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DANCIGĄ IMANT, RAUD. Jungt. Valstijų Kariuomene 
Tankų Žaibiškai Maršuoja ARMIJA NUKOVĖ BEI SU

Talkininkai su Tūkstančiais

Pirmyn per Vokietiją ĖMĖ 49,000 VOKIEČIŲ
Atkirto Ruhr Sritį ir 
Apsupo 30,000 Nacių

Paryžius. — 3,000 ameri
kiečių ir anglų tankų ir 

viltys, tūkstančiai šarvuotų auto-

įžengėme į balandžio 
nosį. .Jis pasauliui bus 
svarbus, kad 25 dieną 
Francisco mieste prasidės svar
bioji Jungtinių Tautų konfe
rencija.

Vis daugiau ir daugiau žmo
nės apie ją kalba ir rašo, nes 
tai bus pirmutinė tos rūšies 
konferencija pasaulio istorijoj J 

Mes esame pasiryžę pateikti 
skaitytojui apie ją išsamių ži
nių.

Lietuviškieji, 1 e n k i š k i e. j i
kitų tautų fašistai mano kaip 
nors įlįsti į konferencijos salių 
koridorius ir ten patriukšmau
ti.

Kai kurie jų netgi mano, 
būk konferencijoje kils klau
simas dėl Tarybų Sąjungos 
draskymo.

Tai dvasios
Kurie jiems tiki, teks dar syki i mobilių ’galingai šluoja vo- 
skaudžiai nusivilti. i kiečius atgal per Vokietiją

★ * * i pinkui Bremeno, Hamburgo, 
susi- 

yadovaus siekimo su Raudonąja Ar- 
’ mija. Kai kur naciai prade

da kiek stipriau priešintis, 
jaunas, ga nis dip omą-j greįįaį būna sugniuž- 
dalyvaves Dumbarton .. ... , v. . °. T> i c •• 'dinti ir tūkstančiais pasi- ir Krymo konferencijo- , . . . ,T. 1duoda į nelaisvę. Vien pra- 

spaudoje ir net eit^ penktadienį ir šešta
dienį jankiai ir anglai suė
mė 60,000 vokiečių karių, 
kaip pranešė Associated 
Press.
Nacių Komandierius Sako, 

Kelias į Berlyną Atviras 
Generolo Pattono Trečio

ji amerikiečių armija suė- 
Raudonosios jr vieną aukštą vokie-

Tarybų Sąjungos delegaci- Berlyno, Leipcigo, ir 
ją konferencijoje 1 1 
ambasadorius Andriejus Gro
myko.

jTai 
tis, 
Oaks 
se.

Amerikos 
tūluose valdiškuose rateliuose 
yra tendencijos ambasadorių 
Gromyko smulkinti, jo neda- 
vertinti. Girdi, jis per jaunas.

Reikia atsiminti, kad šian
dien Tarybų Sąjungoje jauno-; 
ji karta visur užima didžiai 
atsakomingas vietas. Paimki-; 
me jaunuosius 
Armijos maršalus ir genero
lus, — kokius didžygius jie at
lieka frontuose! Drabužių Rinkliavos 

į Vajus Nukentėju
siom nuo Karo

Keleivis atsako tūlam J. įšir-i 
vidai:

“Ačiū už laišką ir prenume
ratą. Bet turime pastebėti, Jog, 
tamsta klysti sakydamas, kad 
mes kovojame už ponų laisvę 
Lietuvoje... Nors tamsta sa
kaisi nesąs 1 
galvoji komunistiškai. . .”

širvidas klysta, bet ne tuojse Valstijose surinkti 150,- 
klausimu, kurį Keleivis prime- 000,000 svarų drabužių, če- 
ta. Jis klysta užsisakydamas verykų ir guolio reikmenų 
Keleivi- i žmonėms karo nuteriotuo-

Aišku, jog Keleivis kovoja se Europos kraštuose, kaip 
už ponų, bet no už darbo žmo-: paskelbė Henry J. Kaiser, 
nių reikalus. Jeigu taip, tai pjrmjninkas Jungtinės Na
kam susipratęs žmogus turėtų (.ional6s Drabužių Rinklia- 
,iį remi. i vos. Amerikiečių namuose

Keleivis gina lenkiškų ponų v. , . -L.... T . .. _ Lyra šimtai mihonu svarųvaldžia Londone; jis gynė Mi- J , ,.. . “i
chailovičių Jugoslavijoje. Jis.panaudotų, atliekamų dra- 
prakeikė tarybinę santvarką buzių ir avalų, sake Kaizei 
Lietuvoje, — santvarką, atne- Per ra(Jiją. Jie brangesni UZ 
šusią Lietuvos darbo žmonėms i auksą nukentėjusiems nuo 
laisvę ir atidariusią plačiai karo žmonėms. Tais drabu- 
vartus į skaistųjį rytojų. žiai ir čeverykais mes įro-

Kiekvienu svarbesniu kiau- dysime, kad “Amerika ati- 
simu, kurį tik Keleivis siekėsi darė širdį kenčiančiai Eu- 
“aiškinti,” jis skaudžiai suklu 
po!

New York. — Ištisą ba- 
komunistas, bet landžio mėnesį bus veda

mas vajus visose Jungtinė

ropai,” pareiškė Kaiser.
Aukojamus dalykus ga

ilimą pristatyt į pašto sky- 
Frankfurtas (ant upės Mai-irjus> j viešuosius knygynus 

no) buvo virš pusės milijono ,h. : tam tikrug rjnkiiavų 
gyventojų miestas. Svarbus tai!ntrus. čeverykai turi būti 
buvo vokiečių pramones cen-' mig surigti, 0 drabužiai

Frankfurte gimė didysis vo
kiečių poetas Goethė.

Šiandien šis miestas — griu
vėsiai. Gyventojų tepatikę tik 
apie 100,000. Korespondentas 
Currivan matė Frankfurte se
kamą iškabą:

“Čia stovėjo namas, kuria
me gimė didysis 
the.”

Taip, kadaise 
mas, o šiandien 
griuvėsių krūva.

Sutaškyti fabrikai, sudaužy
ta opera, apgriautos bažny
čios: sunaikinti gyvenamieji 
namai.

Jei Goethė atsikeltų, jis ne
surastų žodžio hitleriniams 
žvėrims pasmerkti.

poetas Goe-

stovėjo na- 
teberiogso

gana apvalyti ir pataisyti, 
kad tiktų dėvėjimui.

Amerika ir Anglija atme
tė Sovietų siūlymą priimt 
Liublino - Varšavos valdžią 
į San Francisco konferenci
ją, jei ta valdžia nebus pa
platinta.
Londone pasklido gandai, 
kad nusižudė Goeringas, 
dešinioji Hitlerio ranka.

sakečių oficierių. Jisai
“Nėra jokios organizuotos 
apsigynimo linijos tarp jū
sų ir Berlyno. Vokietijoje 
neliko jokios tvarkingos 
valdžios. Kada jūs pasiek
site Berlyną, tai visa Vo
kietijos padėtis greitai su
smuks.”

Tas vokiečiu karininkas 
tvirtino, kad jų ant greitų
jų sudaromos apsigynimo 
linijos pasirodo bergždžios 
prieš audringai žygiuojan
čius pirmyn amerikiečius.

Kai kur naciai grūda į 
frontą nelavintus ir begin
klius vokiečius; liepia jiem 
ginklų pasijieškot karo lau-

Septintoji Armija Paėmė 
Stambius Miestus

Generolo Patcho Septin
toji amerikiečių armija, 
pietiniame fronto gale, už
ėmė Mannheimą, turėjusį 
apie 300,000 gyventojų 
pirm karo. Mannheimas bu
vo svarbus karinių fabrikų 

i armijos kovū- 
nai taip pat užėmė Heidel
bergą, garsaus universiteto 
miestą, kuriame buvo 80,- 
000 gyventojų. Dauguma 
Heidelbergo namų sveiki 
išliko.

ORO SMŪGIS VIENOS 
PRIEMIESČIUI

Maskva. — Didieji Sovie
tu bombanešiai s u d avė c

smūgį kariniams taiki
niams Wiener Neustadte, 
Austrijos sostinės Vienos 
apylinkėje; sukėlė gaisrus 
ir smarkias eksplozijas.

Rusai Atidarė Kelią Talkinin
kams į Ruhr, Sako 

Raud. Žvaigždė
Maskva. — Uja Erenbur- 

gas, rašydamas Raudonojoj 
žvaigždėj, giria amerikie
čių, kanadiečių ir anglų žy
gius Vokietijoje. Jis, ta- 
čiaus, primena, jog Sovietų 
kariuomenė savo kovomis 
taip nusilpnino vokiečius, 
kad praskynė vakariniams 
talkininkams kelią į Ruhr, 
pramoningiausią Vokietijos 
sritį, ir į vidurinę Vokieti
jų.

Maskva. — Sovietai vi
suose frontuose kovo 29 d. 
sudaužė bei sunkiai apšlu- 
bino 78 vokiečių tankus ir 
motorines patrankas ir nu
šovė 8 jų lėktuvus.

Kovoj dėl Dancigo Sovietai Pagrobė Šimtus Tanku, 
Patranku^ Garvežių, Laivu ir Tūkstančius Vagonu

SLA organas Tėvynė tebeiš- 
eidinėja tik keturių puslapių. 
Kažin kas ten pasidarė, kad 
dabar šį laikraštį spaudžia jau 
nebe Vienybės spaustuvė.

Savais laikais buvo kilęs 
triukšmas “dėl popiero;” da-

•ių kariuomenės Ruhr sri
tyje, svarbiausiame Vokie
tijos fabrikų ir kasyklų 
centre.- Amerikiečių ir ang
lų lakūnai matė baltąsias 
pasidavimo vėliavas ant vo
kiečių karinių trokų toli į 
rytus nuo mūšių fronto. 
Pranešama, kad skleidžiasi 
suirutė, maišatis ir pasida
vimo dvasia visoj Vokieti
joj.

Anglų - kanadiečių ka
riuomenė šiauriniame fron- 

svaidžius,, 15 šarvuotų trau-jėmė nelaisvėn 10,000 nacių, to gale išvien su Devintąja 
kinių, 45 submarinus, 306 Trečiajai Amerikos armijai Amerikos armija per dieną 
geležinkelių garvežius, 6,- teliko mažiau kaip 170 my- nužygiavo 15 mylių pirmyn 
675 vagonus, 151 laivą ir Rų pasiekti Berlyną. ir užėmė pozicijas už 65 

Devintoji Amerikos armi- mylių į rytus nuo Rheino- 
ja iš šiaurės susijungė ties 
Paderbornu su Pirmąja 
jankių armija į pietus. Tuo 
būdu amerikiečiai visiškai 

i apsupo ir atkirto 30,000 na-

Paryžius, bal. 1. — Gene
rolo Pattono Trečioji ame
rikiečių armija užėmė pozi
cijas už penketo mylių i 
pietus nuo didelio Kassel

Mūšiuose dėl Dancigo so
vietiniai kariai suėmė 10,- 
000 vokiečių kareivių ir o-i miesto, garvežių ir kitų fa- 
................ nukovė 39 000 brikų centro vidurinėje Vo- 
hitlerininkų. Tuo pačiu lai- kietijoje, pusiaukelėje taip

Washington.— Amerikos 
Susisiekimų Komisija pa
skelbė tokį Maskvos prane
šimą apie Sovietų pergalę 
Dancige:

Antroji Baltarusijos ar
mija galutinai sutriuškino 
vokiėčių kariuomenę Dan
cige ir kovo 30 d. šturmu 
paėmė miestą ir jo tvirtovę,! kų, 358 lauko patrankų, 566 įr suėmė" dar 3,000 vokie-

ficierių ir

ku raudonarmiečiai pagro- Rheino upės ir Čechoslova- 
kijos. Pattono kariai per

be 84 vokiečių lėktuvus, 140 diena numaršavo 30 mylių 
tankų ir motorinių patran- pirmyn, paėmė 20 miestelių

labai svarbų uostą ir vokie
čių laivyno pirmosios kla-, 
sės bazę Baltijos Jūroje.

Sovietų kariuomenė iškė
lė Lenkų Valstybės vėliavą 
virš Dancigo (lenkiškai 
Gdansko).

minosvaidžius, 1,397 kulko- čių; o diena pirmiau jie pa-

214 sandėlių ginklų, amuni
cijos ir maisto.

PER DIEN4 SOVIETAI 
ATĖMĖ Iš NACIŲ 730 

MIESTŲ IR KT. VIETŲ
London. — čechoslovaki- 

joje, šiaurinėje Dunojaus 
pusėje, ir Vengrijoje į pie
tus Raudonoji Armija per 
dieną atėmė iš hitlerininkų 
daugiau kaip 730 miestų, 
geležinkelių stočių, mieste
lių ir kitų gyvenamųjų vie
tų.

Čechoslovakijoje sovieti
niai kariai prasiveržė per 
Nitros upę ir, tarp kitko, 
užėmė tvirtovišką Komar- 

no miestą, geležinkelių cen
trą, šiaurinėje Dunojaus 
pakrantėj. Jie paėmė punk
tus apie 30 mylių į pietų ry
tus nuo Bratislavos Spra
gos, kuri yra vartai į Aus
trijos sostinę Vieną.

Įsiveržę į Austriją ties 
Koeszegu, raudonarmiečiai 
pietiniu šonu apeina Vie-

ną. Toliau į pietus, Vengri
jos pusėje Raudonoji Armi
ja paėmė Zalaegerszegą, 
geležinkelių mazgą arti 
Austrijos rubežiaus, ir da
linai apėjo didįjį Vengrijos 
žibalo versmių ir fabrikų 
centrą Nagykanizsą. Bul
garų kariuomenė gerai 
bendradarbiavo su Sovietų 
kovūnais.

Čechoslovakijos f r o nte 
Sovietų kariai per 24 va
landas nubloškė nacius iki 
31 mylios atgal. Tarp kitko, 
jie išmušė vokiečius iš tvir- 
toviškai apdrū tintų Nove- 
Zamky, Surany, Komjatice 
ir Vrable miestų.

Vengrijoje tūkstančiai 
hitlerininkų buvo nukauta 
ir daugiau kaip 1,000 suim
ta.

Submarinai Nuskan
dino Japonų Lektuv- 
laivį ir Dar 10 Laivų

Washington. — Paskuti
niu laiku Amerikos subma- 
rinai arti Japonijos nu
skandino didelį japonų lėk- 
tuvlaivį (orlaivių nešiotoją) 
ir 10 kitų laivų, jų tarpe du 
naikintuvus.

Viso amerikiniai subma- 
rinai iki šiol nuskandino 
1,083 Japonijos laivus, ta
me skaičiuje keturis lėk- 
tuvlaivius.

upės.

Amerikos kariai įsiveržė į 
japonų salą Okinawa, 325 
myl. nuo pačios Japonijos.

MacArthuro Kariai 
Įsiveržė į Negros 

Salą, Filipinuose
Manila. — Amerikos ka

riuomenė įsiveržė dar į vie
ną stambią Filipinų salą 
Negros. Japonų pasiprieši
nimai buvo greitai nušluo
ti. Amerikiečiai numaršavo 
iki 14 mylių pirmyn, užėmė 
lėktuvų aikštę ir kitas po
zicijas netoli Basolado, virš 
50,000 gyventojų miesto, 
Negros salos sostinės.'

