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Garsioji Chicaga ryškiai pa
sižymėjo su aukomis Vilniaus 
Sveikatos Institutui.

Ant. Bimbos apsilankymo 
ton proga, chicagiečiai tam 
reikalui sudėjo iš viso apie 
$10,000!

Taip gražiai, taip duosniai 
pasirodę šiame darbe, dabar 
chicagiečiai, L. Prūseikos lū
pomis. sako:

—Garbingai atlikę savo už
davinį Lietuvos požvilgiu, tuo
jau susirūpinkime dienraščio 
Vilnies bendrovės Šėrininku 
suvažiavimu !. . .

Suvažiavimas, kaip žinia,
įvyks gegužės 12 d.

Rytinių valstijų, ypačiai 
Brooklyno, lietuviai darbinin
kai taipgi neužmirš metinio 
vilniečiu suvažiavimo. Jie jau 
ruošia jam sveikinimus ir su 
jais — po dolerį kitą dovanų 
Vilniai.

★ ★ ★
Liaudies Balsas praneša:
Toronto miesto lietuviai A.

No. 105 Metai XXXVI. Dienraščio XXVIH. .

PUSIAU SUMAŽINAMA 
TRAUKINIŲ VEIKIMAS 
DEL ANGLIES STOKOS
Jei Angliakasių Streikas Nesibaigs, tai nuo Geg. 15 d.

Bus 50 Nuošimčiu Aprėžtas Traukinių Judėjimas
Washington. — Nuo ge

gužės 15 d. bus pusiau su
mažintas geležinkelių trau
kinių veikimas, jeigu dar 
tęsis mainierių streikas 
prieš minkštųjų angliaka- 

' sykių kompanijas, kaip įša
ukė karinės Važiuotos valdy- 
|ba. Tačiau įsakymas ne
kliudo tokių keleivinių trau
kinių, kurie naudoja tik

ka Johna L. Lewisa ir ka
syklų savininkų atstovus. 
Senatoriai S. W. Lucas ir 
H. F. Byrd ragina prez. 
Trumaną laikinai perimti 
minkštąsias angliakasy Idas 
j valdžios rankas.

28,500 ŽMONIŲ ŽUVO 
AUTO. NELAIMĖSE Prez. Trumanas su UNRRA direktoriumi Fiorello H. 

LaGuardia (dešinėje) ir žemdirbystės sekr. Clinton P, 
Anderson, “share the food” (dalintis maistu) mitinge.

SOVIETŲ SPAUDA PEIKIA 
BYRNESO PASIŪLYMU 

DEL VOKIETIJOS
Tass Sako, jog Byrnes su Savo Planu Stengiasi Apeit 

Potsdamo Sutartį ir Paslėpt Nacizmo Glostymą

Bimbos prakalbose sudėjo elektrinę ir žibalinę jėgą.
Vilniaus sveikatos institutui Bet tik bŪtiniaUSlUS kl’0- 
$2,3791 vinims bus leista gabenti

žodžiu, kur tik A. Bimba 'angliniams, elektriniams ir 
važiuoja, ten • demokratinio jj p a ] j njams traukiniams.
nusiteikimo lietuviai, išklausę 
pranešimą apie padėtį Tarybų 
l iotuvoje, duosniai aukoja 
Lietuvai atstatyti.

★ ★ ★
To pačiu svkiu anti-tarybi- 

niai laikraščiai, toki, kaip 
Naujienos. Draugas, Keleivis, 
iš kailio neriasi šmeiždami ir 
bjaurindami A. Bimba ir tuos, 
kurie romia Tarybų Lietuva.

To buvo tikėtasi. To buvo 
laukta’

Jei A. Bimba prašytu pini
gu visokiems lietuviu tautos 
atmatoms, tie laikraščiai tuo
met jį sveikintu.

★ ★ ★
Dalyvaudamas Gegužės Pir

mosios eisenoje New Yorko 
mieste, stebėjau padėtį ir gal
vojau : Kodėl šio didmiesčio
darbo žmonės negali išsikovo
ti pakenčiamesnių sąlygų savo 
tradicinei šventei minėti?!

Eisena - demonstracija tę
sėsi Aštuntąja Avenue. Tiesa, 
gatvė platį, asfaltuota, daug 
rūbsiuvyklų ir raštiniu darbi
ninkų stebi eiseną per langus, 
daug sveikinimų plaukia iš tų 
langų.

Bet. , . Trafikas nesulaiky
tas. Eisena " perkertama su 
kiekvienu trafikinės šviesos 
pasikeitimu. Tai kenkia de
monstracijai; tai labai gadina 
visą įspūdį. . .

★ ★ ★

St. Patricko Dieną, kai ai
riai apvaikščioja savo tradici- j 
nę šventę, jiems leistina žy- : 
giuoti Penktąja Avenue, o kai ! 
jie žygiuoja — visas trafikas 
sulaikomas.

Kodėl tokia nelygybė?
Menu, jog mūsų didmiesčio >

• Tokiais kroviniais laikoma 
i maistas, kuras ir vaistai.
Valdžia Bando Sulaikyt 
Mainierius su Kompanijom

Darbo sekretorius Schwe- 
llenbach ir valdiniai tarpi
ninkai vėl šaukia į derybas 

■ Mainierių Unijos pirminin-

Amerika Nori Pasilai- 
j kyt Bazes Azoruose

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė veda 
derybas su Portugalija; no
ri, kad Portugalija ilgam 
laikui parsamdytų karines 
bazes Azorū salose.v

Daugiau Gelžkeliečiy 
Rengiasi Streikuoti

Chicago. — Dar trys, di
džiulės geležinkeliečių Bro
lijos (unijos) reikalauja 
pridėt kiekvienam po porą 
dolerių per dieną; kitaip, 
gręsia streiku.

Paryžius. — Keturių Di
džiųjų užsieniniai ministe
rial nesusitaria del sienos 
tarp Italijos ir Jugoslavijos.

Angly Kariuomenė Išvaikė 
Arabu Mįnią, Šturmavusią 

Jeruzalės Vartus
Jeruzalė. — Milionas ara-

Chicago. — Visašališka 
Saugumo Taryba raporta
vo, jog pernai automobilių 
nelaimėse Jungtinėse Vals
tijose užmušta 28,500 žmo
nių ir sužeista milionas. Už
muštųjų skaičius buvo 17 
nuošimčių didesnis, negu 
1944 metais.

SOVIETAI IŠTRAUKĖ 
SAVO ARMIJĄ 

IŠ IRANO
Teheran.— Policiniai Ira

no valdininkai pranešė šeš
tadienį, kad Sovietai ištrau
kė jau visą savo kariuome
nę iš Irano. Kiek pirmiau 
kunigaikštis Firouz, žinių 
ministeris, paskelbė, jog 
Raudonosios Armijos jungi
niai baigia trauktis iš šiau- 
r i n ė s I r a no provincijos 
Azarbaidžąno. Kitas prane
šimas sako, Irano valdžia 
pasirašė santaikos sutartį 
su Azerbaidžano tautiniais 
vadais.

Reikalauja Būtinai 
Išlaikyti Valdinę 
Kainu Kontrolę

Washington. — Kainų 
Admin isfcracija pasmerkė 
žemdirbystės sekretoriaus 
Andersono pareiškimą, kad 
reikėsią atsaukt mėsos kai
nų kontroliavimą, jei nori
me panaikint juodąją šmu
gelio rinką. Prez. Truma- 
nas irgi sakė, jei per 3 mė-

Japonų Armija Kariauja 
Chiang Kai-sheko Komandoj 

Prieš Chinų Komunistus

Francija padarytų naują 
sutartį, žadančią laikyti 
Vokietiją nuginkluotą per 
25 metus. Tass sako, Byr
neso planas nieko nepride
da prie keturių didžiųjų tal- 

S ą j u n g a, A n g Ii j a ir kininkų pernykščio pareiš- 
----------------------------------- kimo Potsdame dėlei besą- 
BADO MIRTIS GRESIA i lyginio Vokietijos pasidavi- 

MIHRNAM f WIND-mo> ^os nuRinklavimo
iTiiLiviiniTi LIUDŲ jr nacizmo išnaikinimo.

Nanking, Chinija. — Bu-' ^.a?'s ia^°’ ^ad Byineso 
vęs prezidentas Herbertas pasiūlymas gali būti tik is- 
Hooveris atrado, jog per sisukinejimas nuo pareigų 
ketvertą mėnesių išmirs ba- ikdymo pagal Potsdamo 
du milionai chinų, jei nebus. s\lAal U, 11 .R111.nie.na’ <a<^. ^‘r!‘ 
atsiųsta greitos pagalbos. ^!bos P°htikieriai paskuti- 
Jiem reikia per piėnesį pojnlu . a1^ siūle Sovietams 
200,000 tonų maisto iš sve- 
tu r.

Maskva.— Oficialė Sovie
tų žinių Agentūra Tass 
smerkė Amerikos valstybės 
sekretoriaus James F. Byr
neso pasiūlymą, kad Jung
tinės Valstijos, - Sovietų

■

darbo žmonės lengvai galėtų 
išsikovoti sau bent tokią tei
sę, kokią turi airiai!

Nepaisant, kokia gatve ei
sena vyksta, toje gatvėje pri
valo būti sulaikytas trafikas, 
kol demonstracija baigiasi.

Šiai teisei iškovoti pareiga 
priklauso vyriausiai darbo 
unijoms.

★ ★ ★

Beje, man rodosi, kad atei
tyje lietuviai maršu otoj ai bū
tinai privalėtų turėti dūdų or-

bų p r a e i t ą p enktadienį 
streikavo Palestinoj, Syri-i 
joj ir Lebane, protestuoda-1 
mi, kad anglų - amerikonų’ 
komisija palinkėjo įleisti 

.100,000 žydų j Palestiną/ 
15,000 arabų šturmavo Je
ruzalės vartus, mėtydami 
plytas ir akmenis į anglus. 
Anglų kariuomenė šaudė ir 
išblaškė mįnią. Po keletą 
asmenų sužeista iš abiejų 
pusių.

nesiūs neįveiksime juodojo 
marketo, tai turėsime pa
naikint kainų kontrolę. Bet 
ant rytojaus Trumanas jau 
reikalavo išlaikyti valdinį 
kainų tvarkymą.

Palestinos arabai siųs de
legatus į Maskvą prašyt So
vietų užtarimo.

Chinijos tautininkai sa
kosi sumušę komunistus ne
toli Mukdeno.

Rostrą.
Šiemet jo neturėjome.

* Mūsų jaunimas* ir taip 
dinamas jaunimas irtęi turėtų
skaitlingiau dalyvauti Gegu
žės Pirmosios eisenose.

šiemet jo buvo permažai!

va-

Chicagoj tik 24 valandas 
per savaitę teleidžiama fab
rikam ir dirbtuvėm naudo
ti elektrą, nes stoka an
glies. 

«

Yenan.— .Chinų komunis
tų vyriausybės radijas pra
nešė, kad 10,000 ginkluotų 
japonų vis dar kariauja 
prieš chinų komunistus pa
lei šiaurinę dalį Tatungo- 
Puckowo geležinkelio. Tų 
japonų komandierius yra 
Chinijos valdovo . Chiang 
Kai-sheko\ generolas Yen 
Hisi-shąn. Kitur Chinijoj 
tebelaikoma 40,000 japonų 
armijos.

New York. — Čionaitinio 
žurnalo New Yorker repor
teris John Hersey pranešė 
iš Chinijos, kad amerikonų 
karininkai puotauja drau

ge su japonų oficieriais ir 
veda pasitarimus apie žy
gius prieš chinų komunis
tus. Vienas japonų pulki
ninkas prašė amerikonų pa
dėt ištrūkti japonams, ku
riuos komunistai apsupo.

Ame r i k o nu žvalgybos 
oficierius, po pasikalbėjimo 
su japonų pulkininku pa
reiškė, kaip paduoda New 
Yorker:

“Tie japonai dar tikrai 
bus mūsų talkininkai seka
mame kare (prieš Sovietus). 
Aš dedu už tai pinigus. Jie 
kalba tokia pat kalba, kaip 
ir mes.”

DIDŽIULE VIDUJINE 
SOVIETU SĄJUN

GOS PASKOLA

Neatsako, ar Jungtinės 
Valstijos Siųs Savo 
Armiją j Palestiną

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Dean Acheson 
nedavė atsakymo į reporte
rių klausimą dėlei šios ša
lies kišimosi į Palestiną. Jie 
klausė, ar Jungtinės Valsti
jos siųs savo kariuomenę 
talkon anglam į Palestiną 
malšinti gręsiančius arabų 
ir žydų sukilimus arba sa
vitarpinę jų kovą, kaip kad 
reikalavo Anglijos premje
ras Attlee.

Areštuoja Austrus, Demon
struojančius dėl Tyrolio

Viena. — Prancūzų ka
riuomenė Insbrucke, Aus
trijoj, suėmė 24 austrus, da
lyvavusius demonstracijose 
dėl to, kad didieji talkinin
kai palieka Italijai Plėtinį 
Tyrolių, kurį austrai savi
nas!.

Žydy-Araby Ginčas Gal 
Bus Pavestas Jungt.
. Tautom Spręsti
Washington. — Teigiama, 

kad Palestinos arabai ar 
kokia arabiška valstybė 
duos skundą Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybai prieš an
glų - amerikonų komisijos 
patarimą įleisti šiemet 100,- 
000 europinių žydų į Pales
tiną. Arabų Institutas pa
reiškė, jog Palestinos ara
bai kariaus, jeigu Anglija 
ir Amerika mėgins tą pata
rimą įvykdyti.

Siūloma Įstatymas prieš 
J. L, Lewiso Reikalavima
Washington. — Kongresi

nė teisių komisija svarsto 
pasiūlymą uždraust reika
lauti iš kompanijų tam tik
ro mokesnio nuo kiekvieno 
anglies tono į unijos fondą. 
To reikalauja mainierių pir
mininkas J. L. Lewis.

Maskva. — Sovietų - vy
riausybė atsišaukė į pilie
čius paskolinti valstybei po 
vieno mėnesio uždarbį —vi
so 20 bilionų rublių (4 mi- 
lionus dolerių). Paskola bus 
vartojama Penkmetės Pla
no vykdymui, atkūrimo dar
bams, pramonės ir apsigy
nimo stiprinimui ir tt. Vie
toj reguliarių palūkanų bus 
duodama proga laimėti 
gausingas dovanas kasmet. 
Paskolos terminas — 25 me
tai.

Anglai Siunčia į 
Lenkiją Raudonar

miečių Žudikus
New York. — Atvykęs 

Lenkijos darbo ministeris 
Jan Stanczyk pranešė, kad, 
anglų komandieriai tiksliai 
leidžia lenkų fašistų ka
riams iš Italijos slapta vyk
ti į Lenkiją, kad galėtų ten 
iš pasalų žudyti raudonai’- j 
miečius ir pažangius lenkų I 
valdininkus. O vokiečiai tik i

niu laiku siūlė Sovietams 
i naują 50 metų santarvės su
tartį, bet jie laužo prasmę 
pirmesnės sutarties, kurią 
anglai 1942 metais padarė 
su Sovietų Sąjunga.
r Tass nurodo, kad Ame
rika nepriėmė Sovietų pa
siūlymo ištirti, ar ameriko
nai iš tikrųjų naikina kari
nes vokiečių dirbyklas; sy
kiu Tass įtaria, jog karinė 
amerikonų ir anglų vyriau
sybė Vokietijoj nedaro rei
kalingi! žingsnių nacizmui 
išnaikinti. Anglai ir ameri
konai palaiką karinius vo
kiečiu fabrikus, kurie tik 
paslėpti (kamufbžuoti).

