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KRISLAI
Ant Anglij’os Virvės. 
Subliūško Muilo Burbulas. 
Negaus Sovietų Užsakymų. 
Mr. Wallace Jspėja.
Mr. Stettinius “Laimėj’o.” 
Jphurchillo Misija.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Pirm Antro Pasaulinio Ka
ro, ką sąkė Anglija, tą karto
jo ir Francija, ką darė britai, 
tą darė ir francūzai. Dabar 
vietoj Francijos a t s i s t ojo 
Jungtinių Valstijų diplomatai. 
Jiems britų politika, tai jų po
litika.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopij’a 5c
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pasiuntė armiją j 
Indoneziją, Syriją, 
ir tą imperialistinį

Anglai 
Graikiją, 
Lebanoną 
žygį teisino. Su jais kartu bal
savo Mr. Stettinius ir kiti.

Anglai laiko 500,000 hitle
rininkų armijos. Mr. Byrnes 
nei pusės žodžio prieš tai ne-; 
sako. Anglai laiko 275,000 
lenkų fašistų armijos ir tuo- 
mi sudaro taikai pavojų. Tą 
jų žygį teisina ir Mr. Byrnes.

Well, tokia Washingtono di
plomatų politika nedaro nei 
garbės mūsų kraštui, nei nėra 
sveika.

ANGLIJOS KARI!J()MENĖ 
ŠAUDO DEMONSTRUO

JANČIUS INDĖNUS
Plečiasi Indėnų Streikai; Demonstrantų Minios 

Šaukia: Tegyvuoja Revoliucija!

. apie 
sprogo.

Tas muilo burbulas 
“šnipus” Kanadoj ; 
Kasdien rėksnių liežuviai kar
toja tik tą patį. Aišku, kad l 
tas blofas buvo sudarytas tik 
tam, kad nors kiek “atsverti” 
Amerikos ir Anglijos diploma
tų pralaimėjimą Londone.

Bet tas blofas žalos padarė. 
Jis parodė, kaip. Londono ir 
Washingtono ponai netiki į 
taikos reikalus. Jis akstiną j 
prie naujo w apsiginklavimo ir 
prie karo. Tas dar kartą pa
tvirtino Tarybų Sąjungos žmo-'

Bombay, Indija. — Anglų 
kariuomenė kulkosvaidžių 
ir tankų ugnim šaudė de
monstruojančius prieš An
gliją indėnus, 
ma, kad anglai 
demonstrantus 
tūkstančius.

Sukilę indėnai 
dar tebeturi savo 
kelioliką Anglijos 

i laivų ir 19 laivyno pastatų 
'pakrantėse. Jie nuėmė an
glų vėliavas nuo tų laivų ir

Skaičiuoja- 
nušovė 266 

sužeidėir

jūreiviai 
rankose 
kariniu

Francijos Seimas Pa
smerkė Franko už 
Naujas Žudynes

Paryžius. — Steigamasis 
nėms, kad jie yra apsupti ka- 'Fianci j os sennas .pasmerkė 
pitalistinio ir kartu labai 
draugiško pasaulio.

ne_ Ispanijos diktatorių Franko 
'už tai, kad Franko fašistai 
vasario 21 d. nužudė jūreivį 

jau i Christino Garcią Grandą ir 
sulaikyta reikmenų gaminimas 9 kitus respublikiečius. 
Tarybų Sąjungai, kurių ten 
buvo užsakyta už $24,000,000. Partijos centro komitetas 
Kas sulaikė ir kodėl, dar ne- , vėl pareikalavo, kad Fran- 
aišku. Bet viena aišku, kad cijos vyriausybė tuojau SU- 
Tarybų Sąjunga visada pilnai 
apmokėjo už tavoms, kur juos 
pirko. Gal ji sulaikė tą užsa
kymą todėl, kad Kanadoj tur
čių yra perdaug palaida bur
na. To * pasekmėj ten bus 
daugiau bedarbių.

iškėlė tautines indėnų vė
liavas.

Indėnai jūreiviai nedide
liame kariniame laive Hin
dustan per 25 minutes bom
bardavo pakrantines anglų 
pozicijas. Anglų artilerija, 
iš savo pusės, apšaudė Indė
nus laive.

Vizagapatame indėnai de
monstruodami šaukė: “Te
gyvuoja revoliucija!” Kal- 
kuttos didmiestyje gyvento
jai demonstravo su obalsiu: 
“Pergalė Indijai!” .

Indėnų minios puolė eu
ropiečius, amerikonus ir eu- 
ropiškai apsirengusius savo 
tautiečius; degino kitatau
čių bankus, pašto stotis, an
glų armijos trokus ir auto
mobilius. Streikuoja gat
vekarių, auto-busų ir kitų 
įmonių darbininkai Kalkutą 
toje ir eilėje kitų Indijos

dalina lape-Veteranai, uniformuoti ir be uniformų, 
liūs prie Standard Oil Co. aliejaus perdirbyklos, Whi
ting, Ind., o merginoms toji talka patinka. Unijos leidi
nys Facts and Figures tankiai išdalinamas prie vartų. 
Organizavimo darbą veda Oil Workers Int. Unijos Lo- 
kalas 513, CIO.

TRUKSMAIS PRIES SNIPUS 
KANADOS VALDŽIANORI 
NUENGTI DARBININKUS

Sakoma, kad Kanadoj

Franci j os Komunistų

traukytų diplomatinius ir 
verslo ryšius su fašistinę 
Ispanijos valdžia.

miestų.
Antglai atsiunčia dau

giau karo laivų ir ka
riuomenės prieš Indijos su
kilėlius. Tuzinai k a r inių 
Anglijos lėktuvų skraido 
virš miestų, g r u m o d ami 
šaudyt ir bombarduot indė
nų minias.

CHINIJOS TAUTININKAI 
KELIA RIAUŠES PRIEŠ 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Studentai su Slaptąja Policija Sunaikino 

Chinų Komunistų Laikraščio Leidyklą
a:

Mr. , II. Wallace, kalbėda
mas Clevelande, pasmerkė 
tuos, kurie veda propagandą 
už Amerikos karą prieš Sovie
tų Sąjungą. Jis sakė, kad, jei
gu Jungtinės Valstijos geriau 
atsineštų, linkui Sovietų Są
jungos, tai tarpe abiejų šalių 
būtų geresni santykiai ir abie- 
joms būtų geriau. Jis sakė, 
kad Sovietų Sąjunga niekados 
nesukelia tokių skandalų prieš 
Ameriką, kokie pasikartoja 
Amerikoj. Jie yra žalingi’ dėl 
abiejų šalių.

“Socialisto” CL Attlee 
Pasižadėjimai Indijai
London. — Socialdemok

ratas Anglijos premjeras 
Attlee pasižadėjo daugiau 
karo laivų, patrankų ir ka
riuomenės pasiųst prieš su
judusius Indijos gyvento
jus. Jis kaltino “kairiuosius 
elementus -ir komunistus” 
už indėnų maištus prieš 
sAngliją. ,

• London.— Anglijos prem
jeras Attlee pareikalavo, 
kad sukilėliai besąlyginiai 
pasiduotų anglam ir prane
šė tokius indėnų jūreivių 
reikalavimus: Pagerint in
dėnams maistą, pridėt jiem 
algos, primokėt jūreivių šei
mom; leist pasilaikyt kari
nius drabužius baigusiem 
tarnybą indėnam jūreiviam 
ir duot tinkamus bonų mo
kesnius atsitarnavusiems.

Mr. Ed. Stettinius grįžo iš 
Londono ir sako, kad Jung
tinių Tautų Organizacija’pa
sirodė “stipri.” Nežinia, ką 
Mr. Stettinius turi mintyje. 
Gal tai, kad angliškai kal
bantysis blokas surinko už
tektinai rankų, kad paremti 
Anglijos intervencijos politiką 
Graikijoj, Indonezijoj, Syri- 
joj ir Lebanone? Gal tai, kad 
vakarų “demokratai” nubal
savo, kad bėgliai fašistai ir 
hitlerininkai Vokietijoj gali 
vesti nacišką propagandą? 
Kaip tik šie “laimėjimai” tu
ri priminti Mr. Stettinius jo 
“laimėjimą” Argentinos reika
le, San Francisco Konferenci-

Pakartas Japonų Gene
rolas Yamashita

Manila. — Amerikonų ka
rinio teismo sprendimu ta
po pakartas japonų genero
las Tomoyuki Yamashita jr 
du kiti japonai. Yamasbi- 
ta nubaustas už tai, kad jo 
kariai kankino ir žudė be
laisvius.
Argentinos rinkimai

Buenos Aires. — Sekma
dienį įvyko Argentinos pre- nes 
zidento rinkimai. Fašistų 
kandidatas buvo diktato
rius Peron, o demokratinių 
žmonių—dr. Jose P. Tam- 
borini. Pasekmės dar neži
nomos.

Kanados Valdžios Riksmai 
Prieš Sovietus Atsimuš Jai 

Kakton, Sako Izviestija,
Maskva. — Sovietų vy

riausybės laikraštis Izvies- 
tija rašo, kad “skandališkai 
vėjais nueis” Kanados 
premjero Mackenzie Kingo 
sukeltas trukšmas dėl to, 
kad Sovietij atstovybė Ka
nadoj neva mėgino 
atominius Kanados 
tus.

Izviestija priminė 
riksmų

išgaut 
sekre-

joj. * *

Mr. Churchill leidžia “va-
kacijas” Amerikoj. Bet tos 
“vakacijos” yra nepaprastos! 
Jis matosi su Mr. Trumanu. Ir 
'pas jį į Miami buvo nuvykę 
Mr. J. E. Byrnes ir Mr. B. M. 
Baruch., IŠ visko aišku, kad jo 
tos “vakacijos” yra politinė 
misija.

ORAS. — Spėjama, kad 
pirmadienį bus šalčiau.

Toronto. — Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijistai supranta, jog Ka
nados valdžia, keldama 
trukšmus prieš tariamus so
vietinius šnipus,. nori nu- 
slopint darbininkų judėji
mą, reikalaujantį pakelt 
algas, užtikrint darbą ir pa
rūpint gyvenamuosius na
mus.

Ontario provincijos 
premjeras pulk. George A. 
Drew ir kiti priešdarbinin- 
kiški politikieriai rėkauja, 
kad girdi, “komunistiniai 
šnipai” agituoją darbinin
kus į kovą už tuos reikala
vimus.

Kanados CIO Elektrinin- 
kų Unijos direktorius C. S. 
Jackson pareiškė, jog riks
mais prieš vadinamus sovie
tinius šnipus valdžia “sten
giasi suardyti žmonių mar-

šavimą pirmyn linkui de
mokratijos, socialės apdrau- 
dos ir darbų užtikrinimo.” 
Panašiai sako ir kiti 
Federacijos ir CIO 
atsakingi vadai.

Kanadai atšaukus 
tinius $30,000,000 užsaky
mus, vien dėl to tūkstančiai 
kanadiečiu neteko darbo.

Darbo 
unijų

sovie-

Goering Šaukia Lordą 
Halifax^ į Liudytojus
Nurnberg, Vokietija. — 

Hermanhas Goeringas, bu
vęs Vokietijos oro jėgų mi- 
nisteris ir dešinioji Hitlerio 
ranka, prašė karinį talki
ninkų teismą, kad pašauktų 
lordą Halifaxą, Anglijos 
ambasadorių Amerikai, kai
po liudytoją Goeringo nau
dai.

Chungking. — Chinų tau
tininkai studentai dvi die
nas paeiliui demonstravo 
prieš Sovietus Chungkinge, 
Shanghajuj ir kituose Chi- 
nijos miestuose. Supranta
ma, kad Chiang Kai-sheko 
vidurinės Chinijos valdžia I 
įkvėpė tas demonstracijas. 
Chinų komunistai sako, jog 
Chiang Kai-sheko slaptieji 
p o 1 i c i n inkai, nuduodami 
studentus, veikė išstojimuo
se prieš Sovietų Sąjungą.

D e m o nstrantai rėkavo: 
“Salin Sovietus iš Mandžu- 
rijos! Rusija yra blogesnė 
už Vokietiją ir už Japoni
ją!” O Shanghajuj jie mė
gino įsiveržti net į Sovietų 
konsulatą.

Penktadienį daugiau kaip 
20,000 vadinamų studentų 
kėlė riaušes prieš Sovietų 
Sąjungą. Jų demonstraci
jose važiavo gauti iš Ame
rikos kariniai automobiliai 
ir trokai. . Slaptieji polici
ninkai kartu su studentais 
užpuolė leidyklą komunistų 
laikraščio, Naujosios Chini
jos Dienraščio, viską iš
daužė spaustuvėje ir net 
namo stogą nuplėšė. Keli 
asnfenys buvo sužeisti ir ke
letas areštuota.

šeštadienį septyni Chiang 
Kai-sheko valdinės tarybos 
nariai paskelbė savo protes
tą, r e i k a 1 audami atmest 
Yaltos - Krymo konferenci
jos nutarimą. Toje konfe
rencijoje prezidentas Roo- 
seveltas, maršalas Stalinas 
ir Anglijos premjeras Chur- 
chillas nusprendė, jog So
vietai kariaus prieš Japoni
ją; už tai Sovietų Sąjungai

bus sugrąžintos Mandžuri- 
joj tam tikros teisės, ku
rias Rusija turėjo prieš 
pirmąjį karą tarp Japonijos 
ir Rusijos. Minimi Chiang 
Kai-sheko valdininkai šau- 

1 kia panaikint ir Chinijos- 
Sovietų sutartį, pasirašytų 
pernai rugpjūčio 14 d.

New Yorke gręsia pože
minių geležinkelių, “elevei- 
terių” ir gatvekarių strei
kas nuo vidunakčio iš an
tradienio į trečiadienį.

D. Federacijos Vadai 
Pakartoja Fabrikantų 

Šnekas prieš Streikusk
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NACIAI SUNAIKINO 1,710 
SOVIETINIŲ MIESTŲ

Nurnberg, Vokietija. — 
Besitraukdami atgal, vokie
čiai sudegino bei susprogdi
no tiek sovietinių miestų, 
miestelių ir kaimų, kad pa
liko 25 milionus žmonių be
namiais, kaip sakė teismui 
Mark J. Raginskis, Sovietų 
prokuroro padėjėjas:

Tarp kitko, naciai sunai
kino arba labai sužalojo 
1,710 sovietinių miestų; su
naikino 84,000 mokyklų, la
boratorijų ir universitetų,

senes- 
kampanijas 

įvairiuose kapitalistiniuose 
kraštuose prieš Sovietų Są
jungą ir nurodė, kaip tos 
kampanijos atsimušė į kak
tą p a t i e m s prieš-sovieti- 40,000 poilsio namų ir ligo
niams trukšmadariams. ninių ir 31,850 fabrikų ir

dirbyklų, kur dirbo 4,000,- 
000 žmonių, ir išvogė 71 mi- 
lioną galvijų, arklių, avių 
ir kiaulių.

Raginskis priminė šitokį 
Hitlerio paliepimą: “Būti
nai reikia viską iki pat že
mės sudeginti.”

Vokiečių generolo Alfre
do Jodl’o pasirašytas įsaky
mas liepė visiškai sunaikint 
Maskvą ir Leningradą, net 
tokiame atsitikime, jeigu 
tiedu miestai siūlytųsi pasi
duoti.

New Yorko Valstijos Vetera
nai Laimėjo Nedarbo 
Pensijas Streikuose

Albany, N. Y. — Thomas 
E. Dewey, New Yorko vals
tijos gubernatorius, pasira
šė seimelio nutarimą, kuris 
užtikriną veteranams ly
gias n e d arbo apdraudos 
pensijas, kaip ir kitiems 
darbininkams streiko metu.

Kurie veteranai bus iš- 
streikavę 7 savaites iki ko
vo 4 d., tai jau dabar gali 
duoti aplikacijas dėlei ne
darbo pensijų. .