Ta sala turi daugiau kaip 
3,000 ketvirtainių mylių

Amerikos Bombanešiai 
Smogė Vokiečiy Sub- 

mariny Lizdams
London. — Apie pusant

ro tūkstančio didžiųjų A- 
merikos bombanešių ir 900 
lėktuvų - kovotojų bombar
davo, degino ir apšaudė 
penkias vokiečių submarinų 
statyklas bei stovyklas, ži
balo sandėlius, fabrikus ir 
uostų įrengimus Bremene, 
Hamburge, Wilhelmshave- 
ne ir apylinkėje. Tuo vienu 
žygiu jankiai paleido 4,000 
tonų bombų į tuos tris di
džiausius Vokietijos uosta
miesčius. Sykiu jie sunaiki
no 11 nacių lėktuvų. Negrį-

Viena Amerikos Oro Jė
ga Paleido 628,000 
Tony Bomby į Nacius 
London. — Aštuntoji A- 

merikos oro jėga, pradėjusi 
veikti iš Anglijos 1942 m. 
rugpjūtyje, numetė iki šiol 
628,298 tonus bombų į Vo
kietiją ir į karinius taiki
nius nacių užimtuose kraš
tuose. Aštuntosios oro jė
gos lakūnai nušovė 11,082 
nacių lėktuvus, o iš savo 
pusės neteko 4,098 bomba- 
nešių ir 1,944 lėktuvų-kovo- 
tojų.

Savižudiški Japonų Veiks
mai Burmoj prieš Anglus 

Nutarimai
Sovietai Netoli Vienos

žo 9 amerikiniai bombane
šiai ir 3 lengvieji lėktuvai.

Ceylon. — Atvažiuojant 
anglų tankams Burmoje, 
japonai pasislėpę duobėse 
dažnai laukia su 250-svari- 
nėmis bombomis, kad su
sprogdintų tanką, nors 
bombai trūkstant bus už
muštas ir japonas. Besiar
tinant anglų tankui, kartais 
japonai guli, nuduodami ne
gyvus, bet paskui ūmai pa
šoka ir puola tanką ranki
nėmis granatomis ir kitais 
pabūklais. Daugelyje atsiti
kimų japonus iš anksto su
drasko jų pačių bombos, be 
nuostolių anglams.

London, bal. 1. — Sovietų 
kariai 60 mylių frontu žy
giuoja artyn Vienos, Aus
trijos sostamiesčio. Jie įsi
veržė bent 20 mylių gilyn į 
Austriją, paėmė 70 gyve
namųjų vietų, tarp kurių 
yra Deutschkreutz, 36 my
lios i pietus nuo Vienos, o 
Vengrijos pasienyj užėmė 
Kophazą, 33 myl. nuo Vie
nos.

Rusai Moravu Spragoj

Jankių lakūnai vėl bombar
davo Japoniją.

Sovietai paėmė Ratibor 
miestą, pralaužė nacių lini
jas kalnuose prie Moravijos 
Spragos ir užėmė pozicijas 
už 25 mylių nuo Bratislavos 
Spragos, čechoslovakijoj.

JUNGT. VALSTIJOS IR SOVIETAI PASITIKI SAN FRANCISCO KONFERENCIJA
Washington. — Laikraš

čių reporteriai užklausė 
Amerikos valstybės sekre
torių Stettiniusą, ar galės 
pavykti Jungtinių Tautų 
konferencija San Francis- 
coj balandžio mėnesį. Jiem 
bar kažin koks kitas juodas 
katinas kelią perbėgo.

Tėvynė, beje, vis tebesilai
ko pro-fašistinės linijos!

atrodė, kad sudarys sker- 
painę ypač tas faktas, jog 
Sovietų Sąjunga ir Jungti
nės Valstijos reikalauja po 
tris atstovybės balsus poka
rinėje didžiųjų talkininkų 
taryboje taikai ir saugu
mui palaikyti ateityje. Ste- 
ttinius atsakė, kad jis pasi
tiki, jog San Francisco kon
ferencija pilnai pavyks. .

Reporteriai statė klausi
mą, kad gab Amerikai nepa
tiks, jog toj konferencijoje 
Sovietus atstovaus ne Mo
lotovas, užsienio reikalų 
komisaras, bet Gromyko, 
Sovietų Sąjungos ambasa
dorius Washingtone. Vy
riausias Amerikos valdinin
kas po pkezidento, Stetti- 
nius atsakė, jog ši šalis 

r

mielu noru priims bet ku- ris pasaulinei taikai ir sau-'ma, nepatenkinti, kad Šo
riuos Sovietų atstovus ir gurnui išlaikyti, 
glaudžiai bendradarbiaus 
su jais.

Maskva. — Sovietų spau
da pareiškė pasitikėjimą, 
kad San Francisco konfe
rencija gerai išeis. — Toj 
Jungtinių Tautų kčnferen- 
cijoj bus gaminamas čarte-

Francija Reikalausianti
Dviejų Balsų Taryboje
Paryžius. — Franci jos 

vyriausybė paskyrė savo 
delegatus į San Francisco 
konferenciją. ’ Kai kurie 
francūzų valdininkai, sako-

vietų Sąjunga ir Jungtinės 
Valstijos reikalauja po tris 
balsus pokarinėje taryboje 
taikai palaikyti. — Anglija 
su savo imperijos dalimis 
be klausimo savinasi šešis 
balsus. — Neoficialiai pra
nešama, kad gal todėl 
Franci j a reikalaus sau dvie
jų balsų toje taryboje.
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Dancigas
Po to, kai Raudonoji Armija išlaisvi

no Dancigą, įdomu bent minutei dirste
lėti į tąjį miestą.

Versailės taikos konferencija Dancigą 
paskelbė “Laisvuoju Miestu,” kurį turė
jo saugoti Tautų Sąjunga. Tai buvo sa
votiška valstybėlė, su savo parlamentu, 
su savo valdžia.

Dancigas buvo padarytas “laisvuoju 
miestu” tam, kad suteikti Lenkijai ties 
Vislos žiotimis uostą. Iš karto Lenkija 
tuo uostu naudojosi daugiau, bet vėliau 
ji pasistatė “Lenkų Koridoriuj” toliau 
nuo Dancigo į šiaurius Gdynios uostą— 
modernišką, erdvų, —ir juo lenkai dau
giausiai naudojosi.

Kada Vokietijoje prasidėjo plisti na
cizmo cholera, tai ji palietė ir Dancigo 
gyventojus (kurių iš viso buvo apie 415,- 
000 ir daugumą sudarė vokiečiai). Na
šiai pradėjo ten bruzdėti, pulti lenkus ir 
žydus, reikalaudami juo greičiau Danci
gą įjungti į Vokietiją. Ir jiems tas pa
vyko padaryti 1939 m. rugpjūčio mėnesį, 

. tuojau prieš karo pradžią.
Tautų Sąjunga sau ramiai miegojo, 

nieko nedarydama, o naciai dar labiau 
pradėjo siusti.

Dėl Gdynios ir Dancigo Hitleris už
puolė Lenkiją, — žinoma, tai buvo tik 
puolimui pateisinimas.^ * Hitlerininkai 
skelbė, būk Dancigas jiefris esąs labai 
svarbus, be jo Vokietija negalinti gy
vuoti.

Šiandien, po suvirš penkerių metų 
karo, Dancigas ir vėl ne nacių. Jis jau 
išlaisvintas. Jis neužilgo bus pavestas 
laikinosios Lenkijos vyriausybės žinion, 
nes Dancigas ateityje bus prijungtas 
prie Lenkijos, kam jis turėjo būti ati
duotas Versailės taikos konferencijos 
metu. .. ' r*

Dancige prasidėjo pirmieji šio karo 
(Europoje) mūšiai. Šiandien Dancigą iš
laisvinus, karas Europoje eina prie pa
baigos.

Ne vienas Dancigo gyventojas vokie
tis, išlikęs gyvas, šiandien veikiausiai 
keikiasi save ir nacius, kodėl jis pasida
vė “hitlerinei pagundai” ir kėlė triukš
mą, rėmė Hitlerio grobikiškus žygius.

Panašiai, žinoma, šiandien mąsto ne 
tik buvęs “laisvojo Dancigo” pilietis, bet 
ir kiekvienas vokietis, vienaip ar kitaip 
paturėjęs naciškus žvėris.

Austrijoj
Raudonoji Armija įžengė į Austriją ir 

jau netoli josios sostinės Viennos. Gal 
būt, kad Vienna greičiau bus išlaisvinta 
negu Berlynas.

Po pirmojo pasaulinio karo Austrija 
buvo palikta nedidukė, — 34,0’64 ketvir
tainių mylių su 7,000,000 gyventojų, — 
valstybė. Per tūlą laiką ten buvo įsiga
lėję socialistai ir buvo skelbiama, būk 
Austrijoje socializmas palaipsniui savai
me ateisiąs.

Bet kai Vokietijoje įsigalėjo hitleriz- 
mas (Hitleris pats gimęs Austrijoje), 
tai ir Austrijos fašistai pradėjo kelti 
galvą, o juos rėmė klerikalai.

Pagaliau Hitleris užgrobė Austriją ir 
įjungė ją į “Didįjį Reichą”. Austrijos 
užgrobimas Hitleriui pasitarnavo vė
liau Čechoslovakijai užgrobti.

Tačiau nepavyko Hitleriui austrus vo
kiečiais padaryti ir tiek. Anti-hitlerinis 
judėjimas ten visuomet pasilaikė.

Tiesa, Austrija sustiprino Hitlerio ka
ro mašiną, šalis pramoninga, be to, iš 
Austrijos Hitleris gavo nemažai ir ka
reivių. Bet šiandien Austrijoje anti
hitlerinis judėjimas, sakoma, labai 
smarkiai prasiplėtęs. Jis pakilo ypačiai 
po Maskvos konferencijos (1943 metais), 
kurioje buvo paskelbta, kad Austrija, 

kai1 hitlerinė Vokietija bus nugalėta, pa
siliks laisva ir nepriklausoma valstybė.

Jungtinių Tautų propagandistai ne 
sykį per radiją šaukė Austrijos liaudį 
organizuotis ir veikti prieš hitlerinin
kus, jei nori greičiau sau laisvę atgau
ti. šaukimas, be abejo, nepasiliko balsu 
tyruose.

Šiandien Austrijoje veikia gerai orga
nizuoti partizanai, kuriuos sudaro ko
munistai, katalikai ir socialistai. Parti
zaninis judėjimas juo labiau pakilo, ka
da Austrijos liaudis pamatė atžygiuo
jančią link savo krašto stiprią laisvintoją
— Raudonąją Armiją.

Taigi galima tikėtis, kad Austrijoje 
Raudonoji Armija ras sau tvirtą talki
ninką, padedantį mušti bendrąjį priešą
— fašizmą.

Austrijos išlaisvinimas — didelis da
lykas. Atsiminkime, jog Austrijos pra
monės mažiau oro bombų sudaužytos, 
negu pačios Vokietijos pramonė. Iš čia 
Hitleris gauna daug ginklų ir amunici
jos karui vesti. Be to, Austrijoje ir 
šiaurinėje Italijoje, taipgi Bavarijoje 
Hitlerįo govėda manė įsitvirtinti ir lai
kytis net ir po to, kai šiaurinė Vokieti
ja bus Jungtinių Tautų armijų užvaldy
ta ir okupuota. Todėl, jeigu Raudonajai 
Armijai pavyktų Austriją neužilgo iš
laisvinti, tai Hitlerio visi planai suirtų. 
O jeigu visos Austrijos Raudonoji Armi
ja ir neišlaisvins greit, tai Viennos ir 
dar kelių kitų miestų užėmimas jau su
darys didelį hitlerininkams smūgį.
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Dr. James J. Griffits egzaminuoja mergaitę iš Hous
ton, Texas. Jis patikrina jos sveikatą. Mergaite buvo 
su motina išgelbėta iš japonų rankų.

Kas Ką Rašo ir Sako

Tai nujaučia hitleriniai galvažudžiai 
ir dėl to jie pasirįžusiai Austriją gina. 
Tik pagalvokime, kiek hitlerininkai pa
aukojo kareivių ir tankų vakarinėje 
Vengrijoje. Juk tai vis tam, kad apginti 
Austriją, kad apginti Vienną.

Pačioje Austrijoje hitlerininkai dūk
sta, gaudydami sau nepatikimuosius. Pa
gal United Press agentūros pranešimą, 
Austrijoje šiuo metu sušaudoma po 200 
austrų patrijotų kasdieną.

Taigi Raudonosios Armijos žygiai 
Austrijoje turi atkreipę į tą kraštą pa
saulio akis nemažiau, kaip mūsų krašto 
armijų žygiai, atliekami vakarinėje Vo
kietijoje.

Naciai Didžiuojasi
Nacių radijas iškilmingai paskelbė, 

jog Aacheno miesto majorą užmušė nie
kas kitas, kaip gestapininkai. Jį užmušė 
už tai, kad jis apsiėmė tarnauti talkinin
kams.

Netoli Aacheno viename miestelyj ka
žin kas užmušė kitą vokietį majorą ir 
visą jo šeimą, — sakoma bomba buvo 
padėta jo namuose ir jai eksplodavus, 
majoras tapo užmuštas.

Vis tai nacių teroristų darbas. Ir tas 
dar sykį parodo, kaip mūsų ginkluoto
sios pajėgos, užėmusios kokį nors vokie
čių miestą, privalo budėti, kaip jos pri
valo apvalyti miestus nuo visokių tero
ristų !

Kanadiečių Ottawa
Liaudies Balsas rašo:

Vienas Kanados parlamento narys 
iškėlė idėją, kad .naujos Tautų Lygos 
sostinė būtų Otavoje, Kanadoj. Jo idė
ja yra labai gera. Žinoma, ne dėl to, 
kad mums kanadiečiams būtų labai 
malonu, jeigu Kanada galėtų susilauk
ti tokios pagarbos, o del to, kad nau
jos Tautų Lygos sostinės reikalas yra 
neišspręstas.

Ženeva, Šveicarijoj, nebetinka del 
organizacijos, kurios užduotis bus pa
laikymas taikos. Šveicarija nesilaikė 
neutraliai. Ji prekiavo su naciais ir 
padėjo jiems prieš demokratijas. Bū
tų klaida, jeigu Ženeva paliktų viso 
pasaulio centru.

Tokiai organizacijai vieta gal būti 
tiktai Maskvoje, Londone, Paryžiuje, 
Vašingtone ar Otavoj.'šios šalys dau
giausiai pasiaukojo kovoje prieš agre
sorius, todėl ir jų sostinėse turi būti 
naujos pasaulinės organizacijos cent
ras.

Kas liečia Otavą, jis gal būtų labai 
tinkama vieta. Kanada yra nelyginant 
kaip ir koks taškas tarp Sovietų Są
jungos, Amerikos ir Anglijos. Otava 
taip pat yra gražus miestas.

Ar Otava bus viso pasaulio sostinė, 
ar ne, žinoma, dabar niekas negali pa
sakyti. Bet jeigu pasitaikytų ją iš
rinkti tokia, kanadiečiai sutiks tą su 
dideliu malonumu. Ir Kanada yra pil
nai užsitarnavus tokios pagarbos. Ka
nados Šeras šiame .kare yra didelis, 

' Nei viena šalis su tiek gyventojų ne
atliko tiek šiame kare, kiek Kanada.