Tass tęsia, kad Byrneso 
siūlomos sutarties prasmė 
esanti tokia — “kai tik pati 
vokiečių vyriausybė pripa
žins, kad Vokietija jau nu
ginkluota,” tai talkininkai 
ir turės ištraukt savo ka
riuomenę iš Vokietijos.

Byrneso planas yra tik 
“naujų kliūčių statymas 
(Keturių Didžiųjų užsieni
nių ministerių) konferenci
jai Paryžiuje, o tokias kliū
tis daro įtakingi reakcinin
kai, semiantieji įkvėpimą iš 
Churchillų ir amerikinių jų 
draugų,” sako Tass.

Arabų Vadai Šaukia j 
“Šventąjį Karą” prieš

Angliją ir Ameriką .
Jeruzalė. — Šešios arabų 

prašo ginklų iš amerikonų į partijos Palestinoje pasiun- 
ir anglų, siūlydamiesi ka- te 200 kablegramų žymie- 
ran prieš bolševikus, sakė/ siems arabų vadams visame 
'Stanczyk
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pasaulyje, šaukdamos pa- 
jskelbt “šventąjį karą” prieš

i Ameriką ir Angliją; tai to-miesto
aprėžė dėl kad anglai ir ameriko- 

elektros vartojimą dėl an- nai, girdi, palaiko žydų pu- 
glies stokos, tai daugelis 
raštinių, krautuvių ir už-1 Arabų laikraščiai Jaffoj, 
eigų žibina žvakes ir kero- Palestinoj, prašė Sovietų 
sinines lempas. i užtarimo.

Chicago. — Kad 
valdyba griežtai

sę prieš arabus Palestinoje.

LA GUARDIA SMERKIA AMERIKONŲ ■ ANGLŲ ■ KANADIEČIŲ MAISTO SKIRSTYMO 
KOMISIJĄ; SAKO, JIE PRO PIRŠTUS ŽIŪRI Į BADUOLIŲ ŠELPIMO REIKALU

Washington. — Buvęs 
New Yorko miesto majoras 
F. H. La Guardia, dabarti
nis galva UNRRA, pašalpi- 

Inės Jungtinių Tautų įstai
gos, atėjo tartis į bendrąją 
Amerikos - Anglijos - Ka
nados Maisto komisiją, ku- 

fri skirsto, kiek ir kokioms

tautoms duoti pašalpos. Bet 
La Guardia nerado nė vie
no atsakingo komisijos na
rio. Jie paliko tik savo pa
dėjėjus, o padėjėjai įteikė 
La Guardijai savo viršinin
kų apskaičia vimą, kiek 
kviečių esama baduoliam

Supykęs La Guardia tuo
jau apleido komisijos kam
barį. Jis atsisakė svarstyti 
su< antraeiliais komisijos 
pareigūnais tokius greitus 
ir opius reikalus, kaip alka
nųjų gelbėjimas nuo mir
ties.

(Atsakingieji maisto ko-

misijos nariai yra Ameri
kos žemdirbystės sekreto
rius Clinton P. Anderson; 
Kanados žemdirbystės ’ mi
nisteris J. G. Gardner ir 
Anglijos reikmenų pasiun
tinybės galva M. I. Hutton.)

Kas liečia vadinamus esa
mus kviečius baduolįams,

.•»&••teta

i

tai La Guardia priminė to- se laiko milioną tonų grū- •. 
kius dalykus: du, tai yra, dveja tiek dau-

Maisto paskaidymo komi-igiau, negu bet kada pirm- 
sija šiemet balandyje sky- kariniais laikais.) 
re ' 450,000 tonų kviečių, i La Guardia taipgi primi- 
kuomet reikėjo-700,000 to-•nė, kad Amerikos valdžia 
nu; bet komisija pasiuntė tedavė UNRRA’i dar tik 
tiktai 339,000 tonų. ^apie pusę tos pinigų sumos, ’

(Anglija savo sandėliuo- kurią buvo pažadėjus. |
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Laikrastis 16-koj Skirtingų Kalbų
Tarybų Sąjungoj visos tautos ir tautelės yra lygios 

ir laisvos. Tarybų Sąjungą sudaro šešiolika lygiateisių 
sąjunginių respublikų, jų tarpe yra ir Tarybų Lietuva. 
Prie to, yra dar desėtkai autonominių respublikų, sri
čių ir rajonų.

Šalies aukščiausia įstaiga yra parlamentas (Aukš- 
čiąusia Taryba). Ji dalinasi į du butus—Sąjunginę Ta
rybą ir Tautų Tarybą. Į pirmą piliečiai renka atstovus 
po vieną nuo kiekvieno 300,000 gyventojų skaičiaus. Ta
rybų Lietuva, kuri turi 3,000,000 gyventojų, tai ir iš
rinko 10 astovų. Į Tautų Tarybą visos šešiolika sąjun
ginių respublikų renka lygiai po 25 atstovus. Autono
minės respublikos, sritys ir rajonai po mažiau.

Į Tautų Tarybą renka po 25 atstovus, kaip Tarybų 
Armėnija, kuri turi 1,500,000 gyventojų, taip Tarybų Lie
tuva, kuri turi 3,000,000 gyventojų, taip ir Rusų Federa- 
tyvė Respublika, kuri turi 110,000,000 gyventojų.

Kada eina Aukščiausios Tarybos posėdžiai, tai vy
riausybės organas Izviestija, kuris išeina Maskvoj, apie 
parlamento posėdžius spausdina pranešimus šešiolikoj 
skirtingų kalbų. Izviestija spausdinama rusų, ukrainų, i- 
baltarusių, lietuvių, latvių, estų'ir kitų kalbomis.

Kodėl tai daroma? Todėl, kad, bile sąjunginės res- idalyvauti vyriausiai 
publikos pilietis, nusipirkęs centralinį vyriausybės laik- pįįtų Amerikos
raštį gali savo gimtoj kalboj žinoti, ką veikia parlamen
tas. Tokiais atsitikimais Izviestija išeina žymiai padi
dinta po 10 ir daugiau puslapių.

Kada būna bent kurios respublikos kokia svarbi su
kaktis, tai tada Iviestijos ir pirmas puslapis yra spaus
dinamas tos rėspublikos žmonių kalboj. Tai dar vienas 
pavyzdys tarybinės tautų laisvės ir demokratijos.

Be to, kiekviena tarybinė respublika savo teritorijoj 
leidžia savo kalboj dienraščius, savaitraščius, žurnalus, 
spausdina knygas ir tvarkosi pilnai savistoviai ir laisvai.

<J**3h>*

R“ Y LWC£

& Whitney pikietų, United Electrical Radio & Machine 
(CIO), Hartforde, maršuoja veteranai. Darbininkai reika-

Vietos fabrikantai deda pa-

Priešakyje Pratt 
kers Lokalo 251-mo, 
lauja pakelti mokestis 18 ir pusę centų valandai, 
stangas nepraleisti pakėlimų mokesties aukščiau 10 centu valandai.

W.or-

By Matt Sholomskas

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
URUGVAJIEČIAI SVARS

TO PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESĄ

Mes jau rašėme, kad Pie
tų Amerikos lietuviuos pra
sidėjo sąjūdis dėl sušauki
mo Pietų Amerikos Lietu
vių Kongreso. Kongresui 
.vieta siūloma Montevideo 
miestas, Uruguajaus sosti
nė. Šiame kongrese turėtų 

i trijų 
valstybių 

demokratinių lietuvių at
stovai: 'Brazilijos, Argenti-
nos ir Uruguajaus. Kadan
gi Uruguajus stovi centre 
ir kadangi ši respublika yra 
demokratiškesne už anas 
dvi, tai ir kongresui logiš
kai išpulti! įvykti Montevi
deo mieste.

Be *to, Montevideo

dėkingi š. Amerikos lietuvių 
organizacijoms, kurios tiek 
daug padėjo mūsų veiklai. 
Urugvajaus lietuvių darbi
ninkiško judėjimo užuomaz
ga juk ir buvo vieno draugo 
amerikiečio pastangos, bū
tent, didžiai gerbiamo rašy
tojo Rojaus Mizaros iniciaty
va. Todėl, iš jų puses šiame 
kongrese dalyvavimas bent 
vieno atstovo, būtų tikrai 
džiuginantis reiškinys.”

Tarp Kongreso tikslų, d. i 
Zalba numato, jog tai

“būtų geriausias būdas 
Pietų Amerikos pažangie
siems lietuviams įrodyti sa
vo kategoriškų stovėjimą su 
Tarybų Lietuva. Ir tai būtų 
d i d ž i u m os p a s įsa k y m as. ”

judėjimui slopinti ir ben
drai liaudies interesams pa
neigti. Tačiau, kai darbi
ninkai pareikalauja keleto 
centų valandai daugiau al
gos, tai tie patys kapitalis
tai piestu stoja, aiškinda- 
mies, būk jie neturį iš ko 
algas pakelti.

Jei niekas kitas, tai pa
tys kapitalistai parodo dar
bininkams, kad tik organi
zuotai jie tegali iškovoti sau1 
geresnį gyvenimą. 1
ra-

^DIENRAŠČIO
LAISVĖS

iiBe *to, Montevideo lietu- jsisekimo d. Zalba sako: 
viai leidžia savo laikrašti— turiu viltį, kad jis bus 100/c 

pasekmingas.
N ^-Prezidentas Pagerbė Nužudytą Negrą

Vasario 5 d., 1946 metais, Freeport, L. I., sužvėrėjęs 
policininkas Joseph Romeika nušovė negrą kareivį Char
les Ferguson ir jo brolį Alfonsą.

Našlė, Charles’o žmona, dabar gavo nuo prezidento 
Trumano dokumentą, kuriame jis atžymi, kad kareiviu
Charles Ferguson mirė 5 d. vasario, 1946 metais, tarnau- 1 
damas Amerikos šaliai.

Bet negrų kovūnų nužudytojas J. Romeika yra lais
vas. Reakcininkai daro viską pastojimui kelio, kad tas 
žudikas nebūtų pastatytas prieš teismą. Taip daro jie 
todėl, kad baltasis nužudė negrus. Jeigu tai būtų negras 
nužudęs baltus kareivius, tai jau seniai jis būtų 
nubaustas. Taip apsilenkiama su įstatymais ir 
giamos negrų teisės.

panei-

k Kas Kenkia Konferencijai?
Jungtinių Valstijų Valstybės Sekretorius Mr. 

Byrnes kenkia užsienio ministerių konferencijoj 
žiuj. Kaip žinoma, turčių spauda daug rašė apie “ste
buklingus planus,” kuriuos jis nusivežė savo “portfelyj.” 
Pasirodo, kad tie planai, tai senos intrygos.

Mr. Byrnes norėjo įdėti Austrijos klausimą dienot- 
varkin. Tačiau tas buvo atmesta. Bet jis, kalbėdamas 
apie Italiją, pradėjo kalbėti apie Austriją, taip, kad 
Molotovas turėjo daryti rimtą pastabą.^

Mr. Byrnes pasiūlė “stebuklingą” planą Vokietijos 
“nuginklavimui,” kuomet Vokietijos nuginklavimo klau
simas jau senai išspręstas dar' Roosevelto, Stalino ir 
Churchillo Krymo Konferencijoj, vėliau Stalino, Truma- 
no ir Attlee Potsdamo Konferencijoj. Čia nieko nėra 
pridėti, tik reikia vykinti tų konferencijų nutarimus. Gi 
praktikoj pasirodo, kad amerikiečiai ir anglai to nevyk
do jų okupuotoj Vokietijos dalyj.

Mr. Byrnes pasiūlė keturių sutartį,—tai yra, Jung
tinių Valstijų, Anglijos, Francuos ir Tarybų Sąjungos— 
25-iems metams. Bet toji sutartis siūloma ne nacių iš- 

u naikinimui, o panašios sistemos įvedimui, kaip Wall stry- 
to imperialistai padarė Japonijoj. O tai ir nėra naujas 

į “stebuklas,”* panašią sutartį siūlė republikonas senato
rius Vandenbergas dar sausio 10 d., 1945 metais, kuris 
dabar yra Mr. Byrnes’o patarėjas.

Jeigu Mr. Byrnes nori pasaulyj taikos ir ramumo, 
■ tai jam rgikia ne naujų “stebuklų” j ieškoti, bet atsisa

kyti Hearsto-Hooverio-Vandenbergo reakcinės linijos ir 
eiti Roosevelto nurodytu keliu. Tik tas kelias yra nau-

James
Pary-

idomu savaitrašti —Darbą 
Jie čia turi įsikūrę savo 
Centrų, savo patalpas. Jie 
čia, kaip mums atrodo, yra 
susirišę arčiau Su vietos 
Uruguajaus demokratinio 
judėjimo sluogsniais. Esti 
'atsitikimų, kai net vyriau
sybės ministerial ateina pas 
demokratinius Uruguajaus 
lietuvius į mitingus ir sako 
jiems kalbas.

Šiuo metu Darbas atidarė 
savo skiltis diskusijoms dėl 
Kongreso. Štai, Darbo lai
doje iš kovo mėn. 27 d. iš
stoja du veikėjai, — Lucija 
Revuckienė ir Stasys Zal
ba. Pirmoji nurodo, kad 
“Kongreso sušaukimo idėjai 
žmones daugumoje prita
ria.” D-gei Revuckienei rū
pi moteris išjudinti ir ji sa
ko:

Pietų Amerikoje šiuo me
tu Įpusėjo ruduo. Neužilgo 
ten prasidės žiema, (kai pas 
mus vasara). Ten žiema, 
aišku, kur kas “lengvesnė”, 
negu Jungtinėse Valstijose. 
Tačiau žiemos metu dauge
lis lietuvių darbininkų, va
saros metu dirbančių plan
tacijose, paleidžiami ir jie 
turi daugiau laiko. Gal žie
mą sušauktas kongresas 
būtų pasekmingesnis. To 
mes nežinome.

miestyje, kur gyvena daug 
lietuviu. — L. Red.) bandy
sime sušaukti platų moterų 
susirinkimą. Aiškinsime joms 

, šio kongreso svarbą ir steng
simos jame dalyvauti kaip 
organizuota moterų grupė. 
Galima tikėti, kad Brazilijos 
ir Argentinos mūsų draugės 
taipgi neatsiliks, ir į suva
žiavimą atsiųs savo atstoves, 
kad bendrai prisidėjus prie 
siekiamų tikslų.”

D-gas Stasys Zalba mano,; 
kad numatom ame Pietų 
Amerikos Lietuvių kongre
se Jungtinių Valstijų lietu
viai turėtų prisiųsti savo 
brolišką atstovą. Jo . žo
džiais:

“Nepaprastai didelės reik
šmės visais atžvilgiais turėtų, 

kongrese daly- 
vienas atstovas

Amerikos pa

MILIJONAS DOLERIŲ 
DARBININKAMS
KOVOTI

Kanadiečiu Liaudies Bal
sas rašo:

“K a n a d o s Darbininku 
Kongreso viceprezidentas A. 
McAuslane pareiškė, kad 
fabrikantai ir kiti kapitalis
tai sudėjo $1,000,000 kovai 
prieš darbininkų judėjimą.

