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Molotovo pareiškimas, jog! 
Tarybą Sąjunga atmeta neu
tralumo sutartį, padarytą su ! - __
Japonija 1941 m. balandžio 21 
dieną, nuaidėjo per visą pa- No. 83 
sau Ii žaibo greitumu. .....

S JANKI Al SUNAIKINO DIDŽIAUSIA JAPONU KARO LAIVA 
riaudami prieš Tarybų Sąjun
gos talkininkes — Ameriką ir 
Angliją — negali tikėtis iš 
socialistinės šalies neutralu
mo.

Jeigu jie, japonai, tokie drą-} 
sūs, tegu puola Tarybų Sąjun
gą, o pastaroji 
sirinktuoju keliu 
orijentuotis!

eis savo pa-1 
ii- žinos, kaip

Raudonoji Armija Beveik 
Visai Apsupo Austrijos 

Sostąmiestį Vieną

Svarbiausias Dalykas Taikai 
Užtikrinti -■ Didžiųjų Talkininkų 

Vienybė, Sako Stettinius

0

y;

London, bal. 8. — Sovietų
Dar 1944 m. lapkričio 7 kariuomenė prasiveržė per 

dieną Stalinas atvirai pastatė mišką Vakarinėje Austrijos 
Japoniją agresoriaus katego- • • / f Injon.

Japonija, tuomet nurodė
Stalinas, užpuolė Perlų Uostą 
pasalingai ir bjauriai, kaip Vo
kietija Tarybų Sąjungos res
publikas.

Agresorius reikia suvaldyti, 
juos reikia pabausti,-juos rei
kia pastatyti tokioje pozicijo
je, kurioje būdami jie nebūtų 
agresoriais!

Tokia išvada buvo galima 
padaryti iš Stalino implikaci-

sostamiesčio Vienos pusėje, 
i užėmė Vienos priemiestį 
' Klosterneuburgą, pietinėje 
Dunojaus pakrantėje, ir 

j taip apsupo Vieną iš visų 
šonų apart to jos ketvirta
dalio, kuris atsiremia į pie
tinius Dunojaus upės kran
tus. Bet kiti Raudonosios 
Armijos junginiai maršuo- 

! ja šiaurinėmis Dunojaus 
’pakrantėmis artyn Vienos, 

jos. Stalino pareiškimą dabar kad. užbaigtų JOS apsupimą, 
užakcentavo Molotovas. Sovietų kariai užėmė di-Sovietų kariai užėmė di

džiosios Vienos dalis Favo-

riten ir Simmeringą, kuria
me yra jos geso ir elektros 
dirbyklos. Dabar jie per 
nuožmius mūšius gatvėse 
grumiasi į miesto širdį.

Jugoslavijoje Raudonoji 
Armija drauge su bulga
rais paėmė vietas už 100 
amerikinių mylių nuo Itali
jos ir už 42 mylių nuo Kro
atijos sostamiesčio Zagre
bo. Čechoslovakijoj sovieti
niai kariai pasiekė punktus 
už 38 mylių nuo Bruenno, 
svarbaus pramonės miesto 
ir geležinkelių centro; suė
mė dar apie 4,000 hitleri
ninkų, o sykiu ir vengrų di
vizijos komandierių.

Stengiamasi, Kad Lenkijos Atstovai Galėtų Dalyvauti San 
Francisco Konferencijoj, Pareiškė Valstybės Sekretorius

Anglai Artėja prie Bremeno; 
Amerikonai Sučiupo 100 

Milionų Dol. Naciy Aukso

Jeigu Tarybų Sąjunga šitaip 
kalba su Japonijos fašistais, 
tai ji, netiesioginai, rodo, kaip 
mes turime kalbėti su Ispani
jos ir Argentinos fašistais.

Ispanija — Hitlerio talki
ninkė. Su Ispanijos fašistais 
mes privalome nutraukti ry-ĮJ 
sius ir daryti viską, kad Ispa-!^

New York. — Nei taika 
nei mažųjų tautų laisvė ir 
nepriklausomybė po šio ka
ro negalėtų būti apsaugota, 
jeigu didieji talkininkai — ■ 
Amerika, Sovietų Sąjunga, 
Anglija ir Chinija — neiš
laikytų tarpsavinės vieny
bės, kaip pareiškė Ameri
kos valstybės sekretorius 
Ed. R. Stettinius, kalbėda
mas Užsieninių Santykių 
Tarybos susirinkime, 
reikalinga tokia 
jų vienybė, kuri 
mi pergales karo 
sakė Stetinius.

Kas liečia
Tautu c

vadų iš pačios Lenkijos ir 
užsienių.

“Svarbu, kad tokia nauja 
valdžia būtų įsteigta laiku, 
idant Lenkija galėtų turėti 
savo atstovus San Francis
co j,” sakė Stettinius: 
“Jungtinės Valstijos deda 
visas pastangas, kad to pa
siektu.” v

Guam, bal. 8. — Jungti-1 jankiai per žiaurius mūšius 
nių Valstijų bombanešiai, 
veikdami nuo savo lėktuv- 
laivių, nuskandino galin
giausią Japonijos karo lai
vą Yamato, 45,000 tonų, už 
50 mylių į pietų vakarus 
nuo japonų naminės salos 
Kyushu. Be to, Amerikos 
lakūnai nugramzdino du

artėja prie Nahos, tos salos 
sostinės.

Tam 
pat tvirta 
dabar lai- 
fron tuose,

ateinančią 
konferen-I Valdžia Taikys Angliakasyklų J.l!ng^inių„ ... _  J _ _ y !ciją San Franciscoj,gaminti 

> | pasauliniam taikos ir sau-
i gurno , čarteriui, Stettinius 

kimą iki šio mėnesio pabai- 
gos, bet eina vietiniai strei- .. ----

kai vakarinėj Pennsylvani- clJa ^us lepinamasis
ir kai kur £as Amerikos ir pasaulio

Kompanijas su Mainieriais
Washington. — Minkštų

jų angliakas. savininkų at
stovai pertraukė derybas su 

nijoje juo greičiau atsisteigtų Mainierių Unija. Valdiška 
respublika, kurią Hitleris sir Karinių Darbų laryba šau- 
Mussoliniu nukryžiavojo, kuo- kia vienus ir kitus vėl su- 

•met tūlos demokratinės šalys eiti; stengiasi sutaikyt juos 
stebėjo ir liejo gaidžio ašarą, ginčijamais klausimais dė- 

Kova prieš fašizmą privalo jei naujos sutarties.
išsiplėsti visu baru ir po šio Unijos pirmininkas John 
karo i 
viena šalis, kurioje 
viešpatautų.

Tik tuomet bus galima už
tikrinti pasaulinei taikai kles
tėjimas.

gos, bet eina vietiniai strei- *‘San Francisco konferen-
maz-

MASKVOS SPAUDA 
APIE PAVOJŲ JAPO

NAM

Paryžius, bal. 8. — Ame- 
likiečiai nubloškė vokiečius 
10 mylių į pietų rytus nuo 
Hanoverio didmiesčio. Ang
lai užėmė pozicijas už 12 
mylių nuo Bremeno uosto.

Japonijos šarvuotlaivius ir Gen. Pattono Trecioji jau
tris karinius laivus - nai- kių armija sučiupo daugiau 
kintuvus. | kaip 100 milionų dolerių

Mūšiuose dėl Japonijos vertes aukso ir kelis milio- 
japonai mis dolerių talkininkų po- 

ameriki- pievinių pinigų, kuriuos na-
salos Okinawos 
nuskandino tris 
nius naikintuvus, bet ame- ciai buvo paslėpę druskos 
rikiečiai nušovė 417 priešų kasykloje, 140 mylių į pietų 

aščiai rašo, jog nusimini- I lėktuvų. Pačioje Okinawoje rytus nuo Berlyno.
Maskva. — Sovietu laik- c

neprivalo pasilikti nei Lewis sakė, jog Karinių 
fašizmas; f)arbų Tarybos patvarky

mus jis laiko tik “pataria
maisiais”, o ne verstinais.

Nors unijos valdyba ati
dėjo visuotino minkštųjų 
angliakasyklų streiko šau-

joj, Alabamoj 
kitur.

Pittsburgo srityje strei
kuoja apie 30,000 mainie- 
rių, o Alabamoje apie pusė 
tų mainierių. Dėl anglies 
stokos užsidarė tuzinai plie
no liejyklų kakalių 
burgho apylinkėj ir 
landė.

Valdžia pagrąsino
sti užstreikuotas kasyklas į 
armijos žinybą, jeigu strei
kai bus tęsiami.

Pitts-
Cleve-

perve-

Kalbant apie Ispaniją, ten
ka priminti, kad ten demokra
tinis judėjimas šiuo tarpu išsi
plėtęs labai plačiai.

Veikia Tautos Laisvinimo 
Taryba (Junta), aplink kurią 
sukasi milijonai respublikonų.

Kai Berlynas bus Jungtinių 
Tautų rankose, sako praneši
mas, Ispanijos liaudis džiaug
sis nemažiau, kaip Jungtinių 
Tautų žmonės. Ir ji tai pareikš 
celebracijomis gatvėse.

Vadinasi, Berlyno puolimo 
proga Ispanijoje gali įvykti 
kas tokio nepaprasto!

VOKIEČIU VYSKUPAS 
PRAŠO NELEIST RU

SU J VOKIETIJA .
Sendenhorst, Vokietija. 

—Amerikietis United Press 
korespondentas nuėjo pas 
Muensterio katalikų arki
vyskupą grafą Cl. von Ga
loną. Arkivyskupas, atsaky- 

i damas į k o r e s p o n dento 
klausimus,

Prieš porą metų Hollywoo- Sovietus; jis sakė: 
das išleido filmą, pavadintą
“For Whom the Bell Tolls.”Į talkininkai) įleisite rusus į 
Tai neva vaizduojanti Ispani-! Vokietiją, tai mes turėsime 

komunizmą. Jeigu jūs pa
liksite vokiečius badauti po 
karo, mes irgi turėsime 
munizmą.”

Arkivyskupas kartu pa
sakojo, būk talkininkų 
laisvinti rusai plėšią vokie
čių namus...

agitavo prieš

“Jeigu jūs (vakariniai

Kitataučių Minios Išvaduoja
mos iš Nacių Verguvės

jos liaudies kovas prieš fa
šizmą filmą.

Kadaise visi padoresnieji 
filmų kritikai Amerikoje šią 
filmą kritikavo, sakydami, kad 
ji ne tik neatvaizduoja to, kas 
Ispanijoje buvo karo metu, 
bet pašiepia, pažemina liau
dies kovas ir visus lojalistus.

Šiomis dienomis sužinojome, 
kad ispanų respublikiečių or
ganizacijos Meksikoje viešai 
pasmerkė šią filmą, ragindami 
Meksikos vyriausybę uždraus
ti ją rodyti tos šalies kinuose.

Labai gaila, kad mūsų Hol- 
lywoodas dažnai taip “suholly- 
woodina” kai kuriuos veikalus, 
jog paskui esti gėda į juos net 
pažiūrėti.

Iš rimtų temų Hollywoodas 
dažnai padaro karikatūras.

Gaila!

Burmoj anglai per 
vaites nušlavė 50,000 
nų.

ko-

iš-

3 Sa
ja po-

Amerikos Kovūny Nuo
stoliai Kare Ligšiol

Jankiai ir anglai jau tik 
už 7 mylių nuo Vokietijos 
didmiesčio Hanoverio.

Washington. — Visuose 
karo frontuose Amerikos 
kareiviai ir jūreiviai nu
kentėjo šitokių nuostolių: 
193,120 užmušta, 99,378 be 
•žinios dingo, 70,494 nelais
vėn pakliuvo ir 529,1917 su
žeista.

Amerikiečių Frontas Vo
kietijoj. — Jungtinių Vals
tijų ir anglų armijos išva
davo jau šimtus tūkstančių 
rusų, lenkų ir kitų tautų 
žmonių, kuriuos naciai bu
vo sugabenę į verguvės 

darbus Vokietijoj ir jos už
imtuose kraštuose. Tų kita
taučių aprūpinimas bei grą
žinimas į jų šalis sudaro 
sunkų uždavinį talkinin
kams vakariniame fronte. 
Skaičiuojama, kad jie išlai
svins dar 6 iki 8 milionų 
svetimšalių iš nacių versti
no darbo stovyklų.

i istorijoj. Bet mes esame 
tiktai ilgo kelio pradžioje į 
pastovią taiką.”

Jisai sakė, jog toje kon
ferencijoje neišvengiamai 
kils kai kurie antraeiliai 
prieštaravimai, bet reikia 
kantrybės, turint mintyje 
svarbiausiąjį dalyką: “Ne
žiūrint, koks čarteris būtų 
priimtas San Francisco j, 
turbūt, jis negalėtų pilnai 
patenkinti norus kiekvienos 
iš Jungtinių Tautų.”

Laiko eigoje pats čarte
ris galės būti taisomas, pa
našiai kaip Jungtinių Vals
tijų Konstitucija.

San Francisco konferen
cijoj nebus bandoma nusta
tyt valstybių sienas.

mas apėmė japonus dėl sek-' 
mingo amerikiečių įsiverži-1 
mo į Okinawos salą; sako:' 
“Šią salą prarasdami, japo-1 
nai netektų apsigy- ‘ 
nimo linijos, saugančios pa-! . . . _ . .
čia Japoniją.” ' i Washington. — Kongreso i Karinė Maisto Admims-

1 komisija, tyrinėjanti mėsos I tracija stengiasi gyvulių 
trūkumą, tarėsi tris valan-'augintojus paskatinti dau- 
das Baltajame Rūme su giau gyvulių siųsti į sker- 
aukščiausiais karinio ūkio . dyklas. Tuo tikslu jinai siū- 
valdininkais. Komisija siū- lo pakelti gyvų kiaulių kai- 
lė, kad valdžia pervestų į |ną šimtui svarų nuo dabar- 
kariuomenės rankas visas' tinių $12.50 iki $13 ir kiek 
užsidariusias gyvulių sker
dyklas.

Skerdyklų atstovai pir
miau sakė, kad gyvulių au
gintojai nepristato gyvulių 
į skerdyklas^ nes valdžia, (tinai visai neliks pagalbai 
girdi, peržemas kainas te- i kariaujantiems Amerikos 
skiria už gyvulius. Skerdyk-1 talkininkams nei alkstan- 
lų kompanijos, suprantama, tiems civiliams gyvento- 
nori išgaut sau didesnių. jams atvaduojamuose nuo 
pelnų. Į vokiečių kraštuose.

ŠVEDIJOS SAVANORIAI 
PRIEŠ NACIUS

Stockholm. — Praneša
ma, jog švedų valdžia davė 
leidimą savanoriams Švedi
joje kariniai organizuotis ir 
lavintis, kad galėtų vykti į 
Norvegiją ir kovoti prieš 
vokiečius.

