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Amerikos paramos chinai

padiktuoti So- 
;. Tūli tiesiai 

or else I” 
sakytu, 

Pravda,” 
Sovietu

O kunigas skundėsi, kad 
valdžia neleidžia kritikuot 
marksistų ir Sovietų, ir pa
sakojo, būk jinai persekio
janti kunigus.

PRAVDA ĮSPĖJA JUNGTINES 
TAUTAS NEIT NABASNINKĖS 

TAUTŲ LYGOS KELIAIS

‘‘Tuo tikslu, — sako Aus
tralijos delegatas, — Stvu- 
gumo Tarybos paskirta ko
misija nagrinės padarytus 
Saug. Tarybai pareiškimus 
kai dėl Ispanijos, priims 
naujus pareiškimus ir doku
mentus; teirausis apie to-

Nurnberg, Vokietija. — 
Čia teisiami naciai, kariniai 
piktadariai pasikvietė Han
są B. Gisevių, kaip vieną iš 
apsigynimo liudytojų. Jie 
skaudžiai buvo nustebinti, 
kuomet Gisevius pasisakė, 
kad jis karo metu palaikė 
susisiekimus su amerikonų 
karinių šnipų įstaiga, veiku
sia Šveicarijoje. Gisevius 
buvo nacių užsienio reikalų 
ministerijos narys. Teigia
ma, kad jis nuo 1943 metų 
bendradarbiavo su Ameri
kos šnipais.

Dabar Gisevius, tarp kit
ko, liudijo, kad su feldmar
šalo Wilhelmo Keitelio ži- 
!nia ir užgyrimu naciai ma
siniai žudė žydus ir kitatau
čius Lenkijoje ir Rusijoje. 
O pirmiaus Keitelis pasako
jo, kad tie žudymai, girdi, 
ne nuo jo priklausę.pasveikinimas 

kią me- 
SI į fondą užrašy- 

Brazilijos lietuviams 
ir $1 i Apšvietos Fon-

gumui, o jeigu komisija at
ras, jog taip, tuomet Sau
gumo Taryba spręs, kokius 
praktinius žingsnius Jung-

. Varšava 
dienraščio Herald Tribune 
korespondentas Homer Bi
gart kalbėjosi su žydų vadu 
dr. Josephu Tenenbaumu ir 
su vienu katalikų kunigu 
apie dabartinę Lenkijos val
džią. Dr. Tenenbaumas, gal
va Lenkiškų Amerikos Žy
dų Sąjungos, pareiškė, jog 
ši Lenkijos valdžia yra ge
riausia ir padoriausia visoj 
Europoj. Jinai uždraudė 
bet kokį žmonių skirstymą 
bei skriaudimą dėl tautybės 
ar tikybos, sakė Tenenbau
mas. Jis yra specialiai iš 
Amerikos atsiųstas tyrinėti 
žydų sąlygas Lenkijoj.

kius dalykus, kurie, komisi
jos supratimu, bus reikalin
gi, ir išduos savo raportą 
Saugumo Tarybai taip grei
tai, kaip bus praktiška.”

Matome, jog šis siūlymas 
net moraliai nepasmerkia 
fašistinės ispanų valdžios. 
Jis tik primena pirmesnius 
pasmerkimus.' Čia Australi
jos atstovas, remiamas- ame
rikonų ir anglų, nekalba 
apie jokių tyrinėtojų siun-

Washington.— Demokra
tas kongresmanas William 
B. Barry pasiuntė telegra
mą Stettiniui, Amerikos de
legatui Saugumo Taryboje, 
ragindamas Jungtines Tau
tas ištirt, kas dedasi už va
dinamos “geležinės užlai
dos” Lietuvoj ir kituose 
Pabaltijos kraštuose, taip 
pat Lenkijoj, Jugoslavijoj 
ir apskritai tokibse šalyse, 
kur Sovietai turi įtakos.

Dabar gi Australijos dele
gatas siūlo paskirti komisi
ją “dar patyrinėti, ar pa
dėtis Ispanijoje privedė 
prie tarptautinio trynimosi 
ir ar ji gręsia pavojum 
tarptautinei taikai ir sau-

Maskva. — Senoji Tautų 
Lyga “čiauškėjo, kaip šar
ka, ir buvo baili, kaip zui
kis,” sako Pravda, Sovietų 
komunistų laikraštis. Pa- 
galiaus, Lyga nėgarbingai 
mirė. Jungtinės Tautos tu
rėtų vengti tokio likimo, 
įspėja Pravda.

Tautų Lygos mirtis yra 
pavyzdys, “su kokiu pavo
jum susiduria tarptautinė 
(valstybių) organ izacija, 
kuomet ji pradeda eiti in
trigų ir sąmokslų keliais, 
kada iš tokios organizacijos 
mėginama padaryt įrankį,

Franko Uždraudė Savo 
Kareiviams bet Kokius 
Paleidimus Namo

Washington.
nepatenkinta Sovietų paaiš
kinimu, kokią karinę japo
nų nuosavybę Sovietai ėmė
Mandžurijoj. * •

Earl Browder išskrido į 
Švediją intriguot prieš ko
munistus.

timą į Ispaniją, ir nenusta
to laiko, kada tyrinėtojų 
komisija turėtų raportuot 
apie savo “atradimus.” Jo 
rezoliucija iš tikrųjų duoda 
teisę komisijai gaišuoti taip 
ilgai, kaip patiks jos daugu
mai, kuri susidės iš anglų- 
amerikonų bloko narių ir jų 
pataikūnų.

Francijoc delegatas Bon
net iš pradžios reikalavo, 
kad tyrinėtojai duotų Sau-

nedirbo. Kaip žinome 
metais 
žmonių 

ir taip kelis 
parėmė mūsų 

Linkime draugui

Argentina Skolina 7 
Miliūnus Frankui

Buenos Aires
nos valdžia suteikė 7 milio- 
nus 500 tūkstančių dolerių 
kredito fašistinei Ispanijai.

Hazleton, Pa 
angliakasyklų mainierių su
važiavimas nutarė strei
kuoti nuo birželio 1 d., kuo
met išsibaigs dabartinė su
tartis su kompanijomis, jei
gu samdytojai neduos jiem 
tam tikrų pagerinimų. Su
važiavime dalyvavo apie 
400 delegatų, atstovaudami 
75,000 darbininkų kietosio
se angliakasyklose.

31 delegatas savo kalbo
se reikalavo tokios naujos 
sutarties, kuri pridėtų mai- 
pieriams 30 nuošimčių už
darbio ir pagerintų įvairias 
kitas sąlygas. Šie kalbėto
jai priminė, jog kai anglia
kasiams bus sugrąžinta 35 
valandų darbo savaitė, tai 
savaime sumažės jų algos 
30 nuošimčių. Todėl būti
nai reikia 30 nuošimčių už
darbio priedo, kad mainie
rių algos nesumažėtų pagal 
naują sutartį.

John L. Lewiso paskirtas 
algų komitetas, tačiau, už
tylėjo šį reikalavimą ir įpir
šo mainieriams tik desėtką 
aplamų, neaiškių sąlygų.

Washington. — Profeso
rius Michael Lindsay, buvęs 
anglų ambasados narys 
Chungkinge, Chinijoj, įspė
jo, kad jeigu Amerika duo
tų naują paskolą Chinijos 
valdovui Chiang Kai-shekui, 
tai tik sustiprintų jo dikta
tūrą, ir tuomet būtų “be
veik negalima” įvykdyti 
tautinę chinų vienybę.

“Aš laikausi tos pačios nuo
monės, kurią aiškiai išreiš
kiau ketvirtadienį.”

O ketvirtadienį Gromyko 
atvirai pasakė, jog siūlomas 
fašistinės Ispanijos tyrinė
jimas yra tiktai manevras 
palikti .ramybėje Ispanijos 
diktatorių Franko; tai yra 
tokia pat neveikimo ir už- 
gerinimo politika, kuri davė 
valią japoniškiem grobikam 
ir padrąsino Hitlerį Muni- 
che. Gromyko užreiškė, jog 
be jokių tolesnių tyrinėjimų 
jau užtenka žinomų faktų 
prieš Franko, ir todėl visos 
Jungtinės Tautos privalo 
negaišuojant sutraukyti di
plomatinius ryšius su fašis
tine Ispanija.

Didžiuliu tu učių laikraščiu 
tonas linkui Paryžiaus konfe
rencijos tokis, tartum Ameri
ka ir Anglija būtų kariavusios 
prieš Sovietų Sąjungą ir atsto
vai nuvažiavo ] 
vietams sąlygas 
rašo: “Do.as we say,

Ką gi ta spauda 
jeigu taip rašytų “ 
“Izviestija” arba kiti 
Sąjungos laikraščiai?

J u n g t i n ė se Valstijose 
1945 metais buvo 33 nuo
šimčiais mažiau sviesto pa
gaminta, negu 1941.m

ministerių konferencija pir 
miausiai pradėjo
sąlygas dėlei taikos sutar
ties su Italija.

Amerikos valstybės sek
retorius (užsieninis minis- 
teris) James Byrnes, Sovie
tu užsienio reikalu komisa
ras Molotovas ir Anglijos ir 
Francijos užsieniniai minis-

O Saugumo Tarybos 
Narių Balsuosią už
Franko 'Tyrinėjimą’

Gromyko Sako, Franko “Tyrinę 
jimas” - Munichinė Politika

Australijos Sumanymas Siekia Sulaikyt Jungt.
Tautas nuo bet Kokių Veiksmų prieš Franko

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Byr
nes, Keturių Didžiųjų Už
sieninių ministerių konfe
rencijoj, reikalauja pripa
žint Italijai Trieste miestą, 
stovintį prie sienos tarp 
Jugoslavijos ir Italijos. Byr
nes sako, kad Trieste dau
giau italų, negu jugoslavų.

(Bet Byrnes neprimena, 
jog po karo italai tiksliai 
buvo urmu gabenami iš Ita
lijos į Trieste, kad -galima 
būtų parodyti italų daugu
mą tame mieste. Amerikos 
ir Anglijos karininkai lais
vai leido daugeliui fašisti
nių italų sugužėti į Trieste.)

Byrnes, tačiau, siūlo leist 
Trieste prieplaukomis nau
dotis Jugoslavijai ir Aus
trijai. Sovietų Sąjunga rei
kalauja pripažint Trieste 
Jugoslavijai.

Daugelis pasigenda, kur 
sviestas dingo nuo Amerikos 
žmonių stalo. Reakcininkai 
skleidžia melus, būk jis “išve
žamas j Rusiją.” Karo laiku i 
Sovietų šąli jo buvo labai ma
žai išvežta, o karui pasibaigus 
ir tas sulaikyta.

Wall Street Journal, kuris 
rūpinasi biznio reikalais, rašo, 
kad grietinė eina j šaltą košę 
(Ice Cream), nes tas biznis 
dubeltavai duoda tiek pelno, 
kaip jos pavertimas i sviestą.

New York.— Pulkininkas 
Hodgson’as, Australijos de
legatas Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboj, paskelbė, 
kad Francijos atstovas Bon
net ir Lenkijos delegatas 
Lange priims naują Hodg- 
sono siūlymą ištirti, ar 
Franko fašistų valdžia Is
panijoj grūmoja 
tarptautinę taiką.

Visi pranešimai 
kad 10 Saugumo 
narių šį pirmadienį priims 
tuščią Australijos delegato 
sumanymą. Anglų - ameri
konų blokas bandė įkalbėt 
ir Sovietų delegatui Andriui 
Gromyko balsuot už jo pa
siūlymą. Gromyko atsakė:

.Madrid. — Franko val
džios įsakymu, uždrausta 
duoti kareiviam bet kokius 
paleidimus namo ar šiaip į 
atostogas. Liepta visus ka
reivius nuolat laikyti karei
vinėse bei stovyklose.

(Pirmesni pranešimai ro
dė, jog Franko subūrė šim
tus tūkstančių armijos pa
lei rubežių tarp Ispanijos ir 
Francijos.)

Fašistai skelbia, kad šiau
rinėje Ispanijoje pasmar
kėjo judėjimas prieš Fran
ko valdžią. Jie sako, kad 
komunistai kurstą šį judėji
mą. Fašistiniai laikraščiai 
rašo, kad Jungtinės Tautos 
“neturi jokios teisės tyri
nėti Ispaniją ir privalo atsi
prašyti.”

Baltimorės Lietuviu 
tūros’ Draugijos 25 kp 
pilnai pasimokėjo už 61 narį 
duokles. Sekr. d. J. Deltuva 
rašo: “Dabar padirbėsime, 
kad daugiau gauti naujų na
rių į Draugiją!” Linkiu pasi
sekimo.

Pilnai duokles pasimokėjo 
ir 117 kp., Shelton. Kartu d. 
J. Ragauskas prisiuntė dar 
$37 aukų, tai .jo asmeninė au- i 
ka. $30 Medicinos Institutui 
Vilniuje 
dienraščio Laisvės 35 
tu proga 
m u i 
Laisvės

Darbo Žmonių 
Dienraštis , 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Bavarijoj .tas pats. Ameri
kos okupaciniai vadai ant tiek 
susibendravo su naciais, kad 
jau net tokis turčių dienraš
tis, kaip New York Times ir 
tai sako, kad per toli nueita.

Naciai veikia atvirai. Jie, 
po priedanga katalikybės ir 
anti-komunistų veiklos, veikia 
ir prieš Amerikos jėgas. Na
cių žygiai demoralizuoja 
Amerikos armiją, kad ji nu
stoja disciplinuotos armijos 
veido.

gurno Tarybai pasiūlymus, 
kokie žingsniai turėtų būti 
daromi prieš Franko. Šiam 
reikalavimui pritarė ir Len
kijos delegatas Lange. Bet 
Australijos ir Egipto atsto
vai per privačius pasikalbė
jimus, pietus ir pękilius taip 
paveikė Francijos ir Lenki
jos delegatus, jog ir jie su
tiko, kad tyrinėjimų komi
sija neduotų jokių pasiūly
mų dėlei veiksmų prieš 
Franko diktatūrą.

KRISLAI
Japonijoj ir Bavarijoj.
Kur Dingo Sviestas?
Turčių Spaudos Melai.
J. Ragausko Auka.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Didieji New Yorko 
čiai užsiima nešvaria 
vietine propaganda, 
žio 26 d. New York Times Už
dėjo didelį antgalvį: “300 
Russian Tanks... In Iran.” 
Koki faktai? Nagi, sako, kad 
tūlas “užsienio apžvalginin
kas ta pranešė, bet jo vardas 
neskelbiamas, nes tas reika
linga jo saugumui.’1

Tokis tai šakėmis ant 
dens rašymas! Pasakė, 
“pasitikimų šaltinių,” 
“tūlas apžvalgininkas,” 
kui ponai rašo, ką tik 
liną.

“Pravda” rašo, kad gene
rolo MacArthuro komanda 
veža iš Japonijos į Ameriką 
auksą, sidabrą, platiną, gu
mą, visokius turtus, jų tarpe 
ir meniškus dalykus.