Tą sumanymą rėmė dele
gacija nuo 50 darbininkiškų 
ir pilietinių organizacijų. 
Vien tik Prekybos Rūmas 
jam priešinosi.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos vadai 
savo Monthly Survey (Mė
nesio Apžvalgoj) kaltina 
CIO unijų streikus dėl to, 
kad yra pabranginti kai ku
rie' reikmenys. Federacijos 
vadai kartu su Fabrikantų 
S u s i v i enijimu pasakoja, 
būk komunistų agentai iš
šaukę streikus plieno, auto
mobilių, skerdyklų,- žibalo 
ir elektros pramonėse. Tai 
dėl tų streikų, girdi, prezi
dentas Trumanas leidžia pa
kelti kaj kurių dirbinių kai
nas.

Federacijos vadai giriasi, 
kad jie be streikų laimėję 
savo unijistams algų prie
dus po 10 iki 20 centų va
landai. Bet jie užtyli fak
tą, kad CIO streikai priver
tė fabrikantus pakelt algų 
ir federaciftiams darbinin
kams. Fabrikantai bijojo, 
kad Federacijos unijos taip
gi nestreikuotų.

•---------- eTT“ ' 1
Streiku Apgaili Anglų 
Nužudytus Egiptėnus 
Kairo. — Egipto univer

sitetų studentai paskelbė 
trijų dienų streiką, apgai
lėdami savo tautiečius, ku- 
riuos^Gnglai nužudė. 10,00d 
studentų ir darbininkų su
sirinkimas reikalavo, kad 
anglų kariuomenė per dvi 
savaites p a s i t r a u k tų iš 
Egipto. Studentų vadai pa
reiškė, jog jie turį' gana 
ginklų prieš anglus ir pa- 
šaukė egiptėnus mobilizuo* 
tis kovai dėl tautos laisvės.

_ _______ *

Anglai naudoja ir lenkų 
kariuomenę prieš egiptė- 
nus.

I

RAUDONOJI ARMIJA TURI SAUGOTI TAIKĄ. PAREIŠKĖ PREM. STALINAS
London.— Sovietų Sąjun

ga taikos laikotarpyje turi 
stiprintis ekonominiai ir ka
riniai ir jos armija privalo 
žengti pirmyn kariniame 
moksle, kad galėtų sėkmin
gai taiką saugoti, pareiškė 
maršalas Juozas Stalinas 
savo įsakyme vasario 22 d., 
kaip pranešė Maskvos radi
jas. Premjeras Stalinas,

kaipo apsigynimo komisa
ras, sakė:

“Svarbiausias R a u dono- 
sios Armijos uždavinys tai
kos metu yra išsitobulint 
karinėje ir politinėj žinybo
je.
' “Taikos laiku visi, mūsų 
oficieriai ir generolai turi 
tapti kariuomenės lavinimo 
meistrais ramiose sąlygose.

Karo patyrimai turi būti 
pritaikyti švietimui ir lavi
nimui armijos ir jos oficie- 
rių. Raudonoji Armija tu
ri žengti pirmyri kariniame 
moksle.

“Armijos žmonės turi ati
duoti Raudonajai Armijai 
geriausia, kas' tik pas juos 
yra. . Jie neturi tik ilsėtis 
ant laurų. \

“Raudonoji armija šian
dien iškilmingai mini per
galę prief Vokietiją ir Ja
poniją.

“•Raudonoji Armija tapo 
naujoviškiausia armija su 
geriausiais 'koma ndieriais 
kovoje prieš fašistus.

“Sovietų žmonės patyrė, 
kad jie gali pasitikėti, jąja 
—Visos mūsų krašto tautos

gali pasitikėti jąja. Per
galės įrodė, kad Raudonoji 
Armija laimėjo todėl, kad 
jinai yra liaudies armija.”

Sveikindamas Raudonąją 
Armiją ir^Raudonąjį laivy
ną Sovietų vyriausybės var
du, premjeras Stalinas įsa
kė .iššaut 20 saliutų (zalpų) 
iš patrankų.

Stalinas, pareiškė, jog So

vietų Sąjunga turi žygiuot 
pirmyn ekonominiai.

“Šalis negali tiktai taiky 
tis tose pozicijose, kurias j 
laimėjo,” sakė Stalinas 
“Mes turime eiti pirmyn. ( 
jei ne, tai tūno tume vietoje

“Mes turime viršyti prieš 
karinius gamybos lygius ii 
pakelti karinę ir ekonomi 
nę Sov. Sąjungos galybę.1
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Kas Yra Tas Kanadiškas “Musk-0Y’?
Spaudoj nemažai buvo rašyta apie Kanados taip va- . 

dinamą “Musk-Ox” ekspediciją. Kas gi tai per ekspedi
cija ir kokius ji turi tikslus?

Kanadoj, su Anglijos ir Jungtinių Valstijų militaris- 
tų pagalba, ilgai rengtasi prie šios ekspedicijos. Paga
liau, vasario 15 d., iš Churchill and Hudson Bay ekspe
dicija išvyko. Ji turi tikslą pasiekti Šiaurių Polių ir 
vėliau pribūti į Alaską. Ji turi atlikti virš 3,000 mylių.

Tai nėra moksliška ekspedicija, bet, kaip majoras 
George Fielding Eliot rašo, grynai karinis bandymas. 
Šią ekspediciją paruošė Kanados armija ir orlaivynas, 
o jos užnugaryj stovi Jungtinių Valstijų ir Anglijos ka
ro štabai. “Musk-Ox” ekspedicijai paruošti specialiai 
tankai, apšildomi, ir galį važiuoti per ledus ir sniegų 
pušnius. Kasdien ekspediciją aptarnauja penki “C-47” 
lėktuvai, nuleisdami jai kuro ir kitų reikmenų. Jeigu 
ekspedicija atsidurtų bėdoj, tai Churchill aerodrome sto
vi paruošti keli lėktuvai ir jų tarpe didžiuliai “B-29”.

“Musk-Ox” ekspedicijoj yra 47 žmonės, iš jų 38 Ka
nados armijos pulkininkai, karininkai ir kiti specialistai; 
keturi Jungtinių Valstijų karininkai, vienas Anglijos 
pulkininkas ir keletas oro ir kitokių specialistų. Taigi, 

’ ši ekspedicija jau savo sudėtimi parodo, kad ji yra ka
rinė ir griežtai skiriasi nuo buvusių Sovietų Sąjungos 
mokslinių ekspedicijų.

Vienas iš jos narių sakė: “Būsimas karas bus dėl 
gaurių Polio paveldėjimo.” Kitas sakė: “įdomu bus atei
tyj, kaip tūkstančiai tokių “Musk-Ox” tankų iš Šiaurių 
Poliaus pasisuks į nurodytą kryptį.”

Mr. G. F. Eliot primeųa tai, kad Jungtinių Valstijų 
• orlaivyno komandierius generolas Carl A. Spaatz patei

kė straipsnį “Collier” magazine, gruodžio 8, 1945 m., 
- kuriame jis aiškina, kaip bus vedamas oro puolimas per 
f Šiaurių Polių. i ,

Kas gi yra kitoj pusėj nuo Kanados už Šiaurių Po
liaus? Ten yra Sovietų Sąjunga, kurios kelių tūkstančių 
mylių šiaurinis kraštas atviras atakoms.

Ši grynai karinė ekspedicija ir vėlesniu laiku Ka
nados nusistatymas linkui Tarybų Sąjungos negerina 
santykių tarpe tų dviejų šalių.

Jeigu Kanados vyriausybė būtų draugiškai nusitei
kusi linkui sžvo kaimyno, tai ji galėjo pakviesti į tą eks
pediciją ir Tarybų Sąjungą,-nes pastaroji daug energijos 
įdėjo tyrimui šiaurių ir žymiai praturtino mokslą toj 
srityj. Bet Kanados vyriausybė, ruošdama “Musk-Qx” 
ekspediciją, apsilenkė su Svietų Sąjunga.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
BEDIEVIS ATSIVERČIA

Tūlas Petras Babickas 
buvd žinomas Lietuvoje kai
po laisvamanis,, bedievis. 
Kai Lietuva buvo pradėta 
laisvinti Raudonosios Ar
mijos, tai jis su savo žmo
na paspruko į Italiją. Šiuo 
metu gyvena Romoje ir 
skleidžia šlykščią propagan
dą prieš Tarybų Lietuvą.

Už tai BALF’as, vado
vaujamas kun. Končiaus, 
Babicką gražiai aprėdė, — 
aprėdė surinktais iš ameri
kiečių rūbais, kurie buvo 
skirti nuo karo nukentėju- 
siems Lietuvos žmonėms!

Atsimokėdamas kunigui 
Končiui ir jo kčlegoms, Ba
bickas šitaip rašo:

“Tik viltis, kad pasaulį 
tvarko didesnė už žmoniją— 
Amžinosios Teisybės Jėga,— 
gaivina mus visus ir teikia 
vilties, kad sulauksime sva
jonių išsipildymo.”
Ėsdamas UNRRA suteik

tą maistą, dėvėdamas ame
rikiečių lietuvių darbo žmo
nių suaukotus rūbus, nieko 
nedirbdamas, bedievis Ba
bickas sau laukia “amžino
sios teisybės jėgos” atneš
tos laimės.

Už tai kun. Končius turė
tų dar vieną kitą ekstrą siū
ta Babickui suteikti.

vadas, Harry Politt, taipgi 
garsusis Hewlett Johnson, 
Canterburio dekanas. Politt 
priminė, jog šiuo metu ang
lai kapitalistai susirūpino 
naujų laikraščių steigimu 
provincijoje, kad savo pro
pagandos. daugiau pasėjus 
žmonėse, - kad sekamuose 
parlamento rinkimuose, jie, 
kapitalistai, galėtų savo at
stovų daugiau išrinkti. Jis 
ragino darbo žmones rūpin
tis palaikyti savo spaudą, 
ypačiai dienraštį.

Dekanąs Johnson’as pri
minė, kad tuomet, kai jis

lankėsi Jungtinėse Valstijo
se, tai amerikinė spauda ji 
vadino “ekscentriku,” juok
dariu, nepastoviu. Kalbėto
jas sakė, kad jis nesąs jokis 
ekscentrikas; jis stovi visų 
didžiųjų darbų centre ir dėl 
to jis įeina į londoniškio 
Daily Workerio redakcinę 
tarybą!

Kitais žodžiais: Canter- 
burio dekanas, labai aukš
tas anglas dvasiškis, para
šęs keletą svarbių knygų, 
dabar stoja su Anglijos ko
munistais darbininkų laik
raščiui redaguoti!

SLA IR N. F. C. LENTELE

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Argentinos ir Ispanijos Fašistai
Jungtinių Valstijų vyriausybė išleido “Mėlynąją 

Knygą,” kuri pagaminta, pasiremiant paimtais doku
mentais Vokietijoj. Joj iškeliama apkaltinimas Argenti
nos fašistams, kad jie bendravo su Hitleriu ir Musso- 
liniu prieš Jungtines Tautas.

Bet tas dokumentas liečia ne vien Argentinos fa
šistus. Ten užtenkamai yra faktų, įrodančių, kaip ir 

| Ispanijos fašistai, priešakyj su generolu Franco, ben
dravo su Hitleriu ir Mussoliniu. Generolas Franco 
simokėjo savo bosams — Hitleriui ir Mussoliniui, 
rie jį’ir jo šaiką padarė Ispanijoj valdžia.

Bet mūsų valdžia ne tik nesirengia nutraukti 
šių su Ispanijos fašistais, bet net jiems parduoda karo 
lėktuvus ir kitus ginklus. Kada bus galas tam patai- 

įkavimui?

at- 
ku-

ry-

Degina T artą
Jau pirmiau buvo rašyta, kad Amerikos generolai 

< .ir admirolai sunaikino daug turto Ramiąjame Vandeny
ne. Dabar tą pripažino ir admirolas C. H. Cotter, ku- 

■ ris yra vienas iš viršininkų karo laivynui aprūpinti.
|m| Admirolas C. H. Cotter sako, kad daug turto buvoAdmirolas u. n. uotier saxo, naa daug cuilo ouvo 

. nuskandinta arba sudeginta,*bet tai padaryta be aukš
tesnės komandos įsakymo.

Pabaigoj rugsėjo buvo 1,965 Amerikos sandėliai už
jūryje su įvairiomis reikmenimis, — bendrai $3,000,000,- 
000 (trijų* bilionų dolerių) vertės.

Daug tų sandėlių, kuriuose buvo maistas, drabužiai 
ir kitokios reikmenys, tapo sudeginti. Tokia netvarka, 

e toks turto naikinimas ypatingai dabar, kada pasaulyj 
milionai žmonių badauja,’ tai baisus skandalas! Admi- 

į ■ rolas sako, kad taip atsitiko todėl, ka’d karas pasibaigė 
I 5./‘netikėtai,” kad vyriausybė nebuvo davus nurodymų, 
? B-Jms daryti su tomis reikmenimis! •

L*l

JOS PIRMA VIEŠA 
KALBA

R a š y dama pirmadienio 
Daily Workeryj, žymioji 
amerikietė komunistė, Eli
zabeth Gurley Flynn, pri
mena, kad šiemet sukako 
lygiai 40 metų, kai ji pasa
kė pirmą viešą kalbą arba 
prakalbą, kaip pas mus pri
imta.

Tai buvo 1906 m. sausio 
31 d. Tuomet būdama jau
na mergaitė, Elizabeth G. 
Flynn buvo pakviesta kal
bėti kaipo socialiste. Pra
kalbas rengė Socialistų 
Partijos kliubas ir jos įvyko 
125-toj gatvėj, Harleme, 
Manhattano rajone. Kalbos 
tema buvo: “Moteris Socia
listinėj Santvarkoje.”

40 metų, — ilgas laiko 
tarpas. Ir per 40 metų ši 
nenuilstama moteris tebe
stovi darbininkų judėjime, 
teberašo ir tebesako prakal
bas!

Kaipo kalbėtoja, Eliza
beth Gurley Flynn yra ne
paprastai talentinga: Dide
lis ir malonus balsas, graži 
asmenybė ir, kas svarbiau
sia, pati kalbėtoja yra ge
rai apsišarvavusi žiniomis. 
Ji niekad nepasakys tuš
čios kalbos. Kiekvieną sykį 
klausytojas išgirs to, ko nė
ra girdėjęs.

Šiuo metu Elizabeth G. 
Flynn sako kalbas streikie- 
riams ir nuolat rašo Daily 
Workeryj.

N ational Fraternal Con
gress lentelė yra apskai
čiuota ir sutaisyta pomirti
nės apdraudos žinovų - ak- 
tuarų. Sulig šios lentelės, 
narių mokestys, mokamos į 
draugiją, pilnai atsako iš
mokėti narių pomirtines, 
jeigu sumokėti pinigai vė
liau dar uždirba 4 nuošim
čius pelno.

Mūsų SLA organizacijoj 
didelė didžiuma narių pri
klauso sulyg N. F. C. 4% 
lentelės. Per daug metų 
SLA narių pinigai ėjo į 
SLA iždą. Iždas augo, pa
siekė milioną dolerių. Vė
liaus pasiekė milioną ir pu
sę. Dar vėliaus perlipo 2 
milionų dolerių sumą. Ka
da SLA iždas perlipo 2 mi
lionų dolerių sumą, tai tuo 
pačiu sykiu SLA narių 
skaičius sumažėjo perpus. 
Iš virš 26 tūkstančių SLA 
narių liko tik apie 14 tūks
tančių. SLA narių mažai, 
pinigų daug. Šiuo laiku, ka
da SLA iždas taip padidėjo, 
tai tapo išgalvota konversi
ja, kuri sukrėtė visus SLA 
narius kaip griaustinis. Ko
dėl dabar ta konversija? Ar 
nariai nesumokėjo pilnai pi
nigų, kaip minėta N. F. C. 
lentelė nusako? Pinigus na
riai sumokėjo pilnai ir tų 
sumokėtų pinigų visom po
mirtinėm išmdkėti užtektų. 
Tiesa, dabar pomirtinės su
dėti pinigai 4 nuošimčių pel
no neatneša. Jau čia pasi
daro biskis trukumo. Bet 
sale to mažo trukumo da- iriuose, kurie prasidės su 1 
bar pažiūrėkime, kad į mū- d. kovo, visi SLA nariai 
su SLA iždą plaukia labai balsuokite už naują SLA 
didelis perviršius. Tas di-. Pydomąją Tarybą, už nau
delis perviršius mūsų SLA ją tvarką.
iždan suplaukė ir pasiliko, šiuos kandidatus: Pręz. B. 
Pasiliko pomirtinės rezer
vams apie $846,400 svetimų; 
pinigų. Pasiliko' arti mi- 
liono dolerių'pinigų tų bu
vusių SLA narių, kurie iš- 
sibraukė iš mūsų susivieni
jimo (Žiūrėk SLA Darbų

Knygoj, 43 Seimo, puslp. 
81).