Maskva. — Sovietų laivy
no oficieriai diskusuoja 
garsiąją Stepanovo apysa
ką “Port Artūras”, apie ru
sų - japonų karo įvykius 
1904-5 metais.

Siūloma., kad Armija Užimtų 
Užsidariusias Skerdyklas

daugiau iš valdžios iždo 
primokėti už parduodamus 
mėsai galvijus.

Jeigu mėsos gamyba ne
taps padidinta, tai jos fak-

j

4 KOMUNISTAI ČECHO- 
SLOVAKŲ VALDŽIOJ 
London. — Sugrįžo iš Ma

skvos į savo kraštą čecho- 
slovakijos prezidentas Be
nes. Naujame jo ministerių 
kabinete yra ir 4 komunis
tai.

Apie Lenkiją
Stettinius priminė, 

Jungtinės Valstijos, Sovie- | 
tų Sąjunga ir Anglija yra 
pasiryžusios įvykdyti Kry
mo konferencijos tarimą 
dėlei stiprios, nepriklauso
mos ir demokratinės Len
kijos sukūrimo po karo. 
Ten buvo nutarta paplatint
veikiančiosios Lenkijoj vai- dieną suėmė 19,000 nacių 
džios pamatus, įtraukiant į 
ją daugiau demokratinių 90 įnyl. nuo Berlyno.

kad

Paryžius. — Amerikiečiai 
ir anglai - kanadiečiai per 2 
paskutines savaites suėmė 
309,258 vokiečių kareivius 
ir oficierius.

3-ji jankių armija per

Pasak nacių, jankiai tik

Londone Girdimi Vienos Bom- JAPONAI NUSIMINĖ, 
badavimo Trenksmai į SOVIETAI AT

ŠAUKĖ SUTARTĮLondon. — Čia per radi-' 
ją girdėt trenksmai sovie
tinės artilerijos, bombar
duojančios vokiečius Vie
noje, Austrijos sostinėje. 
Patrankų perkūnija taip į- 
siūbuoja Vienos bokštus, 
kad varpai patys skamba.

Londoniečiai girdi ir Rau
donosios Armijos orkestų 
grojamus ten “Dunojaus 
Bangos” ir Johanno Strau
so© “Vienos Miško Valcą.”

Žinios iš Tarybų Lietuvos Respublikos
Parama Lietuvos Pramonei 
iš Kitų Tarybų Respublikų

Paskutiniu laiku buvo iš 
Maskvos atvežta Tarybinei 
Lietuvai du vagonai elekt
rinių įrengimų, daug vais
tų ir keli vagonai materijų 
baltiniams ir šiaip lengvie
siems drabužiams, o iš Ar- 
mensko atsiųsta du vagonai 
medvilnės verpalų ir vago
nas vilnų.

Turkmėnų Tarybinė Res
publika atsiuntė penkis va
gonus medvilnės (bovelnos) 
lietuviškai audimo pramo
nei.

Gumos (robo) fabrikas In
karas Kaune gavo du vago
nus gumos, vagoną metalo

ir didelį baką sierinės rūk- 
šties veikiantiems Lietuvos 
metalų fabrikams.

Sovietų Sąjungos popie- 
ros fabrikai padovanojo 
Lietuvos mokyklų vaikams 
šimtus tūkstančių rašomų
jų sąsiuvinių.

Lietuvių Respublikos siu
vyklos gavo medvilnės au
deklų ir kitų drabužinių 
medžiagų už 157,000 rublių.

Lietuvos čeverykų fabri
kams atsiųsta mašinų, ku
riomis dirbama avalai vai
kams.

tas varo pirmyn platų dar
bą dideliam lietuvių kalbos 
žodynui paruošti. Žodyno 
redagavimas pavestas pro
fesoriui Balčikoniui, žymia
jam lietuvių kalbos žinovui. 
Pirmasis žodyno tomas jau 
išleistas ir rengiama spau
dai antrasis tomas.

metai po visos tarybinės
Lietuvos išvadavimo 
vokiečių fašistų.

nuo

London. — Japonijos ir 
Vokietijos radijai su nusi
minimu kalbėjo, kad Sovie
tų Sąjunga atšaukė partęsi- 
nią bepusiškumo sutarties 
tarp Sovietų ir Japonijos. 
Japonų radijas sakė, kad 
abudu kraštai turį laikytis 
bepusiškumo bent iki 1946 
metų, kuriais baigsis pir
masis sutarties laikotarpis. 
Japonijos žinių agentūra 
Domei įspėjo, kad “santy
kiai tarp Japonijos ir So
vietų Sąjungos gali greitai 
pasikeisti.” Japonų valdi
ninkai taip pat kalbėjo, 
kad jie esą “pilnai pasiruo
šę atsiliepti į bet kokį da
lykų stovio pasikeitimą.”

Lietuvių Kalbas žodyno 
Darbas Pirmyn Varomas
Lietuvių Kalbos Institu-

Paminklas Didvyrei Marijai 
Melnikaitei

Marijos Melnikaitčs, Ta
rybų Sąjungos Didvyrės — 
partizanės, kūnas tapo per
keltas iš nužudymo vietos 
ir palaidotas jos gimtinio 
miesto Zarasų aikštėje. Ten 
bus pastatytas jai pamink
las tą dieną, kai sueis vieni

žemės Sausinimo Darbai
Lietuvos žemdirbystės 

komisariatas atsteigė komi
siją žemei sausinti ir ge
rinti. Tam paskirta 67 in
žinieriai, tokių darbų spe
cialistai, centre ir apskri- 
čiuose. Planuojama žemės 
sausinimas Lenkuvės upės 
apylinkėj, Panevėžio aps- 
krityj; prie Laukesos upės, 
Kėdainių apskrityj; Agluo
nos upės srityje, Biržų ap
skrityj, ir kitur.

Planuojama šešiolikos ki- 
(Tąsa 5-me pusi.)

Per Dieną Sovietai Suė
mė 16,340 Naciy

London. — šeštadienio 
žiniomis, Raudonoji Armi
ja per dieną suėmė 16,340 
vokiečių kareivių ir oficie- 
rių, pagrobė 479 nacių pa
trankas, 38 lėktuvus, 24 
tankus ir tūkstančius leng
vesnių pabūklų.
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Dėl Molotovo Pareiškimo
Niekas negali pasakyti, ką greitoje at

eityje darys Japonijos imperialistai po 
to, kai Molotovas, Tarybų Sąjungos už
sienio reikalų liaudies komisaras (praei
tą ketvirtadienį) įteikė Japonijos amba
sadoriui Maskvoje notą. Notoje, kaip 

žinia, buvo pareikšta, jog Tarybų Są
junga skaito, kad pasirašytoji 1941 m. 
tarp Tarybų Sąjungos ir Japonijos ne
utralumo arba nepuolimo sutartis išeina 
iš galios, nes Japonija padeda Tarybų 
Sąjungos užpuolikui Vokietijai ir Japo
nija kariauja prieš Tarybų Sąjungos tal
kininkes, Ameriką ir Angliją.

Japonija šiuo sykiu, tenka pripažinti, 
turi užtenkamai bėdų. Amerikos gink
luotosios pajėgos kerta jai smūgį po 
smūgio. Tie smūgiai duodami japonams 
ne tik Filipinuose, bet ir jos “naminėse” 
salose — pirniiau Ivo Džimoje, o šiuo 
metu Okinawoje. Prie to, Amerikos 
bomberiai nuolat daužo ir pliaškina Ja
ponijos miestus ir fabrikus.

Kariškieji smūgiai, kertami Japonijos 
imperialistams, atsirūgsta jiems ir poli
tiniame namų fronte. Štai, Koiso kabi
netas sugriuvo ir reikėjo organizuoti 
nauja valdžia, kurios pastovumas taip 
gi turi abejotinos prasmės.

Greta tų visų nelaimių, Molotovas iš
stojo su savo trumpa ndtk, ryškia ir aš
tria. Be jokių dvejojimų, Molotovas pa
stato Japoniją atitinkamoje pozicioje. Ji 
gali aiškintis kaip nori, gali teisintis, ta
čiau Tarybų Sąjunga ją skaito agreso
riumi ir, jeigu ne atviru, tai slaptu savo 
priešu!

Kai kurie mano, kad Japonijos impe
rialistai, smarkiai notos pritrenkti, gali 
patys pradėti karą prieš Tarybų Sąjun
gą. Jie tai gali daryti, kaip tas despera- 
tas, kuris, mušamas, leidžia smūgius į 
bent ką, gerai žinodamas, kad jam vis- 
vien teks žūti.

Netenka aiškinti, jog Tarybų Sąjun
gos vyriausybė, anuliuodama 1941 m. 
sutartį, žinojo, ką ji daro ir kas jos 
laukia.

Bėgy j pastarųjų kelerių metų Tarybų 
Sąjunga nuolat laikė tvirtas armijas To
limuose Rytuose. Jos ten buvo laikomos 
ne juokui, ne tam, kad nebūtų reikalin
gos kitur.

Sunkiausiomis Tarybų Sąjungai die
nomis, kai vokiškasis užpuolikas buvo 
arti Maskvos, kai jis buvo Voroneže, 
Šiaurės Kaukaze ir Stalingrade, Tarybų 
vyriausybė priversta buvo palaikyti, tvir
tas armijas Tolimuose Rytuose, kad ja
poniškas plėšikas nepradėtų ten veržtis į 
Tarybų žemę.

Jei ne kuo kituj tai jau tik šiuo at
žvilgiu Japonija gerai padėjo hitlerinei 
Vokietijai.

Nuo to laiko, kai Japonija ir Vokieti
ja sudarė fašistinę ašį, (1936 m.) pava
dinta Anti-Kominternine, buvo aišku, 
kad tiek Vokietija, tiek Japonija yra 
pasimojusios užkariauti demokratinį pa
saulį ir kad Tarybų Sąjunga, kaipo pa
žangiausia ir tvirčiausia demokratinio 
pasaulio atspara, gali būti pirmiausia 
užpulta.

Kruvinosios Japonijos avantūros Maii- 
džūrijoje, paskui visoje Kinijoj, niekad 
nedavė Tarybų Sąjungai ramybės. Pro
vokacija sekė provokaciją. Atsimename, 
kiek daug provokacijų buvo daryta dėl 
Tolimųjų Rytų Kiniškojo Geležinkelio.

1927 metais generolas Tanaka, tuomet 
Japonijos ministerių pirmininkas, įteikė

Tarybų Sąjungos Sibiro net iki Baika
lu ežero! ’ ■' Į! į

1938 metais japonai buvo pradėję 
“miniaturinį” karą prieš Raudonąją Ar
miją. Tai įvyko ties Chasano ežeru. Ta
čiau Raudonoji Armija išėjo pilnu per
galėtoju.

1939 metais tie patys japonai pradėjo 
mūšius ant Mandžūrijos-Mongolijos sie
nos, kur jiems taipgi teko pasitraukti su 
dideliais nuostoliais ir tylėti.

Tik po to japoniški plėšikai suprato, 
kad jie negalį pulti Tarybų Sąjungos; 
ji perkietas riešutas, — bekąsdami, gali 
išsisukti jie visus dantis.

Supratę Tarybų Sąjungos tvirtybę, ja
ponai jieškojo progos kaip nors su Ta
rybų Sąjunga “susikalbėti.”

1941 metais Japonija pasiuntė .Mas
kvon Yosuku Matsuoką tarp abiejų kra
štų nepuolimo sutarčiai sudaryti. Tary
bų Sąjunga, kaip Stalinas kadaise nuro
dė, trokšdama taikos, negali atmesti tai
ką, kūną siūlo jos kaimynas, nors jis 
būtų ir labai mažo pasitikėjimo. Be to, 
Tarybų Sąjungos vyriausybė nujautė, 
kad hitlerinė Vokietija yra pavojinges-' 
nis ir tvirtesnis priešas, su kuriuo teks 
kariauti, tad geriau su Japonija pada
lyti sutartį ir žiūrėti, kaip viskas eis.

1941 m. balandžio 24 d. pasirašytoji 
sutartis, atsiminkime, buvo padaryta, 
kai Japonija dar nekariavo prieš Ame
riką ir Angliją, kai Vokietija dar nebu
vo užpuolusi Tarybų Sąjungos. Laikai 
buvo kitokį. Tarybų Sąjunga dar vis bu
vo nuolat puolama ir koliojama tiek A- 
merikoje, tiek Anglijoje, tiek kituose 
demokratiniuose kraštuose. Jokios Tary
bų Sąjungos pastangos negalėjo atsteig- 
ti, sakysime, su Amerika pilnai drau
giškų ryšių!

Šiandien viskas stovi kitokiose vėžėse. 
Jungtinių Tautų vienybė (tiek militari- 
nėje, tiek politinėje srityse) yra tvirta. 
Priešas No. 1-mo (Vokietija) stovi “kaip 
ant vištos kojos”, — baigiama būti nu
galėta. Tiek Amerikos, tiek Anglijos pa
jėgos po biskelį kreipiamos į Tolimuo
sius 'Rytus. Kai Vokietija bus visiškai. 
“pakepta”, aišku, tuomet visos milita- 
rinėš pastangos nusvirs į Tolimuosius 
Rytus.

Na, ir akiregyj to Tarybų vyriausybė 
tarė savo žodį Japonijos imperialistams!

Šiuo žodžiu džiaugiasi visas demokra
tinis pasaulis.

Šis žodis Japonijai tvirčiau suce
mentuos Jungtines Tautas.

Šis žodis padarys ryškesne pačią 
San Francisco konferenciją!

Didieji Tarybų Sąjungos vyrai retai 
kada kalba ir trumpai kalba. Bet kai jie 
taria žodį, jį išgirsta visas pasaulis. O 
kia kurie dėl to žodžio net labai sudreba 
ir gerokai sielojasi!

Vadovybės Klausimas Pacifike 
Išspręstas

Ilgokai spaudoje ir valdiškuose rate
liuose Washingtone buvo spėliojama, 
kas mūsų karines pajėgas Pacifiko van
denyne (kare prieš Japoniją) vadovaus, 
kai tos pajėgos teks iškelti Japonijos 
salosna. Buvo visokių spėjimų. Buvo 
netgi sakyta, būk pats generolas Mar- 
shallas turės imti vadovybę Pacifike, o 
jo vietą užimsiąs gen. Eisenhoweris.

Šiomis dienomis toji mįslė išsispren
dė: gen. MacArthuras vadovaus mūsų 
“žemiškas” pajėgas Pacifike, o “van
dens” pajėgas (laivyną) vadovaus admi
rolas Nimitz’as.

Vadinasi, mūsų vadovybė Pacifike 
pilnai apvienyta. Į Tokio miestą teks 
įžygiuoti generolui MacArthurui, kuris 
neseniai iškilmingai įžygiavo į išlaisvin
tąją Manilą, Filipinų sostinę.