“Tas darbas 
per tam tikrą 
organizaciją.

“Fabrikantai

atliekamas 
publicistikos

dingas mūsų šaliai. Dabartiniai Mr. Byrnes’o manevrai 
neveda prie nieko gero.

jeigu šiame 
vautų nors 
nuo šiaurės
žangiojo judėjimo. Mes, ’uru
gvajiečiai, esame ant visados

KXnKMBWH

PIKNIKAS
Įvyks

Birž. 30 June
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CLINTON PARK
MASPETH, N. Y.

QELF - STYLED “champions”
of a “free” Lithuania, like 

Buksnaitis of “Vienybe,” al
ways have a plentiful supply of 
such words as “Communist” 
and “fellow traveler” to smear 
their opponents.

If you do not accept Buksnai
tis’ Nazi tainted program of 
calling for war against the So
viet Union then you are guilty 
of following the “Moscow Par
ty Line.” Should you announce 
that the government of Lithua
nia is a matter of Lithuania’s 
people then in the eyes of “cru
sader” V. B. you are a “fellow 
traveler.”

—o—
Even though you may be a 

veteran and have the guts to 
stand up for peace, security and 
democracy you are not immune 
from Buksnaitis’ smearing pen. 
He’s sure to describe you as 
“those noisily homecoming 
Communists 
velers (who) 
hole.”

Of course 
being honest when he 
such smear tactics. Not having',the cold light of facts. So they 
any logic or reason to back his'prefer to becloud the issut with 
fascist attitude, he is trying to 
appeal to man’s lowest emotion 
—fear.

—o—
Unfortunately facts disagree 

with Bukspaitis.
One vivid example of Buks

naitis’ dishonesty was illust
rated by the May Day Parade 
New York City last week.

Thousands (five thousand 
our conservative estimate) 
veterans in uniform marched in 
that gigantic parade of' 75,000 

□! for peace, security and demo
cracy. An equal, if not greater, 
number of veterans were cons
picuous with their gold dis
charge emblem in every section 
of the parade.

These Mr. Buksnaitis would 
describe as “noisly homecom
ing Communists and Fellow- 
Travelers K(who) never saw a 
foxhole?”

rans Hold The' Spotlight In 
May Day March,” Tom O’Hara 
reported:

“War veterans, many from 
units of the Army and Navy 
which saw the fiercest combat 
in the recent war, dominated 
the May Day Parade yester
day.”

To our knowledge, Mr. Buks
naitis, the 
was fought 
the beaches 
kazes.

“fiercest combat” 
in “foxholes” and 
and against kami-

—o—
is Buksnaitis nowBut why 

slandering the veterans? We’ll 
let an American of greater wis
dom and insight answer that 
one. Our authority is no less a 
personage than Harlod L. Ickes, 
now a columnist for the New 
York Post.

Writes Mr. Ickes:
“The users of such smear 

tactics know they are not ap-į tacLJCS Kiiuw uiey are nut ap- 
and Fellow-Tra-’pealing to logic and reason but 
never saw a fox- to the basest of emotions—fear.

I They use .them because they 
Buksnaitis is not,know that the things they real- 

uses ly stand for cannot withstand

who “no longer
in

is 
of

Vitalis, who we are informed 
votes the Republican ticket, 
might be interested to know 
what the leading Republican 
newspaper in New York, The 
Neiv York Herald- Tribune 
(May 2), had'to say about the 
vets who marched in the May 
Day Parade.

In the opening sentence of the 
lead of a story headed “Vete-j

may hoodwink
with his

a smog of words such as “Com
munist” and “fellow-traveler”.”

—o—
This characterization of red- 

baiters applies only too well to 
such cheap hack writers as 
Buksnaitis,
needs either mental equipment 
or character to stand a chance 
of success in politics.” His en
tire political ammunition con
sists of an arsenal filled with 
the terms “Moscow Party Line,” 
“Communist,” “Fellow-Travel
er” and others.

—o—
Buksnaitis

some of his readers 
collection of withered red her
rings, but the writer doesn’t 
give a hoot what Buksnaitis 
has to say about our position 
on peace, security and demo
cracy. When we started our 
career as columnist we had an
nounced that we would fight 
every manifestation of fascism, 
that we were on the side of the 
people who wanted peace and 
security. One red-baiter’s drive- 
lings have convinced us we 
chose the right side.

Someone once said : “When 
someone criticizes you then you 
are doing something, but when 
someone flatters you, beware.”

NUUSISPRęSKIME, DRAUGAI, ATLIKTI SAVO PAREIGĄ
tu-I nariais, nieko nelaukę 

i-1 retų į ją įsirašyti.
Komunistų Partijos 

riais gali būti visi tie, 
rie sutinka mokėti partiji- 
nes mokestis, dalyvauja 
partijinėj organizacijoj ir 
sutinka su Partijos progra
ma.

Todėl neturėtų būt jokios 
rimtos priežasties pasilikti 
nepartiniais ypač tiems, ku
rie visą eilę metų aktyviai 
dalyvauja pažangiame judė-

L a i k r a ščiuose matome! beveik nieko nesigirdi, 
džiuginančių žinių: išlais-j Pažangusis lietuvių vei 
vintuose kraštuose komu- • kimas, tiesa, apima gana 
nistinis veikimas kasdiena j plačias mases — pasiekia 

net apie porą šimtų tūks
tančių lietuvių. Demokra
tinė spauda gražiai bujoja. 
P a žangiosios organizacijos 
taipgi daro pažangą. Tūks
tančiai kovingų draugų ir 
draugių darbuojasi,- kad tą 
gražų demokratinį veikimą 
palaikyti, kad savo spaudą! 
ir draugijas išbudavoti. Bet j 
vieną dalyką daugelis jųljime, kurie net stovi dąu- 
praleidžia pro pirštus: tai gelyj vietų mūsų veikimo 
budavojimą savo klasinės vadovybėje, 
partijos. Visai mažas skai
čius draugų šiuo kausimu'draugės? Argi negalima 
tesirūpina. | įtraukti į partijines eiles

Šis momentas zyrą toks nors porą .tūkstančių lietu- 
svarbus, kad mes nebegali-"vių? 
me šio klausimo daugiau 
atidėti. Jeigu mes norime, — 
kad ir čia Amerikoj fašiz
mas ir visokia reakcija bū- stambių
tų nugalėta, tai turime bu- fabrikų vartų, kaip Gegu- 
davoti tą vadovybę, be ku- žės Pirmosios minėjimai, 
rios nei negalima tikėtis jo
kios pergalės atsiekti.

Tad nusispręskime, drau
gai, atlikti sekamą parei
gą: Komunistų Partijos na- 
h’iai turėtų įrašyti į savo 
partiją mažiausia po vieną 

narį. O tie draugai

auga. Italijos, Francijos, i 
Lenkijos, Čechoslovakijos, 
J u:g o s 1 a v ijos komunistų 
partijų narių skaičius pra
lenkia'visas kitas partijas— 
skaitomas milionais. Lietu
vos Komunistų Partija taip
gi smarkiai auga.

Jungtini^ Valstijų Ko
munistų Partija taipgi eina 
pirmyn, nors ne taip spar
čiai, kaip kituose kraštuose,

savo pusėje Brow derizmas, paskleidęs 
■turi kapitalą, spaudą, radiją 'daug demoralizacijos komu- 
ir daugeli kitų priemonių. |nistų eilėse, dabar jau lik
ti iems daug lengviau kovoti | viduotas 
prieš darbo žmones, negu , 
darbo žmonėms už savo bū- myn.

I viviuvuclS. Partija atbuda- 
'vėtą. Jinai žygiuoja pir- 

Tūkstančiai naujų
I narių prie jos prisideda.

“Darbininkai turi vieną di-j Tarp lietuvių, tačiau, ne- 
delę jėgą — tai vienybė, simato tokio didelio entu- 

Gaila, kad neužtektinai jos zįazmo budavoti darbininkų 
yra.
ša koją darbininkui.
būna taip, kad darbininkas 
padeda 
streiką,
Kas yra

pats ir Jungt. Valstijose, 
tik čia kur kas “aukštes
niame” laipsny). “Mūsų” i

. Dažnai darbininkas ki- klasės' partiją. Abelnai 
. Dažnai .įman> mes esame pusėtinai 

tame darbe atsilikę. Tik 
Chicagoj ir Brooklyne par- 
tijiniš veikimas kiek geriau 
pastatytas. Kapsuko- K bu
bąs, atrodo, pavyzdingai 
veikia. Brooklyno Lietu- 
ių Komu n i s tų, Kliubhs

fabrikantui laužyti 
eidamas skebauti.”

Kanadoje, tas

kapitalistai išleidžia šimtus 
milijonų ,doleri^ darbininkų1 riją.

taipgi gražią turi savo isto- 
Bet iš kitų kolonijų

naują

na- 
ku-

Ką sakote, draugai ir

J. Gašlūnas.

Philadelphijoj Įvyko 20
1 ’ į susirinkimų prie

VVashington. — Gyveni
mo reikmenys dabar 30% 
brangesni, negu vidutiniai 
buvo nuo 1935 iki 1939 me
tų.

Dauguma žuvų negali 
lyti ore. .. . , ■
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SOVIETŲ
Rašo prof. S. Va vilo v, 
Sovietų Sąjungos Mokslų 

Akademijos Pirmininkas

PENKMETĖS PLANAS MOKSLINIAM DARBAM IŠVYSTYTI
mokslo pasiekimus.” Planą visai Akademijai ir .lėktuvai ir kurias/galima Sovietiniams moksliniu- paskirtas įrengimui bota- žemės gamtines dujas ii
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Sovietų vyriausybė nau
jame Penkmetės Plane lai
ko svarbiu reikalu moksli
nius darbus. Tatai lengva 
suprasti. Kiekviename šio 
plano puslapyje matome, 
kaip moksliniai - techniki
nis pagrindas dedamas pra
monei, žemdirbystei ir va- 
žiuotei.

Juozas Stalinas pastate 
sovietiniams mokslininkams 
įdomų ir garbingą uždavinį 
—pralenkti artimoj ateityj 
mokslinius užsienių pasieki
mus.

(“Aš neabejoju, — sakė 
Stalinas šiemet vasario mė
nesį, — kad jeigu mes tin- 
karnai par emsime savo 
mokslininkus, tai jie greitoj 
ateityje ne tik pasivys, bet 
ir pralenks užsieninius

mokslo
(“Mokslas yra vadina

mas mokslu todėl, kad jis 
nepripažįsta jokių stabų- 
dievaičių, — pareiškė Stali
nas 1935 m. lapkrityje, —ir 
mokslas nebijo pakelti ran
ką prieš mirštančius ir nu
senusius dalykus, nes jis 
atydžiai klausosi patyrimų 
ir praktikos balso.”)

Sovietu mokslininkai tin
kamai atliks šį uždavinį. 
Mūsų šalies žmonės, valdžia 
ir partija visuomet nepa
prastai šiltai rūpinosi savo 
mokslu ir mokslininkais, ir 
tas rūpestis aiškiai mato
mas šiame Penkmetės Pla
ne. Didelė pinigų suma pa
skirta tolesniam ugdymui 
mūsų Akademijos, sovieti
nio mokslo centro.

Dabartiniu laiku Sovietu 
Mokslų Akademijos prezi
diumas ir jos skyriai ir in-

josios įstaigoms.
Jau apsvarstyta darbai, 

kuriuos turės atlikti litera
tūros ir kalbų, istorijos ir 
filosofijos, geologijos ir ge
ografijos skyriai. Dabar 
diskusuojama' sumanymai 
kitiems skyriams.

Atominiai Tyrinėjimai
Planas kiekvienam Aka

demijos skyriui užima po 
stambią knygą, nors jame 
tik trumpai išdėstyta dar- 

kuriuos 
1946 ir

ir tech-

bai ir tyrinėjimai, 
reikės atlikti tarp 
1950 metu.

Fizikos, chemijos 
niniu mokslu klausimai už
ima ypatingai svarbią vietą 
akademiniame Penkmetės 
Plane.

Fiziniai - matematiniuose* 
moksluose mūsų plane yra 
eilė klausimu, surištu su

stitutai svarsto Penkmetės atomų branduolių ir kosmi-

Kas Jie Tokie?
Trumpos biografinės žinelės apie’' tūlus paskelbusius asmenis, 

kuriu vardai kartais minimi Įvairiuose rašiniuose. 
Parankioj"© J. BARK.US

Aksakov, Konstantin Ser- dama marksistinį turinį su 
a • y -a -z-v - —~ - Z-X. V ' • V T • V Vi as- 

neoro- 
Tūli jos raštai

gejevič (1817 - 1860), Ser- menišku jausmu, ypač 
gejaus Aksakovo sūnus, triai kritikuodama 
Žymus rusų dvarininkų in-. mantikus.
teligentijos atstovas, publi-11923 metais Minske tapo iš- 
cistas ir istorikas.
literatūros kritikas, jis rej- bendru
kalavo literatūroje tikroviš- • tūrno - kritičeskije Očerki. 
kūmo ir visuomeniškai nau-■ Po 1917 m. revoliucijos ji- 
dingų polinkių. Rašė taip- nai sugrįžo Rusijon ir ne
gi eilių ir dramų. Vienas trukus numirė, 
žymiu slavofiliškos srovės! --------
ideologų, skelbęs, jog slavų! Alabathis, senovinės 
tautos griežtai skiriasi sa- maičių dievybės vardas, įra- 
vo ypatybėmis nuo “vakari-i sytas Lasickio žemaičių die
niu” tautu, v v

Kaipo leisti viename rinkinyje, po 
antgalviu, “Litera- H

ze-

vų sąraše. Lasickis ją lai- 
! ko vyriška dievybe, t. y., 

Aksakov, Ivan Sergejevič ■: dievaičiu, kurio pagalbos 
šaukiasi linus- minsiantieji 
arba šukuosiantieji. ' Nar
butas savo raštuose tos die
vybės vardą rašo Alabatis, 
tarydamas tai esant mote
rišką dievybę ir ją gretin
damas su Egipto deive Izi
de, kuri išmokiusi egiptie
čius geriau išdirbinėt linus, 
globojusi jų išdirbimą ir to-

(1823-1886), antrasis Serge
jaus Aksakovo sūnus. Pub
licistas, poetas ir visuome
ninis darbuotojas, slaviškų 
idėjų populiarizuotojas. Re
dagavo kelis žurnalus ir 
dienraščius. Be žurnalisti
nių straipsnių visuomeni
niais, politiniais ir filosofi
niais klausimais, rašydavo 
ir eilių, pilietiniais motyvais, dėl buvusi vadinama Isis

Linigera. Narbuto spėji
mu, linai kilę iš Egipto; 
jiems paplitus į kitas šalis, 
drauge išsiplatinęs ir linų 
globėjos įvaizdis.
Alabatis žodžio kilmė labai 
neaiški.
rinktose lietuvių 
esą užrašyti linus minant 
dainuojamos dainelės žo
džiai: -Ei Batti, Batti, Ba- 
tuže mano, perleisk man tą 
mergaitę.” (Pagal Mūetuv. 
Enc.)