Kaip mes jau matėme, 
kad mūsų sumokėtų pinigų, 
sulyg N. F. C. lentelės, mū
sų pomirtinei išmokėti už
tenka, ir dar mes gavom 
apie $846,400 svetimų pini
gų, tai jau rodosi, kad se
niems SLA nariams pomir
tinės mokestis reiktų numa
žinti, o ne pakelti. Bet taip 
nėra. Tai kodėl? Atsakymą 
į tai rasime ir rasime labai 
lengvai. Tik pasigilinkime 
į tuos visus defoltuotus bo
nus, kurių buvo apie $250,- 
000. Paskui pažiūrėkime į 
nuostolius visokių bonų par
davime. Pasigilinkime į tas 
visas paskolas,' morgičius, 
kur žuvo šimtai tūkstančių 
SLA dolerių. Dar neuž
mirškime ir tų visokių ke
lionių ir sugaiščių. Tai tuo
met klausimas pats išsiriš.

Taigi, broliai ir sesės, 
SLA nariai, pasigilinkite į 
tai, pagalvokite ir supraski
te, kad tie visi minėti pini
gai, tai buvo mūsų pinigai. 
Dabar jų nėra. "Jų trūksta. 
Pildomoji Taryba netvar
kingai elgdamosi sugrieši- 
ho. Ir, ot, dabar mes už 
tuos griekus Gegužio, Ba- 
gočiaus, Gugio, Viniko ir 
kitų turime “pakutavoti.” 
Ir mes tikrai “pakutavosi- 
me,” kol mūsų SLA iždą 
tvarkys panašūs tvarkda
riai politikieriai.

Taigi dabar šiuose SLA 
Pildomosios Tarybos rinki- 1 • -4

Balsuokite už

F. Kubilius, Vice Prez. J. 
žebrys, Sekretorium S. Ma- 
sytė, Ižd. J. K. Mažukna, 
Iždo Glob. J. Miliauskas ir 
P. Jatul, Daktaru-Kvot. Dr. 
J. T. Baltrušaitienė.

J. Miliauskas.

Žinios iš Lietuvos

16-ka METŲ LONDONIš- 
KIAM DAILY WORKER

/

Prieš keletą savaičių 
Londone įvyko didelis dar
bininkų sanburis: susirinko 
tūkstančiai jų paminėti 16- 
kos metų sukaktį savo dien
raščiui, londoniškiam Daily 
Workeriui.

Nuo dabar londoniškį 
Daily -Workerį leis koope
ratyvas, ' pavadintas The 
Peoples’s Press Printing 
Society, ši įstaiga panaši į 
Laisvės arba Vilnies koope
ratyvus, nes ją valdys šė- 
rininkai. Net ir žymusis 
pasaulio dramaturgas,. • Ge
orge Bernard Shaw, čia yra 
pirkęs'šęrų. Taigi, ir šis 
įvykis ■ buvo gražiąi pami
nėtas šiame mitinge.

Sakė kalbas, be kitų, Bri
tanijos komunistų partijos

Atkuriamas Dzūkų Muziejus , pietinėmis valandomis knibž- 
ALYTUS. — Čia susirūpinu 

ta Dzūkų muziejumi, kuris 
žiauriai nukentėjo nuo hitleri
ninkų okupacijos. Muziejų, nu
matoma perkelti į erdvesnes 
patalpas, pradėta rinkti ir 
tvarkyti eksponatus. Daug pa
deda muziejui atsikurti moky
tojai. ' ■

Kliubas Moksleiviams
Vilniaus miesto Tarybinia

me rajone, Daukšos gt. 3/5, 
atidarytas kliubas rajono mo
kyklų mokiniams. Kliubas 
įrengtas ir gražiai išpuoštas 
pačių mokinių pajėgomis. 
Ypač aktyviai čia pasidarba
vo pradžios mokyklos Nr. 14 
mokiniai. Be to, čia veikia 
skaitykla biblioteka. Baigiami 
įrengti “ryšių kambarys” ir 
“stalių dirbtuvė.” šituose dvie
juose kambariuose jaunimas 
susipažins su ryšių aparatūra 
ir su; stalių dirbtuve.

Nors kliub'asJ tik neseniai 
pradėjo veikt, mokiniu čia po-

dėte knibžda.

LAST Tuesday Secretary of ;
State James F. Byrnes dash

ed cold water on the Canadian 
spy scare. In the first place, the 
Secretary made it known, only 
the United States has the 
“know-how” of atomic-bomb 
production. This removed the 
very props from under the sen
sation mongering press, which 
was, indulging in wreckless spe
culation and using the “story” 
to whip up anti-Soviet hysteria.

That this flabbergasted the 
many witch hunters who sought 
to use the spy scare for their 
individual programs of hatred 
is a point that cannot be denied.

If the spy snoops were dis
appointed over Mr. Byrnes 
statement and chose to let him 
know of their disappointment 
in writing, this would probab
ly be a typical letter:
“Dear Jimmy:

“Why did you have to do it?
“Did you have to tell ‘the 

press that the Canadian go
vernment did not have the se
cret of atomic bomb produc
tion? Didn’t you realize that 
your . statement would spoil a 
great spy yarn?

“It is bad enough that you 
ruined the spy tale. The respon
sible press was having one hel
luva time being irresponsible. 
It was such fun guessing whe
ther the Canadian government 
Actually had taken sinister 
spies in tow. Whether there 
were spies or not is beside the 
point. It was like a Roman 
holiday for the anti-Soviet and 
anti-coalition press. The spy 
tale provided them with much 
needed ammunition. Do you 
think it fair to let them down 
so?

“Then too, your statement 
was untimely. It doesn’t matter 
whether there were any facts 
proving the implication of a fo
reign power. Of course, it was 
understood, without any ques
tion on our part that if any fo
reign power was involved it 
was Russia. Who else could it 
be? After all, Jimmy, you must 
know yourself that it was Rus
sia.

“But your statement was un
timely because we were just 
getting around to the point of 
cleaning out the spies in the 
United States. Your statement, 
•that there are no spies to your 
knowledge in the United States, 
is in conflict with Drew Pear
son’s story about a mysterious 
Russian agent who was seen 
slipping out of Seattle. What if 
the late President Roosevelt 
frequently described Pearson as 
an “inveterate liar”?

“Right now a spy hunt would 
provide' plenty of excitement in 
the States. It would take the 
public’s attention off of such 
un-American practices as 
strikes. Then too, 
American spy scare 
up enough suspicion 
neighbors to quarrel 
amongst themselves, 
picion would be good

ican reconversion. It could pave 
the way for breaking up the la
bor unions, which are holding 
up our return to prosperity by 
unnecessary strikes and 
reasonable wage demands.

“But what riles us the 
is that you statement 
scotched a recent proposal by 
that honorable gentleman from 
the South, Representative Ran
kin. Now you know that Mr 
Rankin, in spite of the un-nice 
thing many people say about 
him, is doing a great service 
for this country. As a matter 
of fact, we can compare his 
Un-American Activities Com
mittee to a sort*)f counter spy 
ring. He’s been chasing all sorts 
of spies since the committee 
was founded. What does it mat
ter that most of his investiga
tion is of democratic organiza
tions, 
takes, 
when 
story, 
make a mistake.

“But Rankin 
threshhold of his 
venture. He was 
to conduct a full 
of a Communist spy ring in this 
country. But your statement 
knocked this worthy venture 
for a loop. That there is a Com
munist spy ring in this coun
try cannot be concealed. We 
know that there must be one 
because Representative Rankin 
would have nothing to do wi£h 
imaginary spies, unless he 
imagined them himself.
' “I suppose you can see now 
what a great dis-service you’ve 
done.

“Why did you have to do it?
* Sadly yours,

U. Dunus Wrong.”

practices 
maybe an 
can whip 
to cause 

and fight 
This sus- 
for Amer-

Chilės darbininkas, pašautas policijos užpuolime ant 
streikuojančių nitrate darbininku, rangosi skausme, bet 
nuo čia pat stovinčios policijos jam pagalbos nėra. Po 
šio susikirtiftio valdžia paskelbė kaYo stovį.

un-

most
has

Everyone makes mis- 
You made a mistake 

you de-bunked the spy 
so why can’t Rankin

was on the 
greatest ad- 
all prepared 
investigation

To-\thig. ddy armed Lithuanian 
and Latvian units numbering 
some 21,000 men who fought 
alongside the Nazis against the 
United Nations are at large in 
the British zone of occupation 
in Germany.

Why do the British occupa
tion authorities allow them' to 
keep their arms? There is cer
tainly a sound basis for suspi
cion when enemy troops are 
permitted to maintain their ser
vices and formations. But then, 
maybe they asked Mr. Benin’s 
permission first!

Worth Repeating

“Now, it is a fact that the 
Mayflower was a small boat 
and some mighty fine people 
had to take a later boat. I even 
go so far as to say that manj' 
foreign-born people who now 
are American citizens are bet
ter patriots than some descen
dants of the Mayflower passen
gers. These people wrap Ame
rican flags around themselves 
on every occasion, but deny the 
principles for which the flag 
stands.”

These words were spoken by 
Congressman Chet Holifield, of 
California, in a tribute to fo
reign-born scientists who help
ed the United States develop 
the atom bomb. Congressman 
Holifield’s ancestors landed in 
North Carolina before the Re
volutionary War.

The “World Bill of Rights 
Association,” which filed a cer
tificate of incorporation in the 
State of New York last August, 
is the off-shoot of the anti- So
viet "Council of Democracy” set 
up by Nikifor Grigoriev in 
1942.

This new lash-up was organ
ized. by Congressman O’Konski. 
Among its officers is Rev. John 
Balkunas.

O’Konski, who speaks for an 
“independent Ukraine,” and 
for an “independent Poland!’ 
and, of late, even for an “inde- 
•pendent Lithuania,” gets most 
of his propaganda ammunition 
from a former Dies Committee 

[investigator, Edward Sullivan,

f f
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Trečias Puslapis

Garsus Operacijų Darytojas 
Be Pjaustymų—Dr. Lorenz

net blogai nuaugusias ko
jas, panašias į kanopą (club 
foot).'

• Priešai
1902 metais dr. Lorenz 

buvo pakviestas į Jungtines 
Valstijas gydyti Chicagos 
milionieraitę Lolitą Ar
mour, apsigimusią su išni
rusiais kulšių kaulų sąna
riais. Jau tūlas amerikonas 
gydytojas buvo padaręs 
operaciją vienai Lo- 
litos kulšiai. Ta ope
racija dalyko nepataisė. 
Bet “bekraujis chirurgas” 
Lorenz jai pagelbėjo, nors 
jau negalėjo kulšių sąnarius 
šimtaprocentiniai sutaisyti.

Didžioji dauguma Ameri
kos gydytojų pyko, kad 
austras daktaras f Lorenz 
taip išgarsėjo, o kai kurie 
apšaukė jį tiesiog šarlatanu

L i e t u v oje kai kuriose 
apylinkėse buvo žinomi 
tam tikri daktarautojai, ki
taip vadinami “narininkai”; 
tai buvo armijoj atsitarna
vę kaimiški felčeriai arba 
net šiaip moterys, mėgstan
čios ligoniams patarnauti. 
Jei vaikui sustingo spran
das ar kitas sąnarys, pir
mutinė tėvams mintis daž
nai būdavo kreiptis į nari- 
ninką, sąnarių taisytoją. 
Tokie patarnautojai sveika
tai būdavo rusiškai vadina-

• mi “kostopravais,” atsieit, 
kaulų sutvarkytojais. Di
desniuose miestuose pagy
venę, “apsitrynę” lietuviai 
sakydavo, kad šauktis tokių 
daktarautojų yra tik senas, 
nenaudingas paprotys. Bet 
daugelis amerikiečių dabar 
žino, jog braukymai-masa- 
žai, tinkami sąnarių lanks- ir apgaviku, 
tymai arba jų kreipimai į 
gamtiniai tinkamą ’ vietą metais vėl lankėsi Ameriko- 
yra viena iš tikrųjų gydy
mo priemonių.

Daktaras Adolf Lorenz
Praeitą savaitę Austrijos 

sostinėje Vienoje mirė pla
čiai paskilbęs daktaras A- 
dolfas Lorenz, 91 metų am
žiaus. Jis galima pavadinti 
“narininku,” nes dr. Lo
renz labiausiai pagarsėjo 
savo operacijomis, padary
tomis be peilio. Jisai nari
nėje iškrypusius, blogai 
suaugusius sąnarius, pa
laipsniui kreipdamas1 juos į 
vietą; spaudinėjo kaulus, 
stumdamas ton pusėn, kur 
reikia, s u bandažuodamas, 
priverždamas, o po kiek 
laiko vėl “narinejimą” pa
kartodamas. Tokiu būdu jis 
mažu-pąmažu pataisydavo

Kai dr. Lorenz 1921-1922

M 
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Seniausias Rusų Geologas 
Vladimiras Obručevas

Vaikai pasitenkinusiai sveikina sustreikavusius mokyklų
Lokalo 118 narius,^pikietuojančius St. Louis, Mo., mokyklas. Jie reikalauja pakelti 
algas. Streikas uždare veik visas mokyklas.

bildingu prižiūrėtojus,

NEKALTASIS GLICERINAS SMARKIOJO 
KARINIO SPROGIMO SĖBRAS

Sovietinė vyriausybė šutei- • 
kė šiam institutui plačiau
sias galimybes dirbti moks
linį tyrinėjimo darbą. Ta 
įstaiga padėjo išaiškinti, 
kokius pamatus namams 
dėti, kaip namus statyti, 
kaip vandentiekius įrengti, 
kaip kelius pravesti ir lėk
tuvų aikštes statyti tokiose 
amžinojo įšalimo srityse.

Vladimiro Obručevo dar
bai turi tarptautinę reiks- 
mę. Dar 1898 metais, už 
Azijos tyrinėjimo darbus 
Obručevas, tada dar jaunas 
mokslininkas geologas ga- -J. 
vo čichačevo vardo dovaną 
iš Paryžiaus Mokslų Aka
demijos. 1925 metais ši do
vana jam buvo antrą kartą 
paskirta.

Obručevas yra Chinijos 
Geologų Draugijos narys- 
k o r e spondentas, Londono 
Geografinės Draugijos ir 
Amerikos Geologų Draugi
jos garbės narys.

Sovietų vyriausybė sutei
kė Socialistinio Darbo Did
vyrio vardą seniausiam ru
sų geologui, akademikui 
Vladimirui Obručevui.

♦(Geologijos mokslas nag
rinėja žemės sąstatą, fizi- 

! nių jėgų veikimą žemėje ir 
jos išsivystymo istoriją.)

Pirmasis spausdintas Ob
ručevo veikalas “Už Kaspi
jos Esančių Sričių Smėliai 
ir Stepės” pasirodė 1887 
metais.

Beveik prieš 60 metų Ob
ručevas ėmė tarnauti moks
lui, ir dabar jo tyrinėjimų 
darbai Azijos plotuose yra 
žinomi visam pasauliui.