Permaža Bausmė
Tesėjas William Munson (New Yor

ke) praeitą savaitę pritaikė bausmę 
dviem ADF raketieriams, surastiems 
kaltais kyšystėje, — Joseph S. Fay ir 
James Bove.

Abu raketieriai kadaise buvo teisiami 
prie džiūrės ir surasti kaltais ėmime ky
šių. Abu yra buvę statybos darbininkų
unijų viršininkai; abu ėmė kyšius iš 
samdytojų. Abu, vadinasi, yra pirmos 
rūšies raketieriai ir nenaudėliai.

Teisėjas Munson paskyrė šitiems dar- 
Japonijos imperatoriui memorandumą, ^ -bininkų neprieteliams nuo 7į iki 15 ne
skelbiantį, kad užkariavimas Mandžūri- tų kalėjimo. Jiedu taipgi turės užsimo- 
jos turi būti atliktas pirmiau, o paskui kėti po $500 pabaudos.
turi sekti užkariavimas Chinijos, Indijos, Mūsų nuoiųone, raketieriai yra verti 
Centralinės Azijos, Mažosios Azijos ir . didesnių pabaudų negu jie gavo!

Ką Mes Sakėme, Viskas
Išsipildė su Aukštu Kaupu 

Kur Bendrasis Fondas Dėjo Tuos Pinigus iš National War 
Fund? Kodėl Tik Mažytę Dalį Surinktu Rūbu Pagaliau Pri
davė Russian War Relief dėl Pasiuntinio Lietuvon? Ką Turi 
Daryti Visuomenė, Kad Valdžios Įstaigos Priverstą Bendro
jo Fondo Vadus Skaitytis su Paprasčiausiu Žmoniškumu?

Balandžio 6 dienos Tėvy
nėje randame Bendrojo A- 
merikos Lietuvių Fondo 
pranešimą. Ten štai kas 
pasakyta:

“Iki šiol BALL pašalpa nuo 
karo nukentėjusius lietuvius 
pasiekdavo tik pinigais. Jieš- 
kota kelių ir būdų, kad bu
tų galima juos pasiekti ir ki
tokia pagelbos rūšimi — dra
bužiais, vaistais ir mediciniš
kais instrumentais.

“National War Fund ir 
President’s War Relief Con
trol Board vadovybėms pata
riant ir pritariant, paruoštas 
pirmasis pašalpos siuntinys 
tiesiog į Lietuvą. Šis siuntinys 
sudarytas iš 78,500 svarų su
rinktų drabužių, per 2,000 
porų batų, 16,000 do J. vertės 
medikamentų ir vitaminų ir 
arti 4,000 dol. vertės medici
niškų instrumentų. Šis siunti
nys Lietuvos žmonėms siun
čiamas per Russian War Re
lief, kurio vadovybė užtikri
nusi, kad siuntinys pasieks 
Lietuvą ir jos civilinius gy
ventojus.

“Kitokio kelio siųsti pa
šalpą Lietuvon šiuo metu nė
ra. Šis pirmas siuntinys yra 
bandomasis. Kai bus gauta 
žinių, kad siuntinys saugiai 
pasiekė Lietuvos žmones — 
bus daroma žygiai daugiau 
pašalpos ten siųsti.”
Jau prieš keliolika dienų 

Laisvė buvo pranešus, kad 
Bendrasis Fondas yra pil
davęs šiek tiek rūbų Rus
sian War Relief dėl pasiun
timo Lietuvon. Kun. Kon
čius ir jo fondą remiančioj! 
spauda tylėjo, nesakė vi
suomenei. Vadinasi, ir vėl 
Laisvė buvo pirmutinė su
teikti visuomenei teisingų 
informacijų.

Mes taipgi nurodėme, 
kad tiktai mažytę dalį su
rinktų rūbų Bendarsis 
Fondas siunčia Lietuvos 
žmonėms, tartum dėl pasi
tyčiojimo iš jų. Taip ir yra. 
Tą dabar pripažįsta ir kun. 
Končius. Jie gyrėsi, kad jie 
tūri surinkę net 700,000 
svarų dėvėtų rūbų, o pri
davė pasiuntimui tik 78,- 
500 svarų, arba tik kokį 
vieną devintadalį! Kiti rū
bai laikomi Brooklyne, nors 
jie taip be galo reikalingi 
Lietuvos žmonėms!

Dar kartą norim pabrėž
ti, jog demokratinė srovė 
viena per Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetą pa
siuntė beveik tiek pat para
mos Lietuvos žmonėm tik 
su vienui Aštuntuoju Siun
tinių, kiek net trys ar ke
turios srovės susidėjusios į 
daiktą ir gavusios iš Natio
nal War Fund šimtus tūks
tančių dolerių, iki šiol tega
lėjo pasiųsti!.

Jie sakosi, kad jie tą pa
ramą pasiuntę tik dėl iš
bandymo! Dabar lauks ke
lis mėnesius, kol tie rūbai 
pasieks Lietuvą ir apie jų 
gavimą gaus pranešimą. 
Juk reikia žinoti, kad, pa
vyzdžiui, geroko siuntinio 
atsiuntimas iš Chicagos 
Brooklynan paima net pora 
mėnesių laiko. Tai ką bekal
bėti apie pasiuntimą į Lie
tuva ! c#

Toks Bendrojo Fondo va
dų elgimasis yra krimina- 
liškas prasižengimas prieš 
visokį žmoniškumą. Su
laikyti nuo karo išvargintų 
žmonių paramą, laikant ją 
suverstą į sąndėlius, laukti 
kelius mėnesius, kuomet ją

galima dabar, tuojau siųsti, 
yra toks žiaurus, toks ne
teisingas, toks žemas to Fon
do žmonių elgėsis, jog net 
baisu pamislyti. Kur dingo 
jų sąžinė!

Pagaliau ir kun. Končius 
pripažįsta, kad National 
War Fund ir President’s 
War Relief Control Board 
vadovybės juos vertė šitą 
nors mažą paramą Lietuvos 
žmonėms išsiųsti. Vadinas, 
tiktai valdžios įstaigų pri
versti jie pagaliau vieną 
devintą dalį surinktų dra
panų sutiko pasiųsti! Ge
ruoju, savanoriai ’ nebūtų 
siuntę nė vieno žipono. Ta
tai svarbu visuomenei įsitė- 
myti ir atminti.

Dar vienas dalykas. Tik 
dabar Bendrojo Fondo ly
deriai sužinojo, kad apart 
Russian War Relief, kito 
kelio pasiuntimui Lietuvon 
paramos nėra, nesiranda. 
Bet juk jiems tai buvo sa- 
koma ir nurodoma jau se
niai. Laisvėje atvejų atve
jais sakėme, kad Russian 
War Relief yra vienintelė 
įstaiga, kuri turi jurisdik
ciją ir amerikiečių dovanas 
tegali pasiųsti Lietuvos 
žmonėms. Vietoj pasitei
rauti ir sužinoti tą tiesą, 
klerikalų, tautininkų ir 
menševikų spauda niekino 
mus ir šmeižė Russian War 
Relief. Iki pat paskutinių
jų dienų tebemelavo, kad 
būk Russian War Relief te- 
šelpianti rusus, kad Lietu
vai Pagalbos Teikimo Ko
miteto siunčiama Lietuvos 
žmonėms parama tenkanti 
rusams ir t.t. Dabar, ma
tote, jau patys turi prisipa
žinti, kad mūsų buvo tiesa, 
kad Russian War Relief 
persiunčia amerikiečių lie
tuvių dovanas Lietuvon ir 
kad kito kelio nesiranda!

Dabar dar daugiau vi
suomene turi sukrusti ir 
griežčiausiai reikalauti, kad 
Bendrojo Fondo vadai liau
tųsi skriaudę Lietuvos žmo
nes, sulaikydami nuo jų 
tuos kitus 600,000 svarų 
rūbų, kuriuos jie giriasi tu
rį surinkę ir laiką sandėly
je. Reikia vėl kreiptis į Na
tional War Fund ir Presi
dent’s War Relief Control 
Board viršininkus, raginant 
juos, kad jie priverstų Ben
drąjį Fondą pasiųsti tuojau 
visus surinktus daiktus 
Lietuvos žmonėms.

Svečias.
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George F. Addes, United Auto Workers (CIO) finan
sų sekretorius, neseniai perėjo sveikatos egzaminus 
draftui. Unija prašė jo iššaukimą atidėti, bet jisai sako, 
jog bile koks jo tarnybos atidėjimo prašymas yra prie
šingas jo paties nusistatymui.

Laiškas iš Lietuvos
(Šį laišką man pridavė 

Bostone gyvenanti moteris, 
Mary Kulas. Laišką ji ap- 
laikė pradžioj sausio šių 
metų iš Užuguosčio bažnyt
kaimio, Aukštadvario vai., 
Trakų apskr. — P. Š.)

8 d. spalio, 1944 m.
Gerbiama Marijona ir 

šeimyna! Po keleto metų 
priespaudos ir karo audrų 
dabar jau galiu rašyt jum 
šį mažą laiškutį, norėda
mas sužinot apie jūsų ir jū
sų šeimynos gyvenimą. Aš 
ir mano sesuo Stefanė išli
kome gyvi, bet per vokiečių 
okupacijos laikus mes bu
vome apakinti, apkurtinti 
ir nešėme didžiausį vargą, 
skurdą ir persekiojimą. 
Žmonės gyveno pusbadžiai, 
labai daug sirgo ir mirė. 
Visų perneštų baisenybių 
ir sunkenybių negalima ap
rašyti laiške, ba nei neži
nau, ar gausi šį laišką. 
Daug mūsų kaimynų išmi
rė, kurių kelis, tai yra tau 
dar žinomų, čia paduosiu. 
Mirė . Marcelė Šolomskienė 
(buvus Ptašnikienė); palai
dojome 1 sausio, 1944 m. 
Mirė Jonas Našlėnas, Ale
na Degutienė, Adomo pati; 
Pranas Ptašnikas, (Prano 
sūnus); Juozas Ptašnikas, 
Stasė Slavinskaitė, Gruz- 
dzevičienė, ir dar daug, ki
tų, kurių jūs jau nepažįsta
te ir man nėra vietos visus 
paduot čia. O Maušos šei
myna ir jų namai visai su
naikinta, jų jau nėra nei 
vieno gyvo.

Kaip sužinosiu, kad šį 
laišką aplaikėt, tai -plačiau 
parašysiu apie viską, ką

mes turėjome perkentėt 
nuo karo pradžios iki jis 
pas mus užsibaigė. (Seka 
sveikinimai asmenų ir kiti 
asmeniai dalykai, todėl pa
baigą laiško apleidžiame.— 
Red.).

Pranas Slavinskas 
Užuguostis.

Stratford, Conn.
J vyko gražus pažmonys Bo

leslovo Bortkevičiaus namuose, 
64 Mohawk St. Jį surengė pa
tys draugai Bortkevičiai, pa
minėjimui B. Bortkevičiaus 
gimtadienio. Daug darbavosi 
parengimo. naudai O. Ariso- 
nienė..

B. Bortkevičius yra pažan
gus žmogus, priklauso prie 
darbininkišku organizacijų, 
kaip tai: Liet. Darbininkų Su
sivienijimo ir Lietuvių Litera
tūros Draugijos. Visada remia 
prakilnius tikslus, kaip mora
liai, taip ir finansiniai, tai jo 
pagarbai ir susirinko gražus 
būrelis.

Susirinkę draugai ir drau
gės, skaniai besivaišinant ir 
besikalbant, nepamiršo ir Lie
tuvos žmonių, čia ir parinko 
aukų pagalbai mūsų brolių, 
sesučių ir Lietuvos vaikučių. 
Aukavo sekamai:

Po $5: B. Bortkevičia ir J. 
Jasiunas.

Po $2: A. Jocis, J. A. Budi
mas, J. Bartkevičia, J. Cherry, 
J. J. Mockaitis, ir O. Arisonie- 
nė.

Po $1 aukavo: A. Jocienė ir 
M. Valatkienė. Bendrai $24, 
kurie bus perduoti Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
skyriui Bridgeport©.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 63 kuopa rengia parę, šeš
tadienį, balandžio 21 d., įžan
ga 40 centų. (Kurią valandą 
ir kur? — Red.)

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Bridgeporto skyrius 
rengia vakarienę, šeštadienį, 
balandžio 28 d., Lietuvių Sve
tainėje, 407 Lafayette St., 

į 7:30 vai. vakare. Tikieto kai- 
ha $1.50. Pelnas skiriamas pa
galbai Lietuvos žmonių, tai la-

■ bai gražiam tikslui. Nuošir-
■ džiai visus ir visas kviečiame
! atsilankyti. Žemaitis.

• Burlap skirts, instead of real pants, and; 
no shoes, stockings or underwear is the* 
war-imposed style for this homeless Greek I 

ę boy and thousands like him. To help pro- i 
lect these war victims against cold and j 
disease, round up all your serviceable: 

& used clothing, shoes and bedding for the j 
^ United National Clothing Collection.*
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JEIGU NORITE ŽINOTI
ŽEMĖS IR ŠVIESOS KE

LIAVIMO GREITUMAS. 
Palyginus greitumą žemės 

riedėjimo orbitoj (kelionėj 
aplink saulę) su šviesos ke
liavimo greitumu, skirtu
mas yra toks: šviesa ke
liauja 186,000 mylių per se
kundę, kuomet žemė per 
sekundę padaro tik po 19 
mylių.

NAKTĮ MATOMA 
VAIVORYKŠTĖ

Vaivorykštė kartais būna 
matoma naktį; tai būna 
mėnulio vaivorykštė, retai 
matoma, kadangi mėnulio 
šviesa palyginamai yra 
menka.

ATVIRAS LAIŠKAS

KODĖL MĖNULIO IR 
SAULĖS DYDIS ATRODO 

VIENODAS
Saulė yra 400 kartų di

desnė už mėnulį, bet jinai 
taipgi yra 400 kartų toliau 
nuo žemės, kaip mėnulis. 
Šis tolumas sulygina mums 
matomą jų dydį; todėl, žiū-1 
rint nuo žemės, atrodo ta- i 
rytum mėnulis būtų su sau
le vienodo didumo.

AR GYVATĖS UŽŽAVI 
SAVO AUKAS

Iš instinktyvės baimės, o 
ne dėl užžavėjimo, išvydę 
gyvatę paukščiai sustyra ir 
tampa jų aukomis. Taip 
užpultų paukščių bei maže
snių gyvūnėlių muskulai iš 
baimės susiparalyžiuoja ir 
jie tampa bejėgiais.