KAIP TARYBŲ SĄJUN
GOS IŠLAISVINTIEJI 
PILIEČIAI GRĄŽINA

MI Į SAVO TĖVYNĘ
Šiame kare Tarybų Są

jungai tenka susidurti dar 
su viena didelės svarbos ir 
sunkia problema. Keli mi- 
lionai jos piliečių pateko į 
nacių rankas ir buvo iš
blaškyti po įvairius kraš
tus. Talkininkų armijoms 
tuos kraštus išvaduojant iš 
nacių, tampa išvaduoti ir 
tie Tarybų Sąjungos pilie
čiai. Dabar juos reikia su
rankioti ir sugrąžinti atgal 
į savo tėvynę. Tasai darbas 
turi eiti planingai ir orga
nizuotai. Socialistinės že
mės priešai ir čia moka pa
sidarbuoti ir repatriacijos 
darbui trukdyti.

Tuo visu reikalu Vilniaus 
Tiesoje tilpo pasikalbėjimas 
su Tarybų Sąjungos repat
riacijos reikalų vedėjų ge
nerolu pulkininku Goliko- 
vu. Jis plačiai nušvietė visą 
tą problemą. Tarp kitko, 
Golikovas pasakė:

“Didžiųjų Raudonosios Ar
mijos ir mūsų sąjungininkų 
armijų pergalių išdavoje dau
gelis tūkstančių tarybinių 
žmonių ištrūko iš priešo ne
laisvės.

1 š b 1 a š k yti Prancūzijos, 
Belgijos, Olandijos, Italijos, 
Liuksemburgo, Didžiosios 
Britanijos, Egipto, prancūzų 
šiaurines Afrikos ir net Jung
tinių Amerikos Valstybių te
ritorijose, jie laukia savo grį
žimo į tarybinę gimtinę.

Tarybinė vyriausybė imasi 
visų priemonių, kad šis karš
tas mūsų piliečių troškimas 
būtų kaip galima greičiaus 
įvykdytas. Dešimtys tūkstan
čių jų jau sugrąžinti į gimti
nę iš Suomijos, Rumunijos, 
Lenkijos. Pirmieji dešimt 
tūkstančių atvyko iš Angli
jos. Didelis parengiamasis 
darbas tarybinių piliečių re-i 
patriacijos reikalu dirbamas 
Prancūzijoje, Belgijoje, Olan
dijoje ir Liuksemburge.

Organizuojant tarybinių 
piliečių sugrąžinimą į gimti
nę, tenka pradėti nuo paties 
elementariškiausio dalyko — 
išaiškinimo, painformavimo 
ir surinkimo mūsų, piliečių, 
šis darbas pasirodė ne toks 
paprastas, kaip buvo galima 
manyti pirmu požiūriu, nes 
daugelis mūsų žmonių, pate
kę į sąjunginių kariuomenių 
išvaduotą teritoriją, tebepa- 
silieka dar karo belaisvių sto
vyklose, kartais net drauge su 
vokiečių belaisviais. Konsta
tuoti atvejai, kai mūsų žmo
nės šiose stovyklose buvo ir 
dar tebėra nuo vokiečių pri
klausomi. Jų išlaikymo sąly
gos dažnai visiškai nepaten
kinamos; jie blogai aprengti, 
blogai maitinasi, negauna me

dicinos — sanitarinės pagal
bos, yra engiami.

Pateiksiu vieną pavyzdį: 
tarybinių' karo belaisvių gru
pė, susidedanti iš 72 asme
nų, pabėgusi iš stovyklos į 
Italiją, pradėjo partizaninę 
kovą su vokiečiais. Prado ra
jone, mūšių metu susijungė 
su sąjungine kariuomene ir 
perdavė jai didelį jos paimtų 
vokiečių belaisvių skaičių. 
Vietoje aptikrinusi galimumą 
partizaniniam būriui tinka
momis sąlygomis sugrįžti į 
gimtinę, vietinė karinė admi
nistracija patalpino jį kon
centracijos stovykloje drauge 
su vokiečiais, kur ir išlaikė 
10 parų, paleidusi tiktai po 
organizuoto protesto.

Eilėje atsitikimų išvaduo
toje teritorijoje mūsų žmo
nėms daromos kliūtys kuo 
greičiausiai susirinkti ir iš
vykti į gimtinę.

Visi šitie nenormalumai el
gesyje su išvaduotais tarybi
niais piliečiais kyla, matomai, 
iš kai kurių sąjunginių val
džios organų atstovų nesu
pratimo savo pareigų sąjun
ginės didžiosios valstybės pi
liečių atžvilgiu. Tarybinė vy
riausybė imasi energingų 
priemonių šiai netvarkai pa
šalinti. Yra visi duomenys 
manyti, kad artimiausioje 
ateityje ji bus pašalinta.

Yra taip pat daug pavyz
džių, kad žmonės, nedraugin
gai nusiteikę tarybinės vals
tybės atžvilgiu, mėgina ap
gaule, provokacija ir t.t. už
nuodyti mūsų piliečių, sąmo
nę ir priversti juos patikėti 
baisingam melui, kad tarybi
nė gimtinė neva užmiršusi 
juos, atsisakiusi nuo jų ir ne- 
beskaitanti daugiau jų savo 
piliečiais. Tie žmonės' gązdi- 
na mūsų tėvynainius tuo, kad 
jų grįžimo į gimtinę atveju 
jiems būsiančios pritaikintos 
represijos. Nėra reikalo de- 
mentuoti tokias nesąmones.

Tarybinė šalis atsimena ir 
rūpinasi savo piliečiais, pate
kusiais į vokiečių vergovę. 
Namie jie bus priimti, kaip 
gimtinės sūnūs. Tarybiniuose 
sluoksniuose skaito, kad net 
tie tarybiniai piliečiai, kurie 
po hitlerine prievarta ir tero
ru padarė TSRS interesams 
priešingų veiksmų, nebus pa
traukti atsakomybėn, jeigu 
jie sąžiningai vykdys savo 
pareigą grįžę į gimtinę.

Yra daug faktų, liudijan
čių, kad tūkstančiai tarybinių 
žmonių, būdami vokiečių ver
gijoje, didvyriškai kovojo su 
priešu. Taip, pavyzdžiui, yra 
žinoma, kad Prancūzijos te
ritorijoje didelis skaičius ru
sų, gruzinų, armėnų, tadžikų, 
totorių, ukrainų, baltarusių, 
buvusių, raudonarmiečių ir 
Raudonosios Armijos kari
ninkų, patekusių vokiečiams 
į nelaisvę ir jųjų nuvarytų į 
Prancūzijos teritoriją, sukilo

Samdytojų ir Darbininkų Bendradarbiavi
mo Principų Paskelbimas

(1945 m. kovo 28 d.)
Mes samdytojai ir darbininkai tvirtai tikime, kad šio 

karo pabaiga atidarys naują gadynę, paremtą didžiai 
išplėsta ekonomija ir neribotomis progomis kiekvienam 
amerikiečiui.

Bet šį taikos metu tikslą bus galima pasiekti tiktai 
pagalba visų mūsų žmonių bendromis pastangomis. Šian
dien mes esame susivieniję tautiniam apsigynimui. Ry
toj mes turime būti tolygiai suvienyti tautinei gerovei.

Samdytojų - darbininkų vienybė, kuri taip sėkmingai 
iškėlė karinę gamybą iki negirdėtų aukštumų, turi tęstis 
ir pokariniam laikotarpyje. Siekdami to tikslo, mes auko
jame mūsų bendrąsias pastangas dėl bendradarbiavimo 
rėmuose sekamų principų kodekso:

1. Padidėjusi gerovė visiems reikalauja aukščiausio 
gamybos laipsnio ir darbų tokiomis algomis, kurios už
tikrintų nuolat kylantį gyvenimo lygį. Tuo būdu nuolat 
turi būti akstinama pagerintas gamybinis išnašumas ir 
technologinė pažanga.

2. Privatinės nuosavybės teisės ir laisvas veiklos pa
sirinkimas, privatinio kompeticinio kapitalizmo sant
varkoje, turi pasilikti mūsų tautos ramios ir gerbuvin- 
gos išplėstos ekonomijos pamatu. Mūsų laisvosios visuo
menės stiprybė yra laisvoji kompeticija ir laisvieji žmo
nės.

3. Įgimtoji samdytojų teisė ir atsakomybė tvarkyti 
įmonių operacijas turi būti pripažinta ir išlaikyta. Tai
pogi, kad įmonė galėtų vystytis ir plėstis ir nešti žmo
nišką pelną, samdytojai turi būti laisvi nuo bereikalingo 
valdžios kišimosi bei apsunkinančių suvaržymų.

4. Pagrindinės darbininkų teisės organizuotis ir vesti 
kolektyviškas derybas su samdytojais turi būti pripa
žintos ir išlaikytos, laisvos nuo tokių įstatymų, kurie 
kenktų šiems tikslams arba juos neigtų. Priimant kolek
tyviškų derybų sutartis, skirtumus (ginčus) tarpe sam
dytojų ir darbininkų galima išspręsti pagalba taikingų 
priemonių, tuomi pašalinant išvengiamus susikirtimus, 
kuriuos pagimdo streikai ir lokautai.

5. Asmens nepriklausomybė, pagarba ir naudojimasis 
'savo demokratinėmis teisėmis, yra mūsų laisvoj ameri
kinėj visuomenėje įgimtas dalykas. Mūsų tikslas yra 
bendrai darbuotis, kad sukūrus tautai tokią ekonominę 
santvarką, kuri apsaugotų asmenį nuo nedarbo, senat
vės ir fizinio negalavimo sunkenybių, kurių jis negali 
kontroliuoti.

6. Besiplečiančią ekonomiją namie gali stimuliuoti 
smarkiai padidinta užsieninė prekyba. Todėl reikalinga 
išdirbti tokius planus, kurie nuteiktų nualintoms arba 
neišsivysčiusioms tautoms tokią pagalbą, kad jos galė
tų susikurti ir išvystyti sveikas ekonomines santvarkas. 
Tarptautinė prekyba negali būti plečiama pagalba sub- 
siduotų (primokamų) lenktynių tarpe tautų už mažė
jančius marketus. Tatai galima pasiekti tiktai pagalba 
plėtimo pasaulinių rinkų ir pašalinimo visokių verstinų 
ir nepateisinamų priemonių.

7. Tur būti įsteigta pastovi taika. O tas reikalauja 
tarptautinės organizacijos, pilnai dalyvaujant visoms 
Jungtinėms Tautoms, kuri pajėgtų sulaikyti agresijas ir 
užtikrintų pastovią taiką.

Mes samdytojai ir darbininkai sutinkame, kad mūsų 
pirmiausia užduotis yra laimėti pilną pergalę prieš na
cizmą ir japoniškąjį militarizmą. Mes taipgi sutinkame, 
kad mes turime bendrą pareigą, kartu su visais kitais 
mūsų tautinio gyvenimo elementais ir su valdžia, ruoštis 
ir darbuotis už gerbuvingą ir ilgametišką taiką.

Tokioje dvasioje mes sutinkame įsteigti nacionalį ko
mitetą, susidedantį iš biznio ir darbo organizacijų at
stovų. Tasai komitetas darbuosis, kad pakelti vieni kitų 
supratimą ir laimėti simpatingą šio principų kodekso 
priėmimą. Komitetas taipgi patieks tokius pasiūlymus, 
kurie padėtų mūsų tautos geriausiems interesams.

Manifestą pasirašo:
William Green, Amerikos Darbo Federacijos 

prezidentas
Philip Murray, CIO prezidentas
Eric Johnston, Jungtinių Valstijų Prekybos

Buto prezidentas

prieš vokiečių vadovybę ir su 
ginklu rankose ištisomis gru
pėmis ir daliniais prisidėjo 
prie prancūzų partizanų, ir 
aktingai dalyvavo Prancūzi
jos ir Belgijos išvadavime iš 
vokiečių. Gimtinė teisėtai ga
li didžiuotis tokiais sūnumis.

Visiems sugrįžtantierns ta
rybiniams piliečiams sutei
kiamas pilnas galimumas 
tuojau aktingai dalyvauti 
priešo sutriuškinime ir per
galės atsiekime, vieniems su 
ginklu rankose, kitiems — 
gamyboje, tretiems — kultū
ros srityje.

Be to, visiems jiems teikia
ma reikiama medžiaginė pa
galba ir parama buities susi
tvarkyme, gydymesi, moksle, 
ir k it.

Vaikai, kurių daug tūks
tančių vokiečių buvo iš jųjų 
motinų pavogti, bus sugrą
žinti tėvams, o kiti bus pa
talpinti vaikų namuose ir sa
natorijose.

AMERIKOS LAKŪNAI 
PUOLĖ VIENĄ

Berlyno radijas sakė, kad 
atskridę iš Italijos ameri
kiniai bombanešiai atakavo 
Austrijos sostinę Vieną. — 
Jie bendradarbiavo su So
vietų armija, kuri grumiasi 
artyn Vienos.

Anglų ministerių kabine
tas ima keturias dienas ve
lykinių atostogų, bet prem
jeras Churchillas įsakė jiem 
pasilikti artimoj apylinkėj. 
Padaryta patvarkymai tuo. 
jaus pašaukt seimą iš vely
kinių atostogų, jeigu tuo 
tarpu Vokietija susmuktų.
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SUSIPAŽINKIM SU GEN. HODGES, 
JANKIU 1-SIOS ARMIJOS VADU

AR LEISTINA VARTOTI 
GYVULIUS TYRIMAM?

Generolo leitenanto Hod
ges vardas neskambėjo per 
radiją ir spaudoj taip, kaip 
generolų MacArthuro, Ei- 
senhowerio ar Pattono. Bet 
Hodges armija pirmiausiai 
prasiveržė į rytinę Rheino 
upės pusę. Jo Pirmoji Ame
rikos armija taip tiksliai ir 
judriai veikė, kad vokiečiai 
nepaspėjo susprogdint didį 
Ludendorff o tiltą per Rhei- 
na. Tada kiekvienas ameri
kietis išgirdo apie Hodges. 
Dabar jo kariuomenė pla
čiu frontu šluoja nacius 
atgal linkui Berlyno.

Hodges komandoje buvo 
padaryta ir kitų didelių žy
gių, per kuriuos jo armija 
suėmė daugiau kaip 300,000 
vokiečių kareivių ir oficie- 
riu.

Praeitame pasauliniame 
kare Hodges veikė kaip A- 
merikos armijos majoras 
Francijoj, ir tada pasižy
mėjo, prasiverždamas per 
gana plačią Meusė upę, po 
24 valandų įtūžusio mūšio 
su vokiečiais.