Sovietų Sąjungos Mokslų 
Akademijoje ir kitose aukš
tosiose mokyklose šiandien 
veikia Obručevo mokiniai, 
patys tapę akademikais, 
mokslų daktarais, profeso
riais.

Obručevo parašytas trijų 
tomų darbas “Sibiro Geolo-cerinas gaunamas, kada 

šarmais arba labai karštu 
garu suskaldo taukus arba 
valgomuosius aliejus.

Švedų mokslininkas Kar
las W. Scheele 1779 metais 
atsitiktinai atrado nitrogli
ceriną, begamindamas tam 
tikrus tepalus. Italų profe
sorius Ascanio Sobrero 1846 
metais surado, kad sujun
gus azotą ir deguonį su gli- 
c e r i n u, pasidaro smarki į 
sprogstamoji medžiaga. Ki
tas švedas, Alfredas Nobel 
1862 m. jau plačiu mastu mas ne tik karui, bet ir dau- 
pradėjo gaminti ir pardavi- 'geliui naudingų darbų —

Keliais kasyklose, uolų skaldyme, 
metais vėliau Nobelis atra- tunelių ir kanalų pravedi- 
do, kad sumaišius nitrogli- me, nereikalingų pastatų 
ceriną su tam tikrom že- ardyme ir kt. 
mėm (kieselguhr), jis ne- .T. K. C.

Glicerinas skaniai kvepia, 
turi saldoką skonį, yra be
veik bespalvis ir visai ne
kaltai atrodo, bet kai glice
rinas cheminiai susijungia 
su nitrogeno (azoto) ele
mentu, tai išeina smarkus 
sproginys - nitroglicerinas. 
Šis sproginys daugiausiai 
buvo naudojamas ir pasku
tiniame kare.

Glicerinas plačiai, varto
jamas civiliams reikalams— 
vaistams, muilui, saldai
niams gaminti, drėgnumui 
tabake palaikyti ir (;t. Savo 
sudėtim glicerinas yra alko
holis, susidedąs iš grynan- 
glio (carbon), vandenilio 
(hydrogen) ir deguonies 
(oxygen) atomų, susijungu
sių tam tikroje eilėje. Gli-

taip greitai sprogsta. Šis 
mišinys buvo jau dinamitas. 
Dabar, dirbant dinamitą, 
jau nevartojama tų žemių, 
bet mediena arba medžio 
pjuvenos sumaišomos su ni
troglicerinu.

N i t r o g 1 icerinas, kaipo 
sproginys, visas tuojau pa
virsta dujomis; jos nepa
prastai smarkiai skleidžiasi 

■ir išvysto didelį karštį, iki 
6,300 laipsnių.

N i t roglicerinas vartoja-

je, grupė žymių Chicagos 
gydytojų išleido viešą pa
reiškimą, smerkdami val
džią, kam jinai įleido Lo- 
renzą į Jungtines Valstijas. 
Tarp pasirašiusių pareiški
mą daktarų buvo ir gydy
tojas, kuris padarė pirmąją, 
nevykusią operaciją Lolitai 
Armour.

Amerikos Gydytoji^ Susi
vienijimo Žurnalas rašė, 
kad “išbūgnytas (Lolitos) 
išgydymas nėra joks išgy
dymas.” Tada per spauda 
atsiliepė pati Lolita, jau J. 
J. Mitchellio žmona:

“Aš negaliu sakyt, kad 
man būtų tobulai šugydytos 
abidvi kulšys, bet ta kulšis, 
kurią gydė dr. Lorenz, daug 
geriau pataisyta, negu kita 
kulšis, kurią anas gydyto
jas taip sugadino, kad dr. 
Lorenz jau mažai tegalėjo 
ją pataisyti, sakė ji. Aš 
pati esu tikra, kad jeigu ki
tas nebūtų daręs operaci
jas, tai dr. Lorenz būtų vi
siškai pagydęs abidvi kul
šis.”

Kai dr. Lorenz atsilankė 
į New Yorką, čionaitiniai 
gydytojai pasitiko jį su nie
kinimais ir piktomis pašai
pomis. Bet miesto sveika
tos komisionierius dr.. Ro
yal S. Copeland maloniai 
priėmė dr. Lorenzą ir pa
kvietė jį aplankyti ligoni
nes, kur buvo daug raišų 
vaikų. Tačiaus kelių ligo
ninių gydytojai pasiprieši
no; jie nedavė dr. Lorenzui 
net progos parodyti, kaip 
jis be peilio taiso sąnarius. 
Valstijos švietimo taryba 
įspėjo, kad dr. Lorenz ne
drįstų daryti savo “bekrau
jės operacijas” be leidimo 
(laisnio). Bet aukštesnioji 
N. Y. valstijos apšvietos 
įstaiga Regentų Taryba su
teikė Lorenzui specialų lei
dimą.

Laike savo pobūvio New 
Yorke dr. Lorenz ištyrė 
2,203 raišus vaikus ,su įvai
riomis ydomis, parinktus 
miesto sveikatos valdybos. 
Ir dvidešimčiai tų vaikų dr. 
Loren bę peilio sutaisė są
narius.

Dėl to ‘miesto sveikatos 
komisionierius dr. Copeland 
paskui viešai pareiškė:

“Jau šimtus nelaimingų 
vargšų raišipkų sėkmingai 
pagydę net negabūs dakta-

(Tąsa 5-me pusi.)

Celebes saloj, Indonezijoj, 
sukilo indonezai holandų 
kareiviai ir užėmė valdžia

Atominiai Sprogimai 
Žvaigždėse

Nors atominė bopiba yra 
naujas dalykas ant žemės, 
bet atominiai sprogimai 
žvaigždėse jau labai, labai 
seni. Astronomai paskuti
niu laiku matė per telesko
pus vieną iš tokių atominių 
sprogimų žvaigždyne, kuris 
vadinamas Corona Bore
alis, lietuviškai šiaurės Vai
nikas. Tas sprogimas įvy
ko pirm 800 metų, bet jis 
tik dabar pastebėtas. Tiek 
metų praėjo, iki sprogimo 
šviesa pasiekė žemę, o švie
sos spinduliai lekia 186 tūk
stančius mylių per sekundą.

Mokslininkai dabar yra 
Įsitikinę, jog saulės, kaip ir 
visų kitų žvaigždžių, šviesa 
ir karštis paeina iš atomų 
branduolių skilimo ir »jų 
keitimosi į skirtingus ato
mus. Manoma, jog vande
nilio (hydrogeno) duja sau
lėje ir žvaigždėse keičiasi į 
helium elemento dują ir iš 
to susidaro šviesa ir karš
tis. Keturi vandenilio ato
mai virstą vienu heliumo 
atomu.

žymėtina, jog mūsų ge
riamas vanduo susideda iš 
dviejų atominių dujų susi
jungimo — vandenilio ir de
guonies. (oxy geno).

N. M.

A b e r c rombie, Lascelles 
(1881-1938), anglas poetas 
ir kritikas. Parašė kelis to
mus poemų ir daug litera
tūrinės kritikos raštų. Iš 
pastarųjų labiausiai žinomi 
šie kūriniai: “Thomas Har
dy: a Critical Study”; “The 
^Theory of Poetry”; “Poet
ry: Its Meaning and Mu
sic.” Apart tiesioginio lite
ratūrinio darbo, Abercrom
bie šešetą metų profesoria
vo Londono Universitete, 
aiškino anglų literatūrą.

nėti nitrogliceriną.

Trumpos biografinės žineles apie tūlus paskelbusius asmenis, 
kuriu vardai kartais minimi Įvairiuose rašiniuose.

Parankiojo J. BARKUS
About, Edmond Franc

ois Valentin (1828-1885), 
francūzų rašytojas ir aka
demikas, pasižymėjęs įvai
riose dailiosios literatūros 
srityse, žurnalistikoj ir kri
tikoj. Buvo puikus stilis
tas, senųjų francūzų kalbos 
tradicijų atstovas. Aristo
kratiškieji francūzai litera
tai Aboutą neigė, nes jis 
vienas pirmutinių drjso 
vaizduot tikrąjį paprastųjų 
žmonių gyvenimą.

baltarusių kalbą daugelį 
M i c kevičiaus, Kondratavi
čiaus ir Lermontovo kūri
niu.

A c h š arumov, Vladimir, 
rusas rašytojas. Jisai dar 
1859 metais rusų žurnale 
“Vesna” paskelbė lietuviškų 
dainų rinkinį, išverstų į ru
sų kalbą.

(1787-1848), surusėjęs lietu
vis fizikas ir gamtininkas. 
Nuo 1808 m. buvo gamtos 
mokslų mokytojas Minsko 
gimnazijoj, įaskui Vilniaus 
Universitete, Vilniaus gim
nazijoj. 1824 m. išsiųstas 
užsienin tobulintis fizikos, 
chemijos ir gamtos moks
luose. Vėliau profesoriavo 
Voluinės liciejuje ir Kijevo 
Universitete. Spausdintų jo 
rašinių nepaliko.

A b f esimov, Aleksandras 
Anisimovičius (1742-1783), 
rusų žurnalistas ir drama
turgas, paskilbęs savo ko
miška opera “Melnik Kol
dun, Obmanščik i Svat.” 
Tuo savo kūriniu Jisai įtvir
tino rusų teatruose komiš
kas bei satyriškas operas.

■ ■

Abramavičius, šolom-Jo
kūbas (1836-1917); žymiau
sias devynioliktojo amž. žy
dų literatūros darbuotojas. 
Gimė Minsko gubernijoj. 
Literatūrinį veikimą pradė
jo populiariško mokslo sri
tyje, parašydamas knygą iš 
gamtos mokslo. Paskui ėmė 
rašyt vien apysakas ir poe
ziją. Jisai yra pirmas žydų 
literatūros realistas meni
ninkas; jo kūryboj atsispin
di tikrasis žydų gyvenimo 
atvaizdas. A b r a mavičius 
sukūrė originalų stilių, pra
turtino hebrajų literatūrą 
ir ? paruošė dirvą hebrajų 
kalbai atgimti. Daug 
kūrinių išversta į rusų, 
kiečių, anglų, lenkų ir 
tuvių kalbūs.

jo 
vo- 
lie-

Adam, Paul (1862-1918), 
francūzų istorinis romanis
tas, atvaizdavęs savo ro
manuose reikšmingiausius 
francūzų istorijos momen
tus. Ypač vykusiai vaizda
vo Napoleono Pirmojo ga
dynės nuotikius, romane 
”La Force.”

Adam de la Halle (1235- 
1287), francūzas rašytojas 
ir dramaturgas, parašęs 
pirmutines francūzų kalba 
pasaulinio turinio p j esąs. 
Jo rašiniai ir dabar dar tu
ri vertės.

Averroes (Ibn Roshd) 
(1126 — 1198), žymiausis 
arabas filosofas, gimęs ir 
gyvenęs Ispanijoj, kurią 
tuomet valdė arabai. Jisai 
studijavo filosofiją, teologi
ją ir teisininkystę. Žinojo 
Aristotelio filosofiją ir pa
rašė savo protavimus apie 
Aristotelį. Averroes pirmas 
ėmė skelbt, jog medžiaga ir

gija” yra skirtas neišsemia- | Prasidėjus Tėvynės karui 
mų Sibiro gamtos turtų ty
rinėjimui, jo galimybių mo
bilizavimui ir liaudies ūkio 
plėtimui. Su Obručevo, ne 
tik kaip teoretiko, bet ir 
praktiko, vardu susijęs Ru
sijos aukso pramonės plėti
mas Pabaikalėje, Lenos 
upės srityje ir kitose auk
singose vietose, Altajuje ir 
Kazachstane.

Organizuodamas ir daly
vaudamas eilėje mokslinių 
žygių, jis tyrinėjo Pasienio 
D ž u n g a r i ją, Mongoliją, 
Šiaurės Chiniją, Ordosą, 
Nanšanio, Alašanio, Belša- 
nio viršukalnes, tyrų Tjan- 
Šanį. Obručevui priklhuso 
ir pirmasis geologinis šių 
sričių aprašymas.

1901 metais Obručevas 
ėmė vadovauti Tomsko 
Technologijos Instituto kal
nų skyriui. Jis įtraukė į 
geologijos ir metalų apdir
bimo skyrius eilę stambiau
sių specialistų kalnų srity
je ir išauklėjo skaitlingus 
mokslinius Sibiro pramonės 
darbu otojus. Vadovauda
mas instituto darbui, jis 
kartu dvejus metus redaga
vo instituto mokslines “Ži
nias.”

Ypač platų mastą Obru
čevo veiklą įgavo Sovietų 
valdžios laiku. Kai Maskvoj 
1921 m. buvo įsteigta Kal
nų Akademija, jis buvo ’pa
kviestas vesti mokslinę jos ! pro 
dalį ir vadovauti rūdynų švirkštų arba varvėtų, gali- 
skyriui. Tuo pačiu metu ma būtų dikčiai sumažint 
Obručevas buvo išrinktas gręžimo skausmą ir mažiau 
Mokslų Akademijos nariu-j tereikėtų anestetikų, tai 
Iznvflcnrm/Unhi n 1 Q9Q IWA VJHRf.ll nPrVflWlS nnmitT- -

prieš Vokietiją, Obručevas 
karštai dirbo komisijoje 
gamtiniams Uralo turtams 
išvystyti, šalies gynybai 
mobilizuoti. Tai komisijai 
vadovavo kitas garsus rusų 
mokslininkas, V1 a d imiras 
Komarovas.

Karo metu Obručevas pa
baigė Sibiro geologinių raš- 
tiį ‘eilę ir parašė daug moks
lo populiarizavimo straips
niu.

1942 m. gegužėje Moks
lų Akademija išrinko Obru- 
jčevą geologijos - geografė j 
jos skyriaus akademiku-se- 
kretorium.

Vladimiro Obručevo va-1
(Tąsi 5-me pusi.) .

Palengvinimas Taiso- 1 
miems Dantims

Kada gyvas danties nėr- ?■ 
vas paliečiamas, visuomet 
skauda. Bet ir pats dan
ties gręžimas, nekliudant' 
nervo, gana įskaudina, nes 
dentisto grąžtelis įkaitina 
kaulą 166 iki 400 laipsnių 
(pagal Fahrenheit termo- | 
metrą), kaip rašo dr. Ches
ter J. Henschel Amerikos 
Dentistų Susivienijimo Žur
nale. O prie 212 laipsnių 
jau verda vanduo. Įtaisius I 
dentisto grąžtelį taip, kad 

jo galiuką vanduo J

%-

korespondentu, o 1929 me
tais tikruoju jos nariu.

Trečdalis Rusijos žemių 
yra amžino- įšalimo ruože. 
Vladimiras Obručevas ir jo 
mokiniai stengiasi padaryti 
tinkamais gyvenimui šiuos 
neapmatomus plotus.

1930 metais prie Mokslų 
Akademijos buvo įsteigta 
speciali komisija ąpižinojo 
įšalimo plotams tirti. 1939 
metais ta komisija buvo pa
versta Obručevo Vardo 
Įšalimo Tyrimo Institutu.

yra, vaistų nervams apmig- 
dy'ti.

ELEKTRONIŠKO MIKRO
SKOPO PAGERINIMAI A

pasaulis esą amžini; taipgi 
neigė religinį tvirtinimą, 
būk visas pasaulis buvęs iš 
nieko sutvertas. Tokie pro
tavimai užtraukė ant jo ka
talikų bažnyčios persekioji
mus.

E1 ektroniškas mikrosko
pas taip pagerintas, kad jis 
padidina mažyčių daiktelių 
pavidalus 180 iki 300 tūks
tančių kartų, kaip paskelbė 
prof. James Hillier, RCA 
radijo laboratorijų moksli- 
ninkas Camdene, N. J. Nau
dojant šį mikroskopą, gąli- | 
ma nufotografuot moleku- 
las, turinčias po porą ar 
daugiau atomų.

