. Gera al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

vakacijos ir kalėdiniai bonai.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford “L,” Busais B. ir .J 
ir K; gatvekariais linijos 3, 5 ir 59 ; gatve- 
karis 75 ir Bus “P” sustoja prieš pat fabri

kų. KREIPKITĖS 9 A.M. IKI 5 P.M.
PRADEDANT PIRMADIENĮ, BAIGIANT 

PENKTADIENĮ. 
ŠEŠTADIENIAIS 9—12.

PETER - PAUL, INC.
1150 ORTHODOX ST., 
PHILADELPHIA, PA.

(145)

VYRAI, STIPRIOS
Nereikia Patyrimo. Dirbtuvėje.

Nuolat.
$33.25 už 5 dienų savaitę.
I. LEFKOWITZ,
323 SCHOLES ST.

BROOKLYN. (14th St. line).
'(138)

MERGINOS
Su mikliais pirštais 

LENGVAM FABRIKO DARBUI
Atlikti brangakmenių šlipavhną 

galastuvukais.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Pradžiai 60c j Valandą 
SU GREITAIS PAKILIMAIS

THE AMERICAN 
BORTZA CORP.

270 LAFAYETTE ST. ROOM 707
N.Y.C.

(KLAUSKITE MR. FRIEDLANDER)
_

MERGINOS 18—35
LENGVAM PAKAVIMUI 
$22 — 40 VALANDAS 

VIRŠLAIKIAI 
AMERICAN

HANDICRAFTS CO.
198 William Street 

(arti Brooklyn Bridge) N.Y.C.
(139)

IŠSIUNTINĖJIMUI
LAKIA VIMUI DARBININKAS
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI 

NUOLATINIS DARBAS
AMERICAN

HANDICRAFTS CO.
193 William Street, 

(arti Brooklyn Bridge) N.Y.C.
 (139)

DARBININKE NAMŲ RUOŠAI
Guolis ant vietos. Lengvi skalbiniai. Virimų 
nėra. Rūmas ir maudynė. $100 J MENESĮ.

ŠAUKITE NAVARRE 8-4473
___ __________________________________ (138)

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKIA

Lengvas fabriko darbas.
40 VALANDŲ SAVAITE—50c J VALANDĄ 

Laikas ir pusė už viršlaikius. 
Atsineškite įrodymų pilietybės.

NATIONAL BLUE PRINT CO.
110 WEST 32ND ST., N. Y. C.

(137)

KASIERKOS
NUOLATINIAM DARBUI

♦
Vyrams smulkių daiktų krautuvė 

44 valandos.
GERA ALGA.

Puikios darbo sąlygos.
Proga Pakilimui.

Kreipkitės 9 iki 6 ant ketvirtų lubų.
JOHN DAVID, INC.

BROADWAY, prie 32ND ST.
(137)

OPERATORĖS
Ant visų rūšių siuvamų mašinų
DARYTI GORSETUS
Gera Alga. Nuolatinis Darbas. 

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI
VANITY CORSET CO.

16 E. 34TH ST. N.Y.C.
 (139)

MERGINOS
Mokytis operuoti siuvamas mašinas.

DARYTI GORSETUS
Patyrimas nereikalingas.

Uždirbsite besimokydami puikiausių amatą.
VANITY CORSET CO.

16 E. 34TH ST., N.Y.C.
(139)

REIKIA TVIRTŲ VYRŲ
Kilnojimui Audeklo Ritimų 

KREIPKITĖS:
GEORGE O. MASON CO., Inc.

146 4th Avenue, NYC. 
______________________________________ (139)

PATAISYMŲ DARBININKĖS 
—PRITAIKYTOJOS

Suknelių, Paltų, Siūtų # 
Gabios

GERA ALGA. NUOLAT

FAIRSEX
473 — 5TH AVENUE 

TARPE 4OTH-41ST STREETS 
______________________________________ (138)

MERGINOS
Lengvam fabriko darbui. Norinčios mokytis 
leisti presan graviruotus rašomuosius dalykus. 