Generolas Įeit. Courtney 
H. Hodges yra 58 metų am
žiaus, bet su savo raukšlėtu 
veidu jis atrodo senesnis. 
Tai vidutinio ūgio vyras, 5 
pėdų ir 9 colių; panašus į 

IŠ ANKSTO PARUOŠTI, 
PERSIUNČIAMI NAMAI

Amerikos Karinės Garny- stiprios plokštės sienoms, 
bos Taryba jau dveji metai pagamintos iš sumaltos nie
kai planuoja pigius ir grei-' dienos su nedrėkstančiais
tai pastatomus namus. Dau
gybės tokių namų reikės 
Anglijai, Francijai, Italijai 
ir kitiems karo apnaikin
tiems kraštams. Su šia Ta
ryba bendradarbiavo Paul 
L. Wiener ir kiti newyor- 
kiečiai statybos specialis
tai. Jie pagamino planus, 
kaip visas reikiamas na
mams medžiagas iš anksto 
apdirbti, sumieruoti ir su
taikyti, kad paskui jas ga
lima būtų bet kur nugaben
ti ir tuojau į gyvenamąjį 
namą sustatyti. Tie planai 
buvo patikrinti, statant 
daugiau kaip 150 patalpų 
kariniams darbininkams. 
Dabar planus dar tikrina 
Jungtinių Valstijų armijos 
viršininkai ir New Yorko 
Universiteto i n ž i nerijos 
skyrius.

Yra suplanuota didelės
------------ --------- - *

Cigarete Karštis iki 
1,325 Laipsniu

General Elektros labora
torija tyrinėjo degančių ci- 
garetų karštį ir atrado, 
kad jis būna nuo 1,200 iki 
1,325 laipsnių pagal Fah- 
renheito termometrą. Tai 
daugiau karščio, negu rei
kia ištiprint aliumino ir 
magnio metalams.

Oro tarpeliai cigarete ta
bake yra geri karščio sulai
kytojai; todėl nėra rūkyto
jo pirštam ir lūpom per 
karšta. .Bet kiekvienas rū
kytojas žino, kaip greitai 
ir skaudžiai galima nusvilti 
pirštus degančiuoju cigarete 
galiuku. Cigareto žarijukė 
taip pat netikėtai “prakan
da” skylutę drabužyje.

Tabokius. 

pietinių valstijų farmerį. 
Jis kalba lėtai ir daro tokį 
įspūdį, lyg būtų nedrąsus.

Laikraštininko Sūnus
Gen. Hodges gimė Perry 

miestelyj, Georgijos valsti
joj. Jo tėvas buvo vietinio 
laikraščio leidėjas ir turėjo 
dar septynis vaikus, apart 
busimojo generolo.

Courtney H. Hodges no
rėjo tapt karininku ir pasi
ruošęs įstojo į Karo Aka
demiją West Pointe, N. Y., 
bet pirmaisiais metais su
klupo ant matematikos 
(skaičiuotės mokslo) ir tu
rėjo apleist akademiją.
Nuo Eilinio Kareivio iki 

Generolo
Tuomet Hodges įstojo į 

armiją kaip eilinis karei7 
įvis; uoliai kariuomenėje 
tarnavo ir neatlaidžiai mo

kėsi. Tuo būdu jis pasivijo 
buvusius savo draugus, ku- 

1 rie baigė akademiją. Jis, 
lygiai kaip ir jie, 1909 me
tais gavo leitenanto laips
nį- ' *) <

Po praeito pasaulinio ka
ro, Hodges sugrįžo į West 
Pointo Akademiją, bet jau 
kaipo busimųjų oficierių 
mokytojas. Jo pasiryžimas 
daugiau negu atgavo garbę,

klijais. Tos dirbtinės lentos 
yra gana plonos ir sutvir
tintos metaliniais rėmais; 
kai kurios aptrauktos pigių 
metalų plėvėmis; kur rei
kia. Luboms irgi vartojama 
dideli tokių medžiagų skly
pai. 1 %

Tokio namo stogas bus 
kaip vienas skliautas, pana
šus į siuvamosios mašinos 
užvožiamąją dėžę. Sienos ir 
lubos visu savo svoriu ka
bos bei gulės ant kampinių 
ir šoninių stulpų ir aplinki
nių, “vainikinių” balkių, 
prie kurių jos bus pritvir
tintos. Balkiai, stulpai, sie
nos, grindys ir kiti statybi
niai dalykai bus iš anksto 
fabrikuose pagaminti. Visi 
jų suleidimai, išgręžimai, 
sriubai, vinys, rėmai ir kit
kas bus gatava, ir nume
riais - raidėmis suženklinta 
kiekviena sudėtinė namo 
dalis bei dalelė, kur kas tin
ka. Tokiu būdu namas pas
kui bus per keletą valandų 
pastatomas.

Tos gatavos medžiagos 
daug kartų lengvesnės, ne
gu paprasto senoviško na
mo Amerikoje. Jos pato
giai supakuojamos perga
benti laivais, traukiniais 
bei trokais.

Tokie namai galės būti 
kelių skirtingų dydžių, žiū
rint kokių reikalaujama. 
Yra suplanuota ir didesni, 
iš anksto paruoštini pasta
tai ligoninėms, mokykloms, 
dirbtuvėms ir sandėliams. 
Įvair. kraštų valdžios galės 
gauti tuos planus iš Ame
rikos. Kai kurie kraštai, ži
noma, užsisakys Amerikoje 
padirbti tokių greitojo rei
kalo namų.

J. C. K. 

kurios jautėsi netekęs, kai 
prieš kiek metų jam reikė
jo apleisti akademiją dėl 
nepasisekimo matematiko
je.

Nuo 1940 m. Hodges bu
vo pėstininkų oficierių mo
kyklos komendantas Fort 
Benninge, Ga., iki 1942 m. 
Paskui jis tapo paskirtas 
galva keturiolikos karinių 
mokyklų, kur buvo lavina
mi pėstininkų, raitininkų ir 
artilerijos oficieriai.

Pirmiau Hodges ėjo kari
ninko pareigas Filipinuose, 
dalyvavo baudžiamojoj a- 
merikiečių ekspedicijoje su 
Pershingu į Meksiką; viso
se tarnybose pasižymėjo 
kaip darbštus oficierius, 
geras kariuomenės lavinto- 
jas, dalykų planuotojas ir 
organizuotojas.

Hodges yra gabus šaulys, 
ir kai 1928 m. suėjo puikiai 
šaudančią merginą Mildre- 
dą Buchner, tai ir vedė ją. 
Į kitus sportus jis nelabai 
linkės; niekad nebandė loš- 
ti šachmatų, o čekeriai jam 
atrodo “nelabai moksliški.”

Gen. Hodges mėgsta sa
vo kareivių stovyklas lan
kyti. Kartais jis po 10 die
nų išbūna veikliojo fronto 
ruože, kur siekia priešų ug
nis. Hodges žino, kaip ka
reiviai įvertina vadą, kuris 
dalinasi jų pavojais.

Pas Hodges nėra nieko 
! panašaus, kaip tiesioginis 
i žiaurumas, kuriuom vokie
čių oficieriai pasižymi. Jam 
gaila buvo, kad jis turėjo
sunaikint tokius istorinius 
Vokietijos miestus, kaip 
Aachen ir Cologne. Bet pa
tys vokiečiai prie to priver
tė, įr kitos išeities ameri
kiečiams nebuvo.
Praeito ir Dabartinio Karo 

Jankiai
Gen. Hodges sako, kad 

Amerikos kareiviai šiame 
kare yra iš esmės tokie, 
kaip ir praeitame: “Jų bū
das tas pats. Bet mūsų ka
reivis dabartiniame kare y- 
ra kur kas geriau išlavin
tas, apsišvietęs ir daugiau 
matęs. Pereitame kare mes 
turėjome daug berniukų, 
kurie nebuvo matę net e- 
lektros šviesos. Bet dabar
tiniai mūsų kareiviai vra 
viską matę — savo Fordu- 
kuose apkeliavę visas Jung
tines Valstijas.

“Tačiau nėra jokio skir
tumo gabume kariaut ir 
sumanume tarn mūsų ber
niukų aname ir šiame ka
re. Aš myliu amerikietį ka
reivį — aš labai esu prisi
rišęs prie jo. Jis yra mano 
pareiga ir veikla. Aš ma
nau, kad mūsų kareiviui 
nėra lygaus pasaulyje,” sa
ko gen. Hodges.

J. C. K.

PASIKORĖ VOKIEČIŲ 
GENEROLAS

Camp Forrest, Tenn. — 
Čionaitinėje karo belaisvių 
ligoninėje pasikorė vokiečių 
generolas Karl Buelowins, 
55 metų amžiaus. Jis buvo 
amerikiečių suimtas ir par
gabentas.

Sovietų bombanešiai už
kūrė gaisrais visą Sopron 
geležinkelių mazgą Vengri
joj, arti Austrijos sienos.

Iš oro atakuojami vokiečiai, kurie tebelaiko Jugo
slavijos miestelį Zuzembark.

TARYBŲ LIETUVOS PRIEŠŲ 
“KŪRYBA” IR KT. DALYKAI 

PER KRIENO PRIZMĘ
Liudo Giros poezija bran

giausių idealų perlais da
binta, garbinga Lietuvos 
praeitimi, ryžtingų kovų 
dabartimi ir laiminga Lie
tuvos ateitimi alsuoja. Tą 
patį galima pasakyt ir apie 
kitų Taryb. Lietuvos poetų 
kūrybą.

Tarybų Sąjunga teisybės 
ir išminties žydinčiomis ro
žėmis kvepia.

Pagal p. Šrubskio paty
rimą ir pamokymą, tiktai 
vynas yra “sveikata pijo
kų.”

Genijus nuopelnų už sa
vo darbą neprašo, — nuo
pelnai jam patys ateina.

Nedoriausias žmogus yra 
tas, kuris nenori dirbti jo
kio naudingo darbo, kadan
gi prie dykinėjančio as
mens prilimpa visokios ne
dorybės.

Noras yra besotis, bet 
pajėgumas ribotas.

Geriau niekad, negu vė
liau — yra tinkamas šūkis 
kovoje prieš visus blogus 
įpročius.

• Nusivilk ir pasikark — 
nėra blogas/ išsireiškimas, 
jeigu teisingai suprasi, kad 
čionai kalba eina apie švar
ką. Ir taip žmonės kalba.

Sulfa Vaistai be Gydytojo Gali Pakenkti
Greta penicillino, sulfa 

vaistai tebėra kita stebėti
na gyduolė. Sulfa tinka ko
vai prieš daugelį ligų, bet 
ne prieš visas; ir jeigu 
žmogus vartoja sulfa, kur 
nereikia ir be gydytojo re
cepto, tai gali sau pakenkti.

Federalė Maisto ir Vais
tų Valdyba Washingtone y- 
ra uždraudus be gydytojo 
recepto pardavinėti stipres
nius sulfos vaistus. Bet ji 
leidžia žmonėms patiems 
pikti vaistinėse lašus 
nosiai, turinčius ne dau
giau kaip pustrečio nuo

Vidurinio piršto ir nyk
ščio taukštelėjimu niekad 
nešauk restorane patarnau
tojo, jeigu neskaitai jo ly
giu su šunim. —Tokį ženk
lą patarnautojai taip su
pranta. 

r t
Anglai sako: “jeigu turi 

ką neveikti, susimildamas, 
neveik čionai.” Mat, darbi- 
ninkai kartais užpyksta ne 
todėl, kad jiems tenka sun
kiai dirbti, bet dėl to, kad 
mato kitus dykinėjau t.

Fanatikas duoda savo 
galvą sienai pramušti, bet 
iš tolo nedasileidžia pažan
gesnę mintį jon įsprausti.

Kiekvienas juodas debe
sys virš Berlyno turi bom
bų pamušalą.

Kvailiui ir Dievas atlei
džia — kvailys nežino, ką 
darąs; bet demagogas nuo 
bausmės neišsisuks.

Nešaudyk be taikyklio, 
nekalbėk be tikslo.

Raud. Armijos artileri
niai ir gen. Pattono tankų 
smūgiai hitlerininkams yra 
neišrišamas galvosūkis ir 
neperstojanti galvos neu- 
ralgija.

Ginklams žvangant, bur- 
žauzinės mūzos tyli, prole
tarinės — kovoja.

Pr. Krienas

šimčio sulfa vaisto, ir pleis- 
tirius su panašiu sulfos 
procentu (sulfathiazole).

New Yorko Medicinos A- 
kademija, tačiau, atrado, 
jog ir truputis sulfos vaistų 
iššaukia betvarkę kai kurių 
žmonių kūne, nors nedaug 
tėra tokių jautrių žmonių. 
Tos akademijos mokslinin
kai taip pat patyrė, kad 
mažas sulfos vaistų kiekis, 
pridėtas prie sveikos odos 
arba prie gleivinės plėvės 
(kaip kad nosyje), veikia 
greičiau ir tikriau, negu to
kį pat kiekį nurijus.

N. M.

Republikonas R. DiCos-'Yorko valstijoj,” 
tanzo, New Yorko valstijos 
seimelio senatorius, įnešė 
sumanymą išleist vietinį į- 
statymą, siekdamas už
draust gyvus šunis vartot 
medi kaliams tyri m a ms. i temperatūrą, nvcĮ/avumį, 
Hearsto laikraščiai didžiuo- vidurių virškinimą ir elgesį 
jasi, kad jie padėjo pagini- skirtingose sąlygose. Po šu- 
dyti tokį sumanymą. Hear- nu tyrinėjimo uždraudimo, 
stas begaliniai džiaugtųsi, lengviau būtų pervaryti 
jeigu jam pavyktų sukurs- ’valstijinį įstatymą, užgi- 
tyt Jungtines Valstijas ir nantj vartot žiurkes, peles, 
Angliją į karą prieš Sovie- kralikus ir kitus gyvius 
tų Sąjungą. Jam negaila moksliniams bandymams, 
būtų milionų Sovietų pilie- I R Bflt be G pa. 
cių, amerikiečių ir anglų. v
Bet jo širdis alpsta gailės- į 
čiu, jei bandant naujus vai
stus, mokslininkas į 
ria šuniui odą ir įleidžia 
jam tų vaistų į kraują.

New Yorko valstijos sei
melio komisija taisyklių 
reikalais šiuo tarpu atmetė 
DiCostanzo-Hearsto suma
nymą. Bet jiedu ketina su- 
mobilizuot visus šunų my
lėtojus, padaryt platų poli
tinį spaudimą seimeliui ir 
priverst jį išleist įstatymą, 
užginantį naudot šunis 
moksliniams bandymams.

Toks įstatymas padarytų 
didelę nuoskaudą gyvento
jams: “jis sustabdytų medi
cinos mokslo pažangą New.

sako d r. 
Morris Fishbein, Amerikos 
Gydytojų S u s i v ienijimo 
Žurnalo redaktorius.

DiCostanzo sumanymas 
uždraustų tirti net šunų 

kvėpavimą.

NAUJI BŪDAI PENICIL
LINO GYDUOLEI IMTI

Vienas Anglijoj atrastas 
būdas gydytis penicillinu 

i per burną yra toks — iš
gerti pieno su tam tikrais 
šarmiškais skysčiais; pas
kui nuryti pencillino kiekį, 
įdėtą į kiaušinio baltinų. 
Šarmas sulaiko pieną nuo 
sukrekėjimo ir apsaugo pe- 
nicilliną, kad jį nesunaikin
tų skilvio rūkštys. Šitaip 
nurytas penicillinas sustab
do ligos perų veisimąsi kū
ne. Apie tai raportuoja an
glų daktarai Little ir 
Lamb.

Jeigu penicillinas nuryja
mas su dikčiai bicarbonate 
of soda, jis taip pat gerai 
gydo. O ši soda yra tokia, 
kaip tūlos amerikietės šei
mininkės deda į verdamus 
valgius, kad jie greičiau iš
virtų. Dėt jei perdaug bi
carbonate of soda nuryja
ma, tai kai kuriem žmonėm 
laikinai pagadina vidurius.