Sovietų mokslininkai 
taipgi panašiai patobulino 
e 1 e k t ponišką mikrosko 
kas jau pirmiau mųiėta 
me skyriuje.

""S.

■

A b u c h o v i č, Algirdas 
(1840-11905), žymus baltaru
sių rašytojas. Išvertęs į



AKIMIRKA PEKINE--
STEBĖTINA KNYGA

Palyginus Sovietu Sąjungos Rinkimus su
Amerikoniškais Rinkimais

Visokio plauko kryžiokai, 
fašistai, smetonininkai ir jų 
uodegos socialnaciai šaukė,

žymėjusi gerais darbais pilie
tį, o ne už kokį peršamą po
litikierių.

site žurnalą šviesą ir puikias 
knygas. Matykite LLD 37 
kuopos valdybos narius: .pir
mininką S. Penkauską, sekre
torių K. Graduskį. Jie jus 
įrašys ir visas informacijas 
gausite nuo jų .

LDS 125 kuopos susirinki-
2-4-46 x JONAS KAŠKAITIS —18
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(Tąsa) kebli. Balsas jo buvo kimus ir šiurkštus,
—Dėkui, broli Lifu,—atsakė Mulana 

irgi su šypsą, nors ta šypsą smaugte ją 
smaugė. Kai ji ištarė “broli Lifu,” jos 
balsas skambėjo taip meiliai, priplaikiai, 
taip jautriai ir širdingai, ir jos atviros 
akys taip nuosakiai ryškiai jam ką kal
bėjo, kur žodžiai visai nereikalingi. Nie
kad pirma to nebuvo jis matęs tokios 
įstabios gražuolės, su tokia pilna šypse
na.

Paskui Mulan’ai pasidarė lengviau, ji 
pasidarė gyvesnė prie Lifu’i, tokia kal
bi, vaišinga, čiuina.

Gerai išauklėtai anų metų merginai 
neleistina buvo pripažint meilės: tai bū
tų dėmė ant jos pobūdžio. Vis tiek, kai 
Lifu’s išėjo, ji troško dažniau jį matyti. 
Ir, kai ji išvažiavo mokyklon, ji taip no
rėjo turėt tą nuotrauką, padarytą Ti- 
jen’o, kur ji stovėjo greta su Lifu’m ant 
kalno.

Tijen’as gavo Sidabrinės Užlaidos laiš
kus. Jis perpyko ant motinos, o mergi
nai pasiuntė šimtą dolerių. Tatai da 
aukščiau pakėlė merginą Hua’os akyse.

Tijen’as žinojo, kad jo tėvas buvo įdū
kęs ant jo, tai jis dar nesiskubino grįžt, 
įstojo mokyklon, bet daugiausia ūžė po 
teatrinių dainininkių būstines, lėbavo, 
linksminos.

Tuo tarpu jo tėvas gavo nuo draugo 
laišką apie Tijen’ą, o jo dėdė Feng’as ga
vo laišką ne nuo tetos, bet nuo Sidabri
nės Užlaidos dėdės, bet Feng’as nekreipė 
dėmesio ir tą laišką numetė, nieko ne
atsakęs. O, kai Tijen’as rašydavo nąmo 
laiškus, tai jis nuduodavo, būk nieko nė 
žinot nežinąs apie Sidabrinės Užlaidos 
dingimą. Jam rūpėjo patirt, ką gi apie 
tai jam pagiedos pati jo motina.

Tijen’o pinigai išsibaigė greičiau, 
nei jis norėjo. Parašė'Wvui laišką, pra
šydamas daugiau pinigų, o tas jam tuoj 
įsakė grįžt namo.

Tai vieną žiemos dieną, kuomet Mu- 
lan’a įr Močou’a buvo parvažiavę atos
togų, štai brikšt pribuvo ir Tijen’as. x At
rodė perkaręs, pablyškęs, įdubusiom 
akim, su juodais akiniais, žandakauliai 
jam išsikišę, plaukai ilgi, maži ūsiukai, 
o kišeniuj tik 13. centų.

Motina taip gailėjos, kad jos nabagė
lis berniokas taip turėjo ten vargti, sve
timam mieste, nebuvo kam jo prižiū
rėt... Tuoj ant stalo vištienos sriuba, 
aplinkui jį apstojo moterys, tarnaitės, 
tarnai. Štai įeina ir tėvas. Tijen’as 
tuoj stakt ir ant kojų. Visi nuščiuvo—• 
prieš audrą. Bet audros nebuvo. Tėvas 
tik kriuktelėjo, apsigrįžo ir išėjo, žai
buodamas akim. Visą dieną viešai nebe
pasirodė. Matyt, tyčia davė progos iš- 

B sikalbėt.
Po užkandžio Auksuotoji Šilkinė ap

šluostė jam veidą šlapiu karštu rankš
luosčiu, tai jis be niekur nieko ėmė ir 
klustelėjo: o kurgi Sidabrinė > Užlaida? 
Toji nekaltai atsakė, kad Sidabrinė Už
laida dingo ir gana, dingo ir kalė. O 
motina skubiai dadėjo, kad jos niekas 
nevarė. Ji pati išbėgo.

—Tur būt, ji turėjo pabėgti, — kan- 
, džiai įkirto Tijen’as. Motina vėl: girdi, 

atėjo laiškas nuo jos tetos, taip ir taip 
daryt. Feng’ienė irgUpatvirtino, o mo
tina bąndė dalyką užglostyt, 'tardama: 
—Kas buvo, to nebėr. Kam čia tau, sū
neli, gaišint energiją dėl tokio nieko?

Apsigavo. Tijen’as jai kad užgriaudė: 
—Atrodo, jūs nepaisytut, jei ji ir nu

ll mijętų! Tu ją išedei! Tu ją norėjai ap- 
vesidint! Man prisižadėjai ją palikt! Su
laužei savo prižadą!

Motina pradėjo verkt:—Dėl tos verga’- 
palaikės namuose ramumo nebuvo. Aš 
nesuprantu, ką tu iš jos tokio matai. Tu 
privargęs, eik pasilsėt. ,

Ant vakarienės tėvas sėdo prie stalo 
baisiai rūstus. Tvirtas, diržingas jis at
rodė. Žili jam paausiai, šiaip juodi su- 
pudaloti plaukai, didelės juodos akys. 
Tijen’as tylom žėbėjo ryžius. Jis atro
dė ne savo vietoj, užsieniškai apsivilkęs, 

■ lyg koks importuotas pabaisa. • Įtempta 
grėsminga tyla.

Linksmoji Giesmė bandė pertraukt tą 
slogingą tylą, užklausdama Tijen’ą, ko
dėl jis.grįžo dviem dienom vėliau. Ti
jen’as aiškinos, .kelionė buvusi sunki ir

suslėgtas.
—O kam tu sugrįžai?—užgriaudė tė

vas.
—Tu man, tėveliuk, taip rašei.
—Neaušyk burnos be reikalo! Tu ma

nai, aš tau pinigus duosiu tau kurvintis 
po pietus! Tu—prakeikta nelaimė!....

Motina bandė vyrą numaldyt, kad jis 
gėdos sūnui nedarytų prie tarnų.

—Ką? Gėdos?—sušuko tėvas, — ar 
jis žino gėdą? Duokš akinius!

Ir, sukliudęs Tijen’o akinius, sutriuški
no savo galinga ranka. Visi tylėjo per
sigandę. Jao’as pakilo, perėjo per kam
barį keletą kartų:

—Aš tavęs nemušiu. Neklausinėsiu, 
kaip tu išeikvojai virš dvylikos šimtų 
dolerių per tris mėnesius. Baigta! Pats 
gyvenk, kaip sau išmanai.

Drebančiu balsu Tijen’as atsiliepė, kad 
jis kaltas, bet dabar norįs mokytis.

—Mokytis! Badaut tau reikia! Badas 
tave išmokys! Uždarykit jį mano kabi
nete, be maisto per visą dieną!

Čia diplomatiškai įsiterpė Feng’as: te
gul vely Tijen’as eina pas jį į krautuvę 
dirbti,—pramo'ks pirkliauti, sąskaitas 
vesti.

—Tai užrakinkit jį rytoj!—ir Jao’as 
išėjo iš kambario.

Jaunė sesuo Močou’a patarė, kad Ti
jen’as bandytų įtikti savo tėvam, kad 
bandytų švariu veidu stovėt prieš kitus. 
Jei jis išmoks darbo prie dėdei, tai ir 
sesutėms nebus gėdos prie žmonių.

Ant rytojaus Tijen’as tapo užrakintas 
tėvo kabinete, ir tėvas išsinešė raktus. 
Tačiau apie pusdienį motina kažkaip per 
pertvarą įspraudė Tijen’ui keletą pyra
gaičių. Tik kad jis trupinių nepaliktų.

Feng’as buvo tipinga^ verslininkas. 
Verstas iš jo buvo kratituvių vedėjas. 
Kaipo Jao’ienės brolis, jis buvo visas Jao 
biznių valdovas. Kresnas, kaulėtas, ke
turkampiu veidu. Vis dėvėjo ermulką 
su raudonu guziku ant viršaus. Turėjo 
tipiškus pirklio mostus ir laikyseną. Mo
kėjo numykt, pašnabždom kalbėt ir vi
sa gerkle rėkt, sulig reikalu. Beside
rėdamas, vartojo miklią balso akrobati
ką, užbaigdamas nuolaidžiai, beveik nuo
širdžiai, lyg jis tau ką padovanotų. Tai 
yra, kada jam nusisekdavo gerai savo 
naudon suvest reikalą.

Feng’as vedė reikalus sėkmingai, turė
jo pasitikėjimą savo sesers ir . svainio. 
Žinoma, Jao’as, kaipo supratingas ir su
manus žmogus, sekdavo svarbesnius da
lykus, bet smulkmenas palikdavo Feng’- 
ui. Feng’as imdavo po 60 dolerių algos 
kas mėnuo, užtat gaudavo dovanų—bonų 
tūkstančiais.

Jo'pasiūlymas duot Tijen’ui darbą 
krautuvėj buvo protingas sumanymas: 
Tijen’ui reikėjo kokio užsiėmimo, ir, kai 
čia pat<jis galės daryt jaunuoliui įtakos.

Na, tai anksti rytą dėdė Feng’as ir nu
sivedė Tijen’ą su savim į krautuvę. Pa
tarė jam tėmyt, kas čia dedasi. Paro
dė nuo Sidabrinės Užlaidos dėdės laišką. 
Papietavo ten pat krautuvėj. O po pietų 
Tijen’as pasiprašė jį išleist: jis norįs su
sitikti savo kelionės draugą. Nunėrė, 
žinoma, pas Sidabrinę Užlaidą. Adresą 
jos žinojo.

Surado molinį namuką, paklebeno se
nas nedažytas duris, išgirdo viduj lo
jant savo šunį. Nepažįstama moteris 
atidarė jam duris. . Tuoj prie jo puolė 
jo kalė, šokinėjb, unkštė. Bet kurgi SL 
dabrine Užlaida?’ Kokių trijų dešimtų 
metų moteris, labai gražiom akim, bet su 
juodais dantimis, šypsodamos, pareiškė, 

• kad Sidabrinė Užlaida jo jau bent ketu
rias dienas laukia, nesulaukia.

Jos kambario durys uždarytos iš vi
daus. Tijen’as pabarbeno:—Sidabrine 
Užlaida, tai aš, Tijen’as, grįžau pas tave.

—Kam tau- manęs reikia?—atsiliepė 
jos balsas iš vidaus,—eik namo: tau ne
rūpi, ar aš gyva, ar negyva.

Tiesą sakius, Sidabrinė Užlaida turėjo 
nuo Tijen’o laišką, kad jis pribus jau ko
kios keturios dienos, o jo vis nebuvo. 
Pasidabinusi, susišukavusi vis jo laukė. 
Manė, kad jis ją tik išjuokia.

Hua’ienė jam patarė persiprašyt, tai 
jis ir sako:

. (Daugiau bus) v , 
I

.. • , i, ... ' . ... <• 'j' 'i.;.

rėkė, kaip už liežuvių karia
mi, kad laike visuotinų rinki
mų Sovietų Sąjungoj ir Tary
bų Lietuvoj nėra partijų, nė
ra buržuazinės demokratijos, 
ypač tokios, kaip kad mes čia 
turime, Amerikoj, čia, jeigu 
jums nepatinka Demokratų 
Partija, tai štai imkite Repu- 
blikonų Partiją. Ir taip tas/už
burtas ratas sukasi man šioj 
šalyj gyvenant per 43 metus’.

Pavyzdžiui, nominuoti kan
didatai demokratų ar republi- 
konų partijos žmonės, didžiu
moj būna su ilgais liežuviais 
vijurkai, kovojanti vien tik 
dėl savo gerovės už šiltą ir 
pelningą vietą. Tokie elemen
tai patys save peršasi į kan
didatus, į bile vietą ar urėdą. 
Gavę kandidatūrą, miklina 
liežuvius, prisisamdo agentų, 
na ir zylioja po užeigas, kliu- 
bus ir draugijas; fundina ci
garus, alų, o kitus piliečius 
net paperka, kad tiktai už 
juos balsuotų.

Prieš dešimts metų mūsų 
apskrityj, Northampton Coun
ty, valdininkai apvogė iždą 
ant $200,000. Apie tai rašiau 
Laisvėj. Visi valdininkai buvo 
sučiupti ir pašaukti prieš tei
sėją. Kalbėjo, tyrinėjo, disku- 
savo per eilę metų, iki paga
liau viskas atsidūrė gurbe ir 
tapo viskas pamiršta. O nu
kniauktų pinigų nei cento ne
sugrąžinta, bet mums, pilie
čiams, buvo apskričio taksai 
dvigubai pakelti. Kai kurie iš 
tu valdininku dar ir šiandien 
“garbingai” tarnauja.

Visai kitokie dalykai prieš 
rinkimus Sovietų Sąjungoj ir 
Tarybų Lietuvoj. Man buvo 
pusėtina proga apsiskaityti ir 
susipažinti su jųjų tvarka 
prieš rinkimus. Aš patyriau, 
kad ten buvo šaukiami susirin
kimai po visą plačią Sovietų 
Sąjungą. Jie kalbėjo, mitinga
vo ir diskusavo, kas tinkamas 
ir kas netinkamas kandidatu. 
Kuris gerai pasižymėjęs savo 
darbais ir šalies, gerovei, ir 
šiaip tinkamas būti kandida
tu, tas nominuojamas. Tai 
šimtą nuošimčių geriau, negu 
nominuoti ir rinkti kokį parti
jos vijurką, suktą šmugelnin- 
ka. *-

Už Staliną kone vienbalsiai 
visi balsavo. O pats Stalinas 
balsavo už Sergijų Vavilovą, 
fizikos mokslininką. Reiškia, 
Stalinas buvo pripažintas ge
riausiu vadu visos Sovietų Są
jungos.

Tarybų Lietuvos pilietis ga
lėjo balsuoti laisvai už pasi-

Tarybų Lietuva, tokia ma
žytė šalelė, turės 25 atstovus 
Sovietų Seime. Tokių Tarybų 
Lietuvos atstovą pareigos bus 
rūpintis visos Lietuvos gerove, 
kultūra, apšvieta, laisve ir ge
resniu gyvenimu darbo žmo
nėms.

me vasario 10 d. priimta nau
ja narė drg. Anne Vaitkevi
čienė. Numatome ir daugiau 
naujų narių gauti. Mes mano
me, kad savo kvotą išpildysi- 
me. Jau ir vėl vieną naują na
rį turimą.

S. Penkauskas.
V. J. Stankus, 
Easton, Pa.

Lawrence, Mass.
Philadelphia, Pa.

CLEVELAND, OHIO

L. U. Kliubas surengė Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimą. Kalbėtojum buvo pa
kviestas F. J. Bagočius iš So. 
Boston. Taipgi kalbėjo miesto 
valdininkai, kurie pagyrė 
Amerikos lietuvius, kad jie 
stovėjo su valdžia ir rėmė val
džią, pirko karo bonus, kad 
laimėti karą.