Pagal dienraščio išvadą, 
Amerikos “demokratai” mato, 
kad jų politika tarnauja grą
žinimui Japonijoj karališko 
imperializmo, tai stengiasi 
kiek galint daugiau išsivežti.

Kietųjų Sako, jei aiškiai kalbėsime, 
tai samdytojai pamatys mū
sų kozyres ir galės manev
ruoti. Tarp Lewiso reika
lavimų žymiojoj vietoj yra 
tas, kad kompanijos turi 
mokėt nuo kiekvieno tono 
anglies po tam tikrą mokes
nį į unijinį sveikatos ir ge
rovės fondą. Lewis nepaaiš
kino, kaip jis žada vartot 
tuos pinigus.

Washington 
tai Amerikos 
prievartą ims iš farmų kvie
čius alkaniems žmonėms pa- 
šelpti Europoj, pareiškė 
Dean Acheson, valstybės se
kretoriaus p a v a d uotojas. 
Pranešama, jog tam reika-l 
lui taip pat gjalės būti varu 
imami kviečiai iš malūnu ir 
grūdų z didžiųjų sandėlių, 
kur jų be saiko daug lai
koma.

su kurio pagalba viena vals
tybė arba valstybių blokas 
galėtų viešpatauti pasau
liui,” pabrėžia Pravda ir tę
sia:

“Mes matome tarptauti
nės organizacijos likimą, 
kuomet, po demokratinių 
šnekų priedanga, jinai pra
deda tarnauti reakcijai.”

Pamatinė Tautų Lygos 
mirties priežastis buvo “tik- 
ros/jėgos neturėjimas” ir 
nieko neveikimas prieš grę
siančius taikai pavojus, sa
ko Pravda.

ėmė įvadą į sutarties planą 
svarstyti Italijai.

Byrnes siūlė tuojau kal
bėt apie sutartį su Austrija. 
Kartu jis paskleidė raštiš
ką savo planą tarp delega
tų dėlei sutarties su Aus
trija. Byrneso planas siū
lo greitu laiku ištraukt vi
są talkininkų kariuomenę iš 
Austrijos ir suteikt aus
trams pilną nepriklausomy
bę. Bet Sovietų delegatui 
Molotovui reikalaujant, 
Austrijos klausimas truputį 
atidėtas.

Byrnes priešinasi Sovietų 
r e i k a lavimui $300,000,000 
karinių atlyginimų iš Itali
jos; sako, Italija taip silpna 
ekonominiai, kad nepajėgtų 
tokios sumos sumokėti. Byr
nes, tačiau, pripažino, kad 
Italija turi šiek tiek atsi
teisti.

Tikrumoj Sovietų Sąjun
ga reikalavo iš Italijos tik
tai $100,000,000 sau, o kitus 
$200,000,000 skyrė Jugos
lavijai ir Graikijai.

K a 1 b ė d a m as Pacifiko 
Santykių Instituto pokily j e, 
prof. Lindsay užgyrė Demo
kratinės Chinų Sąjungos 
reikalavimą, kad Jungtinės 
Valstijos neduotų Chiang 
Kai-shekui paskolos, iki 
Chinijoj bus'įsteigta sudėti
nė valdžia, kurioj dalyvau
tų visos didžiosios partijos, tuoj nušluotų Chiang Kai 

Lindsay tvirtino, kad be sheko sauvališką valdžią.

New York. — Saugumo 
Tarybai įteikta Australijos 
delegato Hodgsono rezoliu- 

jog Franko 
moraliai pa

smerkė pati Saugumo Ta- 
i aukavo ryba, San Francisco konfe- 
pagalbai rencija ir pirmasis visuoti- 

kartus nis Jungtinių Tautų susi
jusi i- rinkimas- Londone, 
greitai

J. Ragauskas atsipra
“mažai prisiuntė,” nes C1ja primena 

prastai jaučiasi ir keturis mė- režimą jau 
nesiūs 
pereitais 
Lietuvos 
$100, o 
stambiai 
jimą 
pasveikti
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Prie Karo Kurstančios Kalbos
Dar nėra metų laiko, kai Sovietų Sąjungos ir Jung

tinių Valstijų jėgos parbloškė hitlerizmą, o jau vėl tūli 
ponai sako provokatoriškas ir prie karo kurstančias 
kalbas.

Tokią kalbą pasakė Mr. George H. Earle, buvęs 
Penn. gubernatorius, o vėlesniu laiku Jungtinių Valstijų 
atstovas Bulgarijoj. Jis kalbėjo Town Hall, New Yorke. 
Jo kalba buvo leidžiama radijo bangomis.

Šis šulas atvirai šaukė prie karo prieš Tarybų Są
jungą. Jo supratimu, dar Sovietai neturi atominių bom- 

. ' bų, tai tuojau Amerikos orlaiviai turį užpulti Sovietus ir 
“sunaikinti, nušluoti nuo žemės paviršiaus Rusijos mies
tus, miestelius ir sodžius.” Jis reikalavo, kad Ameri
kos toli skrendantieji bombininkai turi būti pasiskleidę 
Jungtinėse Valstijose ir Kanadoj ir tam pasiruošę. Jis 
reikalavo, kad Washingtono vyriausybė kas metai išleis
tų bent $2,000,000,000 gaminimui naujų atominių bombų. 
Jis sakė, kad Amerikos karinis prisirengimas turi būti 
nukreiptas prieš Sovietų Sąjungą ir “tik prieš Rusiją.”

Šio pono prakalba nieku nesiskiria nuo Hitlerio, 
Mussolinio arba Goebbelso prakalbų, kurias jie sakė ka
ro laiku. Reikia pasakyti, kad, kol naciai dar nekariavo 
prieš Sovietų šalį, tai jų vadai taip prie karo kurstančių 
kalbų nedrįso sakyti, kaip elgiasi Mr. Earle.

Mr. Earle kraipė faktus, nesiskaitė su jokia tiesa ir 
padorumu. Už karą kaltas Stalinas ir Sovietų Sąjunga, 
o ne hitlerininkai. Kaltino Sovietus, kad jie nepadėjo 
Lenkijai, nors visas svietas žino, kad fašistinė Lenkija 
atsisakė nuo Tarybų Sąjungos pagalbos. Pasakojo, būk 
Tarybų Sąjunga neatėjusi Amerikai į pagalbą kare prieš 
Japoniją, nors tą faktą seniai pripažino Washingtonas 
ir net tokis Tarybų priešas, kaip Mr. Churchillas> saky
damas, kad Sovietai buvo pažadėję stoti karan prieš 
Japoniją trimis mėnesiais po Hitlerio sumušimo ir tai 
išpildė.

Kas sakinys, tai šauksmas karan prieš Tarybų Są
jungą. Tai ar galima stebėtis, kad Tarybų Sąjunga daž
nai negali susitarti su Jungtinėmis Valstijomis, kada toki 
žmonės, kaip Mr. Earle atstovauja Washingtona?

Jie nepaiso, kiek milionų žūtų Amerikos žmonių, 
jie nepaiso jokios tiesos, jie yra persigėrę bjauria ne
apykanta prieš Amerikos talkininkę, kuri pasaulį išgel
bėjo nuo hitlerizmo; jie skleidžia hitlerinius nuodus, jie 
kursto žmones, nepaisant, kad karas būtų ne vien Ta
rybų Sąjungai, bet ir Amerikai pragaištingas.
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Čia randasi apie tūkstantis šeimininkių, atstovaujančiu 30 organizacijų 48- 
se valstijose. Jos užklupo Kongresą balandžio 15-tą su reikalavimais palaikyti
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Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Po šio susirinkimo pas save pasikvietė Jonas Mar
cinkevičius, ne tik daug girdėtas, bet gerai Amerikos lie
tuviams žinomas rašytojas. Jo žmona Marytė maloniai 
priėmė ir pavaišino. Kalbėjomėsi iki vidurnakčių.

Kartu dalyvavo amerikiečiams žinomi rašytojai ir 
veikėjai Mieželaitis ir Mozūriūnas.

Šį visą vakarą skaitau vienu iš gražiausia ir nau
dingiausia praleistų vakarų. Kiekvienas panašus susi
ėjimas bei pokalbis papildo mano įspūdžius ir patyrimus 
apie dabartinę Lietuvą.

Palydėjo mane namo tie du jauni draugai. Sakė 
jie einant pro griūvėsiąs, pro namus be langų ir stogų: 
“Kiek čia darbo, kiek čią jėgų mums reikia!” Vienok jie 
nenusimena. Viskas bus atstatyta, visos tos karo žaiz
dos su laiku bus užgydytos!

Beje, šiandien gavau iš Kauno sekamą telegramą:
“Sveikinu. Aplankyk mane. Adrcšas: Panemune, 

Birutes Septyniolikta. Dirbu operoje. Artistas Bab
ravičius. *

Aišku, kad , patekęs į Kauną stengsiuosiu su šiuo 
žymiu artistu, gerai žinomu Amerikos lietuviams, su
sieiti ir pasikalbėti.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

.......... ............i 

war was going on, Mr. Page?
—o—

The war polished off German 
and Japanese -fascism. But if 

’anyone believes that wds the 
end of it, they aren’t reading 
the newspapers. Fascist ideolo
gy still lives and there are 
known fascists in America, who 
would foist it on the American 
people, if we followed Mr. 
Page’s trend of reasoning.

OATTLE LINES in the fight 
over OPA arė clearly drawn.’ 

In one corner stands the U. S. 
Chamber of Commerce, the Na
tional Association of Manufac
turers and the National Repub
lican Club. They are for killing 
the OPA. 
stands the 
Need more

In “this corner” 
American public, 

be said.
—o—

From a reader in Philadel
phia we received a piece clipped 
from the Philadelphia Evening 
Bulletin of April 22. >-The clip
ping is from Ed Page’s column 
entitled “Just a Moment—”

It is a sample of the type of 
American complacency that is 
extremely dangerous. But here 
is the piece:

“Doubtless you too are tug
ging at the bit to go out an 
fight fascism as soon as some
body explains what it is.”

Where were you when the

There is a small pamphlet 
entitled “They Still Carry On,” 
which is being circulated by the 
National Federation for Con
stitutional Liberties. The pam
phlet reveals how native fas
cist are preparing for “der tag” 
in America. Will some kind 
reader please send Mr. Page a 
copy. From it he might find 
that “somebody explains what 
it (fascism) is.”

čiams? Vakarykščiam mūsų pokalbyje jis nebuvo su
grįžęs iš Kauno, bet jis jau girdėjęs apie tai, kokios nuo
monės mes priėjome. Jis sutinka, kad reikia koncen
truoti tuo tarpu vienam, kuriam didžiuliam reikalui. O 
tas reikalas štai koks: Vilniuje yra steigiamas Eksperi
mentines Medicinos ir Vėžio Ligos Institutas.. Tai be ga
lo svarbus ir greitas reikalas. Ar negalėtų amerikiečiai 
pasiimti sau už pareigą supirkti tam Institutui įrengimo 
—aparatūros? Europoje vargiai kur būtų tą aparatūrą 
gauti. Jo supratimu, to Instituto įrengimas, be galo 
kukliai apskaičiuojant, kaštuotų mažiausia nuo 30 iki 35 
tūkstančių dolerių. Tai būtų didelė, graži Lietuvai para
ma. Vardai tų amerikiečių lietuvių, kurie prisidės su 
stambesne suma prie šio projekto, galėtų būti tam tik
roje formoje atžymėti tame Institute ir pasiliktų amži
nai atminčiai!

Speaking of “They Still Car
ry On,” it might be a good idea 
if “Vienybe’s” Vitalis Buksnai- 
tis obtained a copy for himself. 
Buksnaitis, who has lamented 
that this columnist has unjust
ly insinuated and suggested 
that V. B. had fascist ties, 
doesn’t deny that he uses Nazi 
propaganda.

In his column of .April 19, 
Buksnaitis remarks, “I’ve been 
consistently opposed to all to
talitarian ‘isms’ ” but admits 
a picture he used “was a Nazi 
propaganda proto.” “What dif
ference does it make,” asks V. 
B., “who made the photo- 

igraphs?” It obviously’ makes no 
difference to Buksnaitis. We’re 
sorry though that some of our 
former charges were construed 
by V. B. as “insinuations” and 
“suggestions.” But Buksnaitis 
saved us the trouble of calling 
a spade a spade, that is naming 
a fascist a fascist. By his own 
admission, he has earned 
dubious honor and title.

Dr. Girdzijauskas, 
Lietuvos Raudonojo Kry

žiaus pirmininkas.

that

practice 
of Nazi 
no more 
writer.”

is a 
have

of exposing1 
propaganda 
to your sta- 

Well, if to

Incidental!}', V. B. also 
“great literary critic,” to 
him tell it. He tells the writer 
that our 
purveyors 
“will add 
ture as a
conceal fascists lends to one’s 
statute of a writer, then this 
writer prefers to remain one of 
the “small people.” We’re more 
concerned with rooting out 
fascists than we are. with 
future as a writer.

Atėjo pas mane Tarybų Sąjungos laikraščio Litera
tūra korespondentas Kaplanas pasikalbėti. Nori jis sa- 

ivo laikraščiui parašyti apie mūsų Lietuvių Literatūros
Gerai, į sakau, su mielu 

noru suteiksiu jums šias informacijas: I
Labai svarbų pasitarimą ir pasikalbėjimą turėjau su 

Dr. Girdzijausku, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninku ir žymiu veikėju medicinos ir sveikatingumo dir
voje. Tąi tvirto fizinio sudėjimo dar jaunas vyras. Jis 
visa sięla atsidavęs savo darbui ir pareigoms. Su kokiu 
pasididžiavimu jis gyrėsi: “Ot/ir tokiose sunkiose sąly
gose mes Lietuvoje išnaikinome dėmėtąją šiltinę!”

Plačiai jis man paaiškino, kaip tarybinės vyriausy
bės stengiamasi aprūpinti Lietuvos žmones medicinišku, 
aptarnavimu. Tiktai didžiausia bėda, sako jis, kad čia 
trūksta jėgų—trūksta gydytojų, trūksta slaugių. Jis 
žinąs, nes jis buvęs įvairiuose Europos kraštuose ir moks
lą baigęs Vienoj, kad Tarybų Sąjungoje šis sveikatin
gumo klausimas esąs teisingiausia ir aukščiausia pasta
tytas. Lietuvai būtinai reikia apie dvylikos šimtų gydy
tojų. Prie kiekvieno gydytojo turėtų būti trys slaugės, 
tuo tarpu šiandien tėra viena slaugė.

Aiškino jis man apie pastangas paruošti Lietuvai 
naujų gydytojų ir slaugių.

Patsai Mr. Earle pripažįsta kad Sovietų Sąjungos D ijos veikl ir leidiįius. 
c mintai Arrn hhm etanus tad up r.iiri visas fra 11HV- • , ••> .z.mokslininkai yra labai gabūs, kad jie turi visas galimy

bes pasigaminti atomines bombas. Bet jis šaukė prie 
karo, prie pasaulio išnaikinimo. Kol toki ponai nebus 
liaudies pasmerkti, tol pasaulio taikai bus pavojus.