Pareitame Įvairumų nu-

CHEMIKALAI KARINĖJ 
STATYBOJ

Karo laivui pastatyti rei
kia apie 1,200 įvairių, che
miniai skirtingų medžiagų. 
Apie 600 cheminių medžia
gų naudojama karinio lėk
tuvo pastatymui.

Pirmas Elektrinis 
Automobilis

Vienas iš pirmųjų elekt
rinių automobilių Amerikoj 
buvo pastatytas 1893 me
tais. Jis svėrė 5,100 svarų, 
daugiau negu pustrečio to
no, taigi buvo tonu sunkes
nis už vidutinį šių dienų 
automobilį. Tas elektrinis 
automobilis turėjo tik pus- 
aštunto arklio jėgą ir galė
jo važiuoti trimis greičiais 
— po 5, 8 ir 15 mylių per 
valandą.

naudojimo Tyrimams
~ v 1-1 Tūkstančiai žmonių ser- 
uradu- Sančių cukralige (diabetes) 
iUidžiD būtų mirę, lei£u ne Padary

ti šunims bandymai. Čiaudo 
Bernardo tyrimai parodė, 
kaip cukrus susidaro šuns 
kūne. Paskui Dantingas, 
naudodamas Bernardo at
radimus, išėmė blužnį iš 
gyvo šuns ir šuva susirgo 
cukralige. Po to Dantingas 
įšvirkštė šuniui insulino į 
kraują, ir šuva pagijo.

Sovietų mokslininkai iš
ėmė šuniui širdį ir plaučius, 
bet pumpuodami kraują į 
tą širdį ir plaučius, palaikė 
juos gyvus.

(Tąsa 5-me pusi.)

Imeryje buvo paminėtas a- 
merikiečių gydytojų atradi
mas, kad ryjant penicilliną 
su švelniu chemikalu triso- 
diuni citrate, skilvio sultys 
nekenkia penicillinui, ir jis 
pilnai veikia kaip gyduolė. 
Šitaip nuryjant tam tikras 
penicillino dožas, išgydoma 
lyties liga gonorėja per die
ną iki trijų dienų.

O pirm šių atradimų, iki 
paskutinių savaičių penicil
linas buvo tik į kraują 
švirkščiamas, norint nuga
lėt ligų bakterijas kūne.

N. M.

Oro Pranašavimas Me
tams ir Daugiau

Washington. — Astrono
minis fizikas, prof. Charles 
G. Abbot tvirtina, kad die
na iš dienos keičiasi saulės 

i spinduliavimo jėga ir iš 
spinduliavimo atmainų, 
girdi, galima įspėti, koks 
bus oras kurioj nors vietoj 
po savaitės, mėnesio ir net 
po desėtkų metų. Jis, mok
slinės Smithsonian Įstaigos 
narys, apskaičiuodamas 
saulės spinduliavimus, sakė 
kovo 25 d., kad, pavyzdžiui, 
šiemet velykų diena Wa
shingtone bus lietinga.

Prof. Abbot, dabar 73 
metų amžiaus, darė spindu
lių jėgos apskaičiavimus 
per 25 metus ir jie, esą, tei
singai nulėmę orą po metų 
ir dešimtmečių. Jisai teigia, 
kad saulės karštyje būna 
14 pasikeitimų kas 23 me
tai, ir kuomet tie pasikeiti
mai “sueina krūvon,” kaip 
kad buvo 1922-23 metais, 
tai susidaro keisti orai. Ta
tai, girdi, dedasi ir 1945 
metais; ot kodėl šiemet toks 
labai keistas oras, sako 
prof. Abbot. J. C. K.
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(Tąsa)
Paskui berniukas pastebėjo vandenyje 

medūzą ir ėmė ją vytis. Medūza kaip 
perregimas gaubtas kabojo su tokiu pat 
perregimų čiulptuvų kuokštu. Rodėsi, 
kad ji kabo nejudėdama. Bet taip tik 
rodėsi. Plonos jos storo kupolo briaunos 
alsavo ir jaudinos mėlyna želatinine 
apyrumbe kaip parašiutto kraštai. 
Čiulptuvai judėjo. Ji įžambiai grimzdo 
gilyn, tartum jausdama besiartinantį 
pavojų.

Tačiau Petia ją užklupo. Atsargiai— 
kad nepaliestų nuodingos apyrumbės, 
deginančios tartum dilgėlė, — berniukas 
abiem rankom sugriebė medūzą už ku
polo ir ištraukė svarų, tačiau nestandų 
jos kūną iš vandens. Jis smarkiai išme
tė gyvį ant kranto.

Lėkdama, barstydama čiulptuvus, 
medūza šlepterėjo į drėgną smėlį. Saulė 
bematant užsidegė jos gleivėse sidabrine 
žvaigžde.

Petia suriko iš pasigėrėjimo ir, šokęs 
nuo seklumos į gylę, ėmėsi savo mėgs
tamo darbo — nardyti atmerktomis aki
mis.

Kas tai buvo per apsvaigimas!
Gelmėje prieš nuostabos pilnas berniu

ko akis iškilo stebėtinas povandeninės 
karalystės pasaulis. Pro vandens storį 
padidinti, tartum pro lupą, buvo ryškiai 
matyti įvairiaspalviai žvirgždai. Jie den
gė dugną tartum akmeninis grindinys.

Povandeninių augalų stiebai sudarė 
pasakišką mišką, iš viršaus pervertą 
drumstai žalių spindulių saulės, išblyš
kusios kaip mėnulis.

Tarp šakų, kaip ragus išskėtęs baisias 
žnyples, vikriai keliavo šonu didelis se
nas krabas. Ant savo voro kojų jis nešė 
išpūstą nugaros dėžutę, padengtą kalki
nėmis moliuskų karpomis.

Petia nė kiek jo neišsigando. Jis gerai 
žinojo, kaip reikia elgtis su krabais. 
Juos reikia drąsiai griebti dviem pirš
tais iš viršaus už nugaros. Tada krabas 
jokiu būdu negalės įžnybti.

Pagaliau, krabas berniuko nesudomi
no. Te sau šliaužia, nedidelė retenybė. 
Visas paplūdimis buvo nusėtas sausomis 
žnyplėmis ir melsvai raudonomis nuga
rėlių žievelėmis.

Daug įdomesni atrodė jūros žirgeliai.
Kaip tik nedidelis jų būrelis pasirodė 

tarp maurų. Nugaląstais snukučiais ir 
krūtiniukėmis, — nei mažiau, nei dau
giau — šachmatinis arkliukas, bet tik
tai su uodega, užriesta į priekį, — jie 
plaukė stovėdami, tiesiog į Petią, išsklei
dę pievinius mažučių povandeninių dra
konų pelekus.

Kaip matyti, jie visai nemanė, kad 
tokią ankstybą valandą galėtų susidurti 
su medžiotoju.

Berniuko širdis ėmė plakti iš džiaugs
mo. Jo kolekcijoje tebuvo vienas jūrų 
žirgelis, bet ir tas kažkoks raukšlėtas, 
sutriušęs. O šie buvo stambūs, gražūs, 
vienas sulig kitu.

Būtų buvusi beprotybė praleisti tokią 
išimtinę progą.

Petia išnėrė į viršų pasiimti kiek ga
lima daugiau oro ir greičiau pradėti me
džioklę. Tačiau staiga ant skardžio jis 
pamatė tėvą.

Tėvas mosikavo šiaudine skrybėle ir 
kažką šaukė.

Tačiau skardis buvo toks aukštas ir 
balsas taip dusliai aidėjo skardyje, jog 
Petia pasiekė tiktai dundąs:

— ... dia-diai-diai-kiai!...
Tačiau Petia labai gerai suprato to 

“diai-diai-diai” reikšmę. Tai reiškė štai 
ką:

—* Kur pražuvai, biaurus vaikėze? Aš 
tavęs jieškau po visą vasarinę! Diliža
nas laukia J... Tu nori, kad mes dėl ta
vęs pavėluotume į garlaivį? Greičiau 
lįsk iš vandens, bjaurybe!

Tėvo balsas Petrai grąžino kartų atsi
skyrimo jausmą, su kuriuo jis šiandien 
kėlės. Ir berniukas sušuko tokiu klaikiai 
garsiu balsu, jog jam ausyse suskambė
jo:

— Taujau einu! Tuojau!
O skardžiuose atsiliepė dundėjimas:
— ... au-au-au!...
Petia greitai apsivilko drabužėlį ant 

drėgno kūno (kas, reikia prisipažinti, 
buvo labai malonu!) ir pradėjo kopti 
aukštyn.

TREČIAS SKYRIUS5
Diližanas jau stovėjo ant kelio prieš 

vartus. Vežėjas, atsistojęs ant rato, prie 
stogo rišo sudedamas marškines išva
žiuojančių vasarotojų lovas ir apvalias 
kraites su mėlynais baklažanais, ku
riuos, naudodamies proga, siuntė iš eko
nomijos j Akermaną. (Baklažanas—So- 
lanum melongena L., tamsiai violetinės 
spalvos augalas, panašus į agurką.)

Mažasis Pavlikas, kelionės proga ap
vilktas nauja žydra prijuostėle, su stan
džiai krakmolinta pikėjine skrybėlaite, 
panašią į formelę drebučiams gaminti, 
stovėjo atsargiai toli nuo arklių, su
kauptai studijuodamas visas jų pakink
tų smulkmenas. (Pikėjinis (pranc.) — 
tankios medvilninės medžiagos su relje
finiu raštu.)

Jį be galo stebino, kad šie pakinktai, 
tikri tikrų gyvų arklių pakinktai, taip 
ryškiai nepanašūs į pakinktus jo pui
kaus kartoninio arkliuko Kudlatkos. 
(Kudlatkos su savimi nepaėmė vasaroti, 
ir ji dabar savo šeimininko laukė Ode
soje.)

Gal būt, pardavėjas, pardavęs Kud- 
latką, ką nors ėmė ir supainiojo! Šiaip 
ar taip, reikės neužmiršti tuojau parva
žiavus paprašyti tėtę iš ko nors išplauti 
ir prisiūti prie jos akių tas juodas, labai 
gražias uždangėles —* nežinia, kaip jas 
vadina.

Tuo būdu atsiminęs Kudlatką, Pavlikas 
pajuto neramumą. Kaip ji ten be jo gy
vena viralinėje? Ar teta jai duoda avi
žų ir šieno? Ar pelės nenugraužė jai uo
degos? Tiesa, uodegos jai jau maža teli
ko — dvejetas trejetas plaukelių ir vinu
tė, — bet vis dėlto ...

Jausdamas baisų nekantrumą, Pavli
kas iškišo į šoną liežuvį ir nubėgo prie 
namų paraginti tėtės ir Petios.

Tačiau, kad ir kaip jį jaudino Kudlat
kos likimas, vis dėlto jis nė valandėlę ne
užmiršo savo kelionės maišelio, ant 
raikščiuko kabančio per petį. Jis stipriai 
už jo laikėsi abiem rankutėm.

Ten, be šokolado plytelės ir kelių sū
dytų sausainių “Kapiten,” gulėjo svar
biausioji jo brangenybė: taupomoji dė
žutė, padaryta iš “Kakavos Einem” 
skardinės. Ten buvo laikomi pinigai, 
kuriuos Pavlikas rinkosi dviračiui pirk
ti. Pinigų jau buvo gana daug: apie 
trisdešimt devynios kapeikos.

Tėtė ir Petia, atsigėrę ką tik melžto 
pieno su pilka kvietine duona, jau ėjo 
prie diližano.

Petia atsargiai po pažaste nešė savo 
brangenybes: butelį su spiritu užpilto
mis jūros adatomis ir plaštakių, vabalų, 
kriauklelių bei krabų kolekcijas ...

Visi trys širdingai atsisveikino šeimi
ninkus, išėjusius jų palydėti prie vartų, 
susėdo į diližaną ir išvažiavo.

Kelias apie fermą darė vingį.
Diližanas, žvangėdamas pririštu vie- 

dru, pravažiavo pro vaisinį sodą, pro la
pinę, pro diendaržį ir paukštyną. Paga
liau, jie susilygino su garmanu, tai yra 
su ta lygia, gerai suplūkta aikštele, ku
rioje kulia ir vėto javus. Vidurinėje Ru
sijoje tokią aikštelę vadina toku, o Be
sarabijoje — garmanu.

Už kelio pylimo, tirštai apaugusio pil
ku nuo dulkių žirniamedžiu su daugybe 
pailgų gelsvai raudonų uogų lašelių, iš 
karto prasidėjo šiaudinis garmano pa
saulis.

Kūgiai senų ir naujų šiaudų, dideli 
ir aukšti kaip namai, sudarė visą mies
tą. Čia buvo tikros gatvės, skersgatviai 
ir gatvės be išėjimo. Vietomis, po sluok- 
snėtomis, beveik juodomis labai senų 
šiaudų sienomis, prasikalusios iš stand- 
rios, tartum ketinės žemės, degė nuosta
biai grynos ir skaidrios smaragdinės 
kviečių diegų dagtelės.

Iš garo variklio kamino veržėsi tiršti 
opaliniai dūkiai. Buvo girdėti staugia
mas nematomos kuliamosios mašinos 
dūzgimas. Mažutės bobos su šakelėmis 
vaikščiojo ant naujo kūgio viršaus ligi 
kelių kviečiuose.

šešėliai javų, nešamų šakėmis, lakstė 
pelų debesyje, prakirstame saulės švie
sos balkių.

Švysčiojo maišai, svarstyklės, svars
čiai. Paskui praplaukė vos tik iškultų 
javų kalva, apdengta brezentu.

Ir diližanas išvažiavo į atvirus Stepus.
(Bus daugiau)

500 Amerikos Lėktuvų 
Smogė Japonijai

Tokio radijas teigė, kad 
bent 500 Anierikos bomba- 
nešių ir kitų lėktuvų puolė 
didžiąsias Japonijos salas 
Kyshu ir Honshu, atakavo 
japonų laivyno stovyklas 
Sasebo ir Kure ip triuškino 
karinius įrengimus Okina
wa saloj, Ryukyu salyne.

Japonai tebeskelbia, kad 
desetkai tūkstančių ameri
kiečių įsiveržę į Okinawą 
ir aplinkines salas. Ameri
kos komanda nieko apie tai 
nesakė.

STREIKAS LĖKTUVŲ 
FABRIKE

Detroit, Mich. — Sustrei
kavo 110 inspektorių Hud
son auto, kompanijos fabri
ke, statančiame karinius 
lėktuvus. Dėl inspektorių 
streiko buvo pasiųsta namo 
apie 7,000 darbininkų.

Maskva. — Sovietai kovo 
28 d. visuose frontuose su
daužė bei išmušė iš veikimo 
98 vokiečių tankus ir moto
rines patrankas ir nušovė 
23 jų lėktuvus.

Japonų radijas pranešė, 
kad keturi būriai karinių 
Amerikos laivų plaukioja 
tiktai už 25 mylių į pietus 
nuo Japonijos.