Aladdin. Taip pavadintas 
svarbiausias asmuo pasa
koje apie stebuklingąją lėm- 
pą, vienoj iš 1001 nakties 
arabiškų pasakų. Toj pasa
koj sakoma, būk Aladdinas 
įsigijęs stebuklingą lempą, 
kurią patrynus pas jį atle
kiąs gerasis genijus (kaip

p a mėgdžiodamas Nekraso
va. Sendamas šis Aksako
vas patapo fanatišku rusiš
ko tautiškumo garbintoju ir 
savo straipsniuose aštriai 
kritikavo inteligentiją už 
paneigimą “tautinės dva
sios.” 1878 m. buvo laiki
nai ištremtas iš Maskvos už 
pasakytą aštrią kalbą, ku
rioje smerkė rusų diploma
tijos nuolaidavimus vakarų 
Europos valdžioms. Jisai 
agitavo už sujungimą visų 
slaviškųjų tautų į vieną po
litinį kūną Rusijos vadovy
bėje; žinoma, neduodant ly
gių teisių kitoms slavų tau
tybėms.

Akselrod, Ida (gimus apie 
1870 m. Vilniaus gub., mirė 
1917 m.), rusų socialdemo
kratų veikėja ir literatūros 
kritikė. Dėl veikimo seno- lietuvių Aitvaras) ir išpil- 
siose revoliucinėse organi-’dąs visus Aladdino norus, 
zacijose (“Narodnaja Vo- Iš to paeiną ir dabar dau
ba”) 1893 m. išvyko į Švei- gely kalbų vartojamas po- 
cariją, kur įstojo į Rusijos sakis: “Ar ne Aladdino lem- 
socialdemokratų partiją, pą jis turi, kad jam viskas 
Baigė Berno universitetą, ltaip sekasi.” 
gaudama filosofijos dakta
ro laipsnį. Bendradarbiavo 
Šveicarijos ir Vokietijos so
cialdemokratų laikraščiuo
se. Daugiausiai rašė lite-

įsimais, derin

Tačiau

Nesselmanno su- 
dainose

kams teks spręsti uždavi
nius dėlei žibalo ir kietųjų 
kuro medžiagų.

Kasyklų klausimai užims 
stambia vieta techninių 
mokslų • skyriuje.

Bendrosios apšvietos sri
tyje bus pagaminta raštai 
svarbiais istorijos, filosofi
jos, literatūros, ekonomikos 
ir teisiu klausimais.L-

Mokslinės Ekspedicijos
Mes dar ne pilnai paga

minome programą moksli
nėms ekspedicijoms - ke-

ir 
medžių apdirbimo atmatas; 
jis tyrinės ir būdus nau
joms gumos rūšims daryti.

M e t a Jurgi jos Institutas 
tyrinės naujas priemones 
geležiai, plienui ir spalvo
tiems metalams apdirbti ir 
naujiem sudėtiniam meta
lam (lydiniam) išrasti.

• Maskvoje dabar rengia
ma laboratorija, kuri ypač „

nišku daržu.
Bus atstatyta centralinė 

Astronomijos Observatorija 
Pulkove, kurią vokiečiai vi
siškai sunaikino; taipgi bus 
atsteigta Astronominiai-Fi- 
zinė Observatorija Kryme.

Gana didelės pinigų su
mos paskirta pastatymui 
Pulkove stoties tolimiesiems 
žemės drebėjimams tėmyti, 
Vanden-Fizinei stočiai Kry- spręs klausimus, kaip turi 
me ir panašiems įrengi- 1 ~fl’ ‘ ‘ 
mams.

Organinės Chemijos In
stitutas, kuris trumpu lai
ku bus pastatytas, spręs to
kius klausimus, kaip dirbti
nės gumos (robo) gamini
mas, organinių dažų išvys
tymas, cheminių siūlų dirbi
mas ir vaistų gaminimas.

Šis institutas taipgi užsi- visas savo jėgas ir žinoji- 
ims klausimais, kaip tiks- mą šiam uždaviniui išspręs- 
liau išnaudot gaunamas iš ti.

būtų naudoti (raketiniams) 
artilerijos šoviniams. Dujų 
nagrinėjimas taikomas ir 
kitoms technologijos ša
koms.

Nėra abejonės, kad sovie
tiniai chemikai plačiai iš
vystys žinojimą apie chemi
niu elementu artimumą ir 
jungimąsi, jų cheminių ir 
atominių jėgų veikimą įvai
riuose junginiuose, chemi
nes jų atmainas ir atominių 
branduolių vyksmus. Bus 
dedama pastangos tikrai 
susekti, kiek ir kokių ša* 
lutinių medžiagų išsivysto, ilionėms šiai Pėnkmetei, bet 

bus tyrinėjama tinkamos 
pramonei jėgos bei medžia
gos Šiauriniame Kaukaze, 
Sovietiniame Azerbaidžane, 
poliarinėse (šaltosiose). sri- 
se ir Uraluose. Vien tik 
šiemet bus išsiųsta daugiau 
kaip 60 ekspedicijų į tokius 
tyrinėjimų žygius.

Visatiniai Spinduliai
Varoma toliau pirmyn vi

satinių - kosminių spindulių* 
tyrinėjimai Alagoz ir Pa- 
miru kalnuose.

G e o 1 oginės ekspedicijos 
vyks į Vidurinę Aziją, Ry
tini Sibirą ir Tolimuosius 
Rytus.

Vandenynų Mokslo (Oke- 
anologijos) Institutas pla
nuoja tyriamuosius žygius 
į šiaurinę Pacifiko Vande
nyno dalį.

Kelios ekspedicijos šie
met išvyks tyrinėti senovi
nės kultūros ir istorijos- 
archeologijos ir senųjų ga
dynių gyvių ir-augalų pa
laikų.

Naujų Mokslo Rūmų 
Statyba

Daug šimtų milionų rub
lių bus išleista statyti nau
jiems Akademijos institu
tams ir gyvenamiems moks
lininkų namams per seka
muosius penkerius metus.

Tarp 50 naujų stambių 
rūmų moksliniams tikslams 
bus pastatyta institutai Or
ganinės Chemijos, Metalur
gijos, Mašinų 1 Statybos* 
Mechanikos, Automatinių 
Įrengimų, T e 1 emechanikos 
(greitųjų tolimųjų 
nojimų), Kasyklų 
ir kt.

Varoma pirmyn 
nės Fizikos Instituto staty
ba. Bus padidintas Fizikos 
Institutas.

Daugiau kaip 1,200 akrų 
plotas Ostankino srityje

kuomet skaldomi atomų 
branduoliai ir kokių jėgų 
galima gauti iš tų medžia
gų.

Geologija
Geologijos ir geografijos 

srityse, tarp kitko, bus iš
samiai studijuojama Paci- 
fiko Vandenyno plotai, jū
rų dugne ir vandenyje; taip 
pat bus tiriama, kodėl eina

bifti statomos salės, kad jo
se balsas būtų gryniausiai 
ir geriausiai girdimas, be 
atbalsių priemaišų.

Čia dar tik trumpas nau
josios Penkmetės Plano 
braižinys moksliniams dar
bams išvystyti.

Mes viską darysime tam 
planui įvykdyti ir aukosime '
Į* • — • v • • •
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nių (pasaulinių) spindulių 
tyrinėjimais.

Mūsų fizikai ir kiti spe- žemyn Kaspijos Jūros ly- 
cialistai nagrinės nepapras- gis; kaip susidaro geležies 
tus šios mokslo šakos reiš
kinius ir išdirbs būdus ato
mų branduolių jėgai pa- 
liuosuoti, kas labai daug 
žada žmonijos ateičiai.

Mūsų fizikai tęs tyrinėji
mus medžiagų ypatybių, 
kuomet jos būna arti abso- 
liučio zero (nubaus).

(Absoliutis zero yra 460 
laipsnių šaltyje pagal Fah
renheit termometrą ir 273 
laipsnių žemiau zero pagal 

i “lietuviška” termometrą — 
Centigradą. Menama, jog 
absoliučiame zero nustoja 
judėjusios medžiagoje visos 
molekules, tai yra, neapsa
komai mažyčiai atomų jun
giniai.)

Bus daug dirbama, kad 
galima būtų išvystyt oxy- 
geno (deguonies) naudoji
mą metalų pramonėje.—Jau 
pirmesnės žinios rodė, jog 
Sovietai pradėjo vartoti' 
oxygena metalų apdirbime.

Pagal naująjį planą, tarp 
kitko, bus ištirta įvairios 
medžiagos, kurios tik pu
siau praleidžia elektros sro
vę.

Daug dėmesio yra krei
piama į astronomiškąją fi
ziką. Astronomija, kaip ir 
fizika, glaudžiai susirišus 
su atomų branduolių jėgos 
klausimais.

Bus studijuojama įvairios 
dujos, kuriomis galima bū- 

, tų varyti kuo greičiausi šiol.

Valgio Kiekis ir Amžius j

Nuo trenksmų ir išgąsčių 
kariniuose frontuose iškri
ko nervai ne tik daugeliui 
kareivių, bet ir trim nuo
šimčiam jankių gydytojų.

iLt Kl*? tir ' z. i- i?** .'..'i JA

ir žibalo mineralai žemėje 
ir kaip toliau vyksta įvai
rios geologinės atmainos.

Biologija
Biologinių mokslų skyriu

je bus daromi tolesni tyri
mai kas liečia augalų ir gy
vių išsivystymą, ir kaip su
sidaro proteinai - baltimiai 
(vadinami fiziniu gyvybės 
pamatu). Bus stengiamasi 
patirt, kaip mikrobai (- bak
terijos veikia vieni į kitus 
skirtingose medžiagose.

Fiziologai ir toliau tyri* 
nes aukštesniuosius nervų 
veiksmus pas žmones ir gy
vulius.

Technika
Išdirbta plati programa 

techniniams mokslams. Čia, 
tarp kitko, bus tyrinėjama 
mechnizmų dalių judėjimo 
nuolatumas, šalutinis jų 
virpėjimas, statybinių dalių 
patvarumas, lėktuvų ir ki
tokių sparnų veikimas ore.

Bus daroma tyrimai, kaip 
plačiau išvystyti anglies 
pavertimą į dujas požemy
je, ir studijuojama klausi
mai dėlei didžiųjų garo 
karščių ir jo spaudimo.

Suplanuota tyrimai, kaip 
galima būtų laidais toli 
perleisti smarkiąsias elek
tros sroves ir kad jų per
leidime nesieikvotų tiek 
elektrinės jėgos, kaip iki

susiži- 
mokslo

Chemi-

Ar Pačios Bakterijos ! PALESTINOJ
J 1 /VJLjJCiO 1 Ui vJJ

Sirgdina ir Marina?
Sovietų akademikas Alek

siejus Speranskis darė tyri
mus gyvuliukams, ar jie su-

Skaičiuojama, kad žydai 
Palestinoj turi 60,000 slap
tos apsigynimo armijos, 
vadinamos Nagana. Prie 
jos nepriskaitoma Sterno

Smegenų Bendradar
biavimas su Viduriais

serga tik todėl, kad į jų kū- vadovaujami teroristai, 
ną patenka gana daug ligos 
bakterijų.bakterijų. Kanadiečiai gydytojai J.

Kai kurie kralikai buvo Ernest Ayre ir W. A. G. 
apkrėsti daugybe pavojingi; Bauld atrado, jog vitamino
streptokokkų ir kitų ligų 
bakterijų, tačiaus jie nesir
go ir nedvėsė. Bet kai kra- 
likui buvo įdurta ir tik tru
putis tokių bakterijų į krau
ją įleistą, jis greitai apsir
go. Nuo pavojingų bakte
rijų įleidimo į vienas krau
jagysles kralikai greičiau 
dvėsė, negu nuo tiek pat 
bakterijų įleidimo į skirtin
gas kraujagysles.

Po visų bandymų, Spe
ranskis priėjo tokią išvadą, 

L*. : ‘S. / "r A

B-l stoka maiste taipgi pa
deda vėžio ligai išsivystyti.

Ausų būgneliai yra tokie 
ploni, kaip kad colį padali
nus į 250 dalelių. Besikrapš- 
tant ausį, galima lengvai 
sugadint būgnelį.

kad liga žmoguje ar gyvu
lyje prasideda tada, kai 
bakterijos tiesioginiai suei
na su jautriųjų nervų, galū
nėmis. 
.’hil.-1, .-siffAp ■:.,!i»£*'NI,.i;\c ■ •» ,z "Vk ■ -• • • L.'rL ■ ' •• .. • . • » .1A

S o v i e t i nis profesorius 
Konstantinas Bykovas at
rado, kad širdis, kraujagys
lės ir kiti vidujiniai kūno 
organai nuolat siuntinėja 
nervais žinias 
apie tų organų būklę. O 
s m a g e n ys grįžtamaisiais 
nervais duoda viduriams, 
širdžiai ir kitiems orga
nams patvarkymus, kaip jie 
turi veikti dėlei bendrosios 
kūno gerovės. .

smagenims

Kolos pusiausalyje Sovie
tai atrado naujas geležies 
kasyklas.

Nematomos radaro ban
gos iškepa pralekiančius per 
jas paukščius.

Persivalgymas trumpina! sutrumpėja.” 
gyvenimą, įspėja Chicagosi Pats Carlsonas yra 71 
Universiteto mokslininkas! metų amžiaus, liesas ir jud- 
dr. Anton J. Carlson. irus.

Žinomas medikalis ame
rikonų rašytojas dr. Glen- 
dening tvirtina, kad persi- 
valgymas labiau amžių 
trumpina, negu vidutinis al
koholio gėrimas. Su Glen- 
deningo nuomone galima ir 
nesutikti. Nes apdraudos 
kompanijos, kurioms pri-H .. . ....
klauso milionai amerikiečiu, . ai_ / nao Y
atrado, kad alkoholis trum- ™et’na’ ' .7 
pina pusmetį iki kelių metu 
amžiaus, žiūrint, kiek kas 
gėrė. . , r

tt,. i maisto dalis.Di. Cai Isonas, tačiau, Į . , . . . . .. ,. . i 4- • Fletcheris tvirtindavo,specialiai per ketverius me-1. x , *.14./ , . 4 liog taip valgant užtektųtus tyrinėjo, kaip maisto C, 1 •«um4inimts atsilionia baI-!desetko unc1^ nlalsto Per 
, . v. , . ,v. . 1 T. , 'diena vidutiniai dirbančiamturn ziurkiu amžiui. Jis at-' 1 o‘•v • e n v . , v. !žmogui. Svare yra 16 un- rado, jog nedaseriant ziur-| .j

kės, jos ilgiau gyvena.
Jisai šėrė viena žiurkių 

grupę kasdien; kitai jų 
grupei davė ėsti kas antra 
diena. Trečia žiurkių gru-| 
pė buvo šeriama per dvi die-' 
nas paeiliui, o trečią 
nieko negavo, apart 
dens. Ketvirta jų 
ėdė per tris dienas ir tik 
ketvirtą dieną turėjo -be 
niaisto apsieiti’. Dar viena i 
žiurkių grupė buvo nuolat 
peršeriama.