Į Bagočius kalbėjo apie Lie
tuvą. Visaip sukinėjdsi.. Girdi, 
su Amerika ir su Anglija nėra 
ko daugiau kalbėtis Lietuvos 
klausimu. Dabar dar proga, 
tai prašyti Pietų Amerikos ša
lių, gal būt Argentinos fašistų, 
kad tautų konferencijoj iškel
tų klausimą, kad Lietuva vėl 
būtų sugrąžinta smetoninin- 
kams. Na, jeigu ir tas nepa
vyktų, tai tuomet pasilieka 
veikti, kad Lietuva atsiskirtų 
nuo Sovietų Sąjungos, sulyg 
pačios Sovietų, Konstitucijos. 
Bagočius prašė pinigų. Girdi, 
reikia skleisti propagandą 
Pietų Amerikoj ir Londone 
tautų konferencijoj. O tokia 
propaganda daug kaštuoja te
nai. Na, ir taip jis mulkino 
vietos lietuvius.

LLD 37 kuopa šiemet ge
rai pakilo nariais. Nuo sausio 
mėnesio jau gauta 18 naujų 
narių. Tikimės gaut ir dau
giau. Kurie dar neprigulite, 
tai prisirašykite. Tapkite gar
bingos draugijos nariais. Gau-

Rūta Daulianskas užbaigė 
aukštesnę mokyklą būdama 
17 m. amžiaus. Nors jauna 
amžiumi, bet ji pergyveno 
daug nesmagumų. 1929 m. 
padykęs jaunuolis taip smar
kiai važiavo automobilium, 
užmušdamas vietoj Teresę 
Daulianskienę, Rūtos motiną. 
Rūta paliko našlaitė 1 metų 
amžiaus. Per keturius metus 
ji neturėjo pastovios vietos gy
vent. Tėvui apsivedus, gyveno 
su tėvu ir pamote. Po trumpo 
laiko pamotė apleido jos tė
vą. Našlaitė vėl atsidūrė bė
doj. Iš tokio nepastovaus gy
venimo Rūtos nervai visai pa
iro, dėl ko susirgo “St. Vitus 
Dance” liga. Turėjo eiti į li
goninę. Iš ligoninės ją paėmė 
auklėti Ona ir Kazys žalnie- 
raičiai. Rūta buvo 5 ar 6 me
tų amžiaus. Iš priežasties 
silpnos sveikatos Rūta turėjo 
tankiai išlikti iš mokyklos. 
Virš minėta liga pasikartojo 
dažnai. Bet turėdamd gabu
mų, sausio 25 d. laimingai už
baigė mokslą. Į tas iškilmes 
Rūta užkvietė savo tėvą Ka
zimierą Daulianską. Bet tėvas 
nieko neatsakė ir neatsilankė 
į josios aukštesnės mokyklos 
užbaigimo pokilį, kurį suren
gė jos auklėtiniai, Ona ir Ka
zimieras žalnieraičiai.

Philadelphia, Pa.
PRAKALBOS!!

Už DARBUS, ALGAS, 
TAIKĄ - LYGYBĘ!

□
Kalbėtojai:

WILLIAM Z.
FOSTER

BEN
DAVIS, Jr.

ir

PHIL BARTe
Programa:

Richard Dyer-Bennett 
Amerikos žymus Ballad 

Dainininkas

James Lapsley 
žvaigždė veikalo "Showboat” ir 

žymiausias Baritonas Phila.
Negrų Operos Co.

LENINO ATMINČIAI 
MITINGAS

Antradienį, Vasar. 26
8 Valandą Vakare

, THE MET
Broad & Poplar Sts.

Įžanga . 
30c - 60c $1.24.

Čia tą reikalinga atžymėti 
dėl to, kad Rūta yra duktė 
žuvusios motinos, kuri būda
ma gyva daug dirbo mūsų ju
dėjime, apie kurią daug sykių 
buvo atžymėta mūsų spaudoj.

Nuo savęs linkiu Rūtai lai
mingo pasisekimo.

Ten Buvus.

Per sprogimą UNNA ka
sykloj Vokietijoj žuvo bent 
10 mainierių.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

Laiminga pagalba nuo '

STRĖNŲ GĖLOS,

M alonium palengvi
nimui bandyk šj Sva
rų, lengvų, patikrin
tų ,būdų atliuosuoti 
paprastų strėnų gė
lų. Tik uždėk vienų 
Johnson’s BACK 
FLASTER’J ant pat 
skaudamos vietos. 

Švelnūs jo vaistai palengva ŠILDO jum 
nugarų, lengvina skausmų ir suštyvėjimų. 
Šilta multino priedanga apsaugo nuo per
šalimo—suveržia Ir prilaiko—jautiesi pui- 
kiail Pagamina Johnson & Johnson. 
Visose vaistinėse.

BACK PLASTER

VALANDOS: g~~g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
ST AGO 2-5048

DR. I. E. LEVY
OPTOMETRIST

Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:

7917 ST. CLAIR AVE..
(Arti Yale Tlreatre)

CLEVELAND 3, OHIO.
Telefonas: Express 1214.

Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi ’taiso ir 

pritaiko akinius. z

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’^nes žino, kad visados būs patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuq Republic Teatro)

^-i —- /; ------- - į ■

. !'

V-

4*

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborius
Liūdesio, valandoje kreipkitės pas mus ' 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

J

Liūdesio valandoj kreip- J 
kites prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- e 
me modernišką patarna- J 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų Šermeninė. Mūsų pa- J 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Ml Vernon St 
, PHILADELPHIA, PA.

Telefonas
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Prašom Išrinkti Delegatus į Ohio Valstijos nininkė ir choro mokytoja AI- 

Lietuviu Konferenciją
dona De Vetzko iš New Yor
ko.

Kviečiame visus kuo skait
lingiausiai atsilankyti.

P. Boika, 
* n

LPTK Raštininkas.

Amerikos Raudonojo Kry-.
žiaus Dėkingumas Mass 

Lietuviams

atsisteigti ryšius su 
liaudimi, su Lietuvos 
ir rašytojais.
metu demokratiniai 
susitelkė apie Lietu-

Draugijų, kliubų, chorų ir žodį, kaip įvykinti gyveniman 
kuopų nariai, prašomi išrinkti 
kuo skaitlingiausia atstovus į 
metinę konferenciją visų de
mokratinių lietuvių Ohio vals
tijoj.

Konferencija įvyks kovo 3 
d., White Eagle Hall, 8315 
Kosciuszko Ave., Cleveland, 
Ohio. Pradžia 10 vai. ryto.

ši konferencija įvyks nepa
prastai svarbiu momentu. De
mokratijos karas prieš fašiz
mą laimėtas. Lietuvoj fašiz
mas ne tik nugalėtas, bet ir 
su šaknim išrautas.

Dabar mes, Amerikos de
mokratiniai lietuviai, jau pra
dedam 
Lietuvos 
veikėjais

Karo 
lietuviai
vai Pagalbos Teikimo Komi-

• tetą, rėmė moraliai ir materia
liai karą šioj'šalyj; rėmė, kiek 
galint ir Lietuvos nukentėju
sius žmones nuo karo ir fašis
tų gaujų. Tūkstančiai svarų 
drabužių, šimtai porų čevery- 
kų ir daug vaikučiams dova
nėlių jau pasiųsta Lietuvon.

Bet, gerbiamieji, darbas dar 
nebaigtas. Amerikos lietuviai 
turi pagelbėti savo senai tėviš
kei atsistoti ant kojų, ši kon
ferencija turės išdirbti planus, 
kaip pagelbėti mūsų gimti-

- niam kraštui atsistatyti iš ka
ro griuvėsių. '

Todėl prašome išrinkti dele
gatus į konferenciją. Konfe
rencijos delegatai turės tarti

Bridgeport, Conn
Apvaikščiojom Lietuvos Ne

priklausomybės Sukaktį
Bridgeporto lietuviai buvo 

sukviesti bažnytinėje svetai
nėje paminėti Lietuvos nepri
klausomybę. Tai įvyko sekma
dienį, vasario 17 d. Buvo gar
sinama, kad kalbės F. Bago
čius ir kokis Vitkus, pabėgęs

padarytus planus Amerikos 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo, atsibuvusio Pitts
burgh, Pa.

Reiškia, mes rūpinsimės ne 
tik Lietuvos žmonių reikalais, 
bet ir šios šalies reikalais. 
Svarbiausi šios konferencijos 
uždaviniai: pagalba atsistaty
ti Lietuvai; stiprinimas demo
kratijos šioj šalyj ir kova su 
fašistiniais elementais lietuvių 
tarpe Amerikoj.

Siunčiant delegatus, prašo
me priduoti gerus sumanymus
minėtais ir kitais svarbiais rei- iš Lietuvos. Bet jokio Vitkaus 
kalais.

Delegatus gali rinkti drau- V(e 

gija, kliubas, choras ir nacio- Į Mes manėm, kad jis papa
sakos, jog Lietuva nepriklau
soma, bet jis išvadą padarė, 
kad Lietuva dabar “paverg
ta.” Bet jeigu “pavergta,” tai 
kam minėt nepriklausomybę?

Tiek to apie nepriklausomy
bę.

Ak tu, Viešpatie, kaip tas 
kalbėtojas moka keikti! Tik 
manau sau, mes, susirinkę 
Dievo namuose (prakalbos bu
vo bažnyčios skiepe); mes 
praeidamos pro bažnyčią žeg- 
nojamės, vyrai kepures nusi
ima, o tas kalbėtojas, kad jau 
pradės leisti “perkūnais,” 
“velniais” ir visokiais kipšais. 
O to pasiklausęs ponas Remei- 
kis, kuris pirmininkavo, irgi 
pradėjo apie nepriklausomy
bę, o užbaigė su išvada, kad 
numinusiems reikia įdėti ran
kose karvės uodega...

Mūsų kunigėlis Kazlauskas, 
tokis dievobaimingas ir spa- 
kainas žmogus; na, ir jis tu
rėjo klausytis tų nedaverkų 
tokius baisius keiksmus. Die
vulėliau, kaip šioje gadynėje 
žmones ištvirkę.

Buvo renkama ir aukos. Ba
gočius sakė, kad reikia išvers
ti kokie tai raštai į daugelį 
,kalbų apie lietuvių vargus. O 
aš manau, ar tik jis nevers ko
kios socialistiškos 
etiopišką kalbą, 
nėjo prakalboje 
lis, kaip Libija, 
rija, Ethiopija.

Bagočius sakė, kad jie irgi 
yra pasiuntę siuntinį į, Lietuvą. 
Jeigu taip būtų, tai gera nau- 

ikuii, jycuiugai uciuo, n.ui»c iann.iai ow/gcus pagauna, ai ua vaoa1Q. j įeita. Gal 11' VlSOkie parmaZO-
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50. |nai atsivers prie dvasios šven- !

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletėlės, kurios yra sudarytos iš geros įos jr fšties pašalpos ranka
rūšies įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už T . , • . . 1 . i • '
1000 tabs. $4.50. - , Lietuvoj e karo nukankintiems.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo broliams ir seserims. Jie mūs 
spaudimą 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat ^Germ Oil; Vartok jeigu turi atbu
kusį protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonka (pint), 
tik $7.75. • ' ♦ ’

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION 
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, CAlif.

nalių organizacijii kuopos. 
Renkasi vienas delegatas nuo 
kiekvienų 10 narių ir vienas 
nuo organizacijos.

Delegatai, išrinkti į konfe
renciją, turi turėt paliudijimą 
(mandatą) nuo atstovaujamos 
organizacijos su valdybos pa
rašu.

Po konferencijos turėsime 
prakalbas, koncertą ir balių. 
Kalbės viena iš geriausių mo
terų kalbėtojų, drg. K. Petri- 
kienė iš New Yorko. Ji yra 
gerai susipažinus su Lietuvos 
gelbėjimo reikalais. Tai vi
siems bus žingeidu ją išgirsti.

Muzikalę dainų programą 
išpildys mūsų moterų kliubo 
choras, po vadovyste M. Ma
žonienės, ir įpūsų vietiniai so
listai — J. Krasnickas, V. Ci- 
pas. O taipgi d ai’ pirmą kaitą

VITAMINŲ SANDĖLIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar nepervėlu.

į 1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, 
Į kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi- 
j deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
! Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin- 
Į ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me- 
‘ ttis, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame. *

3; Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą.

nebuvo, tik Bagočius atvažia-

Iš senovės yra patarlė: “Jei 
geram žmogui gero padarei, 
jis visą amžių tavęs neuž
mirš.” Taip yra su Amerikos 
Raudono Kryžiaus organizaci
ja. Ji negali pamiršti pažan
gių lietuvių, kurie aukavo ir 
už surinktas aukas nupirko 
$3,000 ambulansą dėl tos lab
daringos organizacijos. Ir kas 
gali pamiršti tų aukotojų var
dus, kurie prisidėjo prie nu
pirkimo tos garbingos dova
nos dėl garbingo Raudonojo 
Kryžiaus. Raudonojo Kryžiaus 
vadovybė prisiuntė sekančio 
turinio laišką:
Massachusetts Lithuanian 
Committee,
Prof. B. F. Kubilius, 
Chairman, 
575 E. Broadway, 
So. Boston, Mass.
Gentlemen:

Before this 1945 year comes 
to an end, we thought you 
would be interested: in a -re
port on the canteen ambul
ance your organization so 
kindly gave us. During this 
past year this vehicle has 
served troops embarking and 
debarking at Boston Port of 
embarkation, and our records 
show that it participated in 
carrying to the port 3,03(),- 
336 doughnuts, 973,282 cups 
of coffee, 786,222 bottles of 
milk, 133,200 servings of 
fruit juice, 79,528 servings of 
ice cream, and 68,576 sand
wiches.

the
re-

We know how much 
service men appreciated 
ceiving this food, and we pass 
on to you their thanks be
cause your gift helped make 
it possible for them.

Very best wishes to each 
and every member of your or
ganization.

Very truly yours,
William ^E. Chamberlain,

Executive Director'.
Harry S. Truman, 
President.

Feb. 12, 1946
Iš laiško galim suprasti, 

kad Amerikos Raudonasis 
Kryžius yra dėkingas lietu
viams už gausią dovaną, ku
ri buvo taip reikalinga kapo 
laimėjimui ir pagelbėjimui. 
Skaitytojas galės matyti iš 
laiško, kad Massachusetts Lie
tuvių Ambulance buvo dide
liame’ darbe, aptarnaudamas 
taip daug maistu tuos karei
vius, kurie važiavo už jūrių 
kariauti už žmonijos liuosybę 
ir patarnavo tiems, kurie grį
žo namo po pergalei į savo 
tėvynę. Galima tikėtis, kad 
daug lietuvių jaunuolių turėjo 
malbnumo pasidžiaugti, pa
matydami tą ambulansą su 
užrašu — “The Gift of Lith
uanians of Massachusetts.” 
Vincas Kudirka savo raštuose 
pasakė: 
minti po 
bų.”

rūkšties ir kad, darant 
pjaustomąsias o p e r acijas, 
taip pat turi būti švirkščia
mas- karbolis. Tas Lorenzą 
ir nuodijo. Tuomet jis at
metė karbolį.

Tuo tarpu jis susipažino 
su senesniu gydytoju prof. 
Eduardu Albertu, kuris 
jam patarė daryti bekrau- 
jas operacijas. Tokias ope
racijas Lorenz ir pradėjo 
daryti, kaipo “narininkas.” 
Vienas pasisekimas sekė po 
kito, ir taip dr. Lorenz pa
sauliniai išgarsėjo.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

N. M.

New Kensington, Pa
Bus Prakalbos

LDS 10 kuopa rengia pra
kalbas, 27 d. vasario, Slavų 
svetainėje, 1136 4th Avė. Pra
džia 7 :30 vai. vakare.