THE ORGANIZATION PROPOSED AT DUMBARTON OAKS

Rf l AT/ONSH/P DEFINED /M PROPOSALS 

M■ RfLAT/ONSHIP TO fif Df TfRM/NED

SKUfl ARIAT

delegatai susirinks j San Francisco šio menesio 25-tą apsvars-

4°ENCIFS

Jungtinių
tyti nuodugniau Dumbarton Oaks konferencijoj pasiūlytą pasaulyje taikos išlai
kymui steigiamos pasaulines organizacijos planą. Kaip toji organizacija, numato
ma, turėtų veikti, parodoma šiame braižinyje. Jisai imtas iš knygeles After Vic
tory, kurią išleido Foreign Policy Association.

THE UNITED 
NATIONS

METEORŲ KRITIMAS 
ANT SAUSŽEMIO IR 

JŪROS
Į žemės atmosferą kas

dien nukrinta nuo 10 iki 20 
milionų meteorų. Nuo dvie
jų iki trijų meteorų tenka 
matyti krintant kasmet; a- 
pie 100 meteorų kas metai 
nukrinta ant žemės, kiti gi 
nukrinta į jūras bei negy
venamąsias vietas, v

KOKIOS PAPŪGOS GREI- 
ČAU IŠMOKSTA KALBĖT

Pilkosios papūgos iš Va
karinės Afrikos yra tinka
miausios mokinimui ir grei-1

’čiausia išmoksta kalbėti.

KIEK AMERIKIETIS IŠ
LEIDŽIA KNYGOMS 
Proporcionaliai imant, tai 

iš 120,000,000 
Jungt. Valstijose,
nas išleidžia kasmet 
centus knygoms.

gyventojų 
kiekvie- 

po 45

APIE

KAIP PAŽINTI TIKRĄJĮ DRAUGĄ, IR 
KITKAS KRIENO GALVOSENOJE

be-

AR EINA DIENOS 
TRUMPYN

Priešingai kai kurių ma
nymui, — kad laikui 
gant dienos einančios trūm-
pyn, — tikrenybėje diena 
ilginusi, bet tas ilginimasis 
vra tik maža sekundos da
lelė per 1,000 metų.

SKAIČIUS KNYGŲ 
LINCOLNĄ

Apie Abrahomą Lincolną 
vra parašyta daugiau kny
gų, negu apie bile kokią ki
tą asmenybę, išskiriant 
Kristų. Iki 1870 m. tokios 
garbės rekordą turėjo Na
poleonas.

Tikras draugas tave iš
bars, sudraus, ir vėl mylės 
ir atjaus; akyse tave iško- 
lios,‘ bet už akių blogo žo- 
džios netars niekados.

Yra tik vienas tikras tė
vas ir viena tikra motina. 
Taip pat ir draugas yra tik 
vienos rūšies: tikras drau
gas—visi kiti gali 
bičiuliai.

but tik

Kas neturi ištekliaus būti! 
pilnai nepriklausomingu, 
tam sunku yra būti pilnai 
teisingu.

Karpos išsyk nenugydysi, 
blogumo išsyk nepašalinsi; 
tam reikalinga nuolatinė ir 
atsargi operacija.

Juo mažiau žinai kito 
žmogaus nuodėmių, juo ra
mesnė tavo sąžinė.

Liūdną liepto galą priėju
sių hitlerininkų naujausias 
šūkis: šalin viską, lai gy
vuoja niekas!

ŠIMTAMEČIAI ŽVĖRYS 
IR PAUKŠČIAI 

Dramblys išgyvena 
iki 200 metų; 
100 m.; 
šimto, 
nančių
šimto metų yra: aras, var
na, juodvarnis ir gulbė.

150 
krokodilius 

čerepakas, virš 
Iš paukščių, gyve- 

iki šimto ir virš

ANT VENUSO GERES
NĖS GYVYBEI SĄLYGOS

Spėjama, kad gyvybė ant 
Venus planetos, — panaši į 
žemės gyvybę, — turinti 
galimybės egzistuoti ge
riau, negu ant Marso, kur

Geidimas galvoti 
ryžimas veikti yra 
nė šviesa praradusiems re
gėjimą akimis.

ir pasi- 
gyvybi- Vynas, kortos ir moterys 

silpnavaliui yra vieškelis į 
dorovinį susmukimą.

ARKLIŲ ŠERŠTIS IR 
ŠILIMA

Juodosios varsos arkliai 
nukenčia nuo šilimos dau
giau, negu arkliai kitokios 
varsos.

PASIUTIMO LIGA
Ne vien tik šunys suser

ga pasiutimu; yra davinių, 
kad šia liga serga ir kiti 
gyvuliai, kaip katės, galvi
jai, kiaulės ir arkliai.

LAPIŲ IR VILKŲ 
MEDŽIOKLĖ

Lapės niekad neina me
džioti būriais, panašiai, 
kaip kad vilkai daro.

KARVIŲ PIENINGUMAS
Vidutiniai imant, karvės 

duoda pieną per 4, kartais 
per 6 metus; tačiau yra da
vinių apie karves, kurios 
nuo 2 iki 18 metų amžiaus 
davė, kaip paprastai, gerą, 
sveiką pieną.

KIEK SVERIA ŽEMĖ
Skaičiuojama, kad mūsų 

žemės svoris esąs 6,000 bi- 
lionų bilionų tonų.

KIEK MYLIŲ TURI ŽE
MĖS ORBITA

Žemė savo orbita aplink 
saulę per metus apeina 
584,600,000 mylių, tai yra,, 
apie 1,601,604 mylias per 
dieną.

Turėjimas gero inteligen
to kolonijoj reiškia turėji
mą vietiniąm judėjimui 

i motoro, kuris tą judėjimą 
sąlygos tam yra labiau skir- suka; ir juo daugiau to-
tingesnės. ikių “motorų” — juo dides- 

!nė būna vietinė veikla.
KALNYNAI ANT

MĖNULIO
Yra dešimts t skirtingų retą, nes svetimi jau nusi- 

kalnynų ant mėnulio tos bodo, — sako naujos rūšies 
pusės, kuri yra matoma 
nuo žemės.

ŽEMĖS IšSIGAUBIMAS
Žemės išsigaubimo aukš

tis per vieną mylią yra aš- 
tuoni coliai.

Surinko P. K.

— Duok mano savo ciga-

pypkorius - išnaudotojas.

Pažvelgus į saulę ir pri
siminus, kad mūsų tėvai ir 
protėviai taip pat į jų žiū
rėjo, jinai mum pasidaro ne 
tik gyvybiniai, bet ir gimi
ningai brangi.

T i k r a si s džentelmanas 
viską pakenčia.

Kur genijus dirba — turi 
viešpatauti tyla.

Saulė — visos gyvybės 
šaltinis; saulė visiems nori 
lygiai šviesti, deja, tik dy
kaduoniai ir lengvaduoniai 
gali pilnai ja naudotis!

Aklas pritarimas visuo
met ignoruoja toli matantį 
pasitarimą.

Pasaulinei taikai palaiky
ti reikalinga nauja Tautų 

i Lyga—su aštriais dantimis.

Štai, geras mano žemai
tis bičiulis Urnikas pridavė 
tokią liaudies krienologiją:

Gulėdamas arklį šersi, 
tai stovėdamas važiuosi.

Gero gaspadoriaus ark
liai juokiasi.

Tinginio gaspadoriaus 
namai žvaigždėmis dengti.

Gerb. Drauge! Aš drįstu 
jus vadinti draugu.’ Pagal 
jūsų išsilavinimą ir telpan
čius Įvairumų skyriuje ap
rašymus, gal aš negalėčiau 
būti jūsų draugu. Bet aš 
turiu mintyje du skirtingus 
draugus. Vienas gali būti 
asmeninis draugas, o poli
tinis priešas; antras gali 
būti politinis priešas,' o as
meninis draugas.

Kaip jūs manote? ■ Atsa
kykite Įvairumų skyriuje.

Man daug pagelbsti duot 
įrodymus - faktus iš .to, kas 
parašoma Įvairumų pusla
pyje. Pavyzdžiui, mes kar
tą diskusavome anglies su
siformavimą - suakmenėji
mą žemės gilumoj. Po tų 
diskusijų tilpo šiame sky
riuje straipsnis apie anglies 
susidarymą požemiuose. Bu- 

| vo aprašyta anglies susi- 
kristalizavimas, minkšto
sios ir kietosios. Per milio- 
nus metų tas gamtinis dar
bas tęsėsi. Kai žmogaus 
amžius tiek trumpas, tai ly
ginti su gamtos pasikeiti
mo laikotarpiais nesudaro 
beveik nė mažiausios dale
lės (frakcijos) laiko.

Dabar biskį apie savo gy
venimo vietą. Aš gyvenu 
bendrabutyje. Gyvenam še
ši kampininkai - burdingie- 
riai, taip sakant, gyvenimo 
sąlygų aukos — senberniai, 
gyvanašliai ir našliai. Mū
sų užsiėmimai — du buvę 
angliakasyklų darbininkai, 
kiti keturi įvairių industri
jų darbininkai.

Kuomet sueiname
krūvon, tai prisieina girdė
ti visokių nuomonių - min
čių politiniais ir moksli
niais klausimais. Vienas, 
kuris laiko save gudriausiu, 
nepriklauso jokiai organi
zacijai ir jokio laikraščio 
nei knygos neskaito. Aš ne
manau, kad jis mokėtų 
skaityti. O jis pareiškė, jog 
kas gyvena tame bendra
butyje, tai negali daugiau 
žinoti, kaip jisai. Dėl jo pa
sakymo kilo klausimas — 
kas yra mokslas?

Visi bendrabučio gyven
tojai ėmė balsą ir dalyvavo 
šio klausimo svarstyme. 
Vienas kitas argumentavo, 
kad jeigu lankai mokyklą 
ar skaitai knygą, tai yra 
mokslas.

Nieko nepaisyk, nieko ne
bijok — ir nebus gerai.

Jungt. Valstijų krypimas 
į kolektyvizmą yrAjirypi- 
mas į gerąją pusę.

Diplomatų gudrumas sle
piasi už dantų.

Pareiškimai nėra išaiški
nimai, — sako redaktorius, 
kuriam tenka iš jūros raš
to išrinkti grūdus faktų.

Spėjimas: Talkininkų ar
mijų “kilpomis” 
Vokietija greitai 
karta; talkininkų 
ugnimi Japonija 
bus iškepta!

Pr. Krienas.

hitlerinė 
bus pa- 

bombų
neužilgo

Šių žodžių rašytojas ne
pripažįsta visas knygas 
mokslinėmis. Yra tomų to
mai knygų, kurios sudėtos 
knygynuose priešakyj. Vie
šieji knygynai tvarkomi ka- ‘ 
pitalistinės politikos sume
timais. O knygų autoriai- 
rašytojai, kurie turėjo dau
giau pinigų savo knygoms 
išleisti arba prisitaikė prie 
leidėjų, tai jų knygos ir iš
leistos, nors jie neturėjo 
proto nei sąžinės arba su
pratimo apie visuomenės e- 
konominį ir politinį gyveni
mą. Tokios knygos yra tuš
čia filosofija ir fantazijos.

Mokslas yra subendrintas 
į teoriją žinojimas, kaip 
koks planas, ar jis būtų su
rašytas knygoje žodžiais ar 
pavaizduotas braižiniais; 
tai yra tokie dalykai, kurie 
galima įvykdyti gyvenime, 
kaip kad pastatyti namą, 
mašiną ar tiksliai suorgani
zuoti draugiją, pagal planą. 
Ką jūs apie tai manote? Aš 
manau, jog taip.

Blooklynietis.
Nuo Redakcijos

Įvairumų r e d a ktorius 
kviečia skaitytojus pareikšt 
savo mintis čia keliamais 
klausimais. Paskui, jeigu 
reikės, jis pridurs savo žo-

JEIGU NORIT ŽINOT

visi

PLIKA AKIMI MATOMOS 
ŽVAIGŽDĖS

Žiūrint plika akimi ir 
stovint vienoj kurioj nors 
vietoj Jungt. Valstijose, per 
metus laiko galėtum su
skaityti 4,000 žvaigždžių 
padangėje. Per moderniš
kus teleskopus matomų 
Žvaigždžiu skaičius būtų 
100,000,000.

MILŽINIŠKO DIDUMO 
ŽVAIGŽDĖS

Astronomams yra žino
mos bent dvi didelės žvaig
ždės, kurios diametriškai 
turi virš 93,000,000 mylių; 
t. y., daugiau negu atstu
mas nuo žemės iki saulei.

VIEŠOSIOS SVEIKATOS ATSTEIGIMAS TARYBŲ LIETUVOJE

SAULĖS TOLUMAS ŽIE
MĄ IR VASARĄ

Žiemą saulė būna arčiau 
žemės, negu vasarą. Sau
sio 1 d. saulė randasi 3,- 
000,000 mylių arčiau že
mės, negu kad ji būna lie
pos 1 d.

Rašo prof. Girdzijauskas, 
Taryb. Lietuvos sveikatos 
komisaras:

Net Smetonos laikais Lie
tuvoj per metus tiktai apie 
100 asmenų susirgdavo ap
krečiamąja tifo liga. Bet 
pirmaisiais nacių okupaci
jos metais Lietuvoje buvo 
1,500 susirgimų šia liga, o 
1943 metais, pagal vokiečių 
skaitmenis, Lietuvoje nu
kentėjo nuo tifo jau 6,000 
įmonių.

Sugrįžus Tarybų valdžiai 
į Lietuvą, tuoj buvo imtasi 
griežtos kovos prieš tifą, ir 
antrojoj 1944 m. pusėj skai
čius sirgimų šia .liga tapo 
sumažintas iki li90 iš viso.

Mes visiškai atsteigeme 
ištaigas kovai prieš apkre
čiamąsias ligas. Vokiečiai 
buvo sunaikinę tas įstai
gas. Kiekviename apskrity
je mes turime specialius 
gydytojus, valdininkus ir 
pagalbinius pareigūnus ko

vai prieš epidemiškas ligas. 
Lietuvos Respublikoje da
bar veikia stotys, kurios 
skiepija žmones nuo apkre
čiamųjų ligų ir skleidžia 
sveikatinę apšvietą, kaip 
saugotis nuo jų. Dabar mes 
verstinai ir nemokamai i- 
mame į ligonines žmones 
susirgusius apkrečiamomis 
ligomis. Prie vokiečių tik 
mažai tebuvo tokių ligoni
nių, už gydymą jose naciai 
labai brangiai imdavo ir vi
sai neskiepydavo gyvento
ją

Lietuvos Gydytojų Kon
gresas

Balandžio 5 d. tapo su
šauktas Lietuvos Respubli
kos gydytojų suvažiavimas. 
Jame dalyvauja valdinių 
sveikatos skyrių’ atstovai, 
visų apskričių gydytojų de
legatai ir kt. — viso dau
giau, kaip 300 gydytojų. 
Pamatinis svarstomas klau
simas — kaip sutvarkyt

medikales jėgas, kad kuo 
geriausiai galėtų žmonių 
sveikatai patarnauti.