• Demokratijos Laimėjimas M and žarijoj
Chinijos liaudies armija užėmė Charbino miestą 

Mundžurijoj, vieną iš didžiausių gelžkelių ir kelių centrą, 
kuris tūri 550,000 gyventojų.

Tai- trečias didelis Chinijos liaudies laimėjimas, ku
ris gal pasitarnaus baigimui naminio karo. Pirmas Chi
nijos liaudies laimėjimas buvo, kada po keturių dienų 
mūšio liaudies armija (Amerikoj vadinama “komunistų”) 
paėmė Mandžurijos sostamiestį Changchuną. Antras 
liaudies armijos laimėjimas buvo, kada ji prie Szepingk
fai po savaitės žiaurių mūšių sumušė generolo Chiang 
Kai-sheko geriausią armiją, kuri yra Amerikos genero
lų išlavinta ir Amerikos ginklais ginkluota.

Szepingkfai pozicijos yra stiprios. Rusijos armija, 
1905 metais, pasitraukus nuo Mukdeno, ten apsistojo ir 
frontas išbuvo toj vietoj šešis mėnesius. Dabar gene-

Man šis Dr. Girdzijaus
ko pasiūlymas labai pati
ko ir vardu Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto 
ir demokratinės visuome
nės aš jį priėmiau. Pri
žadėjau jam tuojau para
ginti, amerikiečius imtis 
už darbo.

Šiandien turėjau dar 
vieną malonų svečią. At
ėjo pas mane pasikalbėti 
Jonas Kumpis, Lietuvos 
Architektų Sąjungos pir
mininko pavaduotojas ir 
architektūros reikalų val
dybos viršininkas. Papa
sakojo jis man apie pla
nus dėl atstatymo ir pa
gražinimo sugriautų Lie
tuvos miestų. Apie save

tiek galįs pasakyti, kad dailės akademiją jis baigė Le
ningrade 1926 metais ir per paskutinius beveik 20 metų 
darbavosi Tarybų Sąjungoje kaipo architektas. Archi
tektų Sąjunga turinti 42 nariu. O reikia, girdi, kad Lie
tuvoje būtų kelis sykius daugiau architektų. Darbo esą 
be galo daug.

Jonas Kumpis skundėsi, kad šiuo tarpu trūksta, ir 
tiesiog negalima gauti, tam tikrų paišelių ir kitų me
džiagų, reikalingų braižymui. Patariau jam priduoti 
man surašą visų tų' daiktų, kurių jiems reikia, o Lie
tuvoje gauti negalima, gi aš, sugrįžęs, pasirūpinsiu, kad 

f tų daiktų būtų nupirkta ir mūsų senosios tėvynės Lie
tuvos architektams pasiųsta. Nors tiek mes, aš tikiu, 
galėsime prisidėti prie palengvinimo tos profesijos žmo
nių darbo. Tegul tiktai jie dirba, dabina ir puošia Lie
tuvą, tą taip gamtiškai gražu kraštą, bet taip baisiai ir 
skaudžiai didžiojo karo audrų sužalotą.

Šiandien atėjo Lietuvos prezidentas Justas Paleckis 
ir sako man: Mesk šalin rašinėjęs, važiuokime pasidairy
ti po Vilniaus fabrikus! Tuojau jis, Rotomskis ir aš 

j sėdome į automobilį ir patraukėme į Tabako Fabriką, 
_ _ . Oras pa

sitaikė nekoks—pradėjo gerokai snigti. Nuvažiavome 
į fabriką, jojo vedėjui iš anksto nepranešę. Turėjome 
palaukti, kol jį kas suras.

Netrukus pribuvo ir vedėjas, paprastai apsirengęs, 
neaukšto, bet drūto ūgio, pusamžio vyras. Jo pavardė 
Dumbrauskas, dar tik prieš tris mėnesius paėmęs fabri
ko vedybos darbą. Išvedžiojo jis mus po visus fabriko 
skyrius ir parodė visus papirosų gaminimo procesus. 
Džiaugiasi jis padarytu progresu, pakelta gamyba, geru 
įmonės darbininkų nusiteikimu. Tabako žaliavos esą 
parsitraukę iš Bulgarijos, užteksią trims mėnesiams. 
Dirbą dviemis pakaitomis, taip sakant, dieną ir naktį. 
Viso labo fabrike dirba 250 darbininkų ir darbininkių. 
Tai didžiausias Lietuvoje tabako fabrikas. Į dieną pa
daro ir išleidžia 75,000 papirosų. Papirosai esą gerosios 
ir vidutiniosios rūšių. Fabriko mašinerija moderniška, 
nors kai kuriuose skyriuose josios trūksta, pavyzdžiui, 
papirosams sudėti dėžutes klijuoja rankomis, rankomis 
audžia diržus ir tt. Tai visa, aišku, trukdą gamybos iš- 
našumą.

rolo Chiang Kai-sheko armija, kaip tik atėjo iš tos pusės, Kauno,“ kur'buvęs nuvykęs kuriame gaminama cigaretės bei papirosai,
iš kurios tada atėjo Japonijos armija. Generolas Chiang cijos iškilmėse.
Kai-shekas gyrėsi, kad jis paėmė Szepingkfai miestą, 
bet pasirodė, kad jo armija neteko 30,000 užmuštų ir 
sužeistų ir buvo atmušta.

Charbiną Chinijos liaudies armija paėmė be mūšio, 
kaip tik iš jo pasitraukė Sovietų Sąjungos Raudonoji Ar
mija. Kaip žinome, Chinijos ir Amerikos reakcininkai 
reikalavo Raudonosios Armijos pasitraukimo. Ji išeina 
iš Mandžurijos, bet svarbūs miestai pereina ne į reak
cininkų, bet liaudies rankas.

Šie Chinijos liaudies laimėjimai gal privers generolą 
Chiang Kai-sheką ir kitus reakcininkus skaitytis su 

.'Chinijos žmonių valia ir laikytis sutarčių.
Chinijos komunistai ir generolas Chi'ang Kai-shekas 

buvo susitarę baigti naminį karą, sudaryti koalicinę — 
. bendrą vyriausybę, pravesti šalyj laisvus ir demokra
tinius rinkimus. Bet vėliau generolas Chiang Kai-she
kas, padrąsintas Amerikos reakcijos ir gaudamas iš jos 
pagalbos, sulaužė tą sutartį.

Gegužės pradžioj turėjo įvykti “seimo” konferencija 
konstitucijos priėmimui. Chinijos liaudis pareiškė, kad

Dr. Girdzijauskas sako: Seniau, prie smetoninės 
santvarkos Lietuvoje būdavo sugalvoji gerą dėl žmonių 
sveikatos projektą ir turi be kepurės eiti valdininkas nuo 
valdininko, kad gautum užgyrimą, kad gautum tam rei
kalui pinigų. Po visų ceremonijų, gaudavai atsakymą, 
kad tam reikalui nesiranda pinigų. Dabar gi, sako, nu
ėjai pas viršininkus su sumanymu, jie tau pasakys: Pi
nigų yra, eik ir vykdyk gyveniman! Jokia vyriausybė 
taip karštai ir nuoširdžiai niekada nesirūpindavo žmo
nių sveikatingumu, kaip rūpinasi tarybinė Lietuvos vy
riausybė !

Pagaliau perėjome prie njūsų pokalbio vyriausio rei
kalo, atseit,; kokį‘projektą jis turi pasiūlyti amėrikie- L ''V- • ' '
ji ten nedalyvaus, nes tai nebūtų konferencija, išreiš
kianti liaudies valią. Generolas Chiang Kai-shekas buvo 
priverstas atidėti 'tą konferenciją.. Jo, artimi sako, kad 
Mandžurijos įvykiai į jį paveikė, kad uis įsitikino, j(sį 
Chinijos komunistei ir liaudis yra. daug-galingesnė, negu 
jis ir jo sėbrai manė. i bus)

the 
our

areAmerican Lithuanians 
contributing generously to 
fund to establish a cancer cli
nic in Lithuania. Funds are 
continuing to flow into the 
fund from many communities. 
The most recent to add its name 
to the growing list of contri
butors is Grand Rapids, Mich. 
Lithuanians of that city con
tributed more than $2,000 at a 
recent meeting there which 
heard Anthony Bimba, presi
dent of the Committee to Aid 
Lithuania, report on his recent 
visit to Lithuania.

With the campaign only be
ginning, already upwards of 
$20,000 has been raised. It is 
expected that by the time Mr. 
Bimba completed his speaking 
tour the $30,000 fund will be 
oversubscribed.

The ghouls who dug up the 
carcass of Mussolini, must have 
taken a leaf from certain Lithu
anians in America. While the 
grave-robbers dug up a corpse 
of doubteful value, certain Li
thuanians have been digging 
into the dung-heap of Nazi pro
paganda and printing it in their 
papers for their readers con
sumption.

The name of “Democratic 
Fascists” used by the Italians 
wasn’t original either. Lithua
nian fascists have been calling 
themselves “democrats” for 
years, though they still shy 
from using the name “fascists.”
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Upes ir Ežerai po Klaikia 
Saharos I tykumą

Sahara yra didžiausia pa- ’ 
saulyj dykuma. Ji tęsiasi* 
skersai visos šiaurinės Af
rikos ir užima pusketvirto i 
miliono ketvirtainių mylių i 
plotą. Tai milžiniškas smė
lynas, beveik visai nenau-; 
dingas nei žmonėms, nei gy
vuliams, nei laukiniams 
žvėrims.

Saulė kepina smėlį, o vė
jai bangomis jį nešioja. Au
dros vieną dieną supila 
smėlio kalnus, ant rytojaus i 

suneša į

“Gręžimai Zefajos srityje 
įrodo, jog po nusvilintu 
smėliu per 400 mylių į pie
tus yra didžiuliai vandens 
kiekiai požemyje; todėl ga
lima šis plotas padaryti 
derlinga žeme. Netrukus 
bus pradėta darbas tiems 
vandenims paliuosuoti, vir
šun juos paleisti. Tų van
denų užteks penkiem šim
tam naujų oazių įrengti” ir 

pasta-sodybas bei kaimus 
tyti.

juos nušluoja ir suneša i Naujosiose oazėse 
naujus smėlinius kalnus ki- gyventi bent 100,000 
tose vietose. Nelaimė.žmo- nių. Iš požeminių upių ir 
gui, užkluptam tokios aud- ežerų ištrikš ne mažiau, 
ros! 'kaip 195 milionai kubinių

Bepustydamas smėlį, ve-; metrų vandens per metus, 
jas atidengia ir baltuojan- Toje atgautoje nuo dyku- 
čius žuvusių žmonių ir gy- mos žemėje planuojama, be 
vulių kaulus. Daugelis jų;kitko, pasodint 3 milionai • 
žuvo ir ramiame Saharos i finikinių palmių, duodančių 
ore—nuskendo smėlio ma-, saldžius vaisius datules.
riose, kaip sako tūli žmonės.;

Tik labai retai, kur-nekur 
toj dykumoj tryška vandens1 
versmė iš žemės ir drėkina 
jos sklypą bei sklypelį. To
se vietose žaliuoja pievai
tės ir auga medžiai, ypač 
palmės. Tokios vietos va- pjrm karo jie buvo savinin- 
dinamos oazėmis — iš grai- trijų ketvirtadalių viso 
kų kalbos oasis, tai yra der- kapitalio turto Indonezijo- 
lingas. sklypelis dykumoje. je> sako atsišaukimas, kurį 
Pasitaiko ir stambesnių oa- išleido politiniai indonezu 
zių su kaimu bei miesteliu, pabėgėliai Australijoj.

Žymi Saharos dalis pri- Prieškariniais laikais In-
Neseniai donezijoj iš tikrųjų viešpa- 

buvo pasklidę gandai, kad Įavo anglu kapitalas, tik po 
francūzai toje dykumoje' Holandijos iškaba. '1 VnnnrH i
darą slaptus atominius ban-1 “Kas metai 128 milionai ______ i________ 1
dymus. Bet kas tatai ga- grvno pelno iš Indonezijos I 
lėtų patvirtinti? Supranta- 'plaukė į H Olandiją, — tęsia 
ma> j°g patys francūzai ne- indonezu pabėgėlių komite- 
siskubins viešai pranešti, tas. — 6 vidutinis indonezo 
jeigu jie ir darytų tokius uždarbis buvo du centai per 
bandymus. _ , dieną, kaip pranešė pati ho-

Bet francūzas moksliniu- landų valdžios k.omisij a su | 
ka^zCharles Savanin su pa- Huenderiu pryšakyje.”

-^Tjėjais sėkmingai padarė Apie Indonezijos ir kitų 
kitokį bandymą, naudingą kolonijų gyventojų išnaudo-

klauso Francijai.

galės 
žmo-

1;
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Pasaulio diplomatai, draugai ir kaimynai atvyko i ceremonijas pervedimo fede
rate! vyriausybei velionio prezidento Roosevelto gimines per gentkartes turėto na
mo, Hyde Park, N. Y. Prez. Trumanas kalba nuo prieangio. Prezidentas Roosevel- 
tas savo testamente buvo palikęs namą valstybei. Tuojau po perdavimo, namas ta
po atidarytas publikai iv pati Mrs. Roosevelt aiškino norintiems žinoti reikšmę 
ten matomu Įvairiu daiktu. Publika ėjo eilėmis, ramiai, pagerbdama namą, kaip yra 
pagerbiamos visos nacionalės istorinės vietovės ar religinės šventvietės.
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Kaip Rhesus Kraujy Kliudo 
Kūdikių Gimdymą

Paskutiniu laiku rašoma 
mokslinėje spaudoje apie 
sudėtinę kraujo dalelę, ku
ri pirmiaus buvo nežinoma. 
Ta kraujo dalelė yra vadi
nama Rhesus veiksniu (fak
torium) arba tik Rhesus. 
85 iš kiekvieno šimto xrfTo- 
terų ar vyrų turi Rhesų, o 
15 neturi. Ir jei, sakysime, 
vyras turi Rhesų, o mote
ris neturi, tai jųdviejų 
kraujas ne visai sutinka.

Jei toks vyras užvaisina 
savo moterį, tai išsivysto 
nesmagumai jai ir kūdikio 
užmazgui. Nors moteris 
būtų šiaip sveika ir lengvai 
gimdytų, tačiaus galimas 
daiktas, kad kūdikis gims 
negyvas arba greitai mirs 
po gimimo.

Tėvo kraujo Rhesus daž
nai pereina į kūdikio už- 
mazgą. Beaugant kūdikiui

arba

nei 
Rhe- 
buvo
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ŠIMTAI MILIONŲ BETEISIŲ ŽMONIŲ ANGLIJOS KOLONIJOSE
Holandai jau per 350 me

tų valdė Indonezijos salas ir

o
Apie Indonezijos ir kitų

civiliam gyvenimui. Valdi-' 
nis Franci jos Tyrinėjimų 
Biuras pranešė, jog Savani- 
nas surado didžius ežerus ir 
upes vandens *po įkaitintais 
Saharos smėlynais. Pats Sa- 
vaninas apie tai sako:

per metus. Indija yra patsai ivo, kad vietinių žmonių kai- 
anglų koloninės sistemos i muose Šiaurinėje Rhodesi- 
pagrindas.