Alga priklausys nuo gabumo.
HENRY W. SOLFLEISCH CO., 

124 WHITE ST., N. Y. C.
(138)

MERGINOS—MOTERYS
UŽDIRBKITE $27.30 Į 48 V AL.

Patyrimas Nereikalingas.
Lengvas sustatymas—švarus darbas. 

Duodama Uniformos. Apmokamos vakacijos.
THE GEORGE W. LUFT CO.

34-12 86TII AVE.
LONG ISLAND CITY

_ ___________________________  040)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS
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.
(XJ

MOTERYS-MERGINOS
Dirbti Kateteri joje
Nereikia Patyrimo

PRIE! U. S. NAVAL BASE
E. 33rd St., Bayonne, N. J.

DĖLEI
CANTEEN FOOD SERVICE

DALI AR PILNĄ LAIKĄ

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo
ATSINEŠKITE ŠI SKELBIMĄ, 

TAIPGI GIMIMO AR PILIETYBES 
POPIERAS.

(137)

OPERATORĖS
Flatlock 
Overlock

Manscw ir dviem adatom 
UNDERWEAR 

MANUFACTURING CO.
1818 86TH ST., BROOKLYN
(ARTI LOEW’S ORIENTAL)

18th Ave. Station West End Line.
(140)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Proga patapti patyrusiom viešbučio 

kambarių tvarkytojom 
Darbas gražioje grupėje merginų.

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠIAUSIA ALGA.

VAKACIJOS SU ALGA 
Kreipkitės ant 17th floor 

HOTEL MARTINIQUE
Broadway & 32nd St., N. Y. C.

(138)

VIEŠBUČIO DARBININKĖS
Reikalingos valytojos ir maudynių tvarkytojos

GEROS DARBO SĄLYGOS
VIRŠIAUSIA ALGA. VAKACŲOS SU ALGA

Kreipkitės ant 17th floor
HOTEL MARTINIQUE 

Broadway & 82nd St., N. Y. C.
<141)

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.

MERGINOS—MOTERYS
NETIKĖTINIEMS GREITIEMS REIKALAMS 

KARINĖMS PAJĖGOMS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

DIENINIAM AR NAKTINIAM ŠIFTAM
PATYRUSIOS SIUVAMŲ * 
MAŠINŲ OPERATORES.

Mes išmokysime nemokančias darbininkes.
TELEFONAS STAMFORD 4-6178 

BERKSHIRE MILLS, INC.
Vieta, ant John Street, gale Manhattan St., 

Stamford, Conn.
Reikalingas atliekamumo paliudijimas.

(137)

VIEŠBUČIO BALTINIŲ ROMUI
MERGINA

Proga patyrusiai ypatai
Siūti Nereikia

Gyvenimas ant vietos jei pageidaujama.
Vakacijos su Alga. Gera Alga.

Kreipkitės į Linen Room ant 17th floor.
HOTEL MARTINIQUE

Broadway & 32nd St., N. Y. C.
(141)

MERGINOS
Naujienybių Vyniojimas 

ant Ice Cream
55c I VALANDĄ PRADŽIAI
Laikas ir pusė už šeštadienius 

DUODAME UNIFORMAS
Kurios žemiau 18 metų atsineškite 

Working Papers.
MEADOW GOLD PRODUCTS 

777 KENT AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.
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NewYorko^^fe^Zinfoi
Kasmočiai Turėjo 

Tolimų Svečių
Pas Elzbietą ir Juozą Kas- 

močius per porą savaičių sve
čiavosi kariškis Kasmočienės 
sūnus Thomas Misco ir jo jau
na žmona Domenica. Thomas 
ilgą laiką dirbo kariškoj tar
nyboj civiliniu mechaniku New 
Orleans, paskiau Kalifornijoj. 
Tuose tolimuose kraštuose jis 
tarnavo ir kariškiu tapęs, tad 
namie jisai tik retas svečias. 
Marti čionai pirmu kartu. Iš 
laiškų, Kasmočienė savo mar
čią buvo pamylėjus ii' laukė, 
.kaip dukters. Dabar linksma, 
kad iš laiškų pamylėta marti 
asmeniškoje pažintyje pasiro
džius dar malonesnė.