Visos' tos žiurkės gyveno 
po tam tikrą, skirtingą lai
ką, iki padvėsė. Ir štai kas 
pasirodė. Trumpiausiai gy
veno tos, kurios persiėsda- 
vo; po jų greičiausiai stipo 
žiurkės, kurios kasdien bu
vo šeriamos. Toliau dvėsė 
žiurkės, kurios vieną iš ke
turių dienų be maisto pra
leisdavo. Šiek tiek ilgiau 
už jas gyveno tos, kuriom 
neduota ėdesio vieną iš tri
jų dienų.

Ilgiausiai gyveno žiurkės, 
kurios kas antrą dieną nie- nešiu ir miršta, kaip liudija 
ko negaudavo.

Be to, žiurkės, maitintos dhi. 
tiktai kas antra diena, ma
žiau sirgo vėžio liga, ir pas 
jas vėžys vėlesniame avižiu
je pasirodė, negu pas kitas 
žiurkes, kurios buvo daž
niau šeriamos.

Dr. ■ Carlson sako, 
žmogus ka<* liečia mitybą 
esąs nelabai skirtingas nuo 
žiurkės. Kartu jis užreiš- 
kė: “Kuomet žmogus per-j 
sivalgo, nutunka ir pasida-i 
ro gležnas, tai . jo amžius.1

Kuomet Permaža Maisto
A m e r ikonas Fletcher’is 

išgarsėjo tuom, kad jis per ? 
ilgą metų eilę kalbėjo ir ra
šė, jog turime kuo geriau
siai sukramtyt maistą. Jis 
mokydavo tol maistą kram- "T 
jtyt, kol jau negalima susi-

‘’imėtina, jog ilgiau kram- 
; tant, maistas ne tik susmul
kinamas, bet seilės jau bur
noje virškina krakmolines

ei jų.
Jei asmuo nesunkiai dir- 

ba ir jeigu jo maiste gana 
būtinųjų dalių — proteinų 

•(baltimių), mineralų ir vi- 
4 uie ;taminih gal ii’ užtektų 

kaip Fletcheris sako. 
vallCBet kuomet maisto iš tik- 

gruDė!rųjų per mažai, tai gręsia 
iv /]/savotiški pavojai.

Neginė i jamas dalykas, 
ikad nuo nedavalgymo dau- 
'giausiai žmonių serga džio
va, ypač, jeigu jų mityboj 
buvo permažai proteinų. 
Antra vertus, persivalgan; 
tieji ir nutukę daugiau ken
čia nuo vėžio ligos, cukrali
gės, širdies ligų ir kraujo 
peraukšto spaudimo.

Dvi Uncijos Ryžių Indė
nams ir Mirtis

Anglijos kolonijoje Indi
joje dabar yra milionai pa
laipsniui badaujančių žmo
nių. Jie gauna tik po dvi 
uncijas ryžių grūdų per 
dieną. Tokiu būdu jie pa
silaiko gyvi tik keletą mė-

kad

tautinis indėnų vadas Gan- 
Jis įspėja, kad jeigu 

Anglija arba Jungtinių Tau
tų pašalpų organizacija U 
NRRA neduos indėnam 
daugiau maisto, tai šiemet 
daugiau jų badu išmirs, ne
gu Ii943 metais. O tada ba
das nužudė tris milionus In
dijos žmonių.

Jei persivalgymas trum
pina žmogui amžių, tai tik-

; rasis maisto trūkumas kur i 
(kaš greičiau žmogų marina. *
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po.pat kaip ir tu ir vėl gyveni Atung’e ir 
Amei’joj. Nėra mirties. Gamtos ne
pergalėsi. Gyvenimas eina visados...

Kai Močou’a su Lifum išėjo iš kamba
rio, tai ji ir paklausė jo, kodėl jis ne
atvažiavo anksčiau.

(Tąsa)
Jao’as patarė Lifu’i parašyt straipsnį 

apie “Mokslą ir Taoizmą”. Arba, da ge
riau, knygą. Lai tai bus Jao palikimas 
pasauliui, Lifu’o ranka perduotas. Lifu’s 
turėtų taipgi parašyt “Mokslinį Čuang- 
ce’s komentarą.” Dapildyt jį patėmiji- 
mais, brėžiniais iš biologijos ir kitais 
moderniniais moksliniais įnešimais, kad 
prirodžius, jog Čuangce turi ryšių su 
naujovės mokslais. Jis jau gilioj seno
vėj 'pranašingai kalbėjo apie begaliniai 
mažyčius ir begaliniai didelius daiktus, 
be jokių mikroskopų, be jokių teleskopų. 
Kaip jis kalbėjo apie medžiagos nesunai- 
kinamumą, apie šviesos greitį, apie gam
tos garsus, apie daiktų matuojamumą ir 
nema tuo jaunumą, apie žinybos subjekty- 
vingumą krba asmeningumą. Tik atsi
minkit dialogus efiro su begalybe, šviesos 
su nieku, debesio su migla, upelio dva
sios su šiaurių jūra. Gyvenimas yra am
žinas bėgis, ir visata yra pasėka tarpu- 
savės veikmės tarp jėgos ir medžiagos, 
tarp energijos ir daikto, tarpe viešpata
vimo ir pasitraukimo. Toks veikalas 
būtų stebėtinas. Čuangce savo idėjų ne- 
išdėstė moksline kalba, tačiau jojo taš- 
karegis buvo mokslinis ir naujovinis.

—Negalėjau, katuke. Aš einu dabar 
seklio darbą, labai slaptai. Vieno as
mens vardą aš turiu slaptybėj užlaikyk 
Šanghai’juj eina narkotikų turgus, ten 
juos gamina viena įžymi asmenybė. Iš 
ten svaigalai plinta į visas puses. Daug 
jų eina į Tiencin’ą. Darysim ten kratą. 
Aš jau buvau ten, apsižiūrėjau, patyri
nėjau.- Man pavesta išnagrinėt šį dalyką 
ir visą kontrabandos eigą. Nė žodelio 
negalima apie tai paskelbt chiniškuose 
laikraščiuose, apie tą milioninę kontra
bandą, kad nesukėlus miniose nebesuval
domos japonų neapykantos. Bet Lon
dono ir Niū Jorko laikraščiai jau plačiai 
tatai išgarsino, nes toji kontrabanda ga
dina anglų ir amerikiečių biznį, žema 
netikusia konkurencija. Gal išeis koks 
mėnuo tam dalykui ištirt. Todėl aš ne
noriu susitikt su žmonėmis čionai, kad 
kuo mažiausiai žinotų, jog aš šiauriuose.

kad sekantis susi- 
bus gegužės 7-tą, 
svetainėje. Visi da- 
Labai svarbu daly

bai savi m u ose Centro
Dar svarbiau iš-

Pranešamas iš Lietuvos
L

Drg. A. Bimba Parvežė Brangių 
Žinių iš Lietuvos

Jao’as vis dar kalbėjo ypatingu savo 
dvasiniu nuojėgumu, nors iš viso atro
dė, kaip negyvėlio lavonas.

Lifu’s buvo giliai paveiktas. Jis ir 
. pats žinojo, jog anas senovės taoistas fi

losofas Čuangce kalbėjo apie relatyvumą, 
apie tarpusavį dalykų prigulmingumą. 
“Gyvatė pavydi vėjui, o vėjas pavydi 
akiai.” Tik pridėk apačioj paaiškinimą 
—šviesos greitį per sekundą ir didžiausį 
vėjo ar viesulo greitumą. Tiesa, jo te
orija apie padermių raidą, apie evoliu
ciją — žmogaus išsirutuliojimą iš arklio 
—atrodo juokinga.

—Bet, — tarė Lifu’s, baigdamas, — 
mokslą aš dabar atidėjau į šalį. Aš 
darbuojuos ant žmogiškųjų vabzdžių, pa
razitų. Kai tik pamatau kur, tuoj su- 
maigau.

Senelio Jao lūpos krustelėjo:—Pasau
ly yra daugiau tų nelemtų vabzdžių, ne
gu tu juos galėtum išganabyt. Perspė
ju jus, vaikeliai-mano. Bus karas, di
džiausias Chinijos istorijoj karas. Kas 
atsitiks jums, kas gali žinot! Bet aš ne
sibijau, nesibijokit ir jūs. Ir Chinija ko
vos. Japonija ją privers kovot, ar ji 

\norėtų ar nenorėtų.* Tik paklausykit, 
ką sako Mania apie tuos ruduosius ait- 

7varus japonus...
Mulan’a žinojo Manios neapykantą ja

ponams, o iš prigimties ji buvo ramiau
sias ir taikingiausias sutvėrimas.

Senelis Jao priilso, bekalbėdamas, tai 
Lifu’s su Močou’a patykiuko išmovė iš 
kambario, bet Mulan’a pasiliko su 
veliu. Tada jis jos paklausė, kaip 
huav

T , —Ji ištekėjo ir jau turi vaiką.
Jao’as nusišypsojo:—Gerą seklio dar

bą anuomet padariau, ar ne? Dabar tu 
pati turi būti sekliu.

—Gal nebereikės. Bet, tėvel, ar tu ti
ki į nemirtingumą?

—Kvailystė. Ne to mokė taoistas Ču
angce. Gyvenimas ir mirtis yra pats 
tas gamtos įstatymas. Tikras taoistas 
vien tik triumfuoja ant mirties. Jis 
miršta linksmiau už kitus. Jis nebijo 
mirt, nes jis tik grįžta atgal į gamtą. 
Čuangce nenorėjo, kad jį mokiniai palai- 

• dotų. Mokiniai bijojo, kad jo ten kirliai 
nesuėstų nepakasto. O jis jiems atsa
kė:—Ar ne vis tas pats? Nepakastą ma
ne suės kirliai, o pakastą suėš skruzdės 
ir kirmėlės. Kam imt nuo vieno ir duot 
kitam? Aš bent nenoriu, kad vienuoliai 
melstųsi ant mano šermenų...

Ir senelis nusijuokė laibu senuolišku 
juoku. Duktė jo Mulan’a stebėjosi to- 
kiuo jo dvasios stiprumu:—Tai, tu, tė- 

, vėl, netiki į nemarumą?
■—Tikiu, dukrele, tikiu. Aš esu nema

rus tavyje, tavo sesutėj, Afei’juj ir vi
suose gimusiuose iš mano vaikų vaikuo
se. Aš vėl iš naujo gyvenų tavyje,

—Afei’jus, Čen San’as ir Asuan’as ga
li tau suteikt Jinių,—patėmijo Močou’a.

Tai Lifu’s ir nuėjo, pirma pas Poją. 
Po ja vargšas gydėsi, namię. Prastai at
rodė. Veidas pageltęs, kančių, ir sąjū
džių iškraipytas. Jo pilnos po ūsiukais 
lūpos priminė jojo motiną Sidabrinę Už
laidą. Jis pasakė Lifu’i, kaip jis pripra
to prie to baisaus svaigalo Tiencin’o vieš
buty, kai numirė jojo teta Linksmoji 
Giesmė. Vienas patarnautojas padavė 
jam užsirūkyti japonišką “Auksinio šikš
nosparnio” papierosą. Ten būta įmaišy
ta baltų miltelių. Užsirūkė. Jam labai 
gardžiai patiko. Paprašę daugiau, taip 
ir priprato. Daugybė žmonių rūko to
kiuos svaiginamus popierosėlius.

Savaites pabaigai parvažiavo namo 
Asuan’as. Lifu’s su juo gerai išsikalbė
jo; kartu buvo ir Čen San’as, Mania ir 
kelios moterys. Asuan’as visuomet mė
go Lifų ir štai ką jam paaiškino.

— Mes, muitinių darbuotojai, be gink-

te-
Li-

tymus prieš ginkluotus japonus ir korė
jiečius kontrabandistus. Mes suimam 
jųjų prekių, kiek kada galim. Kas savai
tė įvyksta susirėmimų. Gelžkelių tar
nautojai turi keblumų. Kas rytas iš pa
sienio atpyška specialus pilnas prikrau
tas kontrabandos traukinys į Tiencin’ą. 
Prekės išverčiama ant stoties, kad čia 
pat aplinkui paskleįsti arba toliau per
siųsti į Šantung’ą. Keletas japonų sargų 
saugo tas iškrautas prekes. Bent po de
šimt prekinių vagonų ateina kasdien, o 
kiekgi kontrabandos peyeina trokais, 
sunkvežimiais. Iš pradžiųvjaponai būda
vo mandagesni: jųjų militariniai valdi
ninkai reikalaudavo specialių prekinių 
vagonų kontrabandos prėkems pervežt. 
Jeigu mūsiškiai chinai gelžkeliečiai ne
paklausydavo, tai jie būdavo apkaltinami 
“nekooperuoją^ nuoširdžiai su draugiška 
kaimyniška valdžia” arba “esą prieš-ja- 
poniškai nusiteikę.” Kai dabar, tai ja
ponai nebevargina savęs, kad taip prašyt 
ar reikalaut tų vagonų. Nebereikia tų 
baikų. Ginkluoti japonai sumėto savo 
kontrabandą į antros ir trečios klasės va
gonus, išvaiko važiuolius, sugadina sėdy
nes, langus, apdaužo darbininkus. ĮKai 
kada prireikia paskutinę minutę prika- 
bint prekiniai vagonai, ir traukiniams 
tenka pasivėluoti.

—O kągi veikia geležinkelių sargai? 
—paklausė Lifu’s.

—Na kągi jie darys? Kontrabandis- 
tai, kaipo' svetimšaliai, yra apsaugomi ir 
nepaliečiami, ir gelžkelių sargai nieko 
jiems negali daryt, negali jų liest. Jie 
tik žiūri ir širdijasi. šią .savaitę dau
giau' šimto japonų varu įsiveržė trauki
niu, apspardė, apkūlė gelžkelio valdinin
kus ir muitinės darbuotojus, nes jie ne
galėjo rast sau vietos.

—Tai kaipgi taip yra, kad mūsų sar
gai neginkluoti?—

(Daugiau Bus)

LDS 109 Kuopos Veikla
Man išrodo, kad Ciceros 

LDS 1.09 kuopos veikimas di
desnis darosi. Kas kartas kas 
nors naujo įvyksta. Vasario 
23 d. buvo gražūs ir dideli šo
kiai. Tokio puikaus, sėkmingo 
parengimo Ciceroj nebuv.o pir
miau. Tai buvo kariu priėmi
mui vakaras. Svetelių buvo ne 
tik iš Ciceros ir Chicagos, bet 
ir iš lioselando. Bus gražaus 
pelno,

Kuopa laike savo metinį 
susirinkimą ir turėjo keletą 
laiškų iš Centro, reikale bal
savimų Centro Valdybos, taip
gi Seimo klausimu. Todėl nu
tarė sekantį susirinkimą šauk
ti per laiškus. Visi nariai, įsi- 
temykite, 
rinkimas 
Liuosybės 
1.v va ūki e. 
vau t
Valdybos.
rinkti delegatus į Seimą, ku
ris įvyks birželio menesį.