Vokiečiai — Gydytojų 
Naikintojai

Daugelį Lietuvos gydyto
jų vokiečiai nužudė, jų tar
pe žinomą vėžio ligos spe
cialistą prof. Pelčarą; kitus 
jie persekiojimais numari
no, kaip kad prof. Kuzmą, 
dar kitus išgabeno į Vokie
tiją.

Pirm karo mes turėjome 
1,500 gydytojų, o po vokie
čių okupacijos teliko tiktai 
750.
Medikalių Jėgų Auklėjimas

Kauno Universiteto me
dicinos skyrius šiemet iš
leis apie 100 naujų gydyto
ju

Vilniuje, Kaune, Panevė
žyje ir kituose miestuose 
500 mergaičių dabar lanko 
slaugių (norsių) ir akuše
rių mokyklas. Raudonasis

Kryžius taip pat 'lavina 
slauges. Mes dedame daug 
svarbos tokioms ir tokiems 
pagalbiniams medikaliams 
darbuotojams, nes jie ne
mokamai lankys ligonius 
sergančius namie, žiūrės, 
kad ligoniai vykdytų gydy-' 
tojų įsakymus, ir dės pa
stangas pastoti kelią li
goms. ,

Ligoninių Tinklas
Pirm karo mes turėjome 

ligonines su mažne 10,000 
lovų. Dabar veikia 6,500 lo
vų ligoninėse. Kadangi vo
kiečių okupacija sumažino 
gyventojų skaičių, tai šiose 
ligoninėse užtenka vietos 
būtiniesiems reikalams. Bet 
1946 metais mes vėl turėsi
me ' ligonines su 10,000 lo
vų.

Šiuo laiku veikia dvi ligo
ninės džiovininkams gydy
ti. Mes taip pat turime kli
nikas džiovininkams nemo
kamai gydyti visuose aps-

kričiuose. — Vokiečiai už 
vieną džiovininko vizitą 
imdavo ne mažiau kaip 18 
markių..

Šalia kitų džiovininkams 
įstaigų, Raudonasis Kry
žius Kaune atidarė tokiem 
ligoniam sveikatnamį su 
300 lovų. Tokie sveikatna- 
miai taip pat veikia Ra
seiniuose, Vilniuje ir kito
se vietose.

Vyriausybės patvarkymu, 
visiems kenčiantiems nuo 
džiovos žmonėms ir visiems 
vaikams apskritai yra tei
kiama daugia’u maisto, o 
tam tikruose atsitikimuose 
duodama ekstra specialio 
maisto. Tatai gal yra sėk
mingiausias būdas apsau
goti nuo šios ligos bei nu
galėti ją.

Vaistinės
Mes atidarėme 215 vaisti

nių, arba apie du trečdalius 
to skaičiaus, kiek turėjome

(Tąsa 5-tame pusi.)

KAIP GREIT MUS PA
SIEKIA SAULĖS ŠVIESA

Saulės šviesai pasiekti 
žemę ima 8 minutes ir 20 
sekundų, arba, daug tiks
liau, 499 sekundes, kuomet 
saulė randasi toliausia nuo 
žemės — už 92,900,000 my
lių.

KODĖL MARSAS 
RAUDONAS

Manoma, kad saulės 
spindulių atsimušimas į 
Marso granitinius akmenis, 
o gal į raudonąjį molį, pa
daro Marso planetos išvaiz
dą raudonspalvę.

KITOS MŪSŲ PLANETOS
Neskaitant aštuonių di

džiųjų planetų, esančių sau
lės sistemoje, dar yra 800 
mažųjų planetų arba plane- 
toidų, kurios rituliuojas ap
link saulę.

P. K.
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So. Boston, Mass NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4023 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 815 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumeo 
on the premises.

PAPPAS BAR & CHOP HOUSE, INC. 
815 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7140 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 868 Glen more Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOSEPH La VALLE & JOSEPH MALCHIODI 
858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

Repšys ir prof. B. F. Kubilius 
dalyvavo. ,

Nuo dabar .komitetas prašo 
visų geradėjų Lietuvai pagelbė
ti, kad paaukotų mdistinių dai
ktų, konservuoto skardinėje 
negendamo maisto, pieno, koko, 
kavos, šokolado, įvairios sriu
bos ir tt. Gelbėjimo reikalas 
negali apsistoti, jis dar reikia 
pasmarkinti, nes kol naujas 
derlius užaugs Lietuvoje, tai 
daugeliui prisieis vargti po bai
saus nuteriojimo karo audroje.

Nepamirškite LPTK adreso: 
318 W. Broadway, kiekvieną 
šeštadienio vakarą įvyksta už
kandžių parengimai. Tas pa
gelbsti sukelti finansų. D. J.

Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova.
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(Tąsa) ’
Garlaivis, nors, iš tikrųjų, jau ir at- 

sisiejo nuo prieplaukos, bet vis dėto dar 
plaukė ne tiesiu kursu, o tiktai pradėjo 
įsieiti. Vadinasi, visa įdomybė dar neį
vyko.

Dar buvo priekyje ir “pusiau greitis,” 
ir “pats mažasis greitis priekin,” ir 
“stop,” ir “atgal,” ir “pats mažasis grei
tis,” ir dar daugybė įdomiausių dalykų, 
berniukui puikiausiai žinomų.

Prieplauka tolo, darėsi mažytė, sukosi.
Keleiviai, kurių staiga pasirodė pilnas 

garlaivis, susibūrė, užsigulė ant vieno 
bordo. Jie tebemosikavo skarelėmis ir 
skrybėlėmis, tartum vykdami Dievas ži
no kur,* į pasaulio galą,—tuo tarpu, kai, 
iš tikrųjų, jie plaukė lygiai už trisde
šimts varstų tiesia linija.

Bet jau tokios buvo jūros kelionės tra
dicijos ir karštas pietiečių temperamen
tas.

Daugiausia tai buvo trečiosios klasės 
ir vadinamieji “denio” keleiviai apati
niame priešakiniame denyje šalia triu
mo. Jie neturėjo teisės būti aukštuti
niuose deniuose, skirtuose išimtinai 
“švariajai” pirmosios ir antrosios klasės 
publikai.

Petia pamatė tėtę ir Pavliką viršuti
niame denyje. Juodu azartiškai mosika
vo skrybėlėmis.

Čia pat buvo kapitonas ir visa laivo 
įgula: vyresnysis padėjėjas ir du basi 
matrosai. Iš visos komandos tiktai ka
pitonas ir vienas matrosas tikrai valdė 
garlaivį. Vyresnysis padėjėjas ir antra
sis matrosas pardavinėjo bilietus. Su 
įvairiaspalviais rulonais ir žalia vieline 
kasa, panašia į tas, kurios dažniausiai 
esti kepyklose, jie apvaikštinėjo kelei
vius, nesuspėjusius nusipirkti bilietų 
prieplaukoje.

Kapitonas davinėjo komandą, vaikš
tinėjo skersai denį — tarp dviejų tilte
lių ant garlaivio spąrnų. Tuo metu mat
rosas, nustebusių keleivių akyse, žiūrėjo 
į didelio kompaso yaripj katilą ir suko 
vairatį, retkarčiais padėdamas sau basa 
koja. Vairatis nepaprastai girgždėjo, ir 
vairo grandinės žvangėdamos šliaužė 
priekin ir atgal pagal bordą, kiekvieną 
valandėlę galėdamos neatsargioms da
moms nuplėšti šleifus.

Garlaivis plaukė atgal, pamažu 
gręždamasis.

— Dešine į bordą! — nekreipdamas 
mažiausio dėmesio į keleivius, pagarbiai 
apstojusius kompasą, šaukė kapitonas 
vairininkui gergždžiančiu, garsvytiniu 
apsirijėlio ir šiurkštuolio balsu.

— Dešine į bordą! Dar dešine! Dar 
truputį! Dar vos vos! Gerai. Taip laiky
tis!

Jis peraėjo ant dešiniojo tiltelio, ati
darė dangtelį garsiakalbio, kurio vamz
dis buvo nuvestas žemyn, ir subeldė ko
ja į pedalą. Paketboto viduje pasigirdo 
varpelio cinguliavimas. (Paketbotas 
(angį.) — senas pašto laivo pavadini
mas.) Keleiviai pagarbiai pakėlė anta
kius ir tyliai susižvalgė. Jie suprato, kad 
kapitonas paskambino į mašinų skyrių.

Ką daryti? Bėgti ant tiltelio žiūrėti, 
kaip kapitonas kalbės į garsiakalbį, ar 
likti prie matroso ir kompaso? Petia vos 
nepersiplėšė... Tačiau garsiakalbis nu
svėrė..

Berniukas sučiupo Pavliką už rankos 
ir ėmė tempti jį prie tiltelio, susijaudi
nęs šaukdamas ne be slapto sumanymo 
nustebinti dvi nepažįstamas, bet gražu
tes mergytes savo jūrinių dalykų žino
jimu :

— Žiūrėk, Pavilkai, žiūrėk, jisai tuo
jau kalbės į garsiakalbį: “Pilnu greL 
čiu.”

— Pusiau atgal, — tarė kapitonas į » 
vamzdelį.

Ir bematant apačioj ėmė cinguliuoti 
varpelis. Tai reiškė, kad komanda pri
imta.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

3

LPT Ii. Susirinkimas ir 9-tara 
Siuntiniui’ Lobis.

Kovo 30 d. veik visi komite
to nariai ir kasdieniniai dar
buotojai kriaučiai, ir tos nenu
ilstančios moterys užbaigčm 
pakuoti ir suraišioti dėžes 
9-tam siuntiniui. Drabužių 10 
didelių dėžių, 1315 svarų, šia
me siuntinyje yra labai gerų 
vertingų drapanų, daug vai
kams naujai pasiūtų žiponėlių, 
moterims ir vyrams drapanų, 
sunkūs ploščiai, pilni mundie- 
riai, suknios, sijonai, svederiai, 
baltiniai ir net kelios futros. 
Čeverykų, padėvėtų ir naujų 
yra 6 dėžės, viso 153 poros. 
Abelnai galima rokuoti ma
žiausia po $3 už porą, tai bus 
$459.

Taipgi su šiuo siuntiniu mū
sų komitetas turėjo ižde dau- 
.giau susitaupiusių pinigų, kaip 
seniau, nepaisant, kad čevery
kų daugumą reikėjo nupirkti, 
ir audeklų dėl pamušalų ir vai
kų žiponėlių buvo pirkta. Ta- 
čiaus $100 pinigais pasiunčia 
centrui . dėl pirkimo medika
mentų. Visas siuntinys išvežta 
iš patalpos kovo 31 d.

Kovo mėnesį stambesnias 
aukas yra davę šios ypatos: 
Per Kvietkauskienę, Cambridge 
Moterų Kliubas ir ALDLD 8 
kp. $118, E. Senkus $10, T. Jo
nušienė iš Schenectady, N. Y. 
$10. Po $5: J. Butkus, 
Mr. ir Mrs. Barčius, 
'Šimonis.

Drapanų didesnius 
atnešė:

Jokūbas Lekas virš
M. Andraliūnienė apie 80 sv., 

tai ‘velionio Andraliūno ‘paliki
mas, labai vertingos drapanos 
ir čeverykai; dvi 
naujos.

Simonaučienė 
Belekevičienė
Ivanauskas apie 50 sv. 
Niaura apie 45 sv. 
Peldžius apie 20 sv.

Taipgi per suvirs pastaruo
sius du mėnesius daug gerašir
džių aukavo po mažesnius kie
kius, kas ir sudaro tuos 
svarų dėl Lietuvos karo 
gintų žmonių!

Užbaigę fizinį darbą
kėm pasitarimą posėdį, turė
jom ir profesionalų; dr. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 271 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
42 Beard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLOW TAVERN REST.
42 Beard St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 202 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1029 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1029

laivio šešėlis gulėjo ant jo kaip ant mo
lio.

Kelionė vis dar lyg ir neprasidėjo. Iš
kankinti limano, visi laukė išplaukiant 
į jūrą.

Pagaliau, po pusantros valandos, gar
laivis ėmė eiti iš limano žiočių. Petia 
prisispaudė prie bordo, bijodamasis pra
leisti mažiausią šios iškilmingos valan
dėlės smulkmeną. Vanduo pastebimai 
pašviesėjo, nors vis dar tebebuvo užtek
tinai purvinas.

Bangos darėsi stambesnės ir aukštes
nės. Raudonos bojų lazdos, rodančios 
farvaterį, kyšojo iš vandens, svyriai lin
guodamos skrybėlaičių grybeliais su aš
triais galais. (Boja (oi.) — medinė ar
ba metalinė plūdė, kuri laivams rodo pa
vojingą vietą. Farvateris (oi.) — van
dens kelias, tinkamas laivams plaukti.)

Kartais jie praplaukdavo taip arti nuo 
bordo, jog Petia aiškiai matydavo tokio 
grotinio grybelio viduryje geležinį nar
velį, kur nakčia įstato žibintuvėlį.

“Turgenevas” pralenkė kelias juodas 
žvejų valtis ir du luotelius su tampriai 
išpūstomis tamsiomis burėmis.

Valtys ėmė siūbuoti, pakeltos ir nu
leistos bangos, kurią paliko garlaivis.

Pro degantį smėlingą Karolino-Buga- 
zo iškyšulį su kareivine ir kordono stie
bu platus vandens kelias, pažymėtas 
dviem bojų eilėm, vedė į atvirą jūrą.

Kapitonas kas valandėlė žvilgčiojo į 
kompasą, pats rodydamas vairininkui 
kursą. Matyti, dalykas buvo ne juokai.

Vanduo pasidarė dar šviesesnis. Da
bar jis buvo ryškiai atmieštas grynu 
melsvu jūros vandeniu.

— Pusiau greičiu! — tarė kapitonas 
į garsiakalbį.

Priekyje, ryškiai išsiskirdama iš gel
tono limano vandens, gulėjo juodai mė
lyna gauruoto^ jūros juosta.

— Mažu greičiu!
Iš ten mušė šviežiu vėju.
— Visai mažu!
Mašina beveik liovėsi alsavusi. Spar

nai vos vos plekšnojo vandenį. Plokščias 
krantas tęsėsi taip arti, jog, rodėsi, nie
ko nereiškia ligi jo nubristi.

Mažutis, akinamai baltas kordono 
švyturėlis; aukštas jo stiebas, puošniai 
aptaisytas įvairiaspalvių jūrinių vėliavų 
girliandomis, stiprios brizės nuneštomis 
į vieną pusę; patrankėlė, tupinti žemai 
švendruose; figūrėlės pasienio sargybos 
kareivių, skalbiančių žlugtą sekliame 
krikštoliniame vandenyje, — visa tai, 
smulkiai apšviesta saulės, beveik be gar
so judėjo pro garlaivį, ryškiai ir šventa
dieniškai, kaip spaustinis paveikslėlis.