~ PRANEŠIMAI

Notice is hereby given that Dolly 
Fruit Products Corp., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark "Dolly” with the Secretary 
of State of New York, to be used 
on food products, namely, syrups 
for beverages. (65-82)

Notice is hereby given that "Yeah 
Man” Products Co., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark "Yeah Man”’and "Hula-Kula” 
with the Secretary of State of New 
York, to be used on food products, 
namely, syrups. (65-82)

Notice is hereby, given that I. 
Lefkowitz & Sons, Inc., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark "Blossom” with the Secretary 
of State of New York, to be used 
on food products, namely, beverage 
syrups. (65-82)

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 882 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
(Palla’s Rost.)

882 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2193 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 52 Meserolc Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD JOHN COSGROVE 
(Meserolo Rest.)

52 Meserolc Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 281 New Lots Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO MILLSTEIN 
(New Lots Bar & Grill)

281 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2265 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 40 Beard Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM WALDMAN
40 Beard St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 155 Greenpoint Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1522 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1823 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAY T. HASSELMANN 
(Estate Harry A. Hassolmann) 

(Haye’s Road House)
1823 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 370 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
76 St. Marks Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EAGLE SPIRITS CORP.
76 St. Marks Ave., Brooklyn, N. Y. A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1772 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4024 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FANNIE ELLMAN
4024 — 8th Avenue. Brooklyn, N. Y. R.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law qt 2226 Surf Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SURF BAR & GRILL. INC.
2226 Surf Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4772 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 137 — 5th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD HOURICAN
137—5th Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6792 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDMOND HOURIGAN
112 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 735 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILBERT CURRAN
735 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. R.

Telef. HUmboIdt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

2_ 4VALANDOS: g_ g Sekmadieniais nėra valandų.

Lietuvių Kuro Kompanija 
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkdi, užsisakykite iš ankšto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname 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 7-1661

NOTARY • 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-504i>

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

NOTICE fl hereby given that License No. 
RL 4736 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 349 Central Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PFEIFFER 
(Central PalAce Cafe)

349 Central Ave., Brooklyn, N. Y. R.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 257 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONNELL McCUNNINGHAM
257 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2199 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2081-83 Flatbush Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILBERT CURRAN 
2081-83 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. R.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4295 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 180 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES VIOLA
180 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2174 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 232-4 Troy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL JOSEPH COLLINS 
(Kozy Tavern)

232-4 Troy Avenue, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 787 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE ABBRACCIAMENTO 
787 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 343 has been issued to the undersipmed 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Carlton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

12 CARLTON AVE. REST. CORP.
12 Carlton Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 362 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1069 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DE MARTINO
1069 Bergen St., Brooklyn, N. Y. R
NOTICE is hereby given that License No. 
L 839 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SALDINGER
563 Gates Ave. , Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
L 671 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
107 — 3rd Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BALTIC WINE & LIQUOR CO.
107 — 3rd Ave., Brooklyn, N, Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4046 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section in? of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3222-3224 Church Ave. .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATTHEW MURPHY
3222-3224 Church Ave., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
HW 257 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
112(4 — Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FORTUNATO SĖSTI
112(4 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 655-7 Grand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES & JOHN LYONS
655-7 Grand Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1467 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LYONS TAVERN. INC.
1467 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y, T

USED FAT WORKS HERE!

One pound of used fat is required 
to supply medicines to maintain 
one bed in a military hospital for 
12 days. Save every drop of used fat.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6925 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 650 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWIN WILINSKI 
(Waterfront Bar & Grill)

650—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 361 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
501 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADOLF MINTZ 
DoKaih Franklin Liquor Mart.

501 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2241 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1813 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tlie premises.

CHRISTOPHER SCOTT
1843 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4301 ■— Fourth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MAGUIRE
4301 Fourth Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 552 —Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

• WILLIAM MAGUIRE
552—Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1948 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3386-8 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER BUZELIS 
Crescent Palace

3386-8 Atlantic Ave., Brooklyn. N. Y.

Thomas J. Klimaitis 
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių, 
šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA. 
TeL 8-6723.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IB ALIN®)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID AI ir ki
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro-

į 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 užtikrina 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
' Sekm. 9 A. M. - 2 P. M.



Ar Leistina Vartoti 
Gyvulius Tyrimam?

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Kitame bandyme jie iš

traukė visą kraują iš gyvo 
šuns. Beleidžiant kraują, 
šuns širdis vis silpniau pla
kė, kvėpayimas menkėjo ir 
galop šuva mirė. Kada neli
ko jokio gyvybės ženklo, tie 
mokslininkai palaukė dar 
10 minučių ir ėmė pumpuot 
šuniui kraują atgal. Po 
trumpo laiko šuva pasveiko 
ir gyveno taip normaliai, 
kaip pirm tos operacijos.

Naudojant p a t y rimus, 
gautus iš tų bandymų, buvo 
atgaivintas ne vienas Rau
donosios Armijos karys, 

miręs dėl kraujo nubėgimo.
Medikalis anglų moksli

ninkas Joseph Lister 19- 
me amžiuje surado kai ku
riuos chemikalus ir būdus, 
kaip apsaugot nuo apkrėti- 
mo ir mirties ligonį, ku
riam daroma operacija. Ta
tai jis išbandė, dalydamas 
tyriamąsias operacijas gy
vuliams. Tuometinė Angli
jos karalė Viktorija asme
niniai atsišaukė į Listerį, 
kad liautųsi daręs tokius 
bandymus. Jis atmetė kara- 
lės prašymą ir savo pareiš
kime Karališkajai Komisi
jai pasakė, kad be gyvulių 
naudojimo būtų negalima 
buvę atrasti apsaugas „ope
ruojamiems žmonėms.

Ehrlichas nebūtų išradęs 
salvarsano, vaisto sifiliui 
gydyti, jeigu jam būtų bu
vę uždrausta naudot gyvu
liai bandymams. Behringas 
išrado čiepus prieš difteri- 
ją, vartodamas baltąsias 
žiurkes tyrimams. L. Pas
teur nebūtų suradęs, kaip 
išgelbėti pagedusio šuns ap
rietą žmogų, jeigu jam bū
tų buvę užginta gyvi šunes 
bandymams naudoti.

Dar 16-me šimtmetyje ne
buvo žinoma, kaip kraujas 
teka žmogaus kūne. Jei ne 
gyviems gyvuliams padary
ti tyrimai, tai kraujo apy
taka gal dar ir šiandien bū
tų paslaptis.

Nauji stebėtinieji vaistai, 
sulfa ir penicillinas taip pat 
buvo pirma išbandyti ant 
gyvulių ir tik po to pritai
kyti žmonėms. N. M.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Svarbi prelekcija sveikatos klau

simu įvyks sekmadienį, balandžio 8 
dieną, 4 vai. po pietų, 376 Broad
way. Prelekciją mums duos Lilian 
Masteika, "nutritionist” iš Visiting 
Nurses Association. Ir turėsim mar
gučių ir kitų vaišių, taipgi bus ati
duotas radio priimtuvas. įžanga ne
mokama. Rengia ir kviečia visus 
ALDLD moterys. (77-78)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 ir LDS 8 kuopų susi

rinkimas įvyks 3 d. balandžio, 7:30 
v. v., Junginėj salėje, 180 New York 
Avė. Kadangi dabar laikas visiems 
brangus, tai Literatūros kp. susirin
kimai įvyks kartu su L.D.S. 8 kp., 
todėl yra svarbu, kad visi nariai 
dalyvautų ir užsimokėkite duokles. 
— V. J. Kasparas, sekr. (78-79)

Filipiniečiai susilaukė išlaisvinimo ir maisto.

Scranton, Pa.
šio miesto katalikiška mer

gaičių kolegija Mary wood Col
lege, kurią globoja kunigai ir 
minyškos, parsikvietė pagarsė
jusį pažangiečių plūdiką Geo. 
E. Sokolsky, kad tas pagelbėtų 
jiems kovoti prieš progresą, 
nes ir tam gaivalui viskas po 
kojų pinasi, kas tik kovoja 
prieš fašizmą. Jam ne tik ..kad 
Stalinas yra ‘blogas, bet ir 
Churchillas, o taip pat ir Rod- 
seveltas negeras. Iš jo tiradų 
padarai išvedimą, kad naciai ir 
japoniški žvėrys yra artesni 
prie jo širdies, negu tie, kurie 
kovoja, kad padaryti jiems ga
lą. Čia jis daug graudžių verk
smų apieravojo londoniškei len
kų “valdžiai,” bevaitodamas 
apie ponstvos likimą, bet apie 
liaudies padėtį tai nei gu gu. 
Tokiems gaivalams nerūpi 
biednuomenės padėtis, bet tik 
ponstva ir dvarininkai. Apie 
pažintį šio miesto kunigų ir 
minyškų su Sokolskiu tegalima 
tik tiek pasakyt: Toki tokį pa
žino ir ant alaus pavadino.

Pas mus randasi ir daugiau 
verksnių. SLA septintojo aps
kričio suvažiavime, Wilkes 
Barre, V. A. KerševiČius kal
bėjo “prijaučiančiai apie Lie
tuvos žmonių kančias,” bet iš 
visų savo sylų agitavo už sme
tonišką pademeniją, kad Lietu
va būtų “užtarta” ir vėl iš nau
jo atstatyta. Ir šio pono ašaros, 
tai tik krokodiliaus ašaros, nes 
jis žmonių kančiom nesirūpi
na. Jis, taip kaip ir jo kolegos, 
dar vis sapnuoja apie grįžimą 
smetonizmo ir dėl jo dirbo.

RWR vietinis skyrius veikia 
labai pasekmingai. Yra suorga
nizuota daug siuvimo ir mez
gimo grupių. Net viena ugnia
gesių komanda turi mezgiamą 
mašiną ir mezga dėl Sovietų 
žmonių. Dauguma draugijų ir 
organizacijų aukoja ir renka 
vaistus. Rūbų rinkliava irgi 
eina gerai. Taigi RWR darbas 
pas mus yra labai pasekmin
gas.

Dabartiniu laiku lenkai turi 
muilo rinkliavą dėl “Lenkijos 
žmonių.” Pasiteiravus, per kur 
jie mano muilą siųsti, aiškino, 
kad bando gauti teisę su muilu 
siųsti ir savus “muilo dalyto
jus.” Nežinia ar jiems tas pa
siseks ar net, vienok, žinant, 
kad muilą kandys neėda, gali
ma duoti didesnį kreditą len
kams muilo kolektoriams, negu 
lietuviams iš “bendro fondo” 
drabužių rinkėjams, kurie jau 
ilgas laikas kai šeria kandis 
surinktais drabužiais.

Nors LPTK lig kad apsnū
do, vienok vis tik po biskutį 
veikia. Pastaromis dienomis li
ko pasiųsta keli siuntiniai dra
bužių ir rinkimas eina tolyn. 
Gal būt, kad ir vėl veikimas 
pagyvės.

Vietinės LLD, 38 ir 39 kuopos 
jau yra pilnai užsimokėję už 
šiuos metus. Dabar draugai tu
rėtų pasidarbuoti, .kad gauti 
naujų narių. Kor.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo dėdės Jurgio Skie- 

čiaus. Iš Lietuvos paeina nuo Prie
nų parapijos. Paskutinį sykį (1933) 
girdėjau, kad gyvena Sheboygan, 
Wis. Kiek žinau, turi du sūnus ir 
vieną dukterį. Prašau jo paties at
sikreipti, arba kas žino apie jį, ma
lonėkite man pranešti. Turiu svar
bių reikalų aptarti su juom. Iš 
anksto, tariu ačiū! Katherine (Kar-

1 klytė) Lesevičienė. Antrašas: 
j Katherine Lessack, 1144 Liberty 
i Ave., Hillside, N. J.

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimes Mirties 50c
Girtuoklių Linksmos Dainos 15c
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes .....  10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas Ir Darbai ...... ... —.._  30c
Mikaldos Papasakojimai .... ........    25c
Duktė Marių, graži apysaka 25c
Duktė Gyvena Pūstynėjo —.......—...— 25c
Burykla ir Burtininkas ...................... 25c
Kunigas Smitas, papjovė Savo Meilužę

ir Paskandino Hudson Upėj—
su meilužės paveikslu.................... 15c

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
Velniokas Tiltas, Erodas Boba ........ 35c
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas ...... ..  75c

Sapnas Marijos Alyvų Kalne   — 15c
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 25c
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta SI,25 
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............  11.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su

paveikslais ....................................... 25c
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jj gausi, tai
viską ant pasaulio žinosi ........... 20c

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... 35c
GREGORIUS buvo prirakytas ant sa

los per 17 metų už tėvų nusidė
jimus ir tapo POPIEŽIUM ....... g5c

Sebūklingas Zerkilas .......................... 25c
DVARINĖ PANA, graži apysaka .... 25c
GRIGO Kalėdos ir nusiminimas se

no Jaunikio ...................................... 35c
PINIGAI galvažudžiai ir kaip Rąžan

čius išgelbsti nuo smerties ......... 25c
Geros naminės rodos ir daug juokų 15c 
Trys učkeiktos karaliaus dukterės ..... 25c
RAGANA ir keliaunikas Jonas ........... 30c
KELIAUTOJAI į Šventą žemę JERU-

ZOLIMĄ ...........  25c
Kabalas, Zobovos Knygutė .................. 10c
Praloto Olšausko Darbai ................ 25c
Ko Nori Kunigas Kaulinis.................. 10c
Lengvas Būdas Išmokt Angių Kalbos

be kito pagelbos .......................... 35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos
yra ir kur jų galima gauti ......... 25c

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir
gydytis ............................................... 30c

Virėja, knyga apie su 450 visokių
gaspadinystės pamokinimų............  *1.00

Pekla, su paveiksi. Parodo, k/ikioj
vietoj ji randasi ir kaip .kankina 30c

GROMATOS į Lietuvą su paąyeikinimais ir 
gražiomis kvietkelėmčms; apie 15 skirtingų 
pasveikinimų bei dainų. Tuzinas 40c, 3 tu
zinai už $1, arba 10 tuzinų už $3.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos *2.25c 

Mostis nuo bile kokio niežulio skaudulio, 
rožės įsikirtimų, apdegimų ir vėžio *2.25.

Nervų ir nuo sutukimo po 85c; Inkstų 
arbata, varo akmenėlius 60c; Kraujo Va
lytojas 60c; Kosulio, Kokliušo ir Dusulio po 
60c; Vandeninės ir Širdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriškumo 85c; Nuo Užsisenėjusio 
Kataro (hey-fever) 85c; Nuo Cukrinės Li
gos (diabetų) 85c; Nuo Pražilimo ir Pleis
kanų 60c: Nemalonaus kvapo iš burnos 85c; 
Reumatiškų sausgėlų 60c; Palangos Trejan- 
kės (stambios) 60c: nuo surūgusio pilvo 
((heart-burn) 85c; Pailių arbata ir mostis 
po 85c;

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimų *1.25.

Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 pakeliai 
už $1.

M. ŽUKAITIS
884 Dean Street, 

SPENCERPORT. N. Y.

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

Kurios Prašalina Daugybę Įvairių 
Ligų. Skaitykit Atydžiai Vardus 
Mosčių ir Jsitėmykite nuo Kokių 

Ligų Jos Pagelbsti.
No. 1. M. J. SVILPA’S Miracle Oint
ment. For Toothache; irritation and 
hardening of the gums.—šita mos
tis prašalina danties skaudėjimą ir 
sustiprina smegenis. Kartais žmogus 
neturi dantų, kad smegenis nesvei
kos, vartok šitą mostį, gausi pagel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jį. Šita mostis priimni 
vartot ir ne kenksminga.