Mūsų apylinkėj jau seniai 
buvo prakalbos. Nors mes ma
nome, kad daug žinome, bet 
visada yra verta pasiklausyti 
tokio kalbėtojo, kaip dienraš
čio Vilnies redaktorius F. Abe
kas. šiandien yra daug viso
kių įvykių. Kalbėtojas mums 
apie tuos įvykius paaiškins. 
Todėl visi ir visos ateikite į 
prakalbas.

C. Stashinsky,
LDS 10 kp. Fin. Rast.

Cliffside, N. J

“Yra malonu prisi- 
atlikimui gerų dar-

B. F. Kubilius.

MERGINOS 
ABELNAM DARBUI 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Taipgi Paprastam Mašiną 
Darbui, Guzikų ir Skylių • 
Siuvimo Mašinų Operatorės 

GERA ALGA
Tdealifikos Darbo Sąlygos 

Vakacijos Su Alga 
Nemokamai Grupinės Apdraudos ir 

Medikalės Pagalbos Planas. 
Unijini Dirbtuvė

KREIPKITĖS

LOUIS BRODSKY
AND SON

1 MARTIN AVENUE 
South River, N. J.

(W)

RANKINES SIUVĖJOS PRIE 
SVETERIŲ 

Nuolatinis darbas. Gera Alga 
Linksmas darbo sąlygos 

Viršlaikiai, jei pageidaujama
SHELBY KNITWEAR 

21 BROOME ST. 
NEWARK, N. J. 

MARKET 2-0162

MERGINOS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Patyrimas Nereikalingas 
$30 I SAVAITĘ 

44-% VALANDOS
Linksmos sąlygos. Nuolatinis darbas. 

Apmokamos šventes ir vakacijos. 
Medikai is aptarnavimas ir bonų planas. 

KREIPKITĖS 
8:30 iki 11:30 A.M.

22 WEST 21 ST STREET, N. Y. C 
MR. ROOS (9-tos lubos)

!□

Seniausias Rusų Geolo 
gas Vlad. Obručevas

Garsus Operacijų Dary
tojas be Pjaustymų

biblijos į 
Ba jis vis mi
tas mažas ša- 
Tunisija, Sy-

(laukia. Ar ne geriau pasiųsti 
šąlantiems žmonėms kokią 
drapaną, vietoj kad čia žiur
kės skiepe estų ?!

v Parafijonka.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
dovaujami, sovietiniai geo
logai daug kartų vertingai 
patarnavo savo kraštui sun
kiosiomis karo dienomis ir 
padarė eilę ekspedicijų, ku
rios žymiai padidino gavi
mą reikalingųjų medžiagų. 
/ Obručevas dabar yra 82 
metų amžiaus, bet jis kupi
nas energijos ir gyvumo. 
Kartu su savo mokiniais jis 
atiduoda visas savo jėgas 
ir žinias sovietinio mokslo 
klestėjimui.

Viktoras Krasilnikovas.

Eina kautynes tarp ang
lų ir žydų Palestinoj.

Detroit. — Fordas palei* 
do dar 2,500 darbininkų. 
0

VILNIES
PERGALĖS METŲ

KALENDORIUS
KAINA 35 CENTAI

272-jų puslapių knyga

•H

McKees Rocks-Esplen, Pa.

Daug visokių raštų ir 
visokių informacijų

ĮSIGYKITE JI
LAISVES ADM. 
427 Lorimer St. 

Brooklyn 6, N. Y.

43

; Reiimatiški Skausmai
,Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
,iš daug skirtingų elementų; turi sa
vyje galingą, šilimą. Šildydama gai
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius), šaltį." Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir taikstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite i dirbtuvę. Kainu 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didele dė
žė 16-oz. $5.00. *

LDS 142 kp. laikytame su
sirinkime, vasario 3 d., prisi
rašė 3 nauji nariai. Tam pa
čiam susirinkime apkalbėta ir 
išrinkta Naujo Namo Statymo 
Komisija.

McKees Rocks ir Ešplen 
naujas, gražus ir patogus lie
tuviams namas butiniai reika
lingas. Lietuvių čion yra pu
sėtinai, Kuopa nariais auga, 
jaunimo turi; Jauni LDS na
riai nori savo gražios svetai- 
nėšį nori vietos sueiti pasišok
ti, (seniam ir ne pro šalį) pa
silinksminti ir laiką praleisti. 
Dabartinis kuopos namas nė
ra statytas dėl svetainės ir ne
patogus draugijos- reikalams 
ir kliubui. Seni ir jauni LDS 
kuopos nariai už naujo namo 
statymą, už naują svetainę. 
Ar greit naują namą, naują 
svetainę kuopa turės, tai tas 
priklauso nuo valdžios, kaip 
tik leidimas namo statymui 
bus gautas, taip greitai darbas 
bus pradėtas. Materialiai žiū
rint, kuopa turi grynų pinigų 
virš 21 tūkstantį dolerių, turi 
tuščią lotą namui statyti. Jei 
pinigų trūks, Har gali pasi
skolinti. Taigi už trumpo ar 
ilgėsnio laiko LDS 142' kuo
pos namas puoš W. Carson 
gatvę'.

J. Miliauskas.

Washihgtxm.

P. o. Box 060, Wewatfr L W; JV

WasHirgtrni. — Senatas 
užgyti Paul Porterį, naują 
kainų adnimfetrątorių,

. ■ ■

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
rai (pasimokinę iš Loren
zo), o daugelis tų vaikų bu
vo netekę jokios pagydymo 
vilties pirm dr. Lorenzo at
vykimo. Kada jie sužinojo, 
kad yra žmogus, galįs jiems 
pagelbėti, tie vaikai buvo 
taip nustebinti, lyg dinami
tas būtų sprogęs ramiame 
vandenyje. Tartum oran jie 
buvo išnešti nauja, viltim.”

1923 m. dę. Steinach įdė
jo dr. Lorenzui tarplytines 
“pajauninimo” liaukas, ir 
dr. Lorenz sakė, kad jos la
bai jam patarnavo. (Tokios 
liaukos paprastai imamos 
iš beždžionių.)

D r. Lorenz beveik kas me
tai lankėsi Jungtinėse Vals
tijose iki 1936 m.

Lorenzo Vaikyste ir Jau- 
, nyste

Dr. Adolfas Lorenz, var
gingos šeimos sūnus, gimė 
Weidenau miestely, Austri
jos Silezijoj, 1854 m. balan
džio 21 d. Kiek paaugęs jis 
būvo parinktas į vaikų cho
rą benediktinų vienuolyno 
bažnyčioje, nes turėjo labai 
gražų balsą. Vienuoliai da
vė jam ir pradžios mokslą.

16 metų sulaukęs^ Lorenz 
apleido vienuolyną ir įstojo 
į gimnaziją Klagenfurte. 
Pragyvenimui ir mokslui jis 
uždarbiavo, m o k y d a m as 
turtingesniųjų vaikus. Po 
ketvėrių metų jis įstojo į 
medicinos kursą sostinėje 
Vienoje ir pasižymėjo ga
bumais anatomijoje. Už tai 
jis buvo pakviestas į me
dicinos studentų mokyto^ 
jus. Bet Lorenz buvo pasi
ryžęs pats tapti gydytoju 
chirurgu.

Baigęs medicirios kursą, 
jis pradėjo sėkmingai gydy
tų iki pasijuto, kad jis ko
kiu tai būdu palaipsniui 
nuodijasi. Dalykas pasiro
dė štai kame. Tų laikijj gy
dytojai chirurgai buvo įmo- 
kyti, kąd į savo maudyklas 
jie turį dėti karbolinės

Iš Darbo Kovų Lauko
Streikų banga, kuri buvo 

apėmusi šia apylinkę, jau ma
žėjai Darbininkuose pasireiš
kė didelis džiaugsmas, laimė
jo kovų prie fabrikantus. 
Aluminum Co. darbininkai, iš
buvę streiko lauke per ketu
rias savaites, 17 d. vasario su
grįžo į darbą, išsikovoję 19 
nuoš daugiau algos.

Be streiko pakėlė darbinin
kams algas: Lever Bros. Co., 
Hills Bros. Co., Ford Motor 
Co., Barrett Co. ir kitos, šio
se dirbtuvėse pakėlimai buvo 
nevienodi.

Nors tai nedidelis algų pa
kėlimas, lyginant su pragyve
nimo 
visgi 
kiek 
prieš

REIKIA DARBININKIŲ

MOTERYS
Nuolatiniai Fabriko Darbai 

Lengvas Mašinų Darbas 
Lavintoms ir Nelavintoms 
Apmokamos Vakacijos ir 

Šventės Apmokamos
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

H. Boker & Co., Inc. of -N.J.
200 BURNETT AVENUE 

near Springfield Avenue
No. 25 Bus 

Maplewood, N. J.
(47)

VALYTOJOS, Ofisų budinke, vakarais, $27 
iki $35 į savaitę, patyrimo nereikalinga. 
Užmokame laike mokinimosi, puikios darbo 
sąlygos. Matykite MR. INGE, 3 iki 4:30 vai.

59 Pine St., New York City.

.HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI _____ ___________________ _

reikmenų brangumu, bet 
geriau, negu nieko. O 
šlykštybių buvo išlieta 

streikus ir streikierius.

■

•1

UPHOLSTERERS
NUOLATINIS DARBAS, GERA I 

ALGA MODERNINĖJE, SANITA
RIŠKOJE DIRBTUVĖJE, 

PUIKIAUSIA PROGA 
TINKAMAM VYRUI.

TAIPGI SLIP COVER 
KIRPĖJAI 
KREIPKITĖS

WHITE FURNITURE
& BEDDING CO.

147 MAIN ST, 
ASBURY PARK, N. J.

(CO

BUSELMANAI
Geros darbo sąlygos 

Nuolatinis darbas 
KREIPKITĖS

COLLEGE CLEANERS 
46-50 GRACE ST. 

IRVINGTON, N. J. 
ESSEX 2-9556

nų pokylis. Prašome ir LDS 
'115-tos kuopos narius daly-

Paškudniai rašė prieš streikie-? 
rius “Hudson Dispatch,” vadi
namam demokratų laikraštyj.' 
Gubernatorius Edge net dre
bėjimo ligą pagavo, bedary
damas įvairiausius “skymus” 
prieš streikus ir streikierius. 
Bet darbininkų solidarumas 
nugalėjo’ visus puolimus ir dėl 
to darbininkai dabar yra links
mi, laimėję kovą prieš fabri
kantus.

“Tugbočių” Šventė
New Yorko majoras prieš vauti. Atsiveskite ir savo pa- 

kiek laiko 
maciją dėl “tugbotukų” strei
ko, kad miestas neturi namų E. Steponavičienė, K. Mažei- 
šildymui aliejaus, 
čiam biznieriam ta 
“pafiksyta” šventė 
sekusiai pavyko. 
Lincolno gimimo dienos, visas 
Hudsono paupys buvo tirštai 
užvaldytas newyorkieciais. Pa
silinksminimų įstaigos darė 
gerą biznį. Kalbant su sve
čiais,. didžiuma sakė, jog tas 
majoro paskelbimas, tai> buvo 
priešdarbininkiškaš “triksas/’ 
kad sukiršinti miesto gyvento
jus prieš streikierius ir unijas.

Po minėtai šventei aliejaus 
pardavėjai pakėlė pusę cento 
už galioną, nors ir patys alie
jaus pardavėjai sako, kad da
bar yra daugiau aliejaus,, ne
gu seniau buvo. Sako, kad ir 
pačiam New Yorkui,. tikreny
bėj, jokio aliejaus trūkumo 
bebuvo,- o tik buvo priešdarbi- 
mįnkiškų politikierių “triksas” 
Iprieš organizuotus darbiniu- 
įkus.

Susirinkimas ir Pokylis
ALDLD 77-tos kuopos susi

rinkimas įvyks 3 d. kovo> 
Chas. Stephans salėją 344 Pa- 
■lisade Avė., 3 vai. po piet. 
i Po susirinkimo, apie 5 vai. 
vakare, • bos- užgavėniniiS' bly-

paskelbe prokla-. žįstamus prisirašyti į kuopą.
Gaspadines A. Bakūnienė,

Newjersie- 
O’Dwyerio 
visai pasi- 
Išvakarėse

kienė ir S. Stasiukaitienė, pa
žadėjo daug skanumynų paga
minti, o kuopieciai vyrai pį 
vaišins gėrimais.

Kazys. St.

Anglai kulkosvaidžiai 
šaudo demonstruojančius 
indėnus Boųibay ir kinuose 
Indijos miestuose. Anglų 
karo laivai taipgi bombar
duoja indėnus.

Washington.— ūkinio pa
stovumo direktorius Ches
ter Bowles sake, kad reikė
sią leist fabrikantams pa
brangini audimų kainas.

C®

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Laisvės Choro susirinkimas įvyl
vasario 27 d., 7 v. v. po 155 Hunger
ford St. Tad visi Laisvės Choro na
riai dalyvaukite susirinkime, nes po 
susirinkimo turėsime .Choro repetici
jas. Nepamirškite dalyvauti. — Rep
šys. (46-47)

HARTFORD, CONN. |
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas Įvyks 26 d. vasario, 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Draugės, visos 
kviečiamos dalyvauti. — V. K. sefc 

I” (46-47) •>
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Serganti Kliubiečiai
Juozui Piliui sužeidė kairės 

kojos kelį, gruodžio 31-mą 
dieną, 1945 m. Važiuojant na
mo iš darbo užsidegė gatve- 
karis, nežinia dėlei kokios 
priežasties motormanas neati
darė durų, tai darbininkai pa
tys turėjo jas atplėšti, ir kuo
met jas atplėšė, — žmonės, 
besigrumdami, prie durų sto
vinčius suvertė ant akmeninio 
bruko ir tokiu būdu Piliui su
laužė koją. Dabar jam duoda 
elektra šildomus gydymus; bi
joma, kad nereiktų daryti 
operaciją, nes tarpe įlūžusio 
kaulo yra mažesnių įplyšimų, 
skeveldrų.

Petras Grisaitis serga nuo 
pabaigos sausio mėnesio. Jo 
liga gal bus širdies liga, nes 
kai kada kvapą sumažina, o 
kai kada kairę ranką nutirpi
na.

Izidorius Stanis pradžioje 
sausio turėjo operaciją, dabar 
jau sėkmingai sveiksta ir gal 
trumnoj ateityj vėl pradės 
kasdieninį gyvenimo maršą.

Franui Navikui kriaučių 
dirbtuvėje krysinimo mašina 
sutrynė kairės rankos pirmą
jį (smilį) pirštą. Užims daug 
laiko, pakol sugis ir vėl pra* 
dės dirbti.

Vladas Petrulis apsirgo 
plaučių uždegimu. (Turėtų bū
ti užšalimu, nes kada plaučiai 
užšąlą, tada atsiranda karštis 
ir nuo to žmonės vadina plau
čių uždegimu, kas • neišlaiko 
kritikos.) Petrulio sirgimas jau 
prasimušė geroj on pusėn. 
Taip ir reikia, nes dar mirti 
per anksti. ,

Jurgis Daugėla 18-tą dieną 
vasario pasidavė ligonbutyj 
ant operacijos. Ar jo bus sun
ki ar lengva operacija, — ne
žinau. Bet vistiek ką nors 
pjaus ir bus skausmo.

Jurgis Nalivaika vis dar ei
na ligonbutin tris sykius į sa
vaitę, kur jam elektros šildy
mu gydo dešinės rankos troko 
sumuštą petį. Kovo 4-tą die
ną ligonbutyj daktaras egza
minuos jam ranką: ar jį pa
liks ant tolesnio gydymo, ar

Nepapratai Turtingas Publika 
Buvo Pirmasis Dienraščio 

Laisves Bazaro Vakaras
Niekad pirmiau dienraščio 

Laisvės bazaro pirmą vakarą 
nebuvome turėję tiek daug 
publikos, kiek susirinko per
eito penktadienio vakarą, va
sario 22-rą. Vaišių pritrūko
me, aptarnauti nespėjome, 
kadangi su viskuo buvome 
rengęsi daug mažesnės skalės 
iškilmei, negu turėjome.