Anglų kolonijose Afrikoj 
aštuoniasdešimts nuošimčiu 
gyventojų vaikų negauna 
visiškai jokios apšvietos. Du 
trečdaliai tenbuviu žmonių 
kenčia nuo maliarijos dru-jper 
gio.

Anglijos kolonijų

o 17 tūkstančių afrikiečių 
darbininkų per metus te
gauna viso tik apie 900 tūk
stančiu dolerių.

O Attlee ir kiti Anglijos 
valdžios vadai vadina bolo
ninę savo imperija “šven
tąja globa.”

Kapitalo Išgabenimai
Seniau dirbinių išgabeni-

!jos kolonijoje vyrauja alkis 
ir ligos. O iš šios kolonijos 
anglai kasmet išsiveža va
rio už 48 milionus dolerių. 
Anglai kasyklų savininkai 
22 milionus dolerių pelno 

metus. Septyniolikai j
į šimtų europiečių per metus I 

minis-j ten išmokama 3 milionai I mas pardavimui užsieniuose 
200 tūkstančių dolerių algų;;buvo žymusis fabrikinio ka-

KAS JIE TOKIE BUVO ARBA YRA?

jimą rašo spaudai Stanley 
B. Ryerson, Kanados Dar- 
biečių Progresyvės Partijos 
apšvietos direktorius. Jisai 
sako:

—Bilionas ir 250 milionų1 
žmonių Azijoj, Afrikoj ir 
Lotynų Amerikoj moka 
baudžiavinius mokesčius di
džiojo biznio imperijoms — 
Anglijai, Francijai, Jungti
nėms Valstijoms, Holandi- 
jai ir Belgijai; Pusė tų 
žmonių gyvena visiškose 
imperialistų kolonijose (In
dijoj, Indo-Chinoj, Indone
zijoj ir koloniniuose Afri
kos kraštuose). Kita pusė 
jų yra pusiau - koloniniuose 
kraštuose, kurie tik vadina
mi nepriklausomais, bet tik
renybėje juos .ūkiniai - eko
nominiai valdo ir spaudžia 
imperialistai. Šių kraštų 
skaičiuje yra Lotynų Ame- 

singi, bepusiški, sukalbami, ^.a’. Arabija, Egiptas, o 
Chinija tik pradeda eiti is 

Valia visuomet pralen-,Pus*au " koloninės būklės.
protavimą, geiduliaiĮ Anglai Valdo 470 Milionų 

Koloninių žmonių
Anglijos i m p e r ializmas

Francūzy Rašytojas 
Apie Protą ir Širdį

Prancūzų rašytojas Hen
ri Frederic Amiel savo die
nyne 1877 metais rašė:
'“Labai, labai retai Tega

lima rasti tokių žmonių, ku
rie tikroviškai, tvarkiai, 
lygsvariškai protautų. Žmo
gaus protas dažniausiai ne- 
tvarkiai graibstosi tai vie
no, tai kito dalyko ir tuš
čiai didžiuojasi. Širdis daž
niausiai vadovaujasi jaus
mais, kurie negali būti tei-

atviri.

kia
ima viršų prieš valią, 
sitiktini nuotikiai užkuria 
geidulius. Dauguma žmo
nių paprastai išreiškia tik 
tokias nuomones, kokios 
jiem pasitaiko, j kurias ne
verta kreipti dėmesio. Bet 
jie tuo tarpu gina savo nuo
mones. Kodėl? Tik todėl, 
kad ‘aš esu aš?

“Labai mažai bandoma 
pasiekti teisybę: žmonės 
perdaug didžiuojasi.

“Jeigu mes norime žino- 
„ jimo, tai tokio žinojimo, ku-

Trumpos biografinės žinelės apie tūlus paskubusius asmenis, 
kuriu vardai kartais minimi Įvairiuose rašiniuose.

Parankiojo J. BARK.US

Aivazovskis, Jonas Kon-jKunigaikštis Oginskis pasi- 
stantino sūnus (1817-11900), 
rusų tapytojas. Paskilbo 
ypatingai savo skaitlingais 
jūrų vaizdais. Jo piešiniuo
se atvaizduota įvairiausi 
šviesos bei šešėlių efektai 
jūrose. Jis taipgi iliustra
vo daug istorinių ir bibliji- 
nių nuotykių.

Akelaitis (Akelevičius), 
Mikalojus (1829-1887), gi
męs Č i u d eriškių kaime, 
Šaltupių vai., Marijampolės 
aps. Jo tėvas Adomas Ake
laitis buvęs išvarytas į ka
torgą už dalyvavimą 1831 
m. sukilime. Sūnus Mikalo
jus. viens augo pas motiną. 
Penkiolikos metų būdamas 
įstojo į Marijampolės -pro
gimnaziją; ketvirtoj klasėj 
esant mirė jo ’motina ir 
mokslas nutrūko. Po to 
Akelaitis mokytojavo dva
ruose, vėliau
voj, mokė ir pats mokėsi 
išmoko kelias 
rašinėt lenkų
Paskui ryžosi darbuotis lie
tuviams, susipažino su Si- 
manu Daukantu ir 1858 m. 
abu gyveno Pakuršėje pas 
Svirlaukio dvarininką Smu-

buvo Varša-

kalbas, ėmė 
laikraščiams.

kvietė Akelaitį į Rietavą, 
žadėdamas įtaisyt spaustu
vę, bet neįtaisė. Tačiau ke
letas knygelių liko išleista. 
Norėdamas lenkus supažin
dint su lietuvių raštais, pro
za išvertė į lenkų kalbą 
Duonelaičio “Metų Laikus.” 
Sakoma, rengęs botaniką, 
rinkęs patarles, ir t. p. Įsi
traukė į tada (1861 m.) 
ruošiamą sukilimą ir jam 
agitavo. Vėliau paspruko į 
Prūsus ir į Paryžių, kur 
dirbo lenkų bibliotekoj. Su
kilimui prasidėjus, grįžo 
Lietuvon, rašinėjo liet, atsi
šaukimus, tiekė ginklų, bu
vo paskirtas Augustavo 
vaivadijai vyriausiojo ko- 
misoriaus padėjėju. Paskui 
vėl atsidūrė Paryžiuje, ve
dė francūzę ir tapo francū- 
zų piliečiu. Bet vis rašinė
jo įvairioje spaudoje apie 
lietuvius ir liet, kalbą. 1879 
m. New Yorke ėjusi Lietu
viška Gazieta, No. 11 įdėjo 
jo laišką iš Paryžiaus. Auš
roje, 1884 ir 1885 m., irgi 
tilpo pora Akelaičio" rašinių. 
Paryžiuje jisai ir mirė. (Iš 
Liet. Enciklopedijos.)

lotynų kalboje.

pitalizmo ženklas. Bet nuo 
paskutinės d e v y nioliktojo 
šimtmečio'daUesJau kapita
lo įvesdinimas svetimuose 
k raštuose įgijo didesnę 
svarbą.

Karštai jieškodami vis di- 
dėsnių pel nu, Anglijos, 
Franci jos, Vokietijos ir 
Jungtinių Valstijų kapita
listai pradėjo dėti vis dau
giau ir daugiau pinigų į 
pramones atsilikusiose pa
saulio srityse, nes tenaiti- 
nių medžiagų pigumas 
vietiniu darbininku 
do j imas davė jiem 
gerus pelnus, bet 
nius. z

Taip antai, 1899
anglų kapitalistai iš preky
bos su užsieniais gavo tik 
72 milionus dolerių pelno; 
užtat jų įdėtas kapitalas 
svetimuose kraštuose tais 
metais davė jiems 400 nfi- 
lionų dolerių pelno. Per 
prekybą su kitomis šalimis 
1929 metais anglų kapitalis
tai pelnė 255 milionus dole
rių, o iš savo kapitalo įdė
jimų užsieniuose jie tais 
metais gavo 1,890 milionų 
dolerių gryno pelno.

Jungtinių Valstijų kapi
talistų įdėti pinigai 
niuose 1929 metais

ir 
išnau- 

ne tik 
viršpel-

metais

naudoja 470tmilionų. žmo-1glevičių. Lietuvybę Akelai- 
nių pilnai pajungtose kolo
nijose. Anglų kapitalistai 
vien iš Indijos ištraukia po 
600 milionų dolerių pelno

ris sustiprintų mūsų ranką 
arba liežuvį ir tarnautų 
mūsų tuštybei arba galios 
pasiekimui. Bet kritikuo- 
tis patiem save, savo prie* 
tarus ir palinkimus, to tai 
mes labai nenorime.”

tis vaizdavosi romantiškai, 
kaip meilės idėją, vienybėj 
lietuvių su lenkais. Rašė 

lietuviškai ir lenkiš- 
Rinko medžiagą dide- 
žodynui, kuris turėjęs 
bent keliomis kalbo- 
Paskui rašė net eiles

eiles 
kai. 
liam 
būti 
mis.
carui Aleksandrui II pa
gerbti. Organizavo draugi
ją lietuviškoms, lenkiškoms 
pigioms knygelėms leisti.

i;

Akijus (Accius), žymiau
sias romėnų tragikas, gy
venęs apie 170—190 m. pirm 
Kr., paliuosuoto .vergo sū
nus. Pamėgdžiodamas grai
kus, jis poetiška forma at
pasakojo žymiausius seno
vės padavimus. Ta pačia 
forma (poetiškai) nagrinė
jo visą eilę gramatikinių, li
teratūrinių ir antikvarinių 
klausimų. Tūlos jo raštų 
liekanos daėjo iki šių laikų

Aksakov, Sergej Timofe- 
jcvič (1791-1859), rusų ra
šytojas, kilęs iš dvarininkų 
šeimos, turėjusios , dvarų 
Ufos ir Orenburgo guber
nijose. Ten susipažino su 
kaimiečių, dvarininkų ir 
baud žiauninkų gyvenimu, 
kurį paskiau stengėsi ryš
kiai atvaizduot savo raštuo
se. Vėliau gyveno Maskvo
je, buvo cenzorium, mati
ninkų mokyklos inspekto- 
r i u m, paskui direkto
rium. Geros širdies, bet 
konservatyvių pažiūrų ir 
baudžiavos šalininkas. Pra
dėjo rašinėt dar jaunas bū
damas, bet paskilbo tik vė
lesniojo amžiaus kūriniais. 
Žymiausiais jo raštais lai
koma: Zapiski Ružeinago 
Ochotnika, kur, apart gra
žių gamtos vaizdų, parody
tas nepaprastas gyvosios 
gamtos papročių pastabu
mas. 1852 m. išėjo jo kūri
nys Semeinaja Chronika, o 
1858 m. tolimesnis to veika
lo tęsinys, Dietskije Gody 
Bagrova Vnuka; vėliau iš
ėjo kaip ir abiejų tų . raši
nių užbaiga, Vospominani- 
ja o Kazanskoj Gimnaziji. 
Šiuose grynai literatūriniuo
se kūriniuose Aksakovas re-, 
alistiniai nupiešė dvarinin
kų gyvenimą, papročius, pa
žiūras ir jų santykius su 
baudžiauninkais. Jisai nie
kur nereiškia pasipiktinimo 
baudžiavos tvarka ir į visa 
tai žiūri ramiai, kaip į na- 
tūralę -padėtį, nors niekur 
neslepia tos tvarkos žiauru
mų.

motinoje, jo Rhesus krau
jas susiduria su neturinčiu 
Rhesaus mgtinos krauju. 
Tada tam tikros dalelės 
motinos kraujyje (anti-bo- 
dics arba prieš - nuodžiai) 
sukrunta kovoti prieš pate
kusį į jos kraują Rhesų, pa
našiai kaip prieš ligos pe
rus. Kuomet motinos krau
jas taip sujudęs kovoj prieš 
Rhesų, tai kūdikio užmazge 
išsivysto mažakraujystė, ir 
todėl kūdikis miršta 
pavojingai nusilpsta.

Jeigu nei moteries 
vyro kraujas neturėjo 
saus, bet jai nėščiai
perleista kito žmogaus 
kraujo, turinčio Rhesų, tai 
jos kūdikiui gręsia panaši 
nelaimė, vis tiek ar rhesinio 
kraujo davėjas būtų vyras 
ar moteris.

Tačiau, žymėtina, jog 
Rhesus iš vyro kraujo ne 
visuomet persiduoda kūdi
kiui, kurio motina neturi 
savo Rhesaus.

Jei abiejų kraujyje yra 
Rhesaus, tada kūdikiui nė-y 
ra jokio pavojaus. Kas lie
čia kraują, tada kūdikis 
normaliai gims su Rhesum, 
kaip ir didžioji dauguma vi
su žmonių.

Pirmajam kūdikiui moti
nos be Rhesaus, kurios vy
ras turėjo Rhesų, yra ma
žiau pavojaus, negu antram 

Į bei trečiam. Nes su kiek
vienų nauju nėštumu, to- 
• kios motinos kraujas išdir- 
;ba vis daugiau dalelių, ko
vojančių prieš Rhesų.

Kraujo Rūšys
Iki paskutinio laiko įvai

rių žmonių kraujas buvo 
j skirstomas tik į keturias 
Igrupes — A, B., AB ir O.

Pas lietuvius, anglus, ita
lus, žydus, negrus ir visas 

i kitas tautas yra lygiai tos 
;pačios keturios pamatinės 
kraujo rūšys. Jeigu, pa
vyzdžiui, chino ar negro 
kraujo B rūšies bus įleista 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Trys Vyrukai--“Visy 
Amaty Meistrai”

Y

užsie- 
davė 

jiems 4,895 milionus dolerių 
pelno, o iš tiesioginės pre
kybos su svetimais kraštais 
amerikiniai kapitalistai tais 
pačiais metais gavo tiktai 
1,205 milionus pelno.
Kolonijų Užiminėjimas ir 

Imperialistinė Gadyne
Pradėję gabent kapitalą į 

užsienius, didieji imperialis
tai juo smarkiau puolėsi 
užiminėti atsilikusius kraš
tus. 1876 metais tik 11 nuo
šimčių Afrikos žemės pri
klausė koloninėms imperi
joms; o 1900 metais tos im
perijos valdė jau 90 nuošim
čių viso Afrikos ploto. Pra
sidėjo imperialistinė gady
nė.

Imperialistinė gadynė tai 
ta, kur didžiosios kapitalis
tinės valstybės yra tarp sa
vęs pasidalinusios pasaulį, 
kur tarptautiniai trustai ir 
monopolijos yra uždėję sa
vo leteną ant pasauliniai- 
kapitalistinio ūkio.

(Tąsa 5-me pusi.)

Sacramento, Calif., laik
raštyje “Union” pasigarsi
no trys jauni vyrai, kad jie 
patys atlieką šitokius dar
bus ir daug kitų :*

“Š n i pine jame privačiais 
reikalais, kaipo mėgėjai 
šnipai. Gelbstime žūstarv 
čius gyvulius. Valome pa
stogių -kambarius. Ardome 
namus. Čystijame toiletų 
vones. Išpuoštame kamba
rius.? Vaškuojame grindis. 
Iškertame šposus jūsų 
draugams. Darome ma
žesniuosius pataisymus. Už
lopome stogų skyles. Išva
lome stogų rynas. Išneša- 
me atmatas. Darome ope
racijas — medžiams. Mie
gančius pabudiname. Maz
gojame langus. Nuvalome 
medines sienas. Pasakyki
te, ko dar jūs norite, o mes 
padarysime.