Ta proga Kasmočienė su sve
čiais lankėsi pas dukterį su jos 
šeima, Mrs. Anne Stanchfield, 
New Britain, Conn.

CIO ir Darbiečiai 
Bendrina Darbą

New Yorko miesto ir valsti
jos CIO ir Amerikos Darbo 
Partija išrinko bendrą komisi
ją koordinavimui politinio dar
bo. Ji prižiūrės, kad visos sri
tys būtų aprūpintos ir kad ne
būtų duplikacijų. Komisijon iš 
10 įeina po tris nuo visų trijų 
organizacijų ir vienas nuo CIO 
nacionalio Politinės Veiklos 
Komiteto (PAC).

Mieste Esama Gana 
Sviesto

Laikas Apsirūpinti Viskuom
Ar jūs jaučiate, kad dien

raščio Laisvės piknikas įvyks
ta už trijų savaičių? Jis bus

2 d. Liepos (July), 2 vai.
Ar jau pasirengę įsigyti ka

rinių bonų Laisvės piknike? 
Visas Laisvės štabas geidžia ir 
trokšta, kad šiame Laisvės pik
nike būtų išpirkta kuo dau
giausia karinių bonų — Inva
zijos Bonų.

Laisvės Piknikas Bus 
Klaščiaus-Clinton Park,

Betts ir
Maspeth, N. Y. Laisvės pikni
ke girdėsite prakalbą Rojaus 
Mizaros, Laisvės redaktoriaus, 
apie didžiąsias kovas Franci-

joje, apie atsiektus mūsų ša
lies ir jos talkininkų laimėji
mus sunaikinimui fašistinės pa
baisos.

17 Mėty Vyrukas Prisi
pažinęs Žmogžudystėje

Maspeth Avės.,

Laisvės Piknike, Liepos (July)
2 d., girdėsite gražią dainų 
programą, kurią duos Sietyno 
Choras iš Newark, Pirmyn 
Choras iš Great Neck ir Brook- 
lyno Aido Choras.

Laisvės piknike pasimatysi- 
te su daug pažįstamų ir įsigy
site naujų pažinčių. Rengkitės 
gražiai pasitikti svečius. Bū
kime pasiruošę savo dienraš
čio didžiajai iškilmei.

Beje, iš anksto įsigykite 
įžangos bilietus.

Noce
31 d. 

prie 
at- 

1-ma i-

Kaip Eina Antras Frontas? Ar 
Ilgai Dar Bus Sunkus Karas?

Visi su nekantrumu laukėme, I sios Armijos ofensyvas? So- 
kada bus kirsta Jungtinių Tau-[vietų Sąjungos liaudis pati vie
tų bendras smūgis Hitleriui ir Į na tris metus kariavo ir laukė 
jo šaikai. Visi kalbėjo apie an- Amerikos, Anglijos ir Kanados 
trą frontą: vieni buvo už, kiti1 pagalbos, tai ką reikš, kada 
prieš. Vieni nurodinėjo, kad Raudonoji Armija mesis iš ry- 
nėra tos jėgos, kuri galėtų iš-[tų ant Hitlerio vyriausių jėgų? 

[gelbėti Hitlerį ir jo banditus,1 
'kiti sakė, kad “negalima įveik- kaip nugalėsime Hitlerį?
ti hitlerišką tvirtovę Europoj. 

Antras frontas 
Amerikos, Kanados, 

į karinės jėgos jau
' Kasdien vis daugiau jų ten per-; bus išaiškinta ateinantį ketvir- 
[ metama. Mūsų sūnai, mūsų > tadienį, birželio (June) 15 d., 
broliai ir giminės kovos lauke. 8 vai. vakare, Grand Paradise 
Eina žiauri ir sunki kova, mū-[ Svetainėj, 318 Grand St.