Visa tai rodė, kad ir liku
siems vakarams, 23-čios ir 24- 
tos, reikalas būti atsarges
niems.

Jaunimo, to jaunimėlio, 
taipgi priėjo labai daug. An
tano Pavidžio orkestrai sma
giai grojant, šokiais dundėjo 
Grand Paradise Ballruimis iki 
vėlybos nakties (ta pati or-

Švietimas Turi Būti De 
mokratizuotas, Sako

Dodd
Egzaminierių. Taryba turi 

paliauti klausinėjus darbo 
jieškančių mokytojų, ar jie 
yra nariais organizacijų, už
ginančių “komiftiistinius” ju
dėjimus, pareiškė dr. Bella 
V. Dodd, Komunistų Partijos 
atstovė įstatymdavystei New 
York o valstijoj.

Dr. Dodd, narė Mokytojų 
Unijos Pild. Tarybos, CIO, nu
rodo, jog toks klausinėjimas 
yra nedemokratiškas, “apga- 
vingas ir bjauriai iškraipy
tas.”

“Vienu iš didžiausių iškrai
pymų tiesos pastarajam de
šimtmetyje buvo bandymai li
pinti krūvon politines filozo- 
fijas fašizmo' ir komunizmo, 
tarsi, kad jos būtų lygios ir 
panašios. Gi tiesa šiame yra 
ta, kad tos' dvi filozofijos yra 
griežčiausia viena kitai prie
šingos. Komunizmas yra mir- 
tingiausis priešas fašizmui.”

Dodd savo pareiškime Eg-
lieps eiti dirbti, tai sužinosiu zaminierių Tarybai ir švieti-
me kitą pirmadienį.

Juozas Urbonas, ką 18-tą 
dieną lapkričio užpuolikai su
daužė jam galvą ir buvo 
Greenpontės ligoninėn kelias 
dienas; nežinau, ar jis jau pa
sveiko ar vis dar serga. Būtų 
’’’erai, kad jis pats praneštų 
kliubui apie tai, arba jo bro
lis. Kitaip, tai gali pasidaryti 
organizacinių nesmagumų šal
pos išmokėjime.

Kliubo Sekretorius.

mo Tarybai reikalavo iš kvo
timų paragrafo išmesti žodį 
“komunistas,” kaipo diskrimi
nacinį. Nurodo, kad partija 
yra legali, renka savo atsto
vus įstatymdavystėn ir į vald- 
vietes, įstatymų ir mūsų kon
stitucijos atžvilgiu yra lygi su 
demokratų, republikonų ar 
darbo partijomis.

Mūsų skaitytojai raginam* 
remti tuos biznierius, kurie 
nkelhi a si dienrAŠtvie Laisvėje

vi-kestra ir salė buvo paimta 
siems vakarams).

Vakaro programoje buvo 
Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Anderson - Žilinskai
tės, pirmas iš trijų chorų, ba- 
zaro programos ’dalyvių. Dai
navo puikiai. Kitiem dviem 
vakaram buvo laukiama, Great 
Neck’o Pirmyn ir Newarko 
Sietyno.

Atitinkamai publikos skai- 
ūpui, dovanos taipgi 
lentynų skristinai. Atė- 
apie 8-9 jau rado len- 
pratuštintas. ' Gal būt 

kad ne visos dovanos 
Kitaip

čiui ir 
ėjo iš 
jusieji 
tynas 
laimė,
priduotos iš pradžių, 
likusioms dviem dienoms ma
žai gražumynų'bebūtų likę.

Jaunimas Keliaus į Al
bany už Savo ir Kitu 

Reikalus
jauni-New York o miesto 

mas, vadovaujamas American 
Youth for Democracy, siun
čia šimtus savo atstovų į Al
bany šį pirmadienį, sausio 25- 
tą. Jauni darbininkai, studen
tai ir veteranai bandys susi
tikti - asmeniškai visus assem- 
blymanus ir senatorius su se
kamais reikalavimais:

1. Tinkamų valstijos bonų 
veteranams.

2. Tuojau duoti veteranams 
butus. .

3. Praktikuojančius diskri
minaciją universitetus neat
leisti nuo taksų, mokėjimo.

4. Nemokamo valstijos uni
versiteto.

5. Teisės balsuoti suėju
siems 18 metų.

Delegacijos busai į Albany 
išeis nuo 31 st St., tarp 7th 
8th 
vai.

Avė. pirmadienio ryto

SERGA

Apsivedė
Vasario 16 d., Petronė Spei- 

čiutė, duktė Aleksandro ir Mi- 
kalinos Speičių, nuo 294 Suy- 
dam St., Brooklyn, apsivedė 
su^saržentu Herman Weick iš 
Maspetho.

Sgt. Herman Weick, išbu
vęs virš poros metų Europoj, 
dalyvavęs keliuose mūšiuose 
su demokratijos priešais, turė
jęs neapsakomii vargų ir gy
vasčiai pavojų, tačiau jam bu
vo lengva tas viskas panešti, 
kadangi jo kova buvo vyriau
siai už demokratiją, už tą ša
lį, kurioj gyveno jo mylimiau
sia Petronėlė, kuriai jis pasi-

FILMUS TEATRAI

ir 
6

tūlasJuozas Jakavonis jau 
laikas sunkiai serga. Buvęs li
goninėj, o gale pereitos savai
tės sugrįžęs namo, tačiau gal 
dar imsią ilgoką laiką pilnai 
pasveikti". Juozas 
pažįstamas, dirbo 
Restaurane valgių 
(countermanu).

Linkime Juozui 
sveikti.

daugeliui 
Lituanica 
padavėju

greit pa-

Grąsinimas N. Y. Transporto 
Ilarbininkams Iššaukė

Demonstracijas
Miestavos Transportacijos 

Tarybos išstatyta iškaba, grą- 
sinanti 'darbininkams “neišeiti 
iš darbo be Tarybos leidimo.” 
iššaukė miesto transporto dar
bininkuose pasipiktinimą. Ir 
įspėjimas “apsisaugokite stri- 
magalviškų agitatorių,” atro
do, padarė daug ką agitato
riais. Ateidami iš ryto dar
ban Jurgio Washingtono die
ną darbininkai pastebėjo nau
jutėlę iškabą. Eidami namo, 
5-tą valandą vakare, prie sto
ties susirinko demonstracijon, 
—apie tūkstantis darbininkų 
tik iš vienos rytmetinės pa-

žadėjo būt jos vyru taip greit, ^a^os (šifto).
kaip greit sugrįš kaipo vienas 
iš daugelio kovojusių už per
galę. '

Jaunavedžiai -ir jų tėvai re- 
ligijinai .katalikiško nusistaty
mo žmonės, todėl ir apsivedi- 
nio (šliūbo) ceremonijos įvy
ko šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje, C. Brooklyne, patar
naujant tos parapijos klebo
nui Pauloniui, kuris nepašykš
tėjo duoti gražų, gražiai 'iš
puoštoj bažnyčioj, nuo vargo
nų gražiai moterišku balsu so
lo giedant, šliūbą.

Vyriausiu pabroliu buvo T. 
Weick, pamerge —- Adelė Ne- 
čiunskaitė, Mr. & Mrs. J. Jan
kowski ir Mr. & Mrs. E. Wag
ner.

Tėmytojams labai gražų, 
pakeliantį ūpą kiekvienam de
mokratiškai nusistačiusiam as
meniui padarė, tai tas, kad 
jaunavedys ir ceremonijų da
lyviai, vietoj dėvėti “tuksi- 
das,” dėvėjo Jungt. Valst. ar
mijos uniformas.

'•Vestuvių pokylis įvyko Pier- 
repont viešbutyje, C. Brook
lyne. Dalyvavo virš šimtas 
'žmonių, tarpe kurių buvo ir 
gana stambių biznierių, kaip 
L. Aleksiejus iš C. Brooklyno 
ir kiti. Kadangi A. Speičis yra 
Šv. Jurgio parapijos komiteto 
narys, tai turėjo už garbę pa
sikviesti į pokylį ir parapijos 
kleboną Paulonį, kuris su ki
tais dalyviais linksminosi. Iš 
man pažįstamų dalyvavo: 
Mrs. Charlotte Ripp iš Bay 
Ridge, ‘ Aleksiejai, Joniai Sta
naičiai, Goldbeckai, Nečiuns- 
kai iš Ridgewoodo, Savickai iš 
Maspetho ir daug kitų, bet jų 
pavardžių neteko sužinoti, už 
tai iš anksto atsiprašau. Po
kylis buvo labai puikus; val
gių ir gėrimų buvo kiek tik 
kas norėjo.

Jaunavedės tėvui A. Spei- 
čiui pakvietus pakalbėti K. 
Nečiunską, jisai keliais saki
niais, apart palinkėjimo geros

Demonstracijos gal nebūtų 
buvę, jeigu Al O’Brien virši- 

ininkas vagonų stoties, 148th 
St., Now Yorke, būtų tą dik
tatorišką iškabą paklausęs 
nuimti. O’Brien,'tačiau, aiški
nosi, kad iškabą iškabino 
Transportacijos Taryba, tad 
jisai neturįs teisės nuimti. Per
traukoje pietums, prasidėjo 
grupių pasitarimai. Išeidami iš 
darbo veik visi tos stoties die
niniai darbininkai suėjo de
monstracijon prie vartų.

Vienas 
nuomonę 
už . visų 
nuomonę,

“Per metų metus jie kabi-

darbininkas, kurio 
galima lengvai imti 
čion dalyvaujančių, 
sakė:

laimės jaunavedžiams, prisi
minė, kad kovojusieji už de
mokratiją lai ją ir saugoja.

Linkiu jaunavedžiams ge
riausių laimių.

Rep.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys vienam vy

rui, pageidaujama Long Island City 
ar kitur lengvai privažiuojamai iš 
Long Island City. Rašykite, I. G., 
1024 Green Ave., Brooklyn,' N. Y.

(44-46)

T
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA x

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

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainosi Prieinamos

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Gaisras Sunaikinęs 
Gaisro Gesintuvus

Embassy Newsreel Teatruose 
žiniškose filmose rodo lei

dimą plieno kompanijoms pa
kelti plieno kainas — tik ta
da jos paleido fabrikus dar
ban. Harold Ickes rezignuoja 
iš vidaus reikalų sekretoriaus. 
Henry Kaiser parodo naują, 
šeimoms taikomą lėktuvą, ir 
kitos.

Brooklyn© Paramount
Trečia savaitė sėkmingai ro

do linksmą filmą “The Stork 
Club,” taipgi “Dick Tracy.”

New York© Paramount
Prie Times Square trečią ir 

paskutinę savaitę rodoma fil
mą “Miss Susie Slagle’s.” Sce
noje asmeniškai vaidina Dan
ny Kaye, Bob Chester su or
kestrą.

r

K.

Roxy Programa Paliekama 
Trečiai Savaitei

Rodo “Fallen Angel,” 20tb 
Century-Fox filmą su Alice 
Faye, Dana Andrews, Linda 
Darnell 
Carmen 
Aurora

žvaigždėse. Scenoje 
Miranda, jos sesuo 

ir kiti, t
City — “Adventure” 
Gable ir Garson

Radio 
su

Sėkmingai gyvuoja ir to
liau. Didžiojoje scenoje Leon 
Leonidoff’o statomas spektak
lis “Sky High,” su Rockettes 
ir svečiais žvaigždėmis — 
Gloria Gilbert, June Forrest, 
dainos ensambliu, Jack Pow
ell, Paul Gerrits, baletu ir or
kestrą.

Užrafiykit Laisvę Savo Draugui.

Melite isterija, kuri gyvens su jumis Šiandien... Rytoj... ir Visuomet! Didžioji 
mfiaq laikų drama! Sujaudinanti... VirpinaiUi . . . Sensacinga!...

INTERNATIONAL PICTURES perstato
CLAUDETTE ORSON GEORGE

COLBERT WELLES BRENT

“TOMORROW IS FOREVER”
su LUCILLE WATSON • RICHARD LONG 

INTERNATIONAL JUDIS 
įžiebta* RKO RADIO PICTURES, INC.

NEBRANGIOS KAINOS • NUOLAT RODOMA

WINTER GARDEN BROADWAY ir 60th ST.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:
K

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Vivian Smolen, kairėje, šypsosi įteikdama pundelį 
drabužių Victory Clothing vajaus darbuotojai Helene 
Dumas, New Yorke. Merginos, narės American Federa
tion of Radio Artists (AFL), kuri įsteigė rinkliavos 
punktą, prideda savo dalį paramai Europos nukentėju
sių kare. Tai primena mums — jau laikas atnešti savo 
pundelį 11-tam Siuntiniui, kurį baigia ruošti Lietuvai 
Pagalbos Teikimo’ Komitetas. D ' '

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway .
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

įMig h-til

nėjo tokias, iškabas, bandyda- : 
mi mus atbaidyti nuo unijos. 
Bet ši karta jie nuėjo per toli. 
Taryba mus, tarsi arklius, 
daugiau nevarinės. Jiė kalba 
apie strimagalviškus atgitato- 
rius, oi? Dievaž, tikraisiais 
strimagalviškais ir neatsako- 
mingais agitatoriais čionai yra 
Transportacijos Taryba. Jeigu 
kam nors reikėjo įrodyti tą ir, 
dėl ko mums reikia stiprios 
unijos, ta iškaba yra tuomi 
Įrodymu.”

Adrian Gabriai, Transport 
Workers Unijos Lokalo 100 
Pirmos Sekcijos veikiantysis 
pirmininkas, Charles Abrusca- 
to, sekretorius, ir Pete Con
nolly paskelbė demonstraciją. 
Čionai Gabriai atsišaukė į I 
šios demonstracijos dalyvius 
susirinkti į demonstraciją va
sario 23-čią, prie Transporta
cijos Tarybos raštinės, 250 
Hudson St., New Yorke.

Pereitą penktadienį iškilo 
gaisras 5 aukštų bildinge, 678 
Broadway, kur General Refri
gerator Corp, laikė sukrautas 
gaisragesybos medžiagas. Bi
jomasi, kad $170,000 vertės 
medžiagos gal būsiančios su
gadintos.

MIRĖ
Adomas Walaitis, 70 metų 

amžiaus, 94 Havemeyer St., 
Brooklyn, mirė vasario 21 d. 
Kūnas pašarvotas J. Garšvos 
šermeninėje, 231 Bedford 
Ave., Brooklyn. Bus palaido
tas pirmadienį, vasario 25 d., 
šv. Jono kapinėse. Laidotuves 
prižiūri grab. Garšva.

Walaitis paliko 4 dukteris 
ir 4 sūnus.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St«. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

paveiks-

F. W. Shalins •> 
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. i

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Jau Laikas Atlikti 
Taksų Atskaita

Jau laikas atlikti federaliai val
džiai taksų atskaitas bei įplaukų ra
portus. Tuom reikalu bizniams, na
mų savininkam, ir individualams 
dirbantiems už algas tinkamiausia 
patarnaus Stanley P. Zubavičius, 
111 Ainslie St., Brooklyn, N. Y. Tai 
lietuvis visokių taksų išpildyme spe
cialistas.

STANLEY P. ZUBAVIČIUS savo 
ofisą turi adarą penktadienio ir šeš
tadienio vakarais, o sekmadieniais 
ištisą dieną. Kreipkitės tuojau ir at
likite į laiką taksų atsiskaitymo rei
kalą.

Jei jūs turite kokių neaiškumų bd 
keblumų taksų reikalu, pasitarkite 
su Stanley Zubavičium. Jis jums su
teiks legališkus ir teisingus patari
mus.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHiy A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Area.*

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

2-4 P. M.
6-8 P. M.

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088
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'S™ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININfcAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. , BROOKLYN, N. Y
TeL EVerrreen 4-9612

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam’

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

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc
Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661