“Keblūs darbai tai mūsų 
specialumas.

“Telefonuokite 5-4156.
“Esame trys veteranai ir 

mėginame pragyventi.
’(Pasirašo)
“Durant, Hewell ir 
Kerrigan.”
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(Tąsa)
O jo sesuo jam sakiusi, kad Čen 

San’ui įsipyko ta nelemta prieškomunis- 
tinė kampanija ir sodiečių galabijimai, ir 
jis žadėjęs tuoj pasimest tą Kuomin- 
tang’o armiją. Mulan’a apsidžiaugė šita 
žinia ir žadėjo Lifu’i iškelt pokylį, kai jis 
užbaigs tą savo didžiulį kūrinį, kad at- 
šyentint, kad atžymėt tą didį Lifu’o pa
siekimą.

Ir laike šito atsilankymo įvyko būdin
gas epizodėlis. Mulan’a žinojo, jog Li
fu’i labai patinka vištos skilviai. Tai 
vieną rytą, už kokio pusvalandžio prieš 
pietus, ji atsinešė iš virtuvės spirgintu- 
vėj spirgintą skilvį. Kambary tuomet 
buvo tik vienas Lifu’s ir skaitė knygą. 
Užmatęs gardų kąsnį, Lifu’s nusišypsojo 
ir jau būtų rankom siekęs į spirgintuvą, 
bet Mulan’a dviem piršteliais paėmė skil
vį ir jam stačiai burnon įdėjo. Niekas 
to nematė.

Per pietus, kaip ir paprastai, Sunia 
pradėjo knebinėt skilvio, nes ir jis mėgo 
skilvį. Neradęs, jis paklausė, kur pa
sidėjo skilvis. Mulan’a juokom* ir atvi
rai pasakė, kad Lifu’o vėdare. Sunia 
nieko neatsakė, bet ir juoko neparodė.

Kai Lifu’s su Močou’a išvažiavo namo, 
Sunia išsprūdo į Šanghai’jų ir visą sa
vaitę neparvažiavo namo, o kai parva
žiavo, tai slampinėjo nutilęs ir galvą nu
leidęs. Mulan’a pajuto tą jojo atmainą. 
Gal jis pavydėjo Lifu’i? O gal čia tas 
amžinasai uždavinys, kuomet, sulaukęs 
viduramžio, vyras atšąla nuo pačios? 
Toks pat uždavinys, kaip ir kankinęs se
novės didžio tapytojo Čao pačią?

—Gal tau nebepatinka šitas miestas? 
—paklausė Mulan’a.

—Ne. Kodėl?
—Tu manęs neapgausi. Aš ne Čao pa

ti, rašyt eilių aš nemoku, kad kitaip nu- 
teikt tavo širdį. Bet aš matau, kad tu 
nepatenkintas. Jei tu norėtum sugulo
vės, aš prieš tai nieko neturėčiau, bet tu 
savęs nepastatyk* kitiems ant juoko.

Tiesą sakius, Sunia niekad nemanė 
turėt sugulovės, kad ir pirmiau, o, kai 
dabar, tai atrodytų senoviškai. Savo 
šeima jis buvo patenkintas, tačiau jis 
mėgo paragaut Šanghai’jaus naujovinės 
Jiuonasties.

Jis ir atsakė žmonai minkštai ir nuo
laidžiai, kad, tiesa, Hangčpu’e gyvenimas 
nuobodus, tai, dėl įvairumo, jis nuva
žiuoja Šanghai’jun, pasėdi šokių svetai
nėj, pasiklauso, pasižiūri, o kasgi tai 
blogo?

—Nieko blogo. Aš noriu, Mhd tu bū
tum linksmas. Vyrai kitaip padaryti, 
nekaip moterys. Bet aš bijojau, kad tu 
nepradėtum kvailiuot, dagyvenęs ligi pu
sės amžiaus.

—Tai aš Šanghai’jun nebevažiuosiu, 
nebent kartu su tavim,—pareiškė Sunia.

—Ne, kam to reikia? Važiuok, kai turi 
reikalą. Man gerai ir čia.

Ir potam Sunia visą mėnesį išbuvo ne
važiavęs, nors jį Mulan’a net ir ragino 
važiuot. Bet ir linksmas jis nebuvo. Žiū
rėjo niūriom, pašaipiom akim. Kartais 
atsijai žiūrėjo į tolį, kartais nepasikliau
jamai... Mulan’ai rūpėjo, bet ji nesakė 
nieko. Jis nuolat buvo savo krautuvėse 
ir vėlai vakarais grįždavo namo. Žu
vaut nebėjo ir Atung’o nebevadino. šeš
tadienių popiečiais ir sekmadieniais vie
nas išeidavo, būk tai tam, kad susitikt 
su savo draugais. Mulan’a buvo įsitiki
nus, kad čia yra moteris, ir ji baladojo 
smagenas, kaip čia dabar padarius. Ko
kia tai galėtų būt moteris? Jeigu jis tu
rėtų vaiką su neturtinga mergina, tai ji
nai be atožvalgos paimtų ją su vaiku į 
savo šeimyną.

Kartą Pyragiukas pasakė šeimininkei, 
jis matęs šeimininką restorane su nau
joviška moteria. Mulan’a ūmai išsitem
pė.—Ką tu čia niekus pliauški! Ar iš 
tikrųjų matei? Kaip ji atrodo?

—Labai jauna ir graži naujoviška mo
teris, suktais plaukais, aukštais kul
nais. ..

Čia įbėgusi iš kito kambario jojo mo
tina Auksuotoji Šilkinė kaukštelėjo jam 
per viršugalvį:— Aš tau parodysiu me
luot, unevotai tu. Aš tau lūpas įžnybsiu. 

„ Pyragiukas persigando, bet tvirtino 
..matęs ir gana. Mulan’a jam patekšleno 
ranka per petį, suramino, sakė nesakyt

niekam, tiktai jai. Jai pasidarė leng
viau, kai ji pamate raktą į tą slėpinybę.

Mulan’a paskiau dasižinojo to restora
no vardą, nuėjo, pasi klausi nėjo apie 
smulkmenas. Patarnautojas jai tegalė
jo nusakyt, kad toji moteris veikiausia 
kokia tapytoja, nes jiedu kalbėję apie 
paveikslus, apie tapybą. Mulan’a galvo
jo, kad gal tai ji grožinio meno mokinė. 
Na, ir sekmadienį ji įsigeidė pamatyt 
grožinio meno mokyklą. Sunia buvo 
nervingas, neramus ir tuoj norėjo išeit: 
jam tai visai neįdomu. Mulan’a nieko 
nesakė, ką ji girdėjo apie savo vyrą, bet 
ji slaptai pasiteiravo su savo tėvu.

Tėvas Jao’as ją suramino:—Juk tu su 
juo nenori persiskirt,— tai būtų sunku 
vaikams. Tu geriau išvažiuok pas sese
rį porai savaičių, ir būk rami, nesiprie
šink jam. Bandysime ką padaryt.

Ir Mulan’a išvažiavo į Sučou’ą, vaikus 
paliko namie. Sunia paviršium būk tai 
nenorėjo jos leist, bet' tikrenybėj gal ir 
džiūgavo turėsiąs daugiau liuosybės.

Močou’a su Lifum, netikėtai ją pama
tę atvažiavusią, ėmė klausinėt, ir ji pa
sisakė savo sielvartą. Lifu’s klausėsi, 
lūpas sukandęs, o Močou’a kaltino ir ją 
pačią: girdi, pati Mulan’a bent dalinai 
kalta: ji ten Sunią uždariusi laiko ant 
kalnelio, o pati, kaip ir kokia kaimietė, 
paprastai apsivilkusi.

Lifu’s nematė nieko čia tokio: juk Mu
lan’a visai pritinkamai vilki. Keturių 
dešimtų metų vyrui negi pridera žiūrėt 
į šilkines lėles. Lifu’s net sukeikė. Mo
čou’a jam darė priekaištą, kad jis ne
žinąs visų žmogaus širdies užujaunių. 
Lifu’s nekantriai dėbtelėjo:—Aš žinau... 
bet aš nemaniau, kad Sunia toks nedė
kingas ir nemoka įkainuot dalyko.

Senio Jao akys matė visa ką, kuomet 
jis nudavė nieko nematąs. Jis sekiojo 
savo žentą. Žinojo, kad tasai tebėra ge
ras vyras, nors ir turi savo silpnybių. 
Kartą jis nuėjo savo žento ir dukters 
krautuvėn ir atsitiktinai pamatė šviesiai 
ružavą voką ant Sunios stalelio. Vokas 
užsienietiškas, moteriška, ranka rašytas. 
Vienam jo kampe atmuštas grožinio me
no mokyklos atvaizdėlis, ranka žaliai ir 
raudonai apibraižytas. Apačioj stovėjo 
lengvutis parašas “Cao.” Linksmas jis 
išėjo sau, o Sunia nė nepatėmijo, kad jo 
uošvis užmatė tą nekaltą vokelį.

Meno mokyklos studentai, bernai ir 
merginos, vaikščiojo po orą palei ežerą 
ir darė brėžinius. Senis Jao, persivilkęs 
vienuolio rūbais, blankinėje ten jau ke
letą dienų, besistengdamas ką nors su
sekti apie panelę Cao. Vieną rytą eina 
jis palei parką ties meno mokykla ir su- 
sitenka tris mergiotes, su knygelėmis ir 
sulankstomomis kėdėmis. Jos juokavo, 
kikeno, ir jis išgirdo vieną jųjų.vadinant 
Cao. Atsigrįžo atgal, ir dvi merginos 
irgi atsigrįžo ir stebėjo senį su balta 
barzda, su aukšta taoisto kepure ir vie
nuolio apsiaustu.

Linktelėjo jis galvą ir paprašė aukų 
maldyklai pataisyt. Parodė ir paliudi
jimo kortelę. Visai kaip keliaująs ir 
išmaldaująs vienuolis. Mergaitės pasi
teisino, jos esą studentės ir nepinigingos. 
Viena jųjų, aukštesnė ir suaugesnė, ža
liu siautalu apsisiautusi, aukštais kama- 
šais, ką tai šnibžtelėjo kitai, o toji bal
siai tarė:—Tu, Lihua, vely ką išmesk se
neliui, tai Buda tau palaimins vedybas.

Aukštoji studentė padavė Jao’ui dvi
dešimt centų. Jao’as padėkojo ir papra
šė pasirašyt savo vardą ir pravardę au
kotojų knygelėj. Išsiėmusi amžinąją 
plunksną, pasirašė: Cao Lihua. Jao’as 
iš rankraščio pažino, kad čia ta pati ran
ka, ką parašė “Cao” ant ano voko Su
nios krautuvėj. Ir jis nudžiugo, kad jam 
jau pasisekė kai kas dasižinot.

Tada Cao nedrąsiai paprašė jai išpra- 
našaut ateitį, jos laimę. Pasivedėjo jį 
pavėnin po medžiais, tai jos ant popierių 
padarysią jo atvaizdo brėžinį. Jao’as 
patėmijo, jog Cao santūri, mandagi mer- ’ 
gaitė, pailgo protingo veido, kuklių mos
tų ir laikysenos.

—Kokios laimės norėtu te išgirsti? — 
paklausė Jao’as.

—Vedybinės laimės, aš rengiuos susi
žadėti.

/Daugiau bus)

So. Boston, Mass
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Vakarienė ir Parar 

ma Sergančiam Drg. Jonui 
Burbai

Amerikos Lietuvių Piliečių 
KI i u bo patalpose, 318 W. 
Broadway, kiekvieną šešta
dienį rengiama vakarienes iš 
skanių, sudėtinių lietuviškų 
valgių, už $1 ypatai, ir pelnas 
skiriamas sušelpimųi Lietuvos 
žmonių. Čia pat, viršutinėj 
svetainėje randasi drabužių 
priėmimo ir taisymo centras. 
Vieliniai draugai gana gau
siai lankosi į šias vakarienes, 
kadangi gauna skaniai paval
gyti, ką nors naujo ir,tuo pa
čiu kartu suteikia paramą Lie
tuvos žmonėms.

Praeitą šeštadienį, balan
džio 20 d., tokios vakarienės 
metu, buvo iškeltas labai 
svarbus ir skubus reikalas, 
kas link sušelpimo jau seniai 
nesveikuojančio drg. Jono 
Burbos. Pirmininkui Jonui že- 
koniui pakvietus, drg. R. ži- 
džiunas, kuris yra drg. Bur
bos giminaitis ir kuriam teko 
artimiau susipažinti su dabar
tine ligonio padėtim, padarė 
šiame reikale pranešimą. Jis 
perskaitė kopiją atsišaukimo, 
kuris buvo pasiųstas spaudai 
pirm keletos dienų, paaiški
nant, kaip iš tikrųjų dabar 
yra su drg. Burba. Iš jo pra
nešimo patirta, kad ligonio 
padėtis eina blogyn, kad 
bronchito vamzdelių įdegimo 
liga kasdien vis labiau ir la
biau jį pradeda kamuoti ir 
tiesiog smaugti taip, kad vie
nintelė išeitis yra išsiuntimas 
ligonio kur nors j sanatoriją 
arba kitą panašią vietą tokių 
ligonių gydymui, ir kad tam 
tikslui reikalinga greit sukelti 
pakankamai pinigų.

Po to kalbėjo eilė draugų, 
kurių sekančiu buvo drg. An
tanas J. Kupstis. Iš drg. Kups
čio kalbos paaiškėjo, kad jau 
tūlas laikas, kaip vietiniai 
draugai, ypač LDS kuopos na
riai, buvo raginami ką nors 
veikti drg. Burbos sušelpimo 
reikale, bet iki šiol nieko kon
kretaus nebuvo padaryta, tik 
dabar imtasi aktyvaus darbo, 
organizuojama pastovus ko
mitetas ir kuriamas fondas su
kėlimui gydymuisi reikalingų 
lėšų. Jau. tam tikra suma pi
nigų yra surinkta ir pageidau
jama, kad šioje vakarienėje ši 
suma būtų papildyta, kad 
kiekvienas čionai esantis pri
sidėtų pagal savo išgalę.