Dar vienas dalykas, tai iš
girsti delegatų raportus iš An
tros LDS Apskrities konferen
cijos ir išgirsti valdybos ra
portus suorganizavimui jau
nuolių kuopos Ciceroj. •

Balandžio 18-tą įvyko LDS 
109 kuopos posėdis, kartu su 
jaunimu ii- tapo sudaryta jau
nimo kuopa. Dalyvavo gražus 
būrelis jaunimo, vietinių, iš 
Chicagos, J. Sakalas, patarė
jas. Labai ačiū jam. Ant vie
tos sudaryta valdyba:

Pirmininkas Arthur Waller, 
1531 So. 50th Court.

Vice-pirmininkas Jonas Mi
kužis, /Dk39 So. 49th Avenue.

Protokolų sekretorė Bertha 
Dočkus, 1304 So. 48th Court.

Finansų sekretorė Eleanore 
Staskus, 1828 So. 48th Court.

Iždininkas Edward Dočkus, 
1304 So. 48th Court.

Korespondente Stella Ma-

Biznio ir sporto komitetas: 
William Matas, 1333 So. 49th 
Court ir Ferdinand Haynes, 
1216 So. JjOth Ave.

Visi geri, darbštūs jaunuo
liai. Linkėtina gerų pasekmių 
ir prašau senių padėti jau
niems veikiipe. liagilikite savo 
.jaunuolius prisidėti prie jau
nuolių. Maciau Tiesoj rašoma 
apie Ciceros jaunuolius. Ta- 
mistos taipgi paraginkite savo 
jaunuolius. ’ tegul prisideda 
prie mūsų jaunuolių veikimo.

štai J. Stulgaitis padare 
, pradžią, • įrašydamas jauną 
mergaitę Genevieve Trumpo
kas. C. Stanevičienė pažadėjo 
įrašyti ir W. Matas pažadėjo

Baigdama dar kartą prime
nu gegužes 7-tą. Visi dalyvau
kite susirinkime, 8-tą valandą 
vakare.

E. Stulgaitienė,
Korespondente.

Kaip atrodo Lietuva? Kaip atrodo Vil
nius? Kaip atrodo Kaunas? Kaip atrodo 
Klaipėda? Kaip atrodo kiti Lietuvos miestai 
ir kaimai?

Ką dabar kalba, ko trokšta, kaip gyvt^ 
na, ką veikia, ką planuoju išlikusieji Lietuvos 
žmonės?

Taipgi pasakys apie tai: Ar pasiekia Lie
tuvos žmones mūsų jiems teikiama pagalba? 
Kokiu būdu, kokiais keliais pasiekia? Ar Lie
tuvos žmonėms dar yra reikalinga mūsų pa- 

Antanas Bimba galba? Jeigu reikalinga, tai kokia?

A. Bimba Kalbės Šiuose Mitinguose Šiomis Dienomis: 
Newark, N. J.-- Gegužės (May) 8, Šv. Jurgio Salėje,

180 New York Avė. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga nemokamai.
Dainuo^ Sietyno Choras, vadovystėje Walterio Žukui.

Shenandoah, Pa.“ Gegužės (May) 10, West End Hall,Shenandoah, Pa.“ Gegužės (May) 10
Pradžia 8 v. v. Įžanga nemokamai.

Wilkes-Barre, Pa.-Gegužės 11, Liet Progresyvių Salėje
325 E. Market St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga nemokamai.

Scranton, Pa." Gegužės (May) 12, D’Aquino Salėje,
1258 Providence Rd. Pradžia 2 vai. dieną.
Bus Rodoma Filmoš, kurias parvežė A. Bimba iš Lietuvos.

New Haven, Conn.-Gegužės 17, Liet. B-vės Namo Salėje,
243 Front St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga nemokamai.

reen Street,Waterbury, Conn.-- Gegužės 19, Salėje 103
Pradžia 3 vai. d feną. Įžanga neinokamaj/

Massachusetts Kolonijų datos bus _paškelbt^Zbiskutį vėliau. Būtų 
gerai, kad prisiųstų užsakymus padaryti plakatus. Jeigu viršminėtų 

LPTK Skyrių Reng? Kom./fori ką daugiau pridėti prie skelbimo, praneš
kite sekamu antrašu: 7

L. P. T. K., 417 LORIMER ST., 
Brooklyn 6, N. Y.

Washington. — Patikim-1 
ta, jog per bombos sprogi
mą kariniame laive Solar 
žuvo vienas leitenantas ir 6 j 
jūreiviai.

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.

--------------r———     ' ————

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

Kt^f,.-,^^. ^„. . fJY''<ę^'^jŽI^MiiI*TjjPaįj^*^^Z-*>'Ąl^,*^,*,«:’ '-‘uf Į'lį^-y.-^V'li^.^^'^

Telef. HUmboIdt 2-7964

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

VALANDOS: 6_g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
’ PURLIO

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitSs prie manęs dieną * 
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
PHILADELPHIA, PA.

•M

Telefonas Poplar 4110

-ĄMČ ,*fl
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Antanas Bimba |kariai išbėgioję'namo ar į miškus, kiti su. ginklais pey-

Ką Aš Mačiau Tarybų 
i Lietuvoje
(Trumpi dieniniai užrašai) 

(Tąsa)
Gruodžio 2

Šiandien Filharmonijos salėje įvyko koncertas. Tai 
buvo graži meninė iškilmė. Taip aš labai norėjau išgirs
ti tą garsųjį Lietuvos Ansamblį, ir išgirdau!

Pirmoji programos dalis susidėjo iš Ansamblio dai
nų ir šokių. Tai dainavo, tai šoko! Liaudiškos dainos, 
liaudiški šokiai! Ansamblio nariai apsirengę lietuviš
kais tautiniais kostiumais. Ansamblio mokovas ir di
rektorius yra Jonas Švedas, užsitarnavęs ir atsižymėjęs 
Tarybinės Lietuvos artistas. Visa siela -jis yra atsidavęs 
tam Ansambliui ir visai meninei kūrybai. Visų gerbia
mas ir mylimas žmogus. Jam rūpi, kad jo vadovauja
ma organizacija gerai gyvuotų, gražiai dainuotų. Jam 
rūpi, kad jo organizacijos nariai būtų pasitenkinę ir tu
rėtų prie tų sąlygų geriausį gyvenimą. “Jonas švedas,” 
viena jojo pagelbininkių pasakė, “rūpinasi tik kitais, 
tik mumis visais, o savo reikalus tiesiog pamiršta...”

Ansambliui baigus savo programos dalį, laike per
traukos nuėjau pasikalbėti su artistais, pasveikinti juos 
už puikų pasirodymą. Vietos už scenerijų mažai, susi
grūdimas didelis. Kadangi salė neapšildyta, tai artistai 
pusėtinai sušalę. Pasikalbėjau su Švedu, žodžiu kitu 
su artistais, ir pertrauka pasibaigė.

Gal bus įdomus šis incidentas.: Tarp kitko, Švedas 
sako: Tik bėda, kad, ot, aš neturiu parankaus kūrybai 
buto. Gyvenu mažam kambaryje prie sandėlio, nėra ši
limos, negalima nieko kurti. Tuojau Komisarų Tary
bos pirmininkas Mečys Gedvilas jam atsakė: “Turime 
jums tuojau surasti tinkamą butą. Paskambink man 
rytoj ir pasitarsime.” Ir pamaniau aš: Toks aukštas vals
tybės vyras, kaip Gedvilas, suras laiko ir rūpinsis to
kiu dalykėliu, ,kaip artistui tinkamo buto parūpinimas! 
Nereikia prie jo eiti be kepurės. Jam rūpi visų žmo
nių reikalai.

Su butais, ypatingai apšildytais, kol kas Vilniuje be 
galo sunki padėtis. Tiek daug namų sugriauta, tiek 
daug žalos kitiems padaryta, jog dar ims geroką laiką 
visus vilniečius aprūpinti parankiais, gerais, šiltais 
butais. \

Po koncerto draugai nuvežė mane parodyti dar 
vieną buvusį dvarą, vadinamą Verkiais. Jis randasi tik 
už^keleto kilometrų nuo Vilniaus, ant labai gražios aukš
tumos. Dabar jis paverstas Komunistų Partijos Cent- 
ralinio Komiteto pagalbiniu ūkiu. Čia irgi vokiečiai šei
mininkavo ir paliko ūkį be gyvulių, be padargų. Pasta
tai apleisti, reikalingi didelio remonto. Bet trūksta me
džiagų, trūksta darbo jėgų tuojau imtis už atstatymo. 
Tačiau per vienus metus šis tas padaryta. Jau ir gy
vulių įsigyta—turi apie 40 karvių, 26 arklius, ir šiek 
tiek smulkesniu. Karvės prižiūrimos moderniškai, jos 
yra dviejų^ rūšių—juodmargės ir žalmargės, visiškai ge
rai atrodo. Arkliai netaip gerai veikiausia yra šeriami, 
jog kai kurie jų atrodo per kūdais. Esą dar ne per 
seniai gauti, todėl nespėta juos atšerti.

'Gal čia bus vieta plačiau pakalbėti apie tuosius pa
galbinius ūkius. Juos vyriausybė suteikia kiekvienai 
įstaigai, kuri tik sutinka rūpintis prižiūrėjimu ir žemės 
apdirbimu. Iš tokio ūkio įstaigos tarnautojai papildo 
savo maisto reikalus — prisiaugina daržovių, gauna pie
no ir mėsos. Šiuo tarpu, kai sąlygos dar taip sunkios, 
tie pagalbiniai ūkiai sulošia svarbų vaidmenį pagerinime 
įstaigų tarnautojams būklės.

Ir ne vien tik įstaigos turi teisę gauti ir gauna pa
galbinius ūkius. Fabrikai bei įmonės taip pat turi to
kius ūkius. Pav., Tabako Fabriko pagalbinis ūkis yra 
be galo svarbi parama to fabriko darbininkams. Jų val
gykla, kurioj jie gauna šiltus pietus, beveik visas daržo
ves gauna iš to ūkio. Tik fabriko gaspadorius skundė
si, kad pereitą vasarą burokai neužderėjo, bet bulvių ir 
kopūstų turėsią iki valios.
Gruodžio 3

Šiandien buvo nepaprastai pilna ir svarbi diena. Bu
vau pakviestas aplankyti Raudonosios Armijos Lietu
viškąją Diviziją. Ir reikalas buvo labai gražus ir mums 
amerikiečiams svarbus. Tai bus ypatingai svarbu Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komiteto nariams ir prieteliams. 
Atsimenate, kai Lietuvos išlaisvinimas atrodė dar labai 
toli, kai lietuvių tautos drąsieji, jaunieji sūnūs kovojo ir 
mirė karo frontuose, mes rinkome, pirkome ir siuntė
me jiems įvairių dovanėlių. Tarp kitko, pirkome ciga
retų ir jiems siuntėme. Sakėme: Draugai, lai šios nors 
labai kuklios dovanėlės parodo jums, kad mes, Ameri
kos lietuviai, visa siela esame su jumis ir vėliname jums 
sunaikinti žiaurųjį priešą.

Jau dabar pasakysiu ir storai pabrėžiu: Nesutikau 
dar tokio lietuvio karininko ir eilinio kario, kuris išliko 
gyvas iš tų žiaurių kovų ir dabar arba būtų armijoje 
arba jau civiliniam gyvenime, kuris neatsimintų tų mū
sų dovanėlių. Kiekvienas širdingai dėkoja ir Komite
tui ir visiems Amerikos lietuviams už tą paramą. Kiek
vienas sako: Taip džiugu, taip malonu buvo gauti tų 
dovanėlių, jog ne vienam džiaugsmo ašaros ištrykšdavo 
iš akių ir ūpas pakildavo kovoti, kovoti, kovoti iki pilnos 
pergalės.

O vienas drąsus partizanas pasakojo tokį stebėtiną 
atsitikimą su tomis mūsų dovanomis. Jų būrys gavęs 
mūsų cigaretų, ir kažin kaip pas juos užkliuvęs vienas nu
meris dienraščio Laisvės. Jie paėmę keletą cigaretų, 
parašę laiškutį ir sudėję į Laisvę pasiuntė hitlerinės ar
mijos lietuviškam būriui. Laiške pasakę: Matote, Ame
rikos lietuviai eina su mumis, eina su demokratiją, eina

ėję į mūsų pozicijas. Visas hitlerininkų armijos būrys 
pakrikęs! ; /’ . ;/ . . ‘ L/1 '\

Partizanas pasakojo man tąjį įvykį su tokiu pakeltu 
ūpu, su tokiu šiltu dėkingūmu amerikiečiams, jog atrodė, 
kad vėl jis pergyvena tą visą epizodą. ’ ■

Atleisite, nuklydau aš nuo temos. Atsimenate, drau
gai, kai nebegalėjome gauti cigaretų pasiųsti kovūnams, 
paklausėme tabako kompanijos agento patarimo ir nu
pirkome gana daug pakelių tabako, ir pasiuntėme. Agen
tas sakė: Dar geriau, daugiau naudos iš tabako. Ką jūs 
užmokėsite už šimtą cigaretų, tai už tuos pačius pinigus 
(iš vieno pakelio) karys galės pasidaryti net keturis šim
tus cigaretų. Kompanija sutiko prie kiekvieno pakelio 
pridėti užtenkamai popierio, ir prilipdyti mūsų parašytu^ 
lietuviškus tiems kovūnams geriausius linkėjimus.

Tai buvo berods paskutinis rūkalų siuntinys, 
štai jis tiktai dabar pasiekė Vilnių!

Susitarėme, kad tos dovanos bus išdalintos kariams 
mano atsilankymo į diviziją proga.

Susidarė toks gražus, toks gilus įspūdis, kokis re
tai kada sukuriamas bet kokioj žmonių sueigoje. Išsi
rikiavo lietuviai kareiviai, keletas tūkstančių jų. Nie
kada savo gyvenime nebuvau buvęs taip arti prie tiek 
daug kariuomenės.

Pradėjome dalinti dovanas, o filmininkai filmavo. 
Paskui mes su armijos vadais sustojome šone, o pro mus, 
griežiant benui, maršavo armijos grupės. Tas. irgi buvo 
nufilmuota.

(Daugiau bus)

CHICAGOS ŽINIOS
Daug Susirinko Pamatyti Judį 

Iš Lietuvos

vie-r 
pu- 
pa- 
lai-

Sukelta Dar $591 Vilniaus 
Institutui

Pirmadienio vakare, bal. 
22, kaip ir sekmadienį, Lietu
vių Auditorijoj stokavo 
tos gausiai atsilankiusiai, 
blikai. Vėliau atėję turėjo 
sieniais ir prie durų visą 
ką stovėti.

Rodomuose judžiuose atsi
lankiusieji matė tokius pat 
aktorius, kaip ir jie patys — 
Tarybų Lietuvos žmones, savo 
brolius ir sesutes įvairioje gy- 
fabrike, ant ūkio, mokyklose, 
fabrike, ant ūkio, mokyk lost, 
dailės ir kultūros darbe, spor
te ir visokiame 
be.

Ko nesimatė 
bos iš Tarybų 
vežtuose judžiuose, tai fra
kuoti! ir sutanuotų didelių 
asabų. Rodoma buvo Lietuvos 
liaudis, įsiūčiais, paskendus 
atstatymo darbe, kurianti 
šviesesnį rytojaus darbo žmo
nių gyvenimą.