Jūros artybė pasauliui grąžino šviesu
mą ir grynumą, tartum iš karto nuo 
garlaivio nupūtė ir keleivius, ir visas 
dulkes.

Net. dėžės ir kraitės, ligi šiol buvusios 
pasibiaurėtinai nuobodi prekė, pamažu 
virto kroviniais ir, artinantis į jūrą, 
ėmė, kaip kroviniams tai ir tiko, truputį 
girgždėti.

— Pusiau greičiu!
Kordonas jau buvo už laivo užpakalio, 

gręžėsi, ėjo tolyn. Garlaivį siautė gry
nas tamsiai žalias gilus vandus. Vos lai
vas į jį įplaukė, jį iš karto pagriebė sū- 
pavimas, aptėškė smarkaus vėjo van
dens dulkėmis.

— Pilnu greičiu!
Rūstūs suodžių kamuoliai ėmė veržtis 

iš šnypščiančių kaminų. Kreivas šešėlis 
gulė ant laivo užpakalio tento. (Tentas 
(angį.) — brezentinė pastogė laivo de
nyje.)

Kaip matyti, ne taip lengva buvo se
nutei mašinai kovoti su smarkia atviros 
jūros banga. Ji sunkiau pradėjo alsuoti.

Tiksliai ėmė * girgždėti sugurę apmu
šalai. Inkaras po bugšpritu linkčiojo 
bangai. (Bugšpritas (oi.) — priekin pa
lenktas laivo stiebas.)

Vėjas jau suspėjo nuplėšti kažkieno 
.šiaudinę skrybėlę, ir ji nukrito už laivo 
užpakalio, siūbuodama plačiame putų 
ruože.

Keturi akli žydai su mėlynais akiniais 
žąsele kilo laiptais, prilaikydami kati
liukus. K

Susėdę ant aukštutinio denio suolo, jie 
siaubiai sudrožė smičiais. Draskomai ne
tikri maršo “Mandžiūrijos ugnikalniuo
se” garsai bematant susimaišė su sun
kiais senos mašinos atsidūsėjimais.

(Bus daugiau)

New Haven, Conn

BESSIE RAND
Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4829 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1060 Ocean Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICHOLAS SCANDORE
1060 Ocean P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6791 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 688 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR L. SCOTT 
(Scottie’s Inn)

688 Halsęy St., Brooklyn, N. Y.

E. Ivan, 
adv. P.

kiekius

100 sv.

poros visai

H.
apie 60 sv. 
apie 50 sv.

šimtus
nuvar-

atlai-

Linksmas Sąskridis
Hartfordiečių grupė pasiro

dys New Havene su dviejų 
veiksmų drama “Prakeiki
mas.” Tai gana įdomus yeika- 
liukas iš žmonių gyvenimo Lie
tuvoje. Tai dar pirmą kartą 
tos rūšies veikalas bus persta
tytas mūsų kolonijoj.

Mes jau nuo seniai žinome, 
kad hartfordiečiai yra pasižy
mėję scenos aktoriai, o šiuomi 
veikalu, tai sužavės kiekvieną, 
kuris tik pribus laiku į svetai
nę ir matys veikalo abudu 
veiksmus lošiant.

Po lošimui bus koncertinė 
programa — dainuos duetus ir 
pavieniai solo. Apie daininin
kus čia daug- nesakysiu, teks 
pakalbėti kiek vėliau per 
spaudą. Mūsų mylimi daini
ninkai palinksmins; kaip iš 
arti, taip ir iš toliau atvažia
vusius svečius, kurie norės pa
sigrožėti ir pasiklausyti new- 
haveniečius dainuojant.

Kviečiami visi geros valios 
lietuviai, kaip vietiniai, taip ir 
kaimyniškų kolonijų atsilan
kyti į mūsų rengiamą teatrą ir 
koncertą, kuris įvyks balan
džio 15 d. April, 1945, Liet. 
B-vės Name, 243 Front St. 
Pradžia 3-čią vai. po pietų.

Po koncertui - teatrui bus 
šokiai, galėsite, kurie mylite 
šokius pasišokti prie geros 
John Anyžeski orkestros.

Rengia teatrą ir koncertą 
LDS 16-ta kp. Įžanga tiktai 50 
centų asmeniui.

Kviečia Rengėjai.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 156 Alabama Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAE FRANKEL
156 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1258 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL SOPKO
1258 Broadway, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4826 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law ’at 214 Prince Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ZARRELLA
214 Prince St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4708 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1804 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK CALLAHAN
1804 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1080-2 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DE NICOLA 
Foster Bar & Grill

1080-2 Coney Isl. Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4729 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 184 Hudson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

JOSEPH ZARRELLA
184 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2055, has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1425 Rockaway Parkway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DUMCHES
1425 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1724 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1Q7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1140-6 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

R.S.T. BAR & GRILL, INC.
1140-6 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA

Telef. HUmboldt 2-7964

VALANDOS:

i

NOTARY 
PUBLIC

SEPTINTAS SKYRIUS.
Štai jau ir Akermanas pranyko iš akių. 

Nebebuvo matyti senovinės turkų tvirto
ves griuvėsių. O garlaivis plaukė toliau 
nepaprastai plačiu Dniestro limanu ir, 
rodėsi, nebus nei galo, nei krašto negra
žiam kaviniam vandeniui, aplietam sau
lės spalvų.

Vanduo buvo toks drumstas, kad gar-

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

Sekmadieniais nėra valandų.

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kūro reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas E Ver green 7-1661

TELEPHONE
HTAGG 2-fi04b

W I7 77//.II P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalnu 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3392 has been issueci to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 244 Havemeyer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DAVANZA 
Plaza Bar & Grill

244 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is 
RL 20 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2121 Emmons Avenue, Biorough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS P. LAGIOS
2121 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y. R

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 361 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
9402 Ft. Hamilton P’way, Borough of B’klyn, 
County, of Kings, to be consumed on the 
premises.

9402 Ft.
JOHN F. GRAY

Hamilton P’kway, B.klyn, N. Y. R

NOTICE
RL 7687 _____ „ .... ______
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 373-5 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD SUSSKIND
373-5 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaket

Laidotuvių Direktorių*
Balsamuoja ir laidoja an’ 

visokių kapinių
Šermeninė (Koplyėln 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavime

Reikale Kreipkitės;

THOMAS J. KUMAITb
1640 North Main Ave.

SCRANTON, PA
Tel SJW2.1

GRABORIUS-UNDERTAKER 
Laidotuvių Direktorius 

VELTUI ŠERMENINE 
-KOHVriA

Paraamdo automobilius ir ka 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUF 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.

Kasdien Turime Karštų
Užkandžių

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS $2.

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

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm 9AM -2PM

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

LiQdSsio valandoj kreip
kitės prie manęs diena 
ar naktį, greit suteiksi 
me modernišką patama 
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Felefonaa Poplar 411 n '
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ŽUVIS—jūs daugiau naudojate žuvies šiomis dienomis. Iš- 
gramdykite kiekvieną riebalų lašą iš indo, kuriame kepate 
ar šutinate ją.
DEAROS—jų įvalias yra ir jos palieka dikčiai riebalų ke
pamajame inde. (O jeigu jūs iš pradžios jas payerdate, ne
užmirškite taupyti tą vandenį ir nugraibyti riebalus!)

PIGESNE MĖSA—ji gerai tinka šutiniams ir sriuboms. 
Nugraibykite riebalus, ją begaminant. Paskui atvėdinkite 
juos ir nugraibykite sukietėjusius paviršium riebalus. (Pa
dažus taip pat!)
HOT DOGS—iš šių dešriukių jūs gausite bent šaukštą ar 
du riebalų, verdant jas vandenyje. Net arbatinis šaukštu
kas naudingas!

TAUKŲ NUOKARPOS—taupykite jas bliūde šaldytuve. 
Kartą per savaitę ištirpinkite ir sudėkite į riebalų taupy
mo dėžutę.

IR TIKRAI laikykite dėžutę lengvai pasiekiamoj vietoj! 
Lašas po lašo, ji prisipildys greičiau, negu jūs manote. Ta
da tuojau nuneškite pas savo mėsininką ir gaukite tuos 2 
raudonuosius punktus ir po 4 centus už kiekvieną svarą 
riebalų. Pradėkite šiandien! Šį atsišaukimą užyrė WFA ir 
OPA ir apmokėjo pramonė.

I
j TAIP! JŪS GALITE GAUTI 

EXTRA RAUDONŲ PUNKTŲ

I
 MĖSOS NEPRITEKLIAI ap

sunkina riebalų taupymą šio
mis dienomis. Bet yra tau
pymo galimybių, kurias jūs 
praleidžiate. Ar galėtumėte 
patikrint žemiau duodamus 
nurodymus ?

I Mūsų kraštui taip labai rei-
I kia riebalų, kaipo medžiagų
I dalies dirbt vaistams, sprogi

mams, muilui, dirbtinei gu-
I mai ir kitiems reikmenims
| kariniame ir namų fronte.

Viešosios Sveikatos 
Atsteigimas Tarybi

nėje Lietuvoje
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

prieš karą. Tai nedaug, bet 
pilnai užtenka gyventojams 
aptarnauti. Vaistinės aprū
pintos visomis gyduolėmis. 
Prie vokiečių nebuvo net 
iodinos nei termometrų. Da
bar mes gavome iš broliškų 
Tarybinių Respublikų vis
ką, ko mums trūko.' Dabar 
Lietuvoje vaistus gamina 
du fabrikai ir veikia eilė 
plantacijų, kurios augina 
gydomąsias žoles.

Sveikatvietės
Vokiečiai susprogdino bei 

artilerijos sviediniais sudau
žė Druskininkus, sveikat- 
namių ir vasarojimo vietą. 
Šiemet tik dalinai tegali
ma bus atsteigti šią svei- 
katvietę. Dvi kitos sveikat
vietės, Birštone ir Lukė- 
nuose, tačiaus, jau pilnai 
veiks. Tam tikros medika- 
lės darbo unijų komisijos 
siunčia žmones į sveikat- 
vietes Lietuvoje.

Dalis ligonių siunčiama į 
sveikatnamius pietinėje So
vietų Sąjungos srityje. Pir
masis jų būrys jau sugrįžo 
Lietuvon po pasigydymo. 
Daugiausia jų buvo karo 
invalidai ir sužeistieji.

Vokiečių Pasėtos Lytinės 
Ligos

Vokiečiai paliko mums 
daug lytinių ligų. Skleisda
mi jas, jie nevedė kovos 
prieš tas ligas. Mes parūpi
nome visoms vietoms spe
cialistus kovai prieš lyties 
ligas. Tuo tikslu atidaryta 
ir daug klinikų. Jos ne tik 
gydo lyties ligonius, bet 
stengiasi susekti apsikrėti- 
mo lizdus^

Numaršavus Raudonajai 
Armijai į Vokietiją, dabar 
gana daug lietuvių grįžta 
namo. Visi jie dezinfektuo- 
jami tam tikrose sanitari
jos stotyse, kad neįneštų li
gų iš Vokietijos. Mes savo 
žemėjeNmrime dvi stotis ir 
talkininkij^šalių piliečiams, 
kurie ten gauna maistą, 
drabužius ir medikalius ap
tarnavimus.
Medikaliai Aptarnavimai 

Lėktuvais
Dar pirmą* kartą Lietu

voj įvesta medikaliai patar

navimai oru. Ligoniniai 
lėktuvai neša gydytojus, li
gonius ir vaistus, kur rei
kia. Sunkioje ligoje gali 
būti pašauktas gydymo spe
cialistas į. bet kurią vietą, 
ir be jokio mokesnio už tai. 
Tokia yra neperžengiama 
mūsų taisyklė.

Žinios iš Tarybų Lietu
vos Respublikos

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
lometrų kanalų taisymas u- 
pynuose Ventos, Jūros, Vo
kės ir kitų upių. Šiemet bus 
nusausinta ’2,500 akrų že
mės ir tiem darbam išleista 
1,850,000 rublių.

Kitos Tarybų Respubli
kos atsiunčia Lietuvai pen
kias kasamąsias mašinas, 
du laivus-mašinas upėm gi
linti bei dumblam kuopti, 
tris didžiulius mechaniškus 
pelkių plūgus, 46 geodeziš- 
kus (žemės pavidalo mata
vimo) instrumentus ir kie
kius kitų įrengimų.

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

Kurios Prašalina Daugybę Įvairių 
Ligų. Skaitykit Atydžiai Vardus 
Mosčių ir Įsitėmykite 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.

Kaina—1 oncas $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re
commended as an application for ex- 
(prnal 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 oncal $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 
irmuo Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oncus. »
Mano antrašas:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta A. 
HARTFORD, CONN. 

Vietiniam—63 Putnam St.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
VIDAUS IR IŠLAUK O DARBAS.

GEROS ALGOS
VIRŠLAIKIAI

PAGEIDAUJAMA VETERANŲ 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

LACQUER SPECIALTIES, INC.,
249 AVENUE P, NEWARK, N. J.

(89)

PAPRASTI DARBININKAI 
IR PUSIAU LAVINTI VYRAI

Būtinam išlaukiniam darbui; Puikiausia po
karinė ateitis. Nereikalaujama gimimo liudi

jimų nei i>opierių. Prisilaikoma WMC 
taisyklių.

PARKHURST WELL & PUMP CO., 
799 BLOOMFIELD AVE., VERONA, N. J.

(85)

STOGDENGIAI ir gontoriai; nuolat; lokalinis 
darbas, su ar be įrengimų.

JAFFE CONSTRUCTION CO..
216 Monticello Ave., Jersey City, N. J. 

BERGEN 4-2414.
(89)

PATAISYMUI VYRAI
75c Į VALANDĄ

58 VALANDŲ SAVAITĖ
Laikas ir pusė už viršaus 40 vai. 

Patyrimas nereikalingas.
REINER CO.,

12-12 37th Ave., Long Island City.
(89)

REIKIA PAGELBININKŲ
VARIO ŠALTKALVYSTĖS DIRBTUVĖJ 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
THEO. WALTER

COPPER WORKS, INC.,
9 ESSEX ST., NEWARK, N. J.

(8.5)

STALIORIAI
MAŠINŲ DARBININKAI. APSIGYNIMO 

DARBAS. VIRŠLAIKIAI 
TURI BŪT UNIJISTAI.

U. S. MFG. CO.
151 Fabyan Pl., Newark, N. J.

(87)
I’OLIŠIUOTOJAI-BUFUOTOJAI
Prie plastiko; vien tik patyrę. 

BERNARD DECOUPLE CO.
1 Knickerbocker Ave., Brooklyn. 