4 Kaina—1 oncas $1.00
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re
commended as an application for ex
ternal pains. Šita mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo, šita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus.

Kaina—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri
tation. Šita Mostis Stebuklingai gel
bsti nuo daugybės įvairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė
rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutimo, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, žaiz
das, Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Kornų, nuo Šalčio ir nuša
limo ir daugybės Odos nesveikumų.

Kaina—$1.25 
No. 4. M. J. SVILPA’S New Disco
very—Salve for Poison Ivy. šita 
mostis prašalina įvairius niežėjimus 
ir nuo Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oncus.
Mano antrašas:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 78, Sta A. 
HARTFORD, CONN. 

Vietiniam—-63 Putnam St.

EV. 4-7345

EXTERMINATING
416 So. 5 th Street

COMPANY
Brooklyn, N. Y

Sjtecializuojamės naikinimu brudo ir pelių. I’asiniatykite su 
mumis dėl vargų nuo blakių* 

Skysčius parduodame ir mažais kiekinis.
IŠNAIKINAME 

ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokį bradą.

Jūsų varginimosi dėl brudo ir pelių užsibaigs kai atsikreipsite 
į BLUE RIBBON EXTERMINATORS.

Dieną ir Naktį Patarnavimas. Visas Darbas Gųarantuotas.
Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUI.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
... darbui prie lokomotyvų 
budavojamų karo pastan
gom. Gera alga, viršlaikiai 
ir pakilimai esantiems tin
kamais.
Pasiklauskite savo artimiausiame 
USES ofise kur kreiptis ar eikite 

į fabriko employment ofisą.

BALDWIN LOCOMOTIVE 
WORKS,

Chester Pike, Eddystone, Pa.
(79)

PAPRASTI DARBININKAI
100

U. S. Valdžios Darbas
10 Valandų Diena 

Viršlaikiai ir Laikas ir Puse 
Už viršaus 40 Valandų Savaitę 

Kreipkitės:

JAMES KING & SON
INC.

CONTRACTORS 
CAMP UPTON, L. I. 

Važiuokite Long’ Island Trau
kiniu iki Patchogue. Bušai pa
sitinka visus įvažiuojančius 

traukinius.
Ar Šaukite:

PE. 6-2863 dėl sutarties.
(83)

REIKALINGI 8 EX-KARIAI 
DARBUI ANT GOLF COURSE. 

GERA ALGA. 
NUOLATINIS DARBAS 8 MENESIAMS 

METUOSE.
BALTUSROL GOLF CLUB, 

SPRINGFIELD, N. J. 
KREIPKITĖS LAIŠKU.

(79)

REIKALINGI 
TOOL IR DIE MAKERS 

AUKŠČIAUSIOS GALIMAI ALGOS. 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

DARBININKAI REIKALINGI PILNAM 
AR DALIAI LAIKO. 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
KILLION TOOL & MFG. CO., 

DEPOT ST., VERONA, N. J. 
VERONA 8-9396

(79)

REIKALINGI 
LIGONINĖS APVALYTOJAI

NUOLATINIS DARBAS 
DUODAMA TRIS KARTUS PAVALGYTI.

ROCKEFELLER INSTITUTE 
66TH ST., & YORK AVĖ.

(79)

MUMS REIKIA 1S 
PATYRUSIŲ MECHANIKŲ

Naujam DeSoto Plymouth Service Station, 
Woodside, L. I.

GERA ALGA IR PUIKIAUSIOS DARBO
SĄLYGOS.

Graži proga pakilimam.
L. L MOTORS INC.

59-15 37TH AVE., WOODSIDE, L. I.
HAVEMEYER 9-8584

(79)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ŠNIŪRŲ DARBININKAI 
MOKINIAI 

ABELNAI PAGELBININKAI 
Daug viršlaikių 

jei pageidaujama
BŪTINAS DARBAS

nuolatinis Darbas
ADAMS CONTRACTING 

ENTERPRISES
113 NORTH 3RD ST. 

BROOKLYN.
; j______________ (77)

VYRAI & MOTERYS
DALIAI LAIKO NUO 10 A.M. IKI 4 P.M. 

TAIPGI PILNAM LAIKUI

BŪTINAS DARBAS 
LANKSTYMUI CARTONS 

MAISTO PRODUKTAM 
Reikalaujama atliokamumo pareiškimo.

ROSSOTTI
LITHOGRAPHING CO.

8511 Tonnelie Ave.
NORTH BERGEN, N. J. (82)

Lie. by Board of HealthE ^IB B o?u

APTARNAUJAME 
NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
Mechanikai ir Mechanikų Pagelbininkai 

Viršų Taisytojai
Valytojai ir Mazgotojai (vyrai ir moterys)

GERA ALGA
Reikalingas Atliekamumo Paliudijimas

MANHATTAN TRANSIT CO.
359 LEXINGTON AVE. CLIFTON, N. J.

(81)

OPERATORIAI
VYRAI 

Prie

Orlaivines Rūšies Vėlų Susukimo 
GERA ALGA

HACKENSACK CABLE CORPORATION 
65 Zabriskie Street 
Hackensack, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(80)

MERGINOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Lengvas darbas kosmetikų fabrike. 
55c I VALANDĄ—40 VALANDŲ SAVAITE 

NUOLAT! LINKSMA! PAKIUMAI!

TURNER-HALL CORP.
142 5TH AVE. (19TH ST.) N. Y. C. 

______________________________________ (78)

MERGINOS
16 METŲ AR VIRŠAUS

Tos, kurios yra linkusios prie atlikimo įvai
raus darbo. Labai gera alga besimokinant. \ 
Linksmos aplinkybes. Kreipkitės nuo pirma

dienio iki penktadienio nuo 9 iki 4 r.M.
PENNSTATE CIGAR, INC. ’
426 E. ALLEGHENY AVENUE

PHILADELPHIA, PA. /
____________ ________ __________________ (82)

MERGINOS—MOTERYS
18 iki 45 

BOTINA PRAMONĖ 
Be patyrimo 
VIRŠLAIKIAI

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
KEINER-WILLIAMS

STAMPING COMPANY
87-46 123RD ST. 

RICHMOND HILL, L. I. 
VIRGINIA 9-5100.

________________________ LIU
MERGINOS-MOTERYS 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

GERA ALGA 
Automatiški Pakėlimai.

5 dienų savaitė 
Puikiausios darbo sąlygos. 

Poilsio Tarpai
Nemokamai skalbimo aptarnavimas.

Gimimo ar krikšto paliudijimai reikalingi.
BREYER ICE CREAM CO.

35TH ST., & QUEENS BLVD.
LONG ISLAND CITY

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
_______________________________________Lili

MAŠINŲ OPERATORĖS 
LAVINTOS—NELAVINTOS
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
SVIESI, ORINGA DIRBTUVĖ

Viršlaikiai, jei pageidaujama; gera alga. 
(Prisilaikoma WMC Taisyklių) 

VIDA MFG. CO.
191 West let Street, Clifton, N. J. 

SHERWOOD 2-2046
___________________ (80)

REIKIA OPERATORIŲ 
PATYRUSIOS 
Sekšin Darbas

Uždirba $45 į Savaitę ir Viršaus 
Už 35 Valandas.

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
JAMAICA SHIRT

172-12 Jamaica Ave., Jamaica, L. I. 
(78)

AUTOMATINĖS
SRIUBŲ MAŠINOS OPERATORIAI

PLEITYTOJŲ PAGELBININKAI
MEDŽIAGŲ KRAUSTYTOJAI

SVARSTYKLIŲ VYRAI

ELASTIC STOP NET CORP.,
2330 Vaux Hall Road
UNION, NEW JERSEY

Telefonuokite Unionville 2-6000

Elektros Pajėga Preso 
Operatoriai 

Ir Pakuotojai
NAKTINIAM ŠIFTAM
NUOLATINIS DARBAS

55 VALANDŲ SAVAITĖ 
Laikas ir Puse už Viršlaikius.

Technical Metal Stamping
835 Union St., Brooklyn.

(83)

BERNIUKAI—VYRAI
18 IKI 60 

Būtina Pramonė 
Nepatyrę Darbininkai 

VIRŠLAIKIAI
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

KEINER-WILLIAMS
STAMPING COMPANY

87-46 123RD ST. 
RICHMOND HILL, L. I. 

VIRGINIA 9-5100.
(78)

REIKIA VYRŲ
Abelnam daržininkystės darbui. $5 IR 36 

Į DIENĄ. Nuolatinis darbas.
MAPLE GROVE CEMETERY, KEW GAR
DENS ROAD & LEFFERTS BLVD., KEW 
GARDENS, L. I. (8th Ave. Subve iki Kew 

Gardens—Union Turnpike Stotis)
VIRGINIA 7-4970. (81)

AMATNINKŲ 
PAGELBININKAI

Padėti abelnai amatninkams 
Šiek-tick apvalymo.

$44
58 VALANDŲ SAVAITE 

Pokarinė Proga
SELECTAR MFG. CORP.

21-10 49TH AVENUE 
LONG ISLAND CITY.

;(7?)
TOOL DESIGNERS, 1-MOS KLASES 

AUKŠČIAUSIOS ALGOS — VIRŠLAIKIAI. 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

McKKEN & STOOTHOFF, 29 N. BtlOAD ST. 
RIDGEWOOD, N. J. RIDGEWOOD 6-4485. 

(81)

REIKIA VYRŲ
METALO IŠDIRBYSTĖS 

DIRBTUVĖJE
NUOLATINIAI DARBAI

DRAFTSMANŲ
SANDĖLIO IR IŠSIUNTIMŲ

RAŠTININKU * 
APVALYTOJAI

DIRBTUVĖJE 
PAGELBININKŲ 

MAŠINISTŲ
Telefonas 

STILLWELL 4-5785
(80)

REIKIA 2 BERNIUKŲ
Pagelbėjimui Išsiuntimų

Raštininkams
40 VAL. SAVAITE, 5 DIENOS 

$29 PRADŽIAI 
Daug Viršlaikių

HARRY GLEMBY, INC.
215 _ 4TH AVĖ. (8-TOS LUBOS) 

Atydai Mr. Boxer
(78)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

Ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA.

(77)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(79)

ATYDAI
KARO VETERANUI

Reikalingas kaip pakuotojas Ncwarko kom
panijos sandėlyje. 40 valandų savaitė.

Geros darbo sąlygos.
TELEFONUOKITE L. K. ROSS 

BIGELOW 8-3000
(80)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
LAVINTI—NELAVINTI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
ŠVIESI, ORINGA DIRBTUVĖ 

Viršlaikiai, jpi pągeidaujama: gera alga. 
(Prisilaikoma WMC Taisyklių) 

VIDA MFG. CO.
191 West 1st Street, Clifton, ĮL J. 

SHĘĘWOOD 2-?046
___________ ' ________(80)

MEDŽIO KILNOTOJAI
BŪTINAS DARBAS 

Daug Viršlaikių 
CHARLES F. FISCHER & CO. 

1380 RANDALL AVE. 
(Kampas Hunts Point Ave.) 

BRONX. N. Y.
...........  ........................................ (79)

VIRTUVĖS DARBININKAI abelnam darbai 
ligoninėje. Apmokamos vakaeijos, linksmos 
aplinkybės. Duodamas valgis ir Uniformai- 

Gyvenimas ant vietos ar kitur.
404 HART ST., BROOKLYN

(77)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

BRAIŽYTOJOS
PATYRUSIOS IR NEPATYRUSIOS 

TURI BOTI HIGH SCHOOL BAIGĘ. 
PAGEIDAUJAMA SU ŠIEK-TIEK PIEŠIMO 

AR MENINIO PATYRIMO. 
LINKSMAS DARBAS 

GERA ALGA 
JPąiSILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

SINGER ENGINEERING CO.,
35-37 ELLIS AVE.. 
IRVINGTON. N. J. 

ESSEX 2-7151.
(79)

DIENINĖS VALYTOJOS
PILNAM LAIKUI—DALIAI LAIKO 

LIGONINĖJE 
NUOLATINIS DARBAS.

ROCKEFELLER INSTITUTE 
66TH ST., & YORK AVĖ.

(79)

SKALBYKLOS DARBININKĖ
NORINTI MOKYTIS

GARU PROSIJIMO OPERACIJŲ 
NUOLATINIS DARBAS 

VALANDOS 8 IKI 5; 12 ŠEŠTADIENIAIS

ROCKEFELLER INSTITUTE 
66TH ST., & YORK AVĖ.

(79)

VIRTUVĖJE-PAGELBININKĖS
PILNOS APTARNAUTOJOS

NUOLATINIS DARBAS
ROCKEFELLER INSTITUTE

66TH ST. & YORK AVĖ.
(79)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Ofiso Darbininkės
Filing Darbininkei

Typįets 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės
A. N. NELSON, INC.

370 HAMILTON AVE.
(kamp. Court St.) 

BROOKLYN.
CUMBERLAND 6-3860

(77)

VIRTUVĖS DARBININKĖS abelnam darbui 
ligoninėje. Apmokamos vakaeijos, linksmos 
aplinkybės. Duodama valgis ir Uniformos.

Gyvenimas ant vietos ar kitur.
404 HART ST., BROOKLYN

(77)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITfiS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
(79)

Buy More Bonds
-
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NewYorl«)^/£^Ztntoi
Nei ant Arklių Darbinin- 

kas Nepasivijo Neuž
dirbtos Laimės

Kenneth O’Neill, 36 m., iš 
Manhasset, buvęs Grace Na
tional Banko tarnautoju, nu
teistas 18 mėnesiu kalėti už 
išeikvojimą $30,000 banko pi
nigų bėgiu pastarųjų šešių 
metų. Iš tų $20,000 jis praki
šęs arklių lenktynėse.

Daug žmonių būtų laimin
gesni, jeigu kartą ant visados 
suprastų, kad visiškai nėra to
kio dalyko, kaip pralobimas iš 
laimėjimų — iš bile kokių lo
terijų. Jos daromos laimėjimui 
tų, kurie jas daro. Tiesa, kam 
nors pasitaiko išlošti dalelė 
tūkstančių žmonių sudėtų pi
nigų, bet tūkstančiai pasilie
ka nieko negavę. Dėl to kiek
vienam yra tūkstančius kaitų 
proga liktis tarp tų tūkstančių 
nieko negavusių, negu vienu 
gavusiu .

Visokie privatiški laimėji- 
mai-lošiai yra tų loterijų lei
dėjų pasipelnymui iš lengvati
kių, kurie tankiai pražudo 
tiems lošiams visą šeimos tur
tą ir prasiskolina svetimiems.

Vieninteliai pateisinami lo- 
šiai yra visuomeniškiems tiks
lams, kuriems žmogus vistiek 
duotų, kaipo auką. Tokie tar
pusaviniai, tankiai vieni ki
tiems artimai pažįstamų žmo
nių grupių draugiški žaidimai 
negali nei “suėsti” žmogaus 
viso gyvenimo, nes jie pasitai
ko retkarčiais, tam tikrose su
eigose ir išlaidos ant jų mažos.