žiūrovams, be išimties, pri
minė artimus ir suprantamus 
gyvenimo vaizdus. Todėl ne 
dyvai, kad jie taip atydžiai 
kiekvieną j u d žiu veiksmą tė- 
mijo su dideliu atsidėjimu.

Matėme patį Antaną Bim
bą judžiuose su Tarybų Lietu
vos įvairiais pareigūnais pasi
tarimus turint, lankantis fa
brikuose ir kalbantis su jų 
darbininkais. D a 1 y v a ujantį 
Tarybų Lietuvos rinkimų mi
tinguose : mokytojų konferen
cijose ir daugelyje kitų 
bių vietų ir sueigų.

Pertraukoje M. Zald 
kas 

rykščiame mitinge nėra 
ir nori Vilniaus Institutui pa-

tverybos dar-

Ir

prieš vokiečius! Ir stebėtinas dalykas atsitikęs:' Vieni

Antano 
Lietuvos 

judžiuose, 
ir sutanuotų

minė', kad jeigu

Bim-
par-

svar

prisi- 
vaka- 
buvę

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

ir estai, rengiasi 
iškilmių.

apvaikščiojimas
įvyks šeštadienį,

REIKIA

San Francisco, Calif
Pabaltijo Tautinių Grupių 

Parengimas
Pabaltijo tautinių grupių 

komitetas, kurį sudaro lietu
viai, latviai 
prie didelių

Gegužinis 
ir koncertas
gegužės 11 d., Sokol Hall, 739 į 
Page St., S. F. Durys atsida
rys 7 vai. Programa prasidės 
8 vai. Prograipps išpildyme 
turėsime svečių dainininkų iš 
Los Angeles, Calif. Dainuos 
drg. A. Levanienė, gerbiami 
ir mylima lietuvių dainininke 
Pacifiko pakraštyje.

Taipgi dalyvaus ir lietuvių 
menininkai iš L. A. ir vietiniai 
nuo estonų tautos.

Po programos bus šokiai iki 
vidurnakčio prie geros orkes- 
tros. įžanga tik 75 centai.

Pelnas nuo parengimo ski
riamas dėl įrengimo Pabalti- 
jos kraštuose ligoninių. Kvie
čiame visus vietinius ir iš apy
linkės atsilankyti ir paremti 
naudingą darbą.

Komitetas.

PAPRASTŲ DARBI NINKU
/

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI

NUOLATINIS DARBAS

NATIONAL FIREPROOFING
CORPORATION

JURNEE MILL ROAD
SAYREVILLE, NEW JERSEY

(106)

aukoti, tai dabar gali tai pa
daryti. . /'

Dar graži dalis atsilankiu
sių su aukavo $591.

Toliau Antanas Bimbą atsa
ke j įvairius klausimus. Atsa
kymai nusitraukė iki vėlumos. 
Klausėjai norėjo sužinoti 
daugelio dalykų. Jiems vi
siems buvo patenkinančiai pa- 
aiškinta-atsakyta.

Tiek dar reikia pridėti, kad 
ant ju.džio, kaip ir pirmam 
mitinge, buvo katalikiškos pu
blikos nemažai. Iš jų užsilai
kymo ir rimto klausymosi į 
atsakymus, tenka suprasti, 
kad jie buvo patenkinti, suži
noję, jog Lietuva nėra pra
puolus, kaip bėgliai Prunskiai 
ir šimučiai jiems meluoja.

Rep.

Jeruzale. — Arabai de
monstrantai čia šaukė: “ša
lin Angliją ir Ameriką!”

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
gcg. 8 d., 7:30 v. v. 103 Green St. 
Malonėkite dalyvauti, nes bus svar
bių reikalų aptarimui. Taip pat pra
šome užsimokėti duokles į Centrą, 
ateikite ir tai padarykite, nes jau 
laikas. Nors dauguma pasimokėjo, 
bet yra ir kur nepasimokėjo, nevil- 
kinkito, žinote, kad pinigai Centrui 
šiais 
prie

metais reikalingi prisirengimui 
išleidimo knygos. — F. Sekr.

(105-106)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

geg. 8 d., 8 v. v. LDP Kliub/> salė
je, 408 Court St. Draugai/būtinai 
dalyvaukite šiame susirinkimu nes 
yra daug svarbių dalykų aptarimui. 
- V. K. Sheralis, sekr. (105-106)

įvyks

PARDAVIMAI
Puiki proga nusipirkti 15 akrų viš

tų farmą, 12lh Avi*., Dorothy, N. J. 
7 akrai gatavi sėjimui vaisių mel
džiu ir grapes. 300 ft. vištinyčių. 
Automatiški fountains. 4 kambarių 
namas. 50x22 darbo šapa su kam
bariais; 3,000 White Leg Horn Lay
ers. 1942 Fąrmall “B” Tracktor su 
plųgu, akėčiom, corn planter, culti
vator. Bėgantis vanduo, 32 volt, 
electricity. Pereitų metų jeigos 
$3,400. Kaina $11,000. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės pas John S. 
Carlson, 2152 — 59th Street, Brook
lyn 4, N. Y. Telefonas BE. 2-8737.

(101-106)

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, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus 
DEKENS OINTMENT, arba 
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-oz. $2.00. Ekstra didele 
16-oz $5.00.

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

jsigyk 
rašy- 

$1.00;
dėžė

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.
MĮĮrr*-'- - ?• Balanced Brand Vita-O-Mineral Tabletę

kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi- 
rer' deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų.
F1;,. Užtenka tik trijų tabletėlių j dieną. Naudin-

ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me- 
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 

* Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas
L ’ mes apmokame.

2- Balanced Brand Vitamin B-Complex 
f ,;maTableteles naudinga yra vartoti kiekvienam, 
■ ' dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di-

delj palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks- 
. tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 

vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 

už 1000 bk $5.95, prisiuntimą mes ap- 
mokame.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletelės 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 Tabletelės, 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 
spaudimą 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbu
kusi protavimą arba neveiklius lytiškus organus; Už 16 oz. bonka (pint), 
Ūk $7.75.

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

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—MetroSta., Dept. C, Angeles 55. Calif.

SUPERINTENDENT 
PATYRĘS. 22 SEIMŲ NAMAS. 

GERA ALGA. 
DICKENS 2-1965

(107)

REIKIA PROSYTOJŲ
Prie geros rūšies vyriškų koutų. Nuolatinis 

darbas. GERA ALGA. S. MARKOWITZ, 
17 EAST 16TH ST., New York City.

(109)

REIKIA DAILYDŽIŲ
Sustatytojai ir Sulcidėjai, prie 1 šeimos 
namų, prie didelio namų statybos darbo; 
unijinės algos, nuolatinis darbas, viela River 
Edcc, N. J., 1D miliutų nuo George Wash- 
ington Tilto. Imkite No. 11 busų prie tilto 
iki Vorhics Ave., River Edge, eikite 2 bloku 

vakarus; užmokame round trip fėrą.
Charles H. Reis Homes
PHONE ORADELL 8-1500

(106)

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18Q8 has been issued to the undersigned 

. to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 104B-106 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. .>

JOHN HENRY JORDON 
Tim’s Tavern

Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, tarpe 35-40 metų am
žiaus. Esu singelis, 40 m. amžiaus. 
Rinito 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)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 19309 ims been issued to the undersigned 
Io sell beer, al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Imw at 
1112 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of

101B-106

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

NOTICE 
RL 5068 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 554 DeKalb Avenue, Borough of 1 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

KNOSEK RESTAURANT, INC.
554 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given Ihal License No. ■ 
RL 1924 has been issued to the undersigned I 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control ‘ 
Law at 787 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed i 
on the premises.

SALVATORE ABBRACIAMENTO 
Liberty Ave., Brooklyn, N. Y. į787

NOTICE is hereby given that License No. I 
RL 1703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under ; 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 654 Jamaica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD DOERR
651 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 1493 has been issued to the undersigned

Kings, to be consumed off the to sell beer, wine a.nd liquor at retail under

JACOB TOMKIN
1112 Nosl rand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 'is hereby given that License No. 
GB 19166 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
954 - - Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER DELL ELBA 
954 •— Broadway, Brooklyn, bi. Y.

NOTICE “is hereby given that License No. 
RL 1519 has been issued to tlic undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1707 Shecpshead Bay Rd., Borough of 
Brooklyn. County- of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN FREEZĄ
1707 Shecpshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 328 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ROGERS
328 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1221 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARCELLA V. HESTERBERG 
1221 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1714 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3521 Quentin Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET M. HAMILL
3521 Quentin ltd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at -retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4416 — 4 th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises)

< VINCENT JOHN DALTON
4th Ave., Brooklyn, N. Y.II 10 —

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

NOTICE 
RL 5085 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Brooklyn, County 
on the premises.

NICK
229 Smith St.,

of Kings, to bo consumed

TORTORELLO 
Brooklyn,

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 917 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

PAUL KATZ\_
917 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1680 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 537 — 86th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD JI. SAUNDERS
537 — 86th St., Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 380 Hamilton Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SODUS GULLOTTO 
Bridge Tavern

380 Hamilton Ave., Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8496 has been issued to the undersigned 
to Hell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 857 Pulaski Street, Borough of 
Brooklyn, Čounty of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS BENINATT
357 Pulaski St., Brooklyn, N. Y.

REIKALINGOS 
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORĖS
SU AR BE PATYRIMO 
NUOLATINIS DARBAS 
VAKACIJOS SU ALGA

Lengvus Išdirbiniai 
Linksma Aplinka 

Vien tik dieninis darbas
Kreipkitės

DU-RAY MILLS, Ine. 
Michelin Building 

MILLTOWN, N. J.
(J0l»)

REIKIA MERGINŲ
Prie Lengvo

Sustatymu Darbo
GERA PRAD1NP. MOKESTIS— 

PRISIDEDA BONAI
PYRAMID

ELECTRIC CO.
415 TONNELE AV., 
jersey CITY, N. J.

(109)

DEŠRUKIŲ 
IŠDIRBIMAS

TAIPGI
FRANKFURTER

IR BACON
Pjaustymas ir

Vyniojimas
Nuolatinis Darbas

SU
GERA ALGA

Kreipkitės į Superintendent
8 A. M. iki 11 A. M.

MERKEL, INC.
94-11 Sutphin Blvd.

Jamaica, L. L
(KH»)

REIKALINGA 
MERGINA ARBA MOTERIS

Dirbti pas Turtingą Šeimą
Pageidaujamu, kad turėtų patyrimo valgio 
daryme.

Del daugiau informacijų kreipkitės pas

MRS. V. ADAMS
14 Hayden Ate., Great Neck, N. Y.

 (103-105)

MERGINOS. Longvaa, švarus fabriko darltKs. 
40 valandų savaitf. Laikas ir pusė už virš
laikius. Mokama Bonai ant individualų pro
dukcijos uždarbių. Apmokamos vakacijos ir 
Ligoje Pašalpos. 1 blokas 8th Avė. Subvė, 
2 blokai IRT subvė. DUNCAN MFG. CO., 
Inc. 10-41 — 47th Ave., Long Island City, 
N. Y.  (106)

REIKIA DARBININKU
Su ar Be Patyrimo—

" AUDĖJŲ Vyrų ir Moterų
METMENŲ RAITYTOJAI Vyrų ir Moterų
ABELNAI DARBIN4NKV-DAŽYTOJŲ IR PRINTUOTOJŲ VYRŲ 
RANKOM SUKfiJŲ 
SUSTULPINTOJV 
VERMUV 
MISC. SPINDIME OPERATORĖS 
Su Patymmu— 
STAKLIŲ TAISYTOJAI 
GARO VAMZDŽIŲ ĮRENGĖJAI

KREIPKITĖS 1

Cheney Brothers Employment Office
116 HARTFORD ROAD, MANCHESTER, CONN

K Uli)

Vyrų 
Moterų 
Motorų 
Moterų
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Susilaukė Sūnelio
Aldona ir Frank Kelly susi

laukė pirmagimio sūnelio ba
landžio 25-tą. Sūnelis 8 sva
rų ir 14 uncijų, pirmoje ke
lionėje turėjo būti pagelbė
tas operacijos priemonėmis. 
Jauna motina su naujagimiu 
randasi St. John’s ligoninėje. 
Tikimasi, kad už keletos die
nų galėsią grįžti namo.

Aldonos (buvusios miners- 
villietės Mulerčikiūtės) moti
na Marijona Krunglienė, iš 
karto buvusi labai susirūpinu
si dukterimi, džiaugiasi nau
ju anūku, šis jau trečias jos 
anūkų gentkartčje. 
duktė, Urbaitienė, 
du kūdikius, - viena 
savo “senutėmis
ateina į mūsų pramogas.

Jos kita 
jau auk Ii 
anūkė su 

ir tėvais jau

Daugiau Pasveikinimų 
LDS Seimui

Susivienijimo 1-mos 
veikėjas, pridavė LDS 
dar sekamus, per jį 
pasveikinimus LDS

Jonas Grubis, Lietuvių Dar
bininkų 
kuopos 
centrui 
duotus 
Seimui:

Po $1 : M. Giraitis, G.. Ku
raitis, J. Kovas, J. Rušinskas, 
J. Kairys, P. Babarskis, Geo. 
Dulkė, V. Čepulis. J. Litvins- 
kas, J. Dobrow, M. Kraujai is, 
St. VerteFka, M. Matulevičius, 
J. Dainius.

Pirmiau gauti pasveikini
mai jau buvo paskelbti. Dar 
norintieji pasveikinti LDS 
Seimą, skubiai priduokite 
sveikinimą rinkėjui J. Gru- 
biui, 64 Ten Eyck St., Brook
lyne.

Greita Galvosena 
Išgelbėjo

Sėdėjus ramiai prie vežimė
lyje paguldyto kūdikio prie
šais namą, 255 4 3rd
Brooklyne, Mrs. Jeanette 
Cresenzo pamatė troką 
vairuotojo visu smarkumu 
pūškuojant ant jų. Čia pat

MOTINU DIEN4 NEW YORKE MINĖSI 
ME SU TIKRA PARAMA MOTINOMS
Nėra motinai didesnio apsun-j 

kinimo jos darbe ir blogumo 
ant širdies, kaip šeimininkystė 
be pakankamo maisto namuo
se. Kada jinai turi daug bėginė
ti iš vienos krautuvės kiton, 
jieškinėti, ar kartais neras kur 
centu pigiau produktų, bet, ne
radus pagal savo išteklių, grįž
ta su pustušte našta. Kada ji 
ant stalo dėdama valgį žino, jog 
jos šeima negaus pasitenkini
mo skoniui nei užtenkamai iš
laikyti šeimos gerą sveikatą, 
smagią nuotaiką.

O tokia padėtis laukia dide
lės didžiumos visų mūsų šalyje 
motinų, jeigu kainų kontrolė

Now Yorko City-wide Citi
zens Committee, kurio nugar
kaulį sudaro unijinis judėjimas, 
paskelbė viso miesto skale masi-

na mitingą Motinų Dieną, gegu
žės 12-tą, Lewisohn Stadiume.

Stadiumas pasirinkta po to, 
kai parkų komisionierius Moses, 
republikonas, neleįdo vartoti 
Central Park, sakydamas, kad 
Central Park mitingų aikštė 
esanti vartojama “tiktai patrio
tiškiems mitingams ir muzika- 
liškiems festivalams.” Ginti 
žmonių duoną nuo sugarmėjimo 
į pelnagrobių kišenius, anot po
no komisionieriaus, turbūt ne
patriotiška.