 (85)

BERNIUKAI—VYRAI
DIRBTI ICE CREAM DIRBTUVĖJE 

GERA ALGA, NUOLATINIS BARBAS 
VIRŠLAIKIAI JEI PAGEIDAUJAMA

PILGRIM HIGH GRADE 
ICE CREAM CO., 

5.33 CRAVEN ST., BRONX. 
(ARTI LONGWOOD AVE.)

(88)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
PRIE VIENA IR DVIEM

ADATOM MAŠINOS.
NUOLATINIS DARBAS, 

GERA ALGA. KREIPKITĖS
SERVICEWEAR,

16 WAVERLY PLACE
 (81)

BUY WAR BONDS

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimės 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 Pūstynėje  .......—25c
Burykla ir Burtininkas ...................... 25c
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę 

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

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
Velniškas 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 $1.25 
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............  $1.25
Istorija Seno ir Naujo (statymo, su 

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

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viekų ant pasaulio žinosi .... 20c

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

los per 17 metų už tėvų nusidė
jimus ir tapo POPIEŽIUM . 25c,

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 namines rodos ir daug juokų 15c 
Trys užkeiktos karaliaus dukterės ..... 25c
RAGANA ir keliaunikas Jonas ........... 30c
KELIAUTOJAI į Šventų žemę JERU-

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

be kito pagclbos ................... 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............. 91.00

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj
vietoj Ji randasi ir kaip kankina 30c 

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.25c 

Mostis nuo bilo 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) 3B5o; Nuo Cukrinės Li
gos (diabetų) 85c; Nuo Prąžillmo ir Pleis
kanų 60c; Nemalonaus kvapo iš burnos 85c; 
Reumatiškų sausgėlų 60c; Taringos Trejan- 
kės (stambios) 60c; nuo surūgusio pilvo 
((heart-burn) 85c; Paillų 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
834 Dean Street, 

8PENCEBJPOBT, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Elektros Pajėga Preso 
Operatoriai 

Ir Pakuotojai
NAKTINIAM ŠIFTAM
NUOLATINIS DARBAS

55 VALANDŲ SAVAITE
Laikas ir Puse už Viršlaikius.

Technical Metal Stamping
835 Union St., Brooklyn.

.(83)

SUSIFORMUOKITE SAVO
ATEITĮ PLASTIKUOSE 

MOLDERIAI, TOOLMAKERIAI, PAGELBI- 
NIAI VYRAI. BE PATYRIMO DARBININ
KAI ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ: MES JUS IŠLAVIN
SIME; PAAKSTINIMUI IR NAKTINIŲ 

ŠIFTŲ BONAI ; PRISILAIKOMA WMG 
TAISYKLIŲ

SHAW INSULATOR CO.
150 COIT ST.—IRVINGTON, N. J.

(85)

VYRAI 
PAGEIDAUJAMA

VETERANŲ
LENGVAS PAKAVIMAS

42 VALANDŲ SAVAITĖ. $35. KREIPKITĖS
PARKER HERBEX CORP.,

.29-50 NORTHERN BLVD., 
LONG ISLAND CITY.

(83)

REIKIA KARO VETERANŲ
IR KITŲ

Prie atrinkimų, beilavimų, sandėlio kroviniam. 
Būtina pramone; nuolat.

R. & V. MILLER, INC.
574 Ferry St., Newark, N. J.

(87)

PAPRASTI DARBININKAI
Fabriko darbui 

80c Į VALANDĄ
Būtina pramonė. Daug viršlaikių. 

Nuolatinis darbas.
ATLAS MATERIAL CO.,

193 Coffey St., 
Brooklyn, N. Y. (Eric Basin)

TEL. TRIANGLE 5-1162
(86)

VAGONŲ
DARBININKAI
BŪTINA PRAMONĖ 

GERA ALGA 
IR VAKACIJOS

KREIPKITĖS
E. SANDT,

N. Y. DOCK
RAILWAY

FOOT OF JORALEMON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(93)

MAŠINISTAS—PATYRĘS
Nepaprasta proga pirmos klasės vyrui. Nuola

tinis pokarinis darbas. Aukšta alga.
TELEFONUOKITE SCHAFFNER,

UNION 5-7700.
(83)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

Ir
ABELNAI PAGELBININKAI

Gera Alga. Viršlaikiai.

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

_______________________ (84)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(80

MĖSININKAI—KAULŲ IŠĖMĖJAI 
$1.50 Į VALANDĄ. KREIPKITĖS PAS 

SCHAEFER’S 2305—12TH AVE.
Arti 125th St. Klauskite Mr. Halton.

(84)

VYRAI
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas.
Rakandų išdirbystė. CENTRAL CHAIR CO.
280 NEVINS STREET, BROOKLYN, N. Y.

(83)

PAPRASTI DARBININKAI
t.. 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 ofisų.

BALDWIN LOCOMOTIVE 
WORKS

Chester Pike, Eddystone, Pa.
... (85)

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

V VR A T
Lavinti ir Nelavinti 

Patyrę ir Be Patyrimo
★ VYRAI PRIE DRATŲ išbandymam Įrengimų
★ VYRAI RADIO TAISYMAMS
★ PUNCH PRESS OPERATORIAI
★ FABRIKŲ MEISTERIAI Motorizuoti Elektros Pajėga 

Presai
★ TOOL MAKERS

STALIORIAI
BROWN & SHARPE Automatinių Šriubų Mašinų Nu
statymui Vyrai

★ VYRAI NUSTATYMUI Barber-Coleman Gear Hobbing 
Mašinas

★ GRINDINIAI IR PIRMIEJI DIRBINIŲ INSPEKTORIAI
★ DARBININKAI PRIE STALŲ IR SUSTATYTOJAI
★ MECHANIŠKI BRAIŽYTOJAI
★ MEDŽIAGŲ KRAUSTYTOJAI
★ MAŠINISTAI
★ PAPRASTI DARBININKAI

GERA ALGA — NUOLATINIAI DARBAI
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ .

GENERAL INSTRUMENT CORP.
829 Newark Ave., Elizabeth, N. J.

(86)

AUTOMATINĖS
ŠRIUBŲ MAŠINOS OPERATORIAI 

PLEITYTOJŲ PAGELBININKAI 
MEDŽIAGŲ KRAUSTYTOJAI 

SVARSTYKLIŲ VYRAI

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

Telefonuokite Unionville 2-6000
(83)

BERNIUKAI-MAŠINŠAPĖJE
Su ar be patyrimo 

Aukštos algos sulyg gabumo. 
Išmokysimo prie mašinų.

LENKEIT MACHINE
429 Kent Avė., 

Brooklyn.
(Broadway BMT, Marcy Avė. Stotis.)

(86)

VYRAI AR BERNIUKAI
APSIGYNIMO DARBAS 
PUIKIAUSIA PROGA 

VIRŠLAIKIAI

MONARCH COAT CO.,
211 W. 61ST STREET, N. Y. C.

(83)

VETERANAI
ARGO PACKAGING CO.

Tęskite savo pakavimo pareigą 
Išsiuntimam už vandenynų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
DAUG VIRŠLAIKIU 
POKARINĖ PROGA

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS
Kreipkitės

ARGO PACKAGING CO.
Lasher Building,
1309 Noble St.,*

Philadelphia, Pa.
(86)

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:

PJB. 6-2863 dėl sutarties.
_______________________________________ (83)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
REZIDENCIJINIAM VIEŠBUTYJ 

GERA ALGA IR TIPAI.

KREIPKITĖS I HOUSEKEEPER 
125 EAST 50TH ST. ' 

(84)
SUPERINTENDENT-APTAISYMAM VYRAS. 
$225. 3 Kambariai, gesas, elektra nemoka
mai. 2 keturių aukščių užlipimai, 65 šeimų.

ŠAUKITE EVERGREEN 8-4624 
tarpe 9 A.M. ir 8 P.M.

(85)

BERNIUKAI
17 IKI 21 METŲ AMŽIAUS 
BAIGUSIEJI HIGH SCHOOL 

Interesingas darbas—Radio City.
40 VALANDŲ. 5 DIENOS 

$22.50 PRADŽIAI, PAKILIMAI
TIME, INC.

(TIME & LIFE MAGAZINES) 
CIRCLE 5-4400; EXT. 1082 

_________________________________ (83)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS
Kirpimam ir ryšiavimui šmotų medvilnės 

dirbinių.
VALANDOS 8:30 IKI 5. 

Alga Pradžiai
$24 UŽ 40 VALANDŲ

Linksmos aplinkybės 
Patyrimas nereikalingas

NEUSS HESSLEIN & CO., 
5—7 York St., N. Y. City. 

(Važiuokite Subve iki Canal St. Stoties).
(85)

MERGINOS
PRIĖMIMŲ RAŠTININKĖS 
Patyrusios ir be patyrimo. 
GERA ALGA, NUOLAT.

Proga pakilimam.
BUTTERFIELD 8-0995.

1039 MADISON AVE. (79TH ST.) 
_______________________________________O
PATYRUSIOS ATRINKĖJOS. APDIRBĖJOS 
IR SŪDYTOJOS AVIŲ ŽARNŲ. TAIPGI 

PRADINĖS. GERA ALGA.
FELLERMAN & NEWMAN, 324 AVENUE A 

(85) 
(KAMP. 20TH ST.).

RANKINĖS MEZGĖJOJ
Greitos. Patyrusios. Nuolatinis darbas. 

Geri uždarbiai.
POLLY ROSENTHAL, ENDICOTT 2-0859.

(85)

VALYMUI MOTERYS
Nuolatinis Darbas

Banko — Ofisų Vąįymas
6 iki 11:30 P. M.

Šeštad, 2 iki 7:30 P. M.
GERA ALGA

Matykite Supt. 
160-16 Jamaica Ave.

JAMAICA, L. I.
(86)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
(SS)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR 
MOTERYS

Lengvam, švariam darbui 
kaipo

SUSTATYTOJOS 
PATIKRINTOJOS 

MAŠINŲ OPERATORĖS 
LYDYTOJOS

Patyrimo nereikia.

Gera alga nuo pradžios.

MUZIKA JUMS DIRBANT

WMC Taisyklės

General Instrument Corp.
829 Newark Ave., 
ELIZABETH, N. J.

(86)

=d

BRISTOL-MYERS 
COMPANY
Long Avenue 

Hillside, N. J.
MOTERYS 18-45 MOTERYS

DALIAI LAIKO
PAKAVIMO DARBAS
6 :30 P.M. IKI 11 P.M. 

9:30 A. M. IKI 3:30 P. M.
šeštadieniais Nedirbama

VAKARIENĖ GAUNAMA 6 IKI 6:30 
PATENKINANCIOM KAINOM

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

EMPLOYMENT OFFICE 
ATDARA KASDIEN 
8 A. M. IKI 5 P. M.

1 šeštadieniais 8 iki 12 Pietų

(88) ,

REIKIA FINIŠERIŲ
Prie moteriškų koato. Taipgi reikalingos 
merginos abelnam darbui. Unijinė dirbtuvė.

ROSE GARMENT CO.. INC. 
119 West 26th St., N. Y. C. 

WAtkins 9-4326.
(84)

TYPISTS
Pageidaujama žinančių stenografija. Butina 
pramonė. Gera inkarinė proga. Prisitaikoma 
WMC Taisyklių. U.S. STEEL SUPPLY CO. 
Off Frelinghuysen Ave., prie Haynes Ave.,

Newark, N. J. BIGELOW 3-5920.
(84)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
GERA ALGA NUO VALANDŲ

EAST SIDE REZIDENCIJINIS VIEŠBUTIS.
KREIPKITĖS Į HOUSEKEEPER, 

125 EAST 50TH ST.
(84)

OPERATORĖS
prie suknelių. Sekšin darbas. 
Patyrusios ir Be patyrimo 

37% valandų savaitė.
333 HUMBOLDT ST., BROOKLYN.

_____________________________________
MERGINOS IR MOTERYS

Lengvas dirbtuvės darbas; linksmas ir švarus. 
Patyrimas nereikalingas. $26 už 48 valandas. 
Aukštesnės algos patyrusioms prie koja mina
mų ir elektros pajėga presų. Kreipkitės visą 

dienų 8 iki 4:30.
JACOBY-BENDER, INC.

161—6th Ave., kamp. Spring St., N. Y. C. 
Butterick Building.

_______________________________________

MERGINOS-MAŠINŠAPEJE
Su ar be patyrimo 

Aukštos algos sulyg gabumo.
48 VALANDOS 5% DIENOS

LENKEIT MACHINE
429 Kent Avė., 

Brooklyn.
(Broadway BMT, Marcy Ave. Stotis.)

_______________________________________
MERGINOS—MOTERYS

LENGVAS FABRIKO DARBAS
$24 UŽ 5 DIENŲ SAVAITę

VIRŠLAIKIAI PASIRENKAMAI.
KREIPKITĖS

PARKER HERBEX CORP.
29-50 NORTHERN BLVD., 

LONG ISLAND CITY.
-----------------------------------------------------

MERGINOS
Perpakavimui tomeičių. 

Gera Alga.
BUCK WEISS.

212 Miller St., Newark, N. J._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m
MERGINOS

APSIGYNIMO DARBAS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
REIKALINGAS ATLIEKAMUMO 

PAREIŠKIMAS

MONARCH COAT CO.,
211 W. 61ST. STREET, N. Y. C.

(83)

MERGINOS-MOTERYS
(AMŽIAUS 16 IK! 45)

KAIPO LABORATORIJOS PAGEL01N1NKĖS
UŽDARBYS VIRŠ

$1200 Į METUS
Lengvas, švarus darbas, užklijavimas kibelių 
ir pakavimas vaistu. A 1 firma. Puikiausios 
darbo sąlygos. Dėl pasitarimo skambinkite .

WATKINS 9-2300
(85)'
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Chicagietis Yuris Rašo 
Brooldyniečiams LLD 

Nariams
LLD 2 Apskričio Draugams 

Reikale Jubiliejinio Vajaus 
Lenktynių

Draugai bei draugės rytie
čiai! Atsiekimui pasibrėžto 
tikslo per mūsų Centro Komi
tetą, gauti 1000 naujų narių 
laike jubiliejinio vajaus, mes 
iš 1-mo Apskr. nusitarėm kib
ti jums į kalnierių, iššaukiant 
jus į draugiškas lenktynes.

Jūsų apskričio pirmininkas 
drg. A. Gilmanas, priimdamas 
mūsų pakvietimą, mus įgązdi-, 
no, pasižadėdamas be pasigai-i 
Įėjimo supliekti. Bet vėliausisy 
pranešimas mūsų Centro Se
kretoriaus drg. šolomsko, ro
do, kad jūs, pakol kas, nopa- 
rodėte tokio didelio smarkumo 
darbais, kaip kad jūsų pirmi
ninkas drg. Gilmanas mums 
žadėjo parodyti. Taigi, drau- 
gučiai, mes su laiku jus per
spėjame, kad jeigu jūs tiktai 
tiek tegalite smarkauti, tai bū
kite pasirengę prie jums ne
malonių pasekmių.