Greta to, kad lengvatikiai 
nesamų laimių jieškotojai pra- 
kiša pelnagrobiam visus savo 
uždarbius, didžiuma iš jų bū
na ir fiziškai sukliurę, jų ner
vai suįrę. Neseniai man teko 
matyti vienoj visuomeniškoj 
įstaigoj jauną žmogų baisiai 
nervuojantis, kada įstaigos ra
dijas perdavinėjo karo žinias. 
Jo nervavimasis atkreipė dau-' 
gelio atydą. Greta manęs bu-l 
vusi grupė pašnabždomis pra
dėjo reikšti užuojautą:

—Turbūt tas jaunas vyras- 
bus praradęs kare daug savo 
mylimųjų!

—Norisi girdėti karo žinias, 
bet ar ne geriau uždaryti ra
diją.

—Iš tikro. O gal tai karo ve
teranas, kare sukrėstais ner
vais. Priminimas jaudina. Pa- 
tarkim patarnautojui uždaryti 
radiją, žinių pažiūrėsime laik-i 
raštyje.

Po tokio pašnekesio, vienas] 
nueina ir jausmingai, tykiai] 
informuoja patarnautoją. Pa
tarnautojas pažvelgė to vyru
ko linkme, nusikvatojo ir kai 
ką ironiško pasakęs atsuko ra
diją ant arklių lenktynių skel
bimo.

—Tas vyrukas buvo atmes
tas nuo kariškos tarnybos tik 
dėl sukliurimo nervų ir visos 
sveikatos nuo gembleriavimo, 
— papasakojo geraširdis in
formantas, sugrįžęs prie savo 
draugų.

—Ir dėl tokio paleistspar- 
nio žąsiuko mes turėjome pra
leisti karo žinias, — veik vien
balsiai šuktelėjo kiti, — iš 
karto nustebę ir pikti, paskiau 
pasileisdami juokais.

Tokių, kaip minėtasis O’
Neill, “laimės” kriminališkai 
sužalotų žmonių nuteisia kas 
kelinta diena. Bet henuteistų, 
tik save nuskriaudusių “laimė
mis” žmonių yra tūkstančiai.

M-8.

Kainų Administracija Užvedė 
Bylas Prieš Mėsos Gamintojus
New Yorko valstijoj perei

tą savaitę išduota teisminiai 
reikalavimai-įsakymai 14-kai 
skerdyklų savininkų nepirkti 
galvijų permokėtomis kaino
mis ir vesti aiškius ir pilnus 
rekordus visko, kas perkama 
ir parduodama.

šis yra pirmas tos rūšies 
veiksmas po suteikimo Kainų 
Administracijai įstatymiškos 
galios nustatinėti lubines kai
nas į skerdyklas pristatomiems 
gyvuliams. Toji galia buvo 
duota nuo sausio 29-tos. Ir tie 
pirmieji 14, įkaitinti už nesi
laikymą tų patvarkymų, yra 
pasekmė nuo to laiko pradėtų 
tyrinėjimų.

Tie, sako OPA, tyrinėjimai 
yra pirmi, bet ne paskutiniai. 
Kainų Administracija tikisi, 
kad pradėjus kovą prieš juo
dąjį turgų iš apačių ir vedant 
per visą maisto gamybos ir 
pristatymo vartotojams struk
tūrą, bus galima juodąjį tur
gų suvaldyti, žinoma, bus ga
lima, jeigu patys žmonės ta
me kooperuos.

Magiškos lazedelės nėra, sa
ko OPA. Jeigu priimsi su šyp
są prekę už permokėtą kainą 
iš savo krautuvininko ir apie 
tai tylėsi, tai nieko nesulauksi. 
OPA nėra šuo ir pinigas nėra

Kritęs nuo 4 Aukšto, 
Bet Mažai Tesužeistas
Thomas Price, 10 m., žaiz- 

damas sviediniu ant stogo na
mu,! 03 W. 102nd St., New 
Yorke, kaip nors prarado ba
lansą ir nukrito 4 aukštus ant 
stogelio prie apatinio aukšto. 
Iš ten nukeltas ir vežamas li
goninėn, vaikas sakė policijai, 
kad jam ant stogelio nukritus 
niekas neskaudėję, jis tik pra
dėjęs šaukti iš išgąsčio, kad 
jis nukritęs.

Ligoninėj jį gerai apžiūrė
jus, sako, kad berniukas gal 
nedaug sužeistas. Tačiau galį 
būti vidurinių organų sukrėti
mų, kurie iš paviršiaus apžiū
rėjus negalima pilnai nustaty
ti.

Stampos ir Punktai

John Cusick, veteranas, pra
sišalinęs iš armijos kempių— 
Fort Hamilton ir Edwards — 
pasiųstas 5 dienas kalėti už 
vairavimą vogtos mašinos. Jį 
kaltina, kad jis pats ir vogęs 
tą mašiną, nuo kitos mašinos 
pavogęs' leidimo lentelę ir ant 
jos perdirbęs numerius, taip
gi norėjęs suvažinėti jį gau
džiusį detektyvą.

dešra — neužuos. Ir kožną 
pirkinį peržiūrėt, persvert, 
— kožnas protiškai normališ- 
kas žmogus supras—nėra gali
mybės. Kurgi OPA gali gauti 
tiek žmonių ir pinigų jų al
goms? Pagaliau, ir gyventi ne
būtų kur, jeigu mieste prie 
milionų gyventojų turėtų pa
statyti milionus sargų. Visiem 
ką nors galintiem suprasti ir 
norintiem suprasti yra aišku, 
jog to laukti iš OPA būtų ne
sąmonė.

OPA prašo kiekvieną būti 
savo pirkinio sargu. Be to, at
likimui formalumų - raportuo
ti atitinkamoms įstaigoms pra
sikaltėlius — OPA verbuoja 
liuosnorius. Padėkite vienu ar 
kitu būdu. Jeigu jau negalite 
būti page 1 binink u patrauki
mui atsakomybėn prasikaltė
lių, tai nors padėkite saugoji
mu savo pirkinio — nieko ne
pirkimu juodojo turgaus kai
nomis. O jeigu kas piktais no
rais ar iš negalėjimo suprasti 
burčija prieš kainų, kontrolę, 
kad ta įstaiga jam ar jai ne
atneša visko ant aukso lėkš
tės, paklauskite:

—Ką jūs atlikote suvaldy
mui lupikų ? Jeigu lig šiol ne
atlikote, atlikite dabar! Dar 
yra ir ilgai bus pakankamai 
progų. T-as.

Sudraudė Kompaniją 
Nuo Lupikavimo

Staten Island’o Edison Co. 
kreipėsi į valstijinę Public 
Service Komisiją leisti jai pa
sikelti įplaukas. Komisija su
rado, kad negalima leisti.

Komisija, greta kitko, sako, 
kad firma bando savo nuosa
vybės vertybę įkainuoti tris 
kart daugiau, negu už ją mo
kėjo; kad įvesdinta kapitalo 
yra $7,100,000 mažiau, negu 
sakosi; kad arti $400,000 pa
rėkavo perdaug taip vadina
moms organizacinėms ir pri
puolamoms lėšoms (overhead 
expenses).

Miestas prieš kiek laiko no
rėjo šapas nupirkti miesto nuo
savybėn, bet negalėjo to pa
daryti, nes firma reikalavo 
permokėtinos sumos.

Balandžio 1-mą įėjo galion 
naujos stampos:

Raudonos: K2 iki P2.
Mėlynos: T2 iki X2.
Cukraus stampa 35-ta bus 

gera iki birželio 2-ros.
Numažinti ir Pakelti Mėlynie

ji Punktai:
Balandžio 1-mą pakeliama 

punktai kenuotiems žirniams 
iki 30 ir asparagams iki 20 
punktų už No. 2 keną.

Saldžiųjų vyšnių No. 21/2 I 
kenui bereikės duoti 40 punk
tų (20 mažiau), slyvoms 20 
punktų, tomaičių sunkos No. 
2 kenui 10 punktų, 46 uncijų 
įtąlpos 20 p.

Kūdikių Čeverykai Tik Su 
Stampomis

Iki šiol kūdikių čeverykai 
iki 4 dydžio parsiduodavo be 
štampų. Su pradžia balandžio 
ir tie, dydžio 0 iki 4, parsi- 
duos tik su stampomis. Pa
tvarkymas paliečia tik odinius, 
ne audeklinius. Visokį audek
liniai ir klejonkiniai čevery
kai pasilieka ir toliau parduo
dami be štampų.

Abe Grenis, prekybininkas 
iš Newburgh, New Yorko fe- 
deraliame teisme užsimokėjo 
$2,000 pabaudos už pardavi
mą 5 dėžių citrinų peraukšto- 
mis kainomis. Jis paėmęs $15.- 
21 daugiau, negu leista.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger

Miestas Jau Turįs V-E 
Dienai Smulkmenin- 

gus Planus ,
Majoras LaGuardia su savo 

pagelbininkais iš visų miesto 
department!] esąs išdirbęs pla
nus pasitikti Pergalės Europo
je Dienai (V-E Day — Vic
tory in Europe Day). Tie pla
nai neskelbiami. Tačiau, sako
ma, jie jau esą perduoti Civi
linių Apsigynimo raštinėm vi
suose miesto distriktuose. Tad, 
atėjus laikui, užteks pasakyti 
žodį ir miestas bus per tas 
įstaigas vienu kartu informuo
tas apie organizuoto tos die
nos susitikimo pobūdį.

Vienu iš žinomų didžiųjų są- 
skridžių bus masinė demons
tracija New Yorko Central 
Parke (on the Mall).

Planuoti, organizuoti veiks
mai daromi tikslu pasukti vi
suomenėj išsiveržusį džiaugs
mo entuziazmą į protingą, 
blaivų ir naudingą džiaugsmą.

Prie to, primenama, kad su 
baigimu karo Europoje dar ne
sibaigia mūsų karas visiškam 
sunaikinimui fašizmo. Europos 
karo baigos laiku mūsų vaiki
nai Pacifike tebekariaus, ken
tės, mirs kur nors Pacifike. 
Pačioje Europoje tebevaitos 
tūkstančiai tik prieš kelias mi
nutes sužeistų. Tad koks nors 
netvarkas šūkaliojimas ar per
dėtas puotavimas tą dieną bū
tų nepadorus ir nenaudingas.

Susirinkimuose, demonstra
cijose tas džiaugsmas bus pa
naudotas tinkamai išreiškimui 
pagarbos ir padėkos mūsų ko
votojams ir mobilizacijai pa
dėti greičiau užbaigti karą ir 
prieš japonus.

Švaistymąsis. “Meilė
mis” Jūrininką Pri
vedė prie Liepto Galo

Palen James Yorgensen, Jr., 
20 m., karo veiksmų prie Sa
lerno veteranas, pateko teis- 

! man už perdaug užtikrintą 
piršimąsi su savo meile. Pamy
lėti jis pasisiūlydavęs bile ku
riai. Bet randasi daug tokių 
merginų, kurios meilės nevadi
na meile be vedybų. Jis paten
kindavęs ir tas. Kas čia apsi
vesti ? Bile tik iš to kas naujo.

Taip jis sau lengvai bėgiu 
mažiau metų laiko prigyvenęs 
tris žmonas ir kūdikį. Flo
rence Booth jis vedęs balan
džio 15-tą, Jeanette Melton — 
gegužės 9-tą, Patricia Everett 
—kovo 17-tą. Pastaroji kovo 
27-tą susilaukė kūdikio. Nuo 

Į čia prasidėjo ir pradžia pabai
gos Yorgenseno “meilėms.”

Oro Transporto Komandos 
C-54 lėktuvas pereitą ketvirta
dienį parskrido iš užjūrio su 
liepsnojančiu inžinu. Lėktuvas 
laimingai nusileido ir užgesin
tas. Niekas iš 23 keleivių ir 6 
įgulos nenukentėjo ir lėktu
vas mažai tepažeistas.

Kovo 29-ta diena New Yor
ke vėl buvo rekordiniai šilta, 
su 83.7 laipsniais.

New Yorke du policistai bus 
teisiami už reikalavimą iš neg
ro gemblerio kyšių išsipirki
mui nuo bausmės.
1]

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

PRIEINAMOS KAINOS

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos 'Prieinamos

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

Pataisa
Laisvės kovo 24 d. laidoj, 

mirimų skyriuje, buvo praneš
ta, kad Joseph Bunatis, mirė 
kovo 22 d. Turėjo būti: Joseph 
Dunaitis, kurio laidotuvės įvy
ko kovo 26 d.

PRANEŠIMAS
BROOKLYNIEGIAMS

Lietuvių Komunistų Kliubo labai 
svarbus susirinkimas įvyks šio an
tradienio vakaro 8 vai., 419 Lorimer 
St. Kviečiame ir ne narius. Diskusi
jos apie San Francisco konferenci
ja. Sekr. (77-78)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos pramogos 

Rengimo Komisijos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, balandžio 2 d., 
Laisvės patalpoj. Visi būkite 8 vai. 
vakare. — G. Kuraitis.

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. GLenmore 5-6191

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

xrAT 5 9—12 ryteVALANDOS: į —g va^are
Penktadieniais uždaryta

F. W. Shalins
(SHALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Cirkas Pribuvo Miestan
J Bronxe esantį Mott Haven 

yard — vagonams pastatyti 
plotą — pereitą penktadienį 
įvažiavo visa mylia vagonų su 
Ringling Brothers ir Barnum ir 
Bailey Cirku, pribūnančiu iš 
Sarasota, Floridos. Atsivežę 
apie 1,000 visokių gyvulių-žvė- 
relių ir daugybę įrankių.

Cirkas buvo sulaikytas Bay 
Ridge sekcijoj, Brooklyne, per 
dešimtį valandų, lokomotyvo 
karščiui sugadinus elektros 
prietaisus.

Cirkas pradės veikti balan-

Prašome Talkos
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto centre jau vėl susi- 
kuopė pusėtinai daug naujų ir 
dėvėtų drapanų, kurias reikia 
peržiūrėti, surūšiuoti ir sudėti 
i pundus. Reikalinga vyrų ir 
moterų talka. Prašome ateiti 
ir padėti mums Šiame darbe. 
Ateikite vakarais. Ypatingai 
prašome ateiti ši pirmadienį.

L. P. T. Komitetas.

džio 4-tą, Madison Square 
Gardene. Ten bus per 46 die
nas.

Scena iš naujos spalvotos filmos “Thunderhead, Son 
of Flicka,” su Roddy McDowall, Preston Sturges ir Ri
ta Johnson, Victoria Teatre, Broadway ir 46th St., N. Y.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVĘ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVK BROOKLYN
Tol. EVergreen 4-9612GREEN STAR BAR & GRILL

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užein# 
pas "Green Star Bar and Gri’V nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
H DM

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8696

Max Goldberg, arkliais pre
kiautojas, E. 24th St., New 
Yorke, apskųstas teismui kal
tinimu, kad jis Viktorui Por- 
celli, buvusiam kariui, parda
vęs už $300 veiPę dvesiantį 
arklį. Gydytojų buvę vetera
nui patarta įsigyti arklį jodi
nėjimui tikslu atitaisyti svei
katą.

Optometrists.
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. ST. 2-8842

TgaršvT
] GRABORITJS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius
* VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselljom, krikštynom 

ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

VERI-THIN RYTHM...n-iawdPr«ciM«M 
movement Smartly Hyled yellow 

13171

Persodlnam Deimantus Jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON
701 Grand St
Tel. ST. 2-2173

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