Drg. Augustinas Dambraus
kas, iš eilės kalbėdamas, pa
dare pastabą, kad šis reika
las kaip ir ne vietoj yra čio
nai keliamas, kad tame turė
tų imtis iniciatyvos LDS orga
nizacija, bet ir jis iš principo 
sutinka, kad gelbėti sergantį

visiškai pagydyti. Bet

draugą yra būtina pareiga. 
Po to buvo pakviestas čia pat 
dalyvavęs daktaras drg. J. 
Repšis, kuris plačiau paaiški
no drg. Burbos ligos pavojin
gumą, kad jo padėtis aršė j an
ti, ir kad padėjus ligonį tin
kamesnėse gyvenimo ir gydy
mosi sąlygose yra galimybė 
jam palengvinti kančias ir gal 
net
tam reikalinga nemažai pini
gų, nes sanatorijose bei tam 
panašiose vietose labai bran
giai. kainuoja tokių ligonių už
laikymas ir priežiūra. Dr. J. 
Repšis pritarė gelbėjimui ser
gančiojo mūsų draugo ir pats 
nuo savęs tam tikslui paklojo 
penkinę. Reikia pažymėti, 
kad, anot drg. Burbos, jeigu 
ne dr. Repšis,. tai ligonis jau 
seniai būtų buvęs po žeme. 
Dr. Repšio pastangomis ligo
nis buvo aprūpintas tam tik
rais vaistais ir atomaizeriu 
(purkštuvuku), kurie pasiro
dė vieninteliu apgynėju nuo 
giltinės, kuomet naktimis jį 
kvėpavimo organų liga prade
da labai kamuoti ir tiesiog 
smaugte smaugia. Tik šiais 
vaistais ir. šiuo būdu jis atsi
laiko dvikovėj su giltine.

Pagaliau padaryta išvada, 
kad nuo dabar šiuomi reikalu 
turinti rūpintis vietinė LDS 
kuopa, sutveriant pastovų ko
mitetą ir fondą. Mano nuo
mone, tai turėtų būti daroma 
tu o j aus, sušaukiant specialį 
susirinkimą, parūpinant aukų 
rinkimo blankas ir pas.kiriant 
visus kuopos narius aukų rin
kėjais. Taipgi, kad kuopa at
sikreiptų į apskričius ir rajo
nus, kad jie taip pat praktiš
kais būdais atliktų savo parei
gą drg. Burbos sušelpimo rei
kale.

Aukų iki šio laiko surinkta 
virš $80' ir sekančią dieną, 
Velykų šentadienį, drg. A. J. 
Kupstis pinigus įteikė ligo
niui, kaip kad buvo pageidau
ta ir didžiumos pareikšta va
karienės metu.

Aukotojų vardai siunčiami 
atskirai. Tuo tarpu darbas va
romas pirmyn ir laukiama di
desniu žygių iš LDS vietinės 
kuopos ir visos LDS organi
zacijos. Rep.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Tru- Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Paterson, N. J.
7 '

Rengiamos A. . Bimbai 
Prakalbos

Patersono lietuviai nori iš
girsti d. A. Bimbos prakalbą 
apie Lietuvą.

Ką tik iš lietuvių sutinki, 
pirmutinis klausimas būna: 
“Kada Antanas Bimba kalbės 
Patersone ?”

Todėl visiems, .kurie tik žin- 
geidaujate, kada A. Bimba 
kalbės Patersone, turime pra
nešti, kad A. Bimbai prakal
bos yra rengiamos ir svetainė 
jau paimtą, bet dar diena 
negalima tiksliai pasakyti, 
nes A. B. yra išvažiavęs su 
maršrutu į Chicagos apylin
kę ir veikiausia tenai maršru
tą užbaigs apie pradžią gegu
žės. Taigi, kaip greitai d. A. 
B. sugrįš atgal į Brooklyną, 
taip greitai jam surengsime 
prakalbas Patersone.

A. Bimbos prakalbų misi
ja yra kuodaugiausia sukelti 
pinigų dėlei Vilniuje įsteigimo 
Medikaiio Instituto ir praneš
ti Amerikos lietuviams, ką jis 
matė ir patyrė Lietuvoje bū
damas. Kokią dieną A. B. 
kalbės Patersone, bus praneš
ta Laisvėje, bus ir plakatai. 
Tė mykite.

Ryšyje su A. B. prakalbų 
misija, kad sukėlus kuo dau
giausia pinigų dėl minimo in
stituto, yra rengiamas pikni
kas bendrai su rusais ir len
kais, sekmadienį, gegužės 26 
d., Rusų parke, West Pater
son, N. J.

Kelrod is:
Paimkite busą No. 4 ir iš

lipkite ant McBride Ave., du 
bloku pravažiavę High Brid
ge ir eikite j kalną po kairei. 
Tenai rasite pikniką.

Tas pats kelias ir su auto
mobiliais. Klauskite, kaip pa
siekti McBride Ave. ir paskui 
važiuokite, kaip viršuj nuro
dyta. Komisija.

Jonas Burba Dėkoja 
Už Paramą

Balandžio 24 d., 1946 
Drg. J. Gasiunas, 
LDS Centro Sekretorius 
Brooklyn, N. Y.
Gerbiamasis Drauge:

Gavau nuo jūsų laišką ir 
čekį $100 sumoje, už ką labai 
širdingai dėkoju. Draugai 
bostoniečiai, pamatę mano 
dabartinę nelemtą padėtį, ry
žosi pagelbėti. Tas viskas la
bai džiugina mane patį ir 
mano draugę žmoną, kuriai 
šiais laikais teko nešti sunki 
našta, mane užlaikyti ir gydy
ti. Gaila ir pikta man darosi, 
kad, rodos, tokis nemenkas 
vyras, kaip aš, esu toks be
jėgis — likau bevertis ir nie
ko negalintis veikti. Vienok 
esu pasiryžęs kovoti su gilti
ne, nepasiduoti jai lengvai ir 
turiu viltį, kad, su draugų pa
rama, būsiu laimėtoju, atgau
siu savo sveikatą ir dar ryž
tingiau dirbsiu bendrą mūsų 
idėjos darbą. Dar kartą jums 
ir visai LDS organizacijai, ir 
pavieniams mano geradėjams 
šiuomi reiškiu gilią padėką.

Su pagarba,
Jonas Burba.

CIO pirmininkas Philip 
Murray reikalavo niekuo
met nevartot atomines jė
gos karui.

Paryžius. — Karinė ame
rikonų policija užklupo tris 
pabėgėlius iš armijos. Pa
bėgėliai gynėsi šaudydami 
ir sužeidė du francūzus; pa- 
galiaus, tapo suimti.

Paryžius. — Sovietų ko
misaras Molotovas nesutin
ka su Amerikos siūlymu 
svarstyti klausimą dėlei vi
siškos Austrijai nepriklau
somybės tuoj aus.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-504S

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) •

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

j CHARLES J. ROMAN :
J (RAMANAUSKAS) J

Laidotuvių ; 
Direktorius X

GREEN STAR BAR & GRILL 
UETVVISKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

O’ PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
<Į> □ □ □
♦ 459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
T (Skersai nuo Republic Teątru) Telefonas EV. 4-8698 <|>

jh

Mjg-

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

1113 Mt Vernon St J 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110

» ' ' J ‘ ,
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Pirmadienis, Baland. 29, 19415

Šimtai Milionu Beteisių 
Žmonių Anglijos 

Kolonijose
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Nelygus Kapitalizmo 
Išsivystymas

Kapitalizmas ne lygiai 
plėtojasi skirtingose pra
monėse ir įvairiuose kraš
tuose.

Anglija pirmiau už kitus 
pradėjo, tad jai ir pavyko 
užgrobti didžiausią koloni- 
nę imperiją. Bet kitos ka
pitalistinės šalys ėmė vytis 
anglus ir lenktyniuoti su 
Anglijos pramone. Čia duo
sime pavyzdžius, kaip kilo 
bei smuko keturių didžiųjų 
kapitalistinių valstybių pra
monė dviem laikotarpiais, 
po šešiolika metų viename 
ir antrame.

Nuo 1897 iki 1913 metų 
Anglijos pramonė pakilo 35 
nuošimčiais, Amerikos 100 
nuošimčių, Vokietijos 80 
nuoš. ir’Francijos 59 nuo
šimčiais.

Nuo 1913 iki 1929 metų 
Anglijos pramonė nusmuko 
1 nuošimčiu, Jungtinių Val
stijų pramonė paaugo 70 
nuošimčių, Vokietijos pra
monė pakilo tik 3 nuošim
čiais, o Francijos 38 nuo
šimčiais.

Imperialistiniai Karai
Kadangi taip nelygiai vy

ko pramonės eiga, tai buvo 
padaryta kariniai bandy
mai iš naujo persidalint pa
saulį, pagal didžiųjų kapita
listinių šalių galybę. To sie
kiant buvo suruošta du pa
sauliniai karai.

I m p e r i alizmas reiškia, 
jog didžiojo biznio imperi
jos žiauriai spaudžia ir iš
naudoja kolonines tautas, 
kurios sudaro pusę
rutulio gyventojų. Impe
rializmas reiškia, jog mono
polinis kapitalas turi smau- 
giančiąją galią pirmaujan- 
čiuose kap italistiniuose

kraštuose. I m p erializmas • 
taip pat reiškia politinę re
akciją namie ir nuolatinį 
stūmimą į vis pragaištin- 
gesnį karą.

Kovoti prieš imperializ-,. 
mą, todėl, yra bendras rei
kalas darbininkų klasės ir 
žmonių dauguomenės impe
rialistinėse šalyse ir koloni- 
niuosc, valstiečių kraštuose.

Kaip Rhesus Veiksnys 
Kraujyje Atsiliepia 
Kūdikių Gimdymui

žemes

(Tąsa 3-me pusi.) 
lietuviui, kurio kraujas 
klauso B grupei, tai viskas 
bus gerai. Bet jeigu lietu
viško A kraujo bus įleista 
lietuviui, turinčiam B krau
ją, tai bus liga, o gal net 
mirtis.

Bet kiekviena kraujo rū
šis — A, B, AB ir O—gali 
turėti Rhesų arba neturėti; 
o be atskiro tyrimo negali
ma to sužinoti.

Dar niekur Jungtinėse 
Valstijose nėra įstatymo, 
reikalaujančio ištirti, ar 
jaunojo ir jaunosios krau
jas yra tos pačios rūšies 
kas liečia Rhesų, ar jo ir jos 
kraujas rhesinis ar ne rhe- 
sinis. Jeigu būtų ištirta ir 
uždrausta tuoktis asme
nims, kurių kraujas skiria
si kai dėl Rhesaus, tarbųtų 
išvengta tūkstančių negyvų 
kūdikių gimimo.

Tas keistas žodis Rhesus 
yra beždžioniškas pavadini
mas. Nes betiriant kraują 
beždžionių iš Macacus Rhe
sus veislės dar pirmą kartą 
buvo atrasta, jog vienų tos 
pačios veislės beždžionių 
kraujas turi vadinamąjį 
Rhesus dėsnį, o kitų šios 
grupės beždžionių kraujas 
neturi tokio dėsnio.

,N. M.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau apsivedimui merginos 

arba našlės, tarpe 35-40 metų am
žiaus. Esu singelis, 40 m. amžiaus. 
Rimto būdo. 'Svaiginamų gėrimų, 
mažai vartoju. Myliu progresą. Tad 
pageidauju moters kur tiktų mano 
būdui. Rašykite: J. S. 160 Claremont 
St., Toronto, Ont., Canada.

(100-105)

ANGLAI GODŽIAI PER
KA NAUJŲ AUKSO KA

SYKLŲ ŠERUS

I

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iŠ daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus Įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00j 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

REIKIA
PAPRASTŲ DARBININKŲ

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI

NUOLATINIS DARBAS

DUNELLEN, NEW JERSEY.

(105)

PLASTERUOTOJAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AETNA CONTRACTING CO 
311 East Market Street

LONG BEACH, L. I.
Telephone BONG BEACH 671

(ioi)

SVEIKATOS REIKALAI KAIMUOSE

pri-

f

PRANEŠIMAI

(1*2)

GmmI mmmMMMNM

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

9TH IR WALNUT STS., 
PERKASIE, PA.

PERKASIE 861

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Kings, to be consumed

ASTRAI)
Brooklyn, N. Y. /

slaugių (nors 
gyventojų ar- 
viena dėl 2,- 
ir ligoninių

MASONAI 
MŪRININKAI 

PAPRASTI DARBININKAI

STALIORIAI IR VYRAI I’RIE MAŠINŲ 
1-mos klasės, unijistai, prie architektūros 
medžio darbo. Puikiausios darbo sąlygos. 
Nuolat. TECHNICAL APPLIANCE CORP., 

41-06 DeLong Street, FLUSHING, L. I.
(103)

JOAQUIN VIEIRO
Ave., Brooklyn, N. Y. C

REIKALINGI VYRAI
Aukšta alga patyrusiom 

laipytojam i rhedžius.
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės tarpe 5 ir 6 vai. 
McHale Tree Expert & 

Landscape Co.
* 217 Hempstead Turnpike, 

HEMPSTEAD, L. I.

Alcoholic 
Smith 

County of 
premises^ 
MICHAEL 
261 Smith

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19229 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
the Alcoholic. 
319 Smith 
County of 
premises.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

NOTICE is hereby Riven that License No. I 
L 5081 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at G16 Halsey Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES J. SEXTON. JR.
616 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 19261 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
261 Smith Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

ASSANTE & FRANK AŠSANTE 
St., Brooklyn, N. Y.

gatvės.
v. Kviečiame visus dalyvauti. 
Mother Bloor, Betty Can 

rodys sovietinį

004)

DARBININKAI PRIE
VALYZŲ
PATYRĘ

DĖJIMUI VIRŠŲ APKARPYMUI 
Taipgi operatoriai yrio Singer, 

Metropolitan ir Puritan siuvamųjų mašinų
Union Shop

Visos Unijines Pašalpos 
ALLIED LUGGAGE CORP. 
ISO.liAY ST., JERSEY CITY, N. J.

BERGEN 3*2280

319 Smith

NOTICE is hereby given that License 
Įvyks GcgUŽČS 1 d.,|GB 19145 has been issued to the undersigned 

• to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

■ 428 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn; 
paveikslą County of Kings, to be consumed off the 
(100-101) premises.

1 MEYER & WILLIAM MUSIKOFF
I 428 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19165 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
984- Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM COHEN
984 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19168 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1717 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cotinlv of Kings, to be consumed off the 
premises.
JOHN SAltUBBT, ANTHONY PUMELIA & 

JOSEPH PUMELIA
1717 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19228 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Sullivan Street, Borough • of Brooklyn, 

1 County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEXANDER DUBROFSKY & 
SAM SENKOW1TZ . ,

1 Sullivan St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail tinder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8823 — Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOODMAN
8823 — Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8674 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 291-3 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises,

JOHN
291-3 Kent Ave.,

^NOTICE is hereby given that License No* 
RL 5109 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
•Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 56 Columbia Place,- Borough of 

| ;Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
'on the premises. '■ 
CENTRAL GALIOTA REST. & BAR, INC.
56 Columbia Place, Brooklyn, N. Y. C

i NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6142 has been issued to the undersigned 
to soli beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 89 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

:89- Atlantic
NOT'fc E is hereby given that License No. 
RW 462 has been . issued to the undersigned 
to sell beer and wino at reali under Section 
.107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at. 2251 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LUIGI SPASIAJNO
2251 Church Aye., i Brooklyn, N. Y. C

retail under Section 107 of 
Bevern gc Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

HENRY KASTLEMAN
St., Brooklyn, N, Y.