įsų jėgos laimi. Laimi sunkiai, 1 
j bet nuolatos. J

Kaip buvo atidarytas antras I
I frontas? Kokias painiavas su-(NAS BIMBA ir 
įtiko musų jėgos? kas bus to-jZARA> ..Laisvgs, 

j Visus dienraščio 
[ kviečiame ne vien atsilankyti, 
bet garsinti šias prakalbas. Pa
sakykite kiekvienam lietuviui 
darbe, jūsų kaimyninkystėj, 
kad jie ateitų, kad išgirstų tie
są ir faktus, nes čia bus išaiš
kinta ir apie Lietuvos būsimą 
išvadavimą ir jos ateitį.

Komisijos Pirmininkas.

Kaip bus su Japonija po to, 
Ko

kios pareigos mūsų, kad padė- 
prasidėjo. jus greičiau ir su mažiau aukų
Anglijos nugalėti priešą?

Francijoj.. šie ir daugybė kitų klausimų

Maisto administracija skel-H*au Ar Hitleris galės laikytis 
bia, jog mieste yra pakanka-j P° to, kaip milionai Amerikos, Į 
mai sviesto visiems, norintiems i Kanados, Anglijos karių bus iš-j 
jo gauti. Pereitą savaitę svies- j 1 

_to išpirkta mažiau, negu savai
te anksčiau, 1 
pristatoma virš būtino reika- partizanai 
lavimo.

Pereitą savaitę urmo san 
dėliuose ir pas perkupčius Ii-! 
kę 2,471,472 svarai neparduo
to sviesto. Savaitė anksčiau 
buvo likę 2,363,419 svarai, o 
pereitais metais nuo tos pat 
savaitės buvo likę tik 1,322,- 
748 svarai.

Kalbės Sovietų Sąjungos ge- 
• neralio konsulato atstovas PO- 
I VILAS ROTOMSKIS, ANTA- 

ROKAS MI- 
redaktoriai. 
skaitytojus

[kelte Europon? Ką reiškia da- 
1- bar Italijoj mūsų frontas? Ko- 

parodant, ’ kAd ’ kią rolę vaidina Jugoslavijos 
ir kokią suvaidins 
Belgijos, Danijos

Senų žmonių įspėjimas, kad 
“papildyta blogdarybė sekioja 
iki mirties,” pasitvirtina dar ir 
šiandien. Jis ypatingai ryškus 
sekamame nuotikyje.

Mr. ir Mrs. Nicholas 
pereito gegužės mėnesio 
iš New Yorko nuvyko 
Candlewood Lake, Conn., 
statyti pereito rugsėjo
nudegusį, buvusį paliktą tuščią 
vasarnamį. Valydama 
Mrs. NoČe skiepe pastebėjo 
kyšant iš po žemių moters ko
ją. Pašaukta policija ištraukė 
visą, nepažįstamai sugedusį, 
moters lavoną.

Policija išklausinėjo visą apy
linkę, bet niekur nepasigesta 
dingusios moters. Nuspręsta, 
kad ji turėjo būti atvežta iš 
.kitur. Pagal kaulus nustatė, 
kad jaunos moters ir pagal tą 
jieškojo dingusių be žinios są
rašuose.

Tyrinėjimas dasekė iki var
do Josephine Medina. Ji dingo 
iš namų, New Yorke, 28 perei
to rugpjūčio. Paliktoj motinai 
notoj prašė nesirūpinti, žadėjo 
dirbti ir kas savaitė atsiųsti 
dalį savo uždarbio, bot motina 
nei kas kitas nuo jos daugiau 
negirdėjo. Gi vasarnamio gais
ras buvo rugsėjo 1-mą.