Komitetas buvo sudarytas 
tuojau po to, kai Kongresas 
sužalojo OPA. Komiteto garbės 
pirmininku yra Mrs. Eleanor 
Roosevelt; pirmininku majoras 
O’Dwyer, o laike jo nebuvimo 
mieste majorą pavaduoja Paul 
Ross.

TEATRAI

Scena iš dramatiškos, pilnos žmonių pasiaukojimo ir 
meiles savo kraštui ir žmonėms Tarybų Sąjungos fil- 
mos “Days and Nights,” balandžio 27-ta pradėtos ro
dyti Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke. 
Greta šios, rodo baisų Varšavos miesto sunaikinimą ir 
jo atstatymo darbus.
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St„
Del 
be i 
at-į 
bu-; atre rodomoji 

vo vyresnės jos dvi mergaitės, * and Nights,” 
4 ir 5 metų ir kaimynų mer
gaitė, 7 m.

žaibiškai, Mrs. Cresenzo , Stalingrado gynėjų, 
stvėrė kūdikį iš vežimėlio ir . tinią, kuris buvo tuo stebuklu, 
bloškė 
p'ačią 
trokas 
ir pavertė, vežimėlį 
no ir atsimušęs 
kur ji su vaikais sėdėjo, susto
jo. .

Trokas priklauso švaros 
Departmentui. Jo vairuotojas 
Norman Campbell buvęs 
jęs pietauti netolimame 
taurane. Paliktas trokas 
judino riedėti pakalniui.

Days and Nights” Pagerbia 
Stalingrado Gynejtj^

Antra savaitė Stanley T.e- 
filma “Days 

gaminta Tarybų 
atvaizduoja bega- 

garbingų 
Pasišven-

Sąj ungoje, 
; linį pasišventimą

MIRE
Powell-Povilaitie- 

amžiaus, gyvenusi
Florence 

nė, 58 m. 
70-34 57th Drive, Maspeth, 
mirė namuose, gegužės 3 d. 
Kūnas pašarvotas Bieliausko 
koplyčioje, 660 Grand St. Bus 
palaidota gegužės 7 d., Šv. 
Jono kapinėse.

Paliko nuliūdusius vyrą Jo
seph, du sūnus, dr. Algerd 
Powell ir Joseph, Jr., dvi duk
teris, Mrs. Florence Niles ir 
Mrs. Bette Hoffmann, vieną 
anūkę, taipgi keturias seseris, 
Amelia, Julia, Pauline ir An
na.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborins Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Now Yorko miesto CIO pra
eitą pirmadienį buvo sumobi
lizavusi masinį .pikietą prie 
Republikonų Partijos Nacio- 
nalio Komiteto būstinės, Įlo
ti;! Roosevelt. Pikietai perspė
jo Rep. Partiją (amerikoniš
kai žinomą, kaipo GOP-Grand 
Old Party), jog balsuotojai 
atsilygins ateinantį lapkritį, 
jeigu OPA (kainų kontrolė) 
bus sužalota Kongrese. _•

Pikiete buvo ir unijisty var
totojų. Visi yra pasipiktinę 
republikonų kongresmanų di
džiumos pasimojimu sunaikin
ti kainų kontrolę.

Michael J. 
i sportininkų

nai, Ellsworth B. Buck ir Hen
ry J. Latham, balsavusieji 
prieš OPA, yra. ropublikonai.

C rota pikio!o, 
atvirutes ir peticijas rinkti pa
rašams ir jais bombarduoti se
natorius, reikalaujant kainų 
kontrolės.

Pirmadienį pietų laiku ren
giamas masinis mitingas kai
lių d įstrik te — 29th St. ir 7 th 
Ave.

Darbo Partija, Komunistų 
Partija ir net tūlos darbinin
kų pašalpinės ruošia atvira
me ore mitingus, vaikų veži
mėlių paradus, maršavimus 
aplink blokus ir juose renka 
parašus už kainų kontrolę.

Iš puošnaus, labai rūpestin
gai saugomo viešbučio Wal
dorf-Astoria, New Yorko, iš-

> vertos brang- 
akmeninių gražmenų ir kaili
nių.

CIO išleido i vogta $32,300

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys vyrui. Pageidaujama, kad būtų 
laisvų pažiūrų. Didelis kambarys. 
Privažiavimas geras, trys blokai nuo 
Crescent St. stoties, važiuojant Ci
ty Line. Galite užeiti vakarais nuo 
4 vai. Petras Kisielius, 566 Crescent 
St., Brooklyn, N. Y. (103-1051

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

mergaites 
ir vyriausią 
dar palietė,

tolyn. Ją 1 
mergaitę 
apibraižė 
su triūsk i- 

sienon ten,

nuė- 
res- 
išsi-

Firma Užkamandavusi 
Gegužinės Areštus

Į New Yorko Bendros Ge
gužinės Paradą buvo atvykus 
grupė Phelps Dodge Co. strei- 
kierių iš Elizabeth, N. J., 
esantieji kovos lauke jau ke
turi mėnesiai. Ant jų nešamos 
vėliavos žmonės metė aukas 
streikierių paramai, 
areštavo būk tai už 
nimą” vėliavos.

Wesley Mitchell,
vadovaujančio United 
trical Radio & Machine Wor
kers Lokalo 441 sekretorius, 
sako, kad juos pašaukus į 
naktinį teismą jie tenai ęado 
kompanijos advokatą jų be
laukiant. Tuo Vemdamiesi jie 
kaltina firmą įkišus savo pirš
tą į suruošimą to arešto.

Ypatinga ir 
Yorke pirmiau 
tyta daugelis 
liavų, pravestų
ir įvairiems tikslams. Tokių 
rinkliavų paveikslai yra ma- 

i spaudoje daug kartų, bet 
kas dėl to neareštuodavo.

Rinkėjus 
“išnieki-

streikui
Elec-

tas, kad. New 
yra buvę ma- 
panašių rink- 
jvairių grupių

Prieš Unijistą Būta 
Suokalbio

ko- 
spaudoje pasirodė 

pūsta “žinia,” būk 
Richard Kuntzsch 
(kidnapinęs) tūlą 

žinia”

Prieš keletą savaičių 
m orei nėję 
gerokai i 
unijistas 
pagrobęs
panelę Agnes Bowers, 
atrodė burbuliška.

šiomis dienomis darbininkų 
spaudoje išsiaiškino, kad ta
sai unijistas, brooklynietis, na
rys Wholesale and Warehouse 
Workers Lokalo 65-to, stik- 
launės darbininkas, buvęs pa
skirtas suorganizuoti kitą tos 
industrijos šapą, Fine Arts 
Glass Co., 4th Avo., Brookly
ne. Jis tą panelę prisikalbi
nęs važiuoti su juo į unijos 
ofisą. Važiavę taksiku. Jinai 
su juo nuvažiavusi į tos šapos 
mitingą ir kalbėjusi, po to 
pasirašiusi unijos nario kortą, 
apleidusi mitingą savo noru ir 
subve išvažiavusi.

Unija kaltina, kad 
apskrities prokuroras 
McDonald tuos faktus
pė nuo g^rand jury, sudaryda
mas įspūdį, būk toji panelė 
buvusi pagrobta. Unijos 400 
stewardu, dalyvavusių mitin
ge praeitą pirmadienį parei
kalavo išmesti prieš Kuntzsch 
sudarytus kaltinimus, kaipo 
neteisingus, kaipo “tiesioginę 
ataką ant darbininkų judėji
mo.” •

Kings 
Miles 
nusie

Quill, CIO Tran- 
Unijos preziden- 
pikieto vadų, pi- 
pareiškė:

tas, vienas iš 
k i etų o d am as,

“Būnu 
streikuose 
mėnesius 
darbininkų 
naikinti, jeigu OPA priešams 
pavyks sunaikinti kainu kon
trolę.”

Du New Yorko kongresma-

pastaruosius šešis 
ir žinau, kad visi 
laimėjimai bus su-

Komunistams
Labai svarbus susirinkimas 

įvyks šį antradienį, gegužės 
7-tą, 8 vai. vak., 419 Lorimer 
St. Nariai prašomi atnešti 
Daily Worker’iui gautas au
kas, prašomi tam tikslui ener
gingai pašidarbuti iki susirin
kimo. Valdyba.

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

650 5th Ave., kamp I9th St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

PAJIEŠKOJTMAT
Pajicškau Nikodemo Striugio ir 

Motiejaus Šteinio. Iš Liteuvos kilę 
nuo. Šakių kaimo, Pajevonio valse. 
Gavau laišką nuo Simono Striugio, 
iš Hamburgo, Vokietijos. Prašo, kad 
pajieškočiau juodviejų. Prašau kreip
tis po 8910 — 107th Avė.
Park, N. Y. Telefonas: MI. 2-3108.

(104-106)

Ozone

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St«.BROOKLYN «. N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI • !

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tirpė Barrlion ir Marcy Arei.)

R’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

7

Valkų Ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.
Fotografas

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių. 

padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame- 

Rei- 
ir

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N.

Tel. ST. 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

, BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Bteičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalni esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenrnore 5-6191

5 9—12 ryte Valandos. į i—8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime {vairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

nelygiose, kartais atrodančio
se beviltėse kovose, jų eilės 
retėja, 
laikyti 
giau. nacių 
sunku.

Užbaigą 
Daug tokių 
rodom i o, j i 
pamatyti Stalingradą laimėto
ju, bet mes laimėjome karą. 
Iš griuvėsių keliasi naujas 
Stalingradas, naujas Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda. Ir jeigu 
mes būsime išmokę, kaip iš
laikyti taiką pasaulyje, Sta
lingrade ir šimtuose kitų Ta
rybos Sąjungos ir visos Euro
pos miestų, kaip kad ir Paci- 
fike, gyvens laimingesni žmo
nės. Jeigu...

Karas, ar taika, priklauso 
nuo mūsų susipratimo ir vei
kimo. Film a “D a y s and 
Nights” yra iškalbus taikos 
ambasadorius. Matykite 1

Music Hall Programa
Radio City Music Hall 

lieka dar savaitei tą pačią 
Į programą —šventiškąjį spek- 

į “Glory of Easter,” gre
ta sėkmingos filmos “The 
Green Years” ir scenos akto 
“On the Avenue.” Filmą ro- 

*doma jau kelinta savaitė, o 
spektaklis pakartojamas pa
vasario švenčių sezonu jad 1.4- 
ti motai. Atvaizduoja krikš- 

jčionių religines apeigas. O 
!....... j “On the A venue” per
statė New Yorko centro vaiz
dus ir linksmavimus sulaukus 
pavasario.

Roxv Teatre
Filmą “Dragonwyck” pra- 

idėjo 4-tą savaitę -gegužės 1- 
mą. Taip pat ketvirtai savai
tei palikta šventiškoji scenos 
programa.

New Yorko Paramount
Spalvotą filmą 

nian” rodo trečią ir paskutinę 
savaitę. Gaminta pagal Owen

j ų
Tačiau pasiryžime iš- 

m i estą, nudėti dau- 
niekąs nėra per

jau visi žinome, 
didvyrių, kaip pa- 
filmoje, nesulaukė žvaigždėse turi Joel McCrea, 

Brian Donlevy, Sonny Tufts, 
Barbara Britton. Scenoje as
meniškai komikas Eddie Brac
ken, Johnny Long su savo or
kestrą.

U pasukusiu karo eigą ir sumu- 
šusio viso pasaulio reakcijos ir 
fašistų melą, būk Tarybų Są
junga, jos tarybinė santvar
ka sutriuškėsianti po pirmais 
nacių “viršžmogių” smūgiais. 
Būk tik to Tarybų Sąjungos 
žmonės ir belaukę.

Šimtai tolygių piktų melų, 
padėjusių naciams užkurti an
trą pasaulini karą, čia suby
rėjo į Stalingrado griuvėsius 
dėka tų žmonių begalinei mei
lei šiam miestui, savo žmo
nėms, savo visam kraštui ir 
jame esančiai santvarkai, sa
vo vadovybei. Tą viską gyvai 
perstatė savo užrašuose didis 
plunksnos meistras Konstan
tine Simonovas ir atvaizdavo 
filmoje žymūs artistai.

Veiksmas prasideda I 
vyriausybės pasiuntimu būrio 
karių į nacių užgrobtus pas
kutinius prie upės kelis bil- 
dingus, nuo kuriu 
priklauso, ar galės 
Sąjunga palaikyti 
ant upės ir per ją 
nėti miesto gynėjam 
nimus ir fronte sužeistus į ^-laktas 
fronįę. Jie užėmė namus, juo-' 
se įsitvirtino. Bet jų spėkos 
apgailėtinai nyksta nuolatinė
se atakose. Jie prašo pastipri
nimų. Tačiau visuose miesto 
sektoriuose pastiprinimų 
amunicijos trūksta.

Kovotojams yra du keliai: 
vienas, apleisti miestą, persi
keliant už upės; kitas, kovoti 
čionai ir numirti belaukiant, 
kol upė užšals, kad per ją 
gauti pakankamai pastiprini
mų. Niekas nenori iš miesto 
už upės keltis. Daug krinta Wister’s novelę, filmą savo jninkas Mario Valle

Rockefeller Center 
kas vakarą savaitės 
su popietiniais vai- 

šeštadienį ir sekma-

l=ea restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9612

pa-

k_ai’° Į taki j

kontrolės
Tarybų 

kontrolę 
perkeldi- 
pastipri-

ir

The Virgi-

San Carlo Operos
Dar bus vaidinamos visą šią 

savaitę, 
Teatre, 
dienomis 
(lininiais 
dien į.

San Carlo, vaidinanti jau 
35-tą sezoną po visą’ Ameri
ką (keliaujanti opera), turi 
savo eilėse nuolatinių gerų 
artistų. Priedams, kiekviena
me mieste ir apylinkėje pasi
samdė vietinių žymių talentų 
specialėms rolėms.

Tarpe žymiųjų, vaidinančių- 
dainuojančių 
Carlo 
Yorke 
Kiti 
yra:
Gurney, Mina C ravi, Rachelle 
Garlay. Virginia Blair, Lorai
ne Calcagno, Bernice Fontay- 
ne. Ramoškaitei skirta Muset
tes rolė operoje 
gegužės 5-tos 
tyme.

Šią savaitę 
d in tos operos 
Toka,” “The 
ville, 
ir

šiemet su San 
laike j u gastrolės New 
yra ir Biruta Ramoška, 
iš čionykščių žymiųjų 
Stella * An d re ve,' John

; “La Boheme,” 
vakaro persta- F. W. Shalins

(Shalinskas)

Funeral Home
dar bus suvai- 
(iš eilės) “La 
Barber of Se- 

Cavalleria Rusticana”
Pagliacci,” “Faust,” “Ai- 

“Madama Butterfly,” 
“Carmen,” “La Boheme,” “H 
Trovatore.”

Orkestrai ir dainininkams 
diriguoja Isaac Van Grove ir 
Victor Trucco. Scenų įrengi
mui vadovauja aktorius-daini-

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499
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ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAISTeL 8T. 2-2178
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