M. J. ŠVILPA’S MIRACLE OINTMENT
P. O. Box 78, Station A, Hartford. 0, Conn.

MEDŽIO IŠDROŽINĖTOJA!
AUKSČIAUSIOS ALGOS 
NUOLAT, VIRŠLAIKIAI 

VAKACIJOS IR 
ŠVENTES SU A1XJA 

TIK 10 MINUČIŲ 
NUO TIMES SQUARE 
COCHĖO BROS.

1801 Willow Ave. 
WEEHAWKJEN, N. J. 

CHICKERING 4-2642 
UNION 5-3750

ar Telefonuokitc EASTON 2-7258 
____________ _______________________ (100)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Lengvas Fabriko Darbas 

Linksma Aplinkuma 
GERA ALGA.' PAKILIMAI

GLOBE GARMENT CO. 
3003 AVENUE M 
(Arti Nostrand Ave.) 

BROOKLYN
. (103) ’

MERGINOS
Mokintis gero amato. 5 DIENOS—$24 PRA
DŽIAI. Greiti pakilimai. Ixmgvas darbas.

Nuolatinis darbas. Kava nemokamai.
HYGRADE, 195 WILSON AVE., B’KLYN.

_____________________(102)

GIRLS—WQMEN
FOR LADIES APPAREL SHOP 

GOOD SALARY
FULL TIME OR PART TIMĖ 

5 DAY WEEK
CHARLES C. LOEHMANN

BAINBRIDGE AVE. AT FORDHAM ROAD, 
BRONX, N. Y.

APVALYTOJAI
IKI 50 METŲ AMŽIAUS

DlkNŲ AR NAKTŲ DARBAS
, Patogioje Vietoje

AWA $81 I SAVAITĘ
Kreipkitės 9—11 A.M.

3-ČIOS LUBOS
41 BROAD STREET

NEW YORK CITY
(104)

Pietinėje Afrikoje nese
niai atrasta naujos aukso 
kasyklos. Vyriausybė įspė
jo, kad dar per kelis metus 
negalima bus gauti pelno iš 
tų kasyklų. Bet kai tik bu
vo paskelbti naujųjų kasyk
lų šėrai, anglai per 10 minu
čių išpirko Šerų už 37 mi- 
lionus dolerių; o skundžiasi 
Amerikai, kad jie per karą 
labai nubiednėję.

Kai kurie vandeniniai 
paukščiai, aukštai iškilę, pa
laiko šlapius automobilių 
plentus už vandenį; todėl 
drąsiai krinta žemyn ir už
simuša.

Vienas iš' geriausių būdų, 
pagerinti sveikatą kaimų gy
ventojų Jungtinėse.: Valstijose 
yra, įsteigti ir užlaikyti stip
rią, veiklią viešos sveikatos- 
organizaciją,

Kad tokia organizacija ga
lėtų tiksliai atlikti savo dar
bą, privalo turėti vieną gerą 
sveikatos valdininką ir pilną 
štabą išlavintų darbininkų, 
kurie gautų tinkamas algas.

žemdirbystės Departmento 
leidinys “Geresne Sveikata 
Amerikos Kaimuose” atvaiz
duoja ir išaiškina naujas idė
jas, kaip pagerinti šių gyven
tojų sveikatą, taip pat išaiš
kina, kaip minėtas štabas tu
rėtų būti sutvertas; “Ne tik
tai turėtų būti užtektinai vie
šos sveikatos 
viena dėl 5,000 
ba, dar geriau, 
000 žmonių)
(nors viena dėl 10,000 arba 
15,000 žmonių), bet privalė
tų turėti ekspertų, sanitariš
kos inžinierystės srityse, kaip 
ir ekspertų sveikatos moksle, 
maitinimo srityje ir dar kitų 
reikalingų padėjėjų ir darbi
ninkų. Dar reikia dantų gy
dytojų ir specialiai klinikos 
gydytojai.”

Užlaikyti tokį štabą reikia 
daugiau pinigų negu kaimiški 
distriktai gali sukelti ir išmo
kėti. Todėl žemdirbystės De- 
partmentas duoda pasiūlymą, 
kad apėjus šią kliūtį. Pataria, 
kad mažesni apskričiai ir kai
meliai susijungtų į vieną “dis- 
triktą,” sudarytą iš ne mažiau 
50,000 gyventojų. Pagal žur
nalą, tai mažiausias žmonių 
skaičius, kuris išgalėtų finan
siškai išlaikyti šį reikalingą 
sveikatos patarnavimą. Jeigu 
kelios apskritys susijungtų į 
viena distrikta, centras šio su- 
sivienijimo neturėtų būti dau
giau, kaip 40 mylių nuo toli
miausios vietos distrikte.

Jau keli valstybių sveikatos 
departmental sutiko su šiuom 
pasiūlymu ir jo patarimus jau 
įvedė į praktiką, žurnalas pa
stebėjo.

Kaimai ir apskritys, kurie 
nori susidėti su kitomis ap
skritimis šiame darbe bei vei
kime, gali pranešti valstybes 
sveikatos biurui. Bet, aišku, 
jeigu trūksta lėšų, viskas ant 
nieko nueis.

Tikroji priežastis, kodėl 
daugely.) vietų Sveikatos De
partmental mažai tegalėjo nu
veikti yra, kad valstybės, taip 
ir vietinės valdžios neužtekti- 
nai šiam tikslui paskyrė pini
gų. Iš viso galima sakyti, kad 
visoj Amerikoj tiktai vienas 
doleris kiekvienam gyventojui 
yra valdžios paskirtas per me
tus užlaikymui visuomenės 
sveikatos. Kaimuose šis nuo
šimtis yra dar žemesnis. Ne
žiūrint to, kad tinkamai ap
saugoti kaimuose gyvenančių 
sveikatą, nors du doleriai per 
metus turi būti paskirti, kai

. kuriose vietose reikalinga dar 
didesnių sumų pinigų.

Jeigu pačių kaimų gyvento
jai sumokėtų po vieną dolerį, 
prie kurįų federalė valdžia 
arba valstijos ’valdžia pridėtų 
po kitą dolerį, darbas toli nu
žengtų, daug būtų nuveikia
ma.' i

Tikrai galima sakyti, jei 
apskritys dalyką suprastų, 
kad, anęt patarlės, “sveikatą 
galima nupirkti,” tai daugiau 
pinigų tam tikslui paskirtų. Ir 
kai tik vietinės valdžios tą su
pras, bus lengviau gauti di
desnė pagalba nuo valstybių 
ir federalės valdžios. Be abe
jo, jei vietinės valdžios šiame 
dalyke parodys didesnę atsa
komybę, tai ir federalė vald
žia paskirs daugiau tam tiks
lui.

Kad suvienytas veikimas i 
būtinai yra reikalingas, paro
do sekantis faktas. 1941 me
tais apie 1,400 iš d,070 ap
skričių Amerikoj buvo be vie
šo sveikatos aptarnavimo. Ir 
beveik visos šios vietos buvo 
kaiminės apskritys.

FLIS—Common Council

RADARAS VANDENYJE 
NENAUDINGAS

ore 
per 
ne-

Radaras naudingas 
nematomiems daiktams 
šimtus mylių parodyti, 
paisant nakties, darganos, 
ūkanos ar audros; bet van
denyje radaras bevertis, nes 
radijo bangos tik labai silp
nai keliauja per vandenį.

ALIUMINO LAIVAI
Norvegijoj žadama statyt 

laivus iš aliumino. Ten yra 
daug krioklių - tvenkinių, 
kurių vandens jėga dirba 
elektrą. Aliuminui gaminti 
reikia didelių elektros kie
kių, bet norvegai įvalias tu
ri elektros. Laivai būsią 
statomi iš aliumino gabalų, 
sulydant juos elektros ug
nim.

BETHLEHEM, PA.
Organizuoti darbininkai rengia 

masinį milingą, apvaikščiojimui Pir
mos Gegužes, Ukrainą Salėj, 3rd ir 
Carbon 
7:30 v. 
Kalbės 
neit, 
”Zoya.” — V. J. S.

Penkias Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAŠINŲ OPERATORES
SINGER SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ

Labai linksmos darbo sąlygos 
naujoje dirbtuvėje

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS DARBAS

Rašykite ar Kreipkitės
TATAMY SHIRT MILL

TATAMY. PA.

New York. — Pieno truš- 
tas nepatenkintas, kad Kai
nų Administracija leidžia 
tik vienu centu pabranginti 
kvortą pieno.

Beverdant, daugiau vita
minų sunyksta lapinėse dar
žovėse, negu šakninėse.

HARTFORD, CONN.
Darbininkų Šventė (May Day), 

gegužės pirmos paminejinjas įvyks 
geg. 3 d., Rusų salėj, 166 Village 
St., žemiau State Teatro. Rus graži 
dainų programa. Dalyvaus 2 chorai. 
Laisves Choras ir Žydų Liaudies 
Choras. Bus gerų kalbėtojų. — Kvie
čiame dalyvauti. (100-101)

NATIONAL FIREPROOFING
CORPORATION

JURNEE MILL ROAD 
SAYREVILLE, NEW JERSEY

(106)

APVALYTOJAI IR 
APMAZGOJIMUI VYRAI

Darbas Aptarnavimų Departmente 
Pilnas Laikas. Nuolatinis Darbas.

Naktiniai Šiftai.
Patyrimas Nereikalingas.

PERSONNEL DEPARTMENT

ART COLOR PRINTING

REIKALINGI
DAILYDES

DIRBTI WESTPORT’E
Kreipkitės j General Supply Co.

155 Island Brook Ave., Bridgeport, Conn.
Telephone BRIDGEPORT 4-4115 (100)

REIKALINGI 
aKelių ir Konstrukcijos

PAPRASTŲ DARBININKŲ
Kreipkitės į General Supply Co.

155 Island Brook Ave., Bridgeport, Conn.
Telephone BRIDGEPORT 4-4115 (100)

£3^ VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs_ Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

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

1. Balanced Brdnd Vita-O-Mineral Tabletę 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik . trijų tabletėlių i dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, del 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 4000 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. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletėlės, kurios yra sudarytos iš geros 
rūšies įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
•paudimą 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.
x6. 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 
UlaidajB.

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

ELIZABETH, N. J.
Suvienytų Organizacijų Komitetas 

rengia pirmos gegužes apvaikščioji- 
mą su koncertine programa. Daly
vaus Sietyno Choras iš Newarko. 
Nuo Rusų Darb. Choro bus Beloto 
šokikai, smuiko solo, taipgi nuo Ru
sti orgs. Kazokų šokikai. Turėsime 
ir puikų kalbėtoją. Įvyks Scott Hall, 
32 W. Scott Pl., (off East Jersey St.). 
Diena — Gegužės 1 d., trečiadienio 
vakare, 7:30 vai. Kviečiame visus 
dalyvauti. — F. Savičius. (99-100) PATYRĘ

OPERATORIAI

ŽMOGAUS SVEIKATA
Apie Ką Žmogus Daugiausia Turi Rūpintis?

Apie Savo ir Savo Šeimynos Sveikatą!
Nereikia laukt, kol liga paguldys į lovą. Tada jau būna pavojinga ir pa

sidaro didelių iškaščių. Tačiau laiku rūpinantis, sumažės? ir iškaščiai. Ga
lima apsisaugoti nuo Įvairių nelaimių bei ligų, turint savo stuboje gerų 
mosčių, kaip pavyzdžiui M. J. švilpa’s Miracle Ointment. Stebuklingos 
mostys,- kurios prašalina daugybę įvairių nesmagumų, kuriom jokios kitos 
mostys negali prilygti. Jos yra sudarytos iš gydančių žolių, nėra kenksmin
gos, bet visados pamačlyvos. Jos turėtų būt kiekvienos šeimynos stuboje. 
Vardai mosčių ir nuo kokių nesmagumų jos pagelbsti.

No. 1. M. J. S. Miracle Ointment. Nuo dantų gėlimo ir smegenų nesvei
kumo. Kaina $1 už 1 oz.

No. 2. Mostis nuo išviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, strėnų, 
sprando, rheumatiškų skausmų, sąnarių ir muskulų skaudėjimų. $1.25 
už 2 oz. . c

No. .3. M. J. S. Miracle Salve: Mostis’ kuri visados gelbsti nuo daug Įvai
rių odos nesmagumų, būtent išbėrimų, Rash, Piles, Athlete’s Foot, Pimples, 
Vočių, nudeginimų, nuplikimų,(tik ne nuo vėžio), nuo šalčio, kojų kaitimo 
ir nuovargio; nuo saulės nudegimo maudantis, nuo nosies ir burnos nesvei
kumų, Į vieną minutę po uždėjimo jausi palengvinimą. Kaina tie $1.25 
už 2 oz.

No. 4 Miracle Salve Mostis: Nuo odos niežėjimo ir nuo Poison Ivy. Jei 
jums dar nepavyko prašalinti niežėjimo, tai tuojau bandykite šitą mosti. 
Be abejo būsite užganėdinti. Kaina tik $1.25 už 2 oz.

Gaunama Beirs vaistinėje, 158 Park St. ir Hudson SI., antra gatve nuo 
Main St., liartford, Conn.

Užsisakydami per paštą, prisiųskile čekius, moncy-ordcrius sekamu ant
rašu: .4

M. J. Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A. ,, Hartford 6, Conn.
Siunčiame ir C.O.D. (prisiųskile 80c štampą)

šis antrašas yra jums naudingas, perduokite ir draugui,

NEAPDIRBTAM ŠILKUI PRIE 
VYNIOJIMŲ 5-B VERPIMŲ 
IR APSUKIMU, PIRMAM 
IR ANTRAM ŠIFTAMS.

VALANDINĖ MOKESTIS
IR BONAI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

SAVAITĖ VAKACIJŲ
VASA&A

RAŠYKITE AR ŠAUKITE

PERKASIE 
THROWING MILLS
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Brangoka Nakvynė

61

,galima i District Council 3 United Furnitui

Youth Section

Tel. SOuth 8-5569
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Funeral Home

Tel. ST. 2-2178
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2-4 P. M.
6-8 P. M.

73.
129

Start 2:30
8th & 9th
United Shoe

76-B 
140 
76 
93 
102

Union
Union 
Union 
Union

12th Division
Assemble 4:00—Start 5:15
38th St. between 8th & 9th
United Electrical Radio & Machine 

Workers of America

nešė dešimčia dolerių mažiau, 
tiek jam paskaitė už nakvynę 
subvėje ir dar ne už visą nak
tį, tik už dalį nakties.

91 h Division 
Assemble 3:00—Start 4:30 
39th St. between 8th & 9‘th 
Needle Trades Workers 
1LGWU Dressmakers 
ILGWU Cloakmakers . 
Amalgamated Clothing Workers 
Milinery Workers 
Knitgoods Workers and Other 

Needle Trades Workers

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Local 2
Local 3
Local 150
Local 35

11th Division (Continued)
Assemble 4:00—Start 5:15
38th St. between 8th & 9th
Local Unions of Bakery & Con

fectionery Workers International 
Union of America

N. Y. Sub-District of Packinghouse 
Workers

Local 286 Meat Packing Workers 
of America

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

A

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Vaikų ilgų specialistas 
• nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longlnes, 
Jules Jurgensen.

nuliūdusius
Oną ir sūnų 

tolimesnius gi-

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

650 5 th Ave., kamp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Workers of America
Local
Local
Loca I
Local
Local

Mrs. 
žmona, 
kių Lutheran ligoninėj, 
Yorke. Trijukai vaikai, 
do, dabar nieko naujo.