Detektyvai nuėjo pas mergai
tės motiną, 556 W. 126th St., 
New Yorke. Iš jos sužinojo 
dukters lankytą mokyklą, ap
klausinėje drauges ir draugus. 
Sužinojo dentistą, pargabeno į 
New Yorką kaukolę ir patikri
no su dantisto rekordais. Už 
trijų dienų po lankymosi pas 
motiną, detektyvai Danburyje 
perklausinėjo newyorkietj Wm. 
B. Sanders, 17 m., .kuris prisi
pažino mergaitę nušovęs.

laužą,

Pirmadienis, Birželio 12, 1944

Jūs

y-t Jo 
.MBį-

Ką Jūs Galite Sakyti
Sužeistam Kareiviui?

Nesirūpinkite simpatija — jis jos 
nenori! Sulyg savo nuomonės, .jis 
atliko savo užduotį. Ir dalinai jo už
daviniu buvo sulaikyti priešo kulką.

Jūs taipgi turite savo užduotį šia
me kare. Dalinai jūsų užduotis yra 
pirkti KARINIUS BONUS dešim
tuku ir doleriu kaip tik jūs išgalite.

. Paprastai s a k a n t jūs 
“dėkuojate” sužeistam ka
riui pirkdami pilnai, sulyg 
savo išgalės Karinius Bo
nus penktojoje karinėje 5wwar loan

paskoloje. Nesitikėkite garbės, 
negalite prilygti jo pasiaukojimui 
vien tik paskolijimu savo pinigų. 
Tačiau nėra kuo jums sarmatintis 
irgi, jei jūs atlikote savo užduotį, 
jūs parodėte savo dėkingumą — tuo 
būdu kaip jis iš jūsų norėjo.

Sakykite “Ačiū” kiek
vienam Amerikos kariui— 
padvigubinkite savo Bo
nus kiek esate pirkę anks
čiau.

BacMeMaeč/- BUY MORE THAN BEFORE
šio atsišaukimo vietą, apmokėjo

WILLIAM IR VERONIKA SKUODŽIAI
BAR & GRILL

564 WYTHE AVE BROOKLYN, N. Y.

Vaikas Prigėrė

1 Franci jos,
i žmonės ?

Daugelis 
klausia:

jau nerimauja ir 
ida bus Raudono-

Svečiai MIRE

Iš daboklės ištrūkusi bež
džionė įsibriovusi į kelis skie
pus, Brooklyne, išgązdino gy
ventojus, buvo atsilankius ir 
šv. Tamošiaus mokyklon, prie 
Flatbush Ave., bet ir ten jai 
nepatiko, nešdinosi lauk. Ki
tur kieme įkando vaiką ir ją 
gaudantį policistą Argano, bet 
visgi ją sugavo.

Devyni armijos ligonių lėk
tuvai išvežiojo vėl 180 ligonių 
iš Halloran ligoninės į esančias 

'arčiau kariškiu namų. į V t ,

Bronxe dar du žmonės įkąs
ti šunų, kurių 1 pastipo nuo 
pasiutimo ligos, o kitas tebe
tiriamas.

apie[Nežinomas berniukas, 
6 m., pereito antradienio va- i 
karą prigėrė Bronx upėj, neto-į 
Ii Jennings St., Bronxe, bandy
damas gelbėti upėn įriedėjusį 
savo triratį.

Gavo Batus be Stampy, 
Apalpo

Penktadienio popietį aplan
kė Laisvės įstaigą K. Guzevi- 
čienė iš Chięagos su savo sū
num Jurgi Guzevičiu, kuris 
dabar ta/nauja laivyne ir tik 
ką grįž iš veiksmų Pacifiko 
Vandenyne.

Su jais buvo atsilankę Mag
dalena ir Juozas Steponavičiai 
iš Lynbrook, L. I. Pamatę Lais
vės įstaigą ir trumpai pasikal
bėję su laisviečiais, svečiai iš
vyko į I^ong Islandą.

Birželio 8 d. mirė John Mak
simavičius, 
venęs 515 Foster Ave., Brook
lyne. Bus palaidotas šv. Jono 
kapinėse, birželio 12 d. Liko 
žmona Agnes, duktė Evelyn, du 
sūnūs, John ir Edward, brolis 
Motiejus ir sesuo Ona Lukšie
nė.