Draugai, mes turime prisi
pažinti, kad ir pas mus, pir
mame apskrityje vajus neina 
tokiu spartumu, kokiu turėtų 
ir galėtų eiti, bet skaitlinė mū
sų apskričio kreditan jau pa
siekė apie pusę pasibrėžtos 
kvotos, tai yra 100 naujų na
rių ir iki pabaigai vajaus tiki- 
mėsi, kad gal pajėgsime pa
siekti mūsų pasi brėžtą kvotą 
—200 naujų narių.

Be abejo, organizacijos stip
rinimo 
gerai 
mums 
tu m et, 
mums
už mūsų tokią drąsą “kibt jum 
į akį.” Bet dar geriau jausi
mės mes perviršiję 200 skait
linę ir jum galėdami pasakyti, 
kad, draugučiai, jūs negalite 
atsilaikyti prieš chicagiečius! |

LLD 1-mo Apskričio 
Pirmininkas, A. Yuris

atžvilgiu, mes vis viena 
jaustumėsi, kad jūs 
duotą prižadą išpildy
tai yra, begailestingai 
kalnierių išprosytumėt

Lituanika Square, N. Y.
Pavasaris įsirioglino į šią 

mišrių tautybių koloniją ir 
Gervės mintys skrajoja apie 
paveldėjimą ne tik vieno čia 
esančio benčiaus, bet ir visos 
kolonijos.

Gal ir ne visai teisingai pa
vadinta, duodant šiai vietai 
kolonijos vardą: bene būtų 
geriausia ją vadinus vien tik 
‘‘Lituanica Square, N. Y., Esq.” 
ir tacol. Mat, čia nėra nei tik
ras miestas, nei kaimas, nei 
miestelis, nei kolonija, nei par
kas, nei sodas, nei tvartas. O 
betgi čia rasi tų visų virš minė
tų vietų ypatybių po biskį kiek
vienos. Čia gyvenimas verda, 
kaip kopūstai Rutkūno puode.

Čia gyvenimas įgauna spal
vos: čia mylėtojai mylisi, mu
šeikos mušasi, snaudaliai snau
džia. Ir, ar tikėsit? 
tokios karštos meilės 
je, kokia kartais čia 
kia tarp- dviejų girtų

Čia Jievos dukterys atveža 
pasauliui parodyti savo yš- 
čių vaisius. . .

Būna čia ir karų ir ne visuo
met demokratijos šalininkai 
laimi; kaip kada laimi ir tam
siosios jėgos.

Priešais šią neišpasakytą 
garsenybę, ant kampo, stovi 
Am. Piliečių Kliubas. Pats to 
Kliubo stovėjimas ant kampo 
dar mažai ką reikštų, jei, pa
vyzdžiui, gegužės (Mojaus) 5 
d., subatoj, nebūtų rengiamas 
Aido Choro pavasarinis kon
certas.

Netikite?
Nagi, tyčia, ateikit minėtos 

subatos vakarą į Liet. Amer. 
Piliečių Kliubą ir persitikrinsi
te ! Ba-sas.

Brooklyne Raud. Kryžiaus 
Vajus Dar Nebaigtas

Raudonojo Kryžiaus centre 
surokavus per paskutinę va
jaus savaitę suneštas įplaukas, 
pasirodė, kad Brooklynas dar 
nebuvo išpildęs savo kvotos. 
Dėl to rinkliava dar bus tęsia
ma per visą šią savaitę tose 
vietose, kur kvota neišpildy
ta.

Vajaus sėkmingam parvedi
mui miestas buvo pasiskirstęs 
tam 
kad 
point 
jin t a
tus, o precinktai į dar 
nes sekcijukes (area.) Visoms 
nustatyta kvotos maždaug pa
gal ten esamą skaičių gyven
tojų ir jame esančias - veikian
čias visuomeniškas įstaigas.

tikrais distriktais, kaip 
Williamsburgas, Green- 
ir t.t. Gi tie vėl perda- 
pagal policijos precink- 

mažes-

Mūsų Lietuviškajame 85-me 
Precinkte

Sakau mūsų, nes šiame ran
dasi dvi didžiulės lietuvių įstai
gos — Piliečių Kliubas ir 
Laisvė su tose įstaigose esan
čiomis - veikiančiomis draugi
jomis ir kuopomis. Tai dėl šių 
įstaigų čia buvimo 85-to pre- 
cinkto 8-ta sritis (area) skai
toma svarbia ir jai skirta kvo
ta buvo $750. Raudonojo Kry
žiaus vajaus vadai aprobavo, 
kad sritis su dviem svarbiom 
įstaigom, turinčiom savo pa
stogėse draugijas su šimtais, o 
tūlas ir su tūkstančiais narių, 
lengvai sukels $750 kvotą.

Jūsų reporteriui pereitą 
penktadienį atlikus vizitą į 85- 
to precinkto centrą, 239 Gra
ham Ave., tačiau teko patirti, 
kad ir lietuviškoji sritis tebė
ra tarpe tų, kuriai dar trūko 
iki užbaigimo kvotos. Nedaug 
trūko, bet
nunešti kreditą 
baigusių vajų.
$700, lietuviams

Atrodė, kad 
skriaudų mums daėjus iki tiek, 

: užbaigti atsilikusiais. Kas dar 
j išgalite tam tikslui paaukoti, 
i priduokite šią savaitę, nes ki- 
1 tą savaitę duotosios aukos jau 
’ nebebus skaitomos vajaus kre
ditui, tik kaipo reguliarūs R. 
K. įplaukos. Priduokite Lais
vės raštinėj ar žinomiems rin-1

velis,
&.~2L.i darbavęsi Kiburis,
- seserys lietuviai Viltrakis, A. Kubilius, j. a-

pakankamai, kad 
garbingai už- 

Sukėlusiems 
trūko $50. 
būtų labai

šiosorgan izac i j ų d arbu oto j us 
lietuvių aukos r

Pranas Buknys pridavė 
Aukojo: Mikolas Liepus, žino
masis biznierius, 324 Devoe 
St., $25. Petras Kapickas, Lais
vės kaimynas biznierius, 
Ten Eyck St., $25.

Frances Belsky — $5, 
Dulke — $1.

D. M. šolomskas — $3 nuo 
savęs ir žmonos su dukterim.

Ruth Sidney, jaunuolė, pri
davė $6. Aukojo po $1 : L. 
Tauches, R. M. Sidney, S. Sta- 
nich, St. Misiūnas, O. Zeidat, 
R. Sidney.

J. Dainius pridavė $6. Au
kojo: Mrs. S. Roman $2. Po 
$1 : J. Dainius, P. Naktinis, A. 
Velička, M. Stakovas.

J. Grubis pridavė $4. Au
kojo: Martha Skirmont $2. Po 
$1 : M. Matažinskienė ir J. 
Grubis. (Pirmiau per Grubį 
priduotos aukos $28.25 jau 
buvo paskelbtos.)

Anne Yakstis pridavė $3.40. 
Aukojo A. Kalakauskienė $1. 
Kitos smulkios aukos.

J. Augutiene pridavė $8.35. 
Aukojo po $1: Anna Lukaus- 
kas, J. Augutis, 
J. Zakarauskas, 
Augutiene (kitos 
kos).

K. Petrikienė
Aukojo: Shinskas ir Metofel 
$5. M. Kulik ir V. Dikšis po 
$2. Po $1 : A. Janunas, F. 
Zailskis, P. Mikalauskas, A. 
Walmus, O. Walmus, A. šlai- 
nis, M. Ivanauskas, Nechuns- 
kienė, Zeidat, Bl. Zaruba. (K. 
Petrikienės priduotų $26 jau 
buvo paskelbta seniau).

S. Sasna pridavė $82.15. 
Aukojo: C. Bajorynas $5. Po 
$2: Mr. ir Mrs. J. Kavaliaus
kas, Blanche Kramer, Mrs. 
Puzinas. J. Vasylius $1.15. Po 
$1: S. Šyvis, 11. Andruškevi- 
čienė, Alberta Yanches, Mary 
Yanches, 
Shunsky.

Po $1 : Josephine Žukas, T. 
Kapočius, M. žiedelis, P. Sat- 
kus, Ig. Levanas, Joseph Nea- 
nius, J. Petraška, J. Barkus, K. 
Meškevičius, J. Stakvil, S. Kar- 

J. Davis, J. Stira, Ad.
P. Grabauskas, K.

$56.

32

G. Wareson, 
J. Weiss, J. 
smulkios au-

pridavė $20.

Selma Jasaitis, A.

— Nėra 
pasauly- 
pasireiš- 
pijokų.

kūjams.
Kad taip gražiai 

mano broliai • 
nesijaustų kokiais iš tikro atsi
likėliais, noriu pažymėti, jog 
ne mes vieni tebebuvome tarp 
nebaigusiu kvotas. Iš 30 va
jaus distriktų didžiajame 
Brooklyne, 8 buvo baigę išpil
dyti savo kvotas pirm vajaus 
galo. Kiti trys baigė pereitą 
savaitę, su pabaiga vajaus. Li
kosi didžiuma, 19 distriktų, ne
baigusių kvotos. Tarpe tų 19- 
kos buvo visas Williamsburgas 
ir mūsų 85-tas precinktas (ry
tinėj pusėj TJnion Avė.)

Pasidarbavo - Paaukojo 
Raudonajam Kryžiui

Balandžio 2-rą, 85-me pre- 
cinkte buvusios priduotos per

C. 
Eleanor 

Urbaitis.

pinskas, Ig. Daužickas, 
Belte, Lillian Belte, 
Stakovaitė, Petronė
Kitos smulkesnės aukos ir nuo 
kitataučių (dar kitos $32.68 
buvo paskelbtos seniau).

Stella Patrick pridavė $3.15 
surinktų smulkiomis aukomis.

Paskiausia gautos aukos bus 
paskelbtos vajuj pasibaigus.

|domūs Rinkėjų Raportai
Daugelis iš čia minėtų aukų 

surinkta einant po namus Rau
donojo Kryžiaus vajaus vedė
jų paskirtoje lietuviams susie- 
dijoje, 85-to precinkto 8-toj 
sekcijoj. Kitos gautos lietuvių 
sueigose Laisvės Salėj, Piliečių

PIRKITE KARO BONUS!

Kliube, pas lietuvius biznie
rius, jų užeigose.

Aukų rinkėjai raportavo, 
kad visur buvo labai manda
giai ir draugiškai sutikti. Pas
kutinėmis vajaus savaitėmis 
didžiumoje sutikdavo jau au
kojusius savo Šerą šapose, 
įstaigose, organizacijų susirin
kimuose ir pramogose, bažny
čiose, teatruose. Daugelis pa
rodo ir nario bilietą, gautą už 
penkinę, kitas ir už dienos už
darbį ar dolerinę auką. Bet ir 
į namus atėjusiam ar pramo
goj sutiktam rinkėjui dadeda 
auką pagal geriausią išgalę, 
kad ir savo gyvenamojo ar 
veikimo distriktų i padėti iš
pildyti kvotą.

žodžiu, visur sutikta drau
giška kooperacija.

R.

Prašome įsitėmyti, kad šie
met Laisvės piknikas įvyks lie
pos - July 1 dieną. Bus Clinton 
Park, Maspeth, L. L, N. Y.

Kviesdami jus į dienraščio 
Laisvės didįjį pikniką, prašo
me jūsų pakviesti *savo drau
gus ir pažįstamus, kurie šių 
pranešimų gal nepastebės. Jū
sų pasisakymas savo drau
gams, kad 1 d. liepos būsite i 
dienraščio Laisvės piknike, bus Į 
jiems pakvietimas.

Iššaukus teisme vardą Emi-j 
lio Arasco, įkaitinto pardavi-! 
nėjime degtines be leidimo, iš
stojo advokatas pasakyti, kad 
jo klijentas negalįs pribūti, nes 
ta pačia valanda esąs laidoja
mas. Negalėjus parodyti mir
ties liūdymo, byla atidėta.

Ralph Kalner, 29 m., 316
Ocean Parkway, Brooklyne,

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU įstaiga

SALES dėl Bnlių, Koncertu. Bankietų, 
Vestuvh). Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

C H A R L E S ’
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

Ne, tai ne sapnas ir ne svajone. Tai atsitiko tas, kam Lisa niekad nebuvo pra
radus vilties, nors visi jos draugai žinojo, kad jos Nikolajus likosi užfrontyje 
nacių nužudytas ir užkastas. Tai jisai, dėka savo geležiniam pasiryžimui sugrįž
ti ir partizanu pagalbai, atsikėlė iš kapo ir sugrįžo pas ją. Scena iš naujos So
vietu filmos “Wait for Me,” Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

sulaikytas teismui po $2,000 
kaucijos. Kaltina, kad jis ga
vo atidėjimą kariškos tarnybos 
nuėjimu dirbti būtiną karišką 
darbą, o paskui tą darbą pa
metė, bet Drafto Tarybai to 
neraportavo. Jį rado Floridoj.

Iš anksto įsigykite Laisvės 
pikniko bilietus ir gaukite vie-

RANDAVOJIMAI'
Pasirandavoja 4 kambarių apart- 

montai. Naujai ištaisyti, karštas 
vanduo. $16 j mėnesį. Lietuvių ap
gyventa kaiminystė. Del daugiau in
formacijų kreipitės pas Superinten
dent Apt. L (yra du namai) 317 ir 
319 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

(80-85)

DANTŲ GYDYTOJAS I
DR. A. PETRIKĄ | 

Į221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
i

i

?

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

VALANDOS:
i

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių

ną iš trijų dovanų skiriamų Į 
prie įžangos.

Laisvės piknikas įvyks lie
pos - July 1 d., bus Klaščiaus ! 
Clinton Park, Maspeth, L. L, i

Rengkitės prie dienraščio 
Laisvės didžiojo pikniko liepos 
(July) 1 d., KlaŠčiaus-Clinton 
Park, Maspeth.

Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Liepos-July 1,1945

CLINTON PARK 
Maspeth, L. L, N. Y.

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktj apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYNGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

ves- 
pavionių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
esant ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau

i rikoniškais.
kalui
padidinu toki o 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Cliaujicey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’V’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
M DM

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Lie. by Board of Health

EXTERMINATING COMPANY
416 So. 5th Street Brooklyn, N. Y.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Specializuojamos naikinimu brudo ir pelių. Paslmatykite su 
mumis dėl vargų nuo blakių. 

Skysčius parduodame ir mažais kiekiais.

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

Dieną Ir Naktį Patarnavimas. Visas Darbas Guarantuotas.
Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

EV. 4-7845

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

LIPTON426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Howes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,

Jules, Jurgensen.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

ii

F. W. Shalins
(SHALINSKA8)

Funeral Home

Persodlnam Deimantus Jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

Ir laikrodėlių.

IŠNAIKINAME 
ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokĮ brudą.

APTARNAUJAME
NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS

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

lERi-THlN RYTHM...i7-i«wd

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

movement Smartly style J yellow

ROBERT
701 Grand St
Tel. ST. 2-2178

. $3171

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