Nora Poulos, veterano 
susilaukė trijų

. F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių ■■ ■

EAST NEW YORK- 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 2 
d. geg., 8 v. v. pas dd. Misevičius, 
115 Montauk Ave. Malonėkite skait
lingai susirinkti, nes turime aptarti 
labai svarbius dalykus kaip lai rin
kimas delegato j LDS suvažiavimų 
ir kiti dalykai . (100-101)

3rd Division
Assemble 12:30
55th St. between
Joint Council 13

Workers of America
Local 54
Local
Local
Local
Local
Local

Pocketbook Workers
L’Unita Del Popolo 
Garibaldi Society (IWO)

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrieen ir Marcy ▲▼ee.>

B’KLYN, N. ¥.

plano “vienu šūviu 
du zuikius’’ — būti 

pagerbti baliuje 
kada 

geY’is

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN t. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

1-mą įeis galion

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

išlikti iš mokyklų ar iš darbo, 
turės atskubėti tiesiai iš klasių 
ar iš šapos po darbo. Su pas
kiausiais spėsime ir mes, lietu-

m a rš u o j a 11 č i < >se gr u

g Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
3 ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ
I 282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 4-9612

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
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

gestas Puslapis

Queensbridge Delegatai 
Pas Majoru dėl Vaiko 
Mirties

Organizuoti šios apylinkes 
gyventojai lankėsi pas majo
rą O’Dwyer praeitą trečiadie
nį, reikalauti, kad susiedijai 
būtų suteikta geresnis aptar
navimas mokyklomis ir sau
gaus trafiko priemonėmis.

Priežastimi šio gyventojų 
sujudimo buvo mirtis Nathan 
Goldstein, penkių ir pusės 
metų vaiko, einant pietų na
mo iš Liaudies Mokyklos 83- 
čios. Kiti tėvai atsisakė leist 
vaikus ton, taipgi St. Mary’s, 
St. Patrick’s ir No.’4 mokyk- 
losna, kol nebus padėtis page
rinta. Arčiausia nuo Queens
bridge projekto mokykla ran
dasi už trijų ketvirtadalių my
lios.

Dėkoja už Gimtadienio 
Pokili

Buvusieji lietuviams vetera
nams pagerbti baliuje, balan
džio 14-tą, Grand Paradise 
Ballroom, bus pastebėję gali
nėje ballruimio salėje sustaty
tus ilgus stalus, o aplink juos 
apie 60 nepaprastai linksmos 
ir draugingos publikos. Tai 
buvo dviejų asmenų gimtadie
nių puotos, arba, kaip svečiai 
patys juokavo, dvejos krikš
tynos, su “kūmais,” vaišėmis 
ir dovanomis jubilėjatams.

Tai buvo pasekmė sumanių 
žmonių 
nušauti
veteranams 
ir tame baliuje pagerbti 
nors seniau gimusius 
žmones.

Tai buvo gimtadienio 
Agnes BukšnJitienei ir Juozui 
Ripkevičiui. Surengė bendrąi 
ju geri draugai 
Marcelė Navikai, 
Mary Sprainiai, su 
mų” ir visų dal 
buvo brook lyniete 
kontraktorė Ona 
su Walter Boz.a
Neck ir greatneck ietis biznie
rius Kasmočius su Ona Kaza
kevičiene. brooklyniete. Pasi
vaišinta iš anksto čionai atsi
gabentais dviem skaniais tor
tais ir kitomis vaišėmis. Jubi- 
lėjantam įteikta gražios dova
nos.

Agnes Bukšnaitis ir Juozas 
Ripkevičius dėkoja visiems 
rengėjams ir dalyviams už 
malonią jiems staigmena ir už 
dovanas. Draugė.

puota 
Juozui 

bendrąi 
Antanas ir 

Juozas ir 
talka “k Ci

vilį. Kūmais 
kriaučių 

M ičiulienė

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Pirmos Gegužes Parade Maršuojančios 
Organizacijos; Eisenos Laikas-Vieta

Bendros Gegužinės Parade, Marine Cooks, Stewards Assn. 
v_ , j. /. Norwegian Seamengegužes 1-mą, dalyvaus šimtai 

organizacijų, su desėtkais lūks- 2nd Division ~ ...........* _
tančių narių.

Daugelis unijų ir šapų švęs 
tą didžią darbo žmonių šventę, 
iškovotą Amerikos darbo žmo
nių didžiu pasiaukojimu.

Kitos unijos ir šapos užšvęs 
nuo piet, dar kitos keliomis va
landomis anksčiau. Bus to
kių, kaip kad Amalgameitų. kur 
unija iš lauko nestabdys šapų, 
bet ir netrukdys tiems, kurie 
norės švęsti visą dieną, ar dalį 
dienos.

Tūlų klasių studentai švęs, iš 
kitų pribus į maršavimą po 
mokslo valandų, tiesiai iš kla
sių.

Vėliau
pėse eiti suspės ir negalėsianti

•Assemble 12:30 Start 1:45
1 56th St. between 9th & 11 th
Furriers Joint Council
Fur Cutters Local 101
Fur Operators Local 105
Fur Nailers Local 110
Fur Finishers Local 115
Greek Fur Workers Local 70
Fur Floor Shipping Local 125
Fur Designers & Pattern Makers

Local 120
Furriers Joint. Board
Fur Dyers Local 80
Fancy Fur Local 86
Lamb & Rabbit Local 85
Fur Marchints Local 64 
Fur Workers 
.Fur Workers 
Fur Workers 
Fur Workers

Cervantes Fraternal Society TWO 
and Hispanic Organizations

Contingent. No. 4
Polonia Society 1WO
Slovak Workers Society 1WO
Contingent No. 5
Band
American Russian Fraternal

Society TWO
Contingent No. 6
Band
Ukrainian American Fraternal

Union 1WQ and Other Ukrainian 
Organizations

Carpatho-Russian American Mutual
Aid Society 1WO

Contingent No. 7
Hungarian Brotherhood IWO
Hellenic-American Society IWO 

and Other Balkan Organizations
Romanian American Fraternal

Society IWO
Finnish American-Mut ual Aid

Society IWO
United Yugoslav Organizations
German-American Organizations
Nature Friends

OPA Pagrasino Atimti 
Leidimus Kaltiems 
Kainu Kėlime

Paradas Bus Milžiniškas
Kaip žmonės rengiasi 

spręsti iš to, kad vienas tiktai 
Wholesale & Warehouse Work
ers Bokalas 65-tas tikisi marša- 
vime apie 6 tūkstančių narių. 
Apie tūkstantis uniformuotų 
veteranų maršuos būrio prie-

Lietuviai veteranai taipgi 
prašomi maršuoti uniformuoti.

Lietuviai Išmaršuosirne:
Nuo Lietuvių Amerikos Pilie

čių Kliubo - Lituanica Square 
tarp 4 ir 4 :15 po piet.

New Yorke iš mobilizacijos 
punkto (37th St. tarp 8 ir 9th 
Avės.) tarp 5:15 ir 5:30.

Nespėję atvykti prie kliubo, 
važiuokite tįsiai ant 37th St.

Nesivėluokite:
Galintieji pribūti, be priežas

ties nesivėluokite. Negalintieji 
pribūti laiku, neskūpėkite rizi

kuoti kelių centų ir poros valan
dų atvykti kad ir .vėliau. Jeigu 
rasite išmaršavusius, pavažiuo
kite subway porą stočių ir prisi
dėkite prie mūsų nors netoli 
nuo Union Square.

Visas maršavimas bus antį 
8th Avenue iki 17th St., paskui Į 
17-ta į Union Square, čia nėra 
kur paklysti ar nesurasti.

Išmaršavimo laiko iki minu
tei niekas iš anksto negali iš
spręsti. Aprokuojama tik pa
viršutiniai. Jeigu sueina dau
giau, negu .tikėtasi, paskiau- 

i šiem tenka ilgiau laukti. Jeigu 
i sueina mažiau, paradas per- 
l trūktų paskesniems neatvykus

Nauja Cukraus Stampa
Cukraus stampos 39-tos lai- Į

kas baigsis šio mėnesio 30-tą. I
Gegužės

spare stamp 49, ketvirtoj kny
gelėj, taipgi specialėj 
pirkti knygelėj, išduotoje ve- į
teranams, vietoje anų, senųjų. *

Assembly Points for New York’s 
May Day Parade as Issued by the 

United May Day Committee:

Parade Assembly and March.
1st Division
Assemble 12:30—Start 1:45
56th St. between 8th & 9th
United May Day Committee
Gold Star Contingent

j Abraham Lincoln Br igade 
National Maritime Union

4th Division 
Assemble 1:00.. Start 2:30
55th St. between 9th & J Oth 
Hotel & Restaurant Workers 
Meat Cutters Union Local 623 
Jewelry Workers Union Local 1 
Diamond Workers Union, Local 123 
United Cigar Workers
5th Division 
Assemble 1:00—Start 2:30 
55th St. between 10th & 11th 
Communist Party
6th Division 
Assemble 1:30—Start 3:00 
54th St. beween 8th & 9th 
Wholesale & Warehouse Workers

Union, Local 65 
Tom Mooney Hall Assn.
7th Division 
Assemble 1:30- Start 3:00 
54th St. between 10th & II th 
Department Store Unions 
Local 1-S Macy 
Local 2 Gimbcl-Saks 34th 
Local 3 Bloomingdales 
Local 5 Sterns
Local 1250 I Icarns-Namms-Loesers 
Oppenheim Collins 34th 
Nortons
Retail & Wholesale Workers 

Union 1199
N Retail & Wholesale Workers 

Union 144
Consumer & Community Orgs.
8th Division 
Assemble 2:00—Start 3:30 
53rd St. beween 8th & I 1th 
International Workers Order 
Contingent No. 1 
General Council, IWO 
City Central Commit lee, IWO 
Band
Veterans Contingent 
New York General Lodges 
Contingent No. 2 
Jewish People’s Fraternal Order 
National Committee 
Band Massed Banners 
Bronx JPFO District Comm. 
Bronx JPFO Lodges 
Band
Brooklyn JPFO District Comm. 
Brooklyn Lodges JPFO 
Band 
Manhattan JPFO Distr. Corrtmittec 
Manhattan JPFO Lodges 
Emma Lazarus Division 
Contingent No. 3 
Band

10th Division
Assemble 3:00—Start 4:30
39th St. between 9th & 10th
Cultural Section '
Writers—Film—Radio —Theater
Music—Dance (Aartists League 

of America)
Other Artists, Lawyers, Teachers
New Masses
International Brotherhood of Pulp, 

Sulphite, Paper Mill Workers, 
Local 107

11th Division
Assemble 3:00-Start 4:30
39th St. between 10th & 11th

Pastiprintai policijos sar
gybai pradėjus dežuruoti 
daugmeniškai mėsą pardavi
nėjančias įstaigas, patikrinti j 
miestą atvežamus mėsos kie
kius ir j bučernes išduodamus, 
pradėjo bučernėse atsirasti po 
daugiau mėsos. Tačiau dar ne 
pakankamai.

OPA (kainų kontrolės įstai
ga) numano, kad kainų kon
trolėje dar yra labai daug ply
šių. Tuo pat sykiu, pastačius 
didesnę sargybą, pastebėta, 
kad daugelis bučerių susiedi- 
jose nori geriau kooperuoti su 
pelnagrobiais skerdyklų savi
ninkais ir mėsos perkupčiais, 
negu su OPA ir su savo koštu-, 
meriais. Jie mano, kad panai
kinus kontrolę, niekam netu
rint teises klausti-žinoti kai
nų, protestuoti prieš aukštas 
kainas, nesant kainoms nusta
tyto rubežiaus ir jie galėsią 
pasidoleriauti iš žmonių alkio. 
OPA pareiškė, kad prieš to
kius bučerius imsis griežtų žy
gių. Prieš 9 bučerius, ėmusius 
virš lubinių kainų, jau užves
ta teisme bylos suspenduoti jų 
leidimus (laisnius) metams 
laiko. Visiems kitiems jau nu
žiūrėtiems pasiųsta perspėji
mai, kiti yra ar dar bus tėmi- 

1 jami.

Josephina Bajarunionė, 42 
m. amžiaus, gyveno 158 Boe- 
rum St., Brooklyne, mirė ba
landžio 23 d., Saint Rose’s 
Home, N. Y. Kūnas pašarvo
tas buvo Bieliausko koplyčio
je. Palaidota balandžio 27 d., 
iš Apreiškimo par. bažnyčios, 
šv. Jono kapinėse.

Paliko
Juozą, dukterį 
Juozą, taipgi 
mines.

Laidotuvių
rėjo graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Ne bagotas, bet ir ne visai 
biednas, William Harper, 52 
m., buvo rastas miegant sub
vėje, kada nepasitaikė > gauti, 
ant Bowory “viešbučio.” O 
kadangi rastus miegant va
žiuojančioje “lovoje” tyrinė
ja, tai jo kišeniuose rado $2,- 
330. Iš teismabučio jią beišsi-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Naudokitės Proga!
Reikalingi du partneriai į platų siuvėjų bizni. 

Gerai išvystytas biznis per daug metų. Užsaky
mų gauname daugiau negu galima atlikti.

Taipgi reikalingi trys patyrę operatoriai prie 
viso darbo. Alga $65 į savaitę. Užtikrinta ateitis.

GENERAL CLOTHING CO.
168 ROEBLING ST., BROOKLYN, N. Y

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

Scena iš itališkos filmos Open City parodo Manfredi, Italijos partizanų vadą, 
kankinama gestapo agentų. Velykų savaitę filmą pradėta rodyti Bostone, Buffalo, 
Chicagoje, New Haven, Philadelphijoj, Pittsburghe, Washingtone. Filmą gamino, 
dirigavo ir suvaidino žmonės, kurie patys buvo Italijos priešfašistų partizaniniame 
judėjime. Kritikai ją pripažino žymia prhšfašistine filmą.

13th Division
Assemble 4:00- Start 5:15
38th St. between 9th 10th
United Office & Professional

Works's of America
Local 16
Local 30

Book & Magazine Guild, UOPWA
Dental Technicians Union
Retail & Wholesale, Local 830
14th Division
Assemble 4:15—Start 5:30
37th St. between 8th & 9th
Building Trades
Painters
Domestic Workers Union, Local 149
Printing Trades
Estonian Workers Clubs
Lithuanian Organizations
Armenian Peoples Organizations
15th Division
Assemble and Start 5:30
37th St. between 8th & 9th
Public Service Employes
Manhattan Council, National

Negro Cbng.
Miscellaneous Organizations.

Bendras Gegužinės
Lietuviu Komitetas.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką
• BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Ve»tuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

Bteičiua su naujausiais (taisymai*. 
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

ROBERT LIPTON, Jeweler
7Q1 Grand St. Brooklyn, N. Y.

ATDARA V ARARATU