56 m. amžiaus, gy-
Eugene Angelo, 34 m., įkai

tintas dvipatystėje, nebus tei
siamas iki po karo, kadangi jis 
randasi kariškoj tarnyboj.

Pereitą pirmadienį oro tem
peratūra buvo arti rekordiniai 
šalta, 50.6 laipsniai, bet rekor
do nepasiekė. 1878 metais bir
želio 5-tą buvę tik lygiai 50 
laipsnių.

Queens apskritys esąs svei
kiausias iš visų miesto apskri
čių džiovos atžvilgiu.

Iš attikusios popieros gami
nama kraujo plazmos vežimui 
į frontus dėželės. Taupykite- 
atiduokite popierą karui.

Federaliame Teisme, Brook- [ Trys šimtai Sekmadienio 
lyne, 2 vyrai nuteisti po 2-4 ; Mokyklų, Brooklyne, suruošė 
mėnesius kalėti už skleidimą 28 mokinių paradus susiedijo- 
falšyvų gazolinos kuponų. se pereitą ketvirtadienį.LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS BROOKLYN

282 Union Ave.

• Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreen 4-9612

GERIAUSI GĖRIMAI IR

VALANDOS: 9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergrecn 7-6868

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 
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

14950

OOVLi 
^ADIS-OH

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

president

$4950

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

,Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
" |QI STANLEY MISIŪNAS

/ U .z-JMl SAVININKAS
Farley Pasitraukė iš 

Vadovybės

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

PARDAVIMAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steiėius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

Joseph Arcano miklinosi pa
sikabinęs ant durų savo rašti
nės 5-tam aukšte, 136 Liberty 
St., New Yorke, o jo atrišti 
batai nuskrido nuo kojų, iš
mušė langą ir nukrito ant gal
vos šaligatviu ėjusiai Eleanor 
Harris, 21. Mergina iš išgąsčio 
apalpo, bet nesužeista.

Raudonojo Kryžiaus kraujo 
priėmimo centras, New Yor
ke, birželio 6-tą gavęs tris 
kart tiek pasiūlymų duoti 
kraujo, negu gaudavo kitom 
dienomis. Brooklyne gauta ke
turis kart tiek pasiūlymų, kiek 
pasiūlydavo paprastom die
nom .

Parsiduoda namas, trijų šeimynų 
sykiu ir biznis — bučernė ir groser- 
nė, su alaus laisniais. Biznis išdirb
tas 20’ metų, didelė vieta, 75x320. 
Yra garadžius ir sodas. Taipgi par
siduoda ir kitas namas, Port Wash
ington, L. L Vienos šeimynos na
mas, 7 kambariai su visais įrengi
mais. Yra dviejų karų karadžius, 
lotas 40x125. Randasi geroj vietoj. 
Parsiduoda už labai prieinamą kai
ną. Savininkai, 20 metų išdirbę biz
nyje nori pasitraukti — pailsėti. 
3, Baranousky, 113 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y. Telefonas:

Great Neck 1278 J.

James A. Farley, nuo 1928 
m. buvęs New Yorko valstijos 
Demokratų Partijos vadovy
bėj, rezignavo iš pirmininkys- 
tės “dėl daugelio kitų darbų,” 
bet nuo politinio veikimo nesi
trauksiąs.

Samdymo Raštinių Va
landos Prailginta

Užtikrinimui darbininkų vi
soms karui gamybos industri
joms, War Manpower Komis - 
jos visos raštinės New York! 
įsakyta dabar laikyti atdaro! 
mis iki 9 Vai. vakaro aplikan- 
tams užsiregistruoti ar norin
tiems informacijų, pasiteirauti.

Į$50.00

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

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.

DR. ZINS <~ - -
110 East 16th St., N. Y. Arti Union Square 
Kasdien 9 A; M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

GODDESS 
OF TWE

TAIPGI

21

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

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

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.




