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Užrubežiams ministerial Jungtiniu Valstijų, Tarybų Sąjungos, Didžiosios Brita
nijos ir Francijos susirinko rašyti Europai taiką. Tačiau dėl besitęsiančiu prieš 
Tarybų Sąjunga intrigų yra pavojaus, kad nasitarimas nebus nutiesęs taikai pa
grindo.

Paryžius. — Keturių diC Nesmagumas Anglijai 
džiųjų talkininkų užsieninių I Tokie pasiūlymai dėlei 
ministerių k o n f e rencijoje 
jau padaryta keli žingsniai 
linkui susitarimo:

Sovietų užsienio' reikalų 
ministeris Molotovas parė
mė Francijos ministerio Bi- 
daulto pasiūlymą — perves
ti į Italijos administraciją 
visas buvusias italu koloni
jas, nors Jungtinių Tautų 
organizacija per tam tikrą 
laiką ir skaitytų tas koloni
jas oficialėje savo globoje.

Amerikos valstybės sek
retorius Byrnes (užsieninis 
ministeris) bendrai sutiko 
su Francijos ir Sovietų mi
nisterių planu, bet reikala
vo nustatyti laiką, po kurio 
būtų duota visiška nepri
klausomybė toms koloni
joms. .Byrnes išsireiškė, 
kad po 10 metų galėtų būti 
nuo globos paliuosuota Li
bija, šiaurinėje Afrikoje, ir 
Eritrėja, rytiniai - šiaurinė
je Afrikoje.

Washington. — Mainierių 
Unijos pirmininkas John L. 
Lewis paskelbė minkštųjų 
angliakasy klų streiko pa
liaubas (pertaiką) dviem 
savaitėm ir pašaukė strei- 
kierius darban šį pirmadie
nį. Pas i naujino derybos 
tarp unijos ir kompanijų. 
Prezidentas Trumanas pra
šė galutinai susitaikyti iki 
šio trečiadienio.

Trumanas leido suprasti,
amen- j Į<afĮ jjs bent <jĮalįnai pritaria

zonų, 
sakyta,

gniuždė vokiečius savo zono
je. bet dabar jie patyrė, jog 
tai buvo didelis melas. Mies
to pulsas muša sveikai ir čio
nai vokiečiai gauna didesnes Į 
maisto porcijas, negu 
I.iičiu zonoje!

Tai parodo, 
yra kur kas 
negu buvę ju

jog bolševikai 
gaspadoriškesni, 
talkininkai.

gaspadorys te
yra pas mus:

Fabrikai u žsi d ariu ėja

suparalyžiuo

Miestai uždarinėja teatrus fondą, 
it- sulaikinėja važiuotės prie-1 
menes dėl anglies stokos.

Gatvės tom dinamos

šiems pamatiniams mainie- 
rių reikalavimams:

Kompanijos turi įvesti 
kasyklose įrengimus, kurie 

I saugotų darbininkų gyvybę 
i ir sveikatą. Kompanijos 
'privalo mokėti nuo kiek- 
j vieno iškasamo tono anglies 
■po tam tikrą mokesnį į uni
jinį sveikatos ir gerovės

Visur jaučiama to “juodojo ! 
aukso” stoka. Ir tai yra dėl 
to, kad streikuoja angliaka-

Per dvi paliaubų savaites 
imainieriai pagamins 22 iki 

dėl 26 milionų tonų minkštosios 
anglies.

Valstijos, Kurios Neduoda 
Streikieriams Pėnsiju, 
Kaip BedarbiamsO angliakasiai streikuoja 

dėl to. kad samdytojai atsisa- I 
ko išpildyt: ju reikalavimus! I

Bet paskaitykit jūs komor- j Chicago. — Illinois valsti
etę spaudą: ši rėkia, kaltin-įjos nedarbo pensijų valdy
dama ne samd> 
gliakasius!. . .

Kai žmogus 
iodo, jog kitaip 
mes gyvename

Angly Darbiečiai Miny Rankiojimas iš
Šaukia Panaikint Franc’i°s
Potsdamo Sutarti I Paryžius. — Vokiečiai pa

liko Francijoj 12 milionų 
minų - sprogimų, prisodin- 

• pajūriuose. 
Prancūzai išrankiojo minas 
iš 800,000 akrų dirbamosios 
žemės; dar lieka 200,000 ak
rų apvalyt nuo minų.

Sovietų Vyriausybė 
Davė Dvi Svarbias 
Nuolaidas Austrijoj

buvusių Italijos kolonijų pa
darė nesmagumo Bcvinui, 
Anglijos užsienio reikalų 
miniateriui. Bevinas reika
lavo pervesti Anglijos glo- 
bon Cyrenaiką, rytinę Libi
jos dalį, ir Eritrėją ir So
mali ją, rytiniai - šiaurinėje 
Afrikoje. Kas liečia vaka
rinę Libijos pusę, tai Bevi
nas ragino tuojaus pripa
žinti jai pilną nepriklauso
mybę (kur anglai tikėjosi 
griežti pirmuoju smuiku).

Korespondentai pastebi, 
kad S o v ie t a i, remdami 
Francijos sumanymą dėlei 
buvusiųjų Italijos kolonijų, 
įgyja daugiau italų palan
kumo.

Nuostolių Atlyginimai
Sovietų atstovas padarė 

nuolaidą dėlei karo nuosto
lių atlyginimo iš Italijos, ir 
dabar reikalauja tik $100,- 
000,000 iš jos. United Press 
rašo, kad užsieniniai Ame-

« .. . n rikos, Anglijos ir FrancijosKaucijos Komunistai Reika- ministerial linkę sutikti su
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London. — Eilė darbiečių laukuose^ ir 
atstovų Anglijos seime rei-' 
kalavo panaikint didžiųjų 
talkininkų padarytą pareiš
kimą Potsdame, ypač tą pa
reiškimo dalį, kuri sako: 
stambioji vokiečių pramonė 
turi būti nusilpninta, kad 
jie negalėtų pasiruošti nau
jam karui. Darbietė atsto- ; 
vė Jennie Lee sakė, Vokieti
ja “yra manevrų laukas” 
tarp Anglijos - Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos.

Viena, Austrija. — Kari
nė Sovietų vyriausybė suti
ko žymiai sumažini imamas 
iš Austrijos lėšas už sovie
tinės kariuomenės užlaiky
mą savoje Austrijos dalyje. 
Sovietai taipgi pasižadėjo 
teikti beveik visą žibalą, ku
rio reikią pašalpiniams UN 
RRA darbams Austrijoje. 
A m e r i konų komandierius 
gen. M; W. Clark patenkin
tas tomis Sovietu nuolaido
mis.

Jauja Konstitucijos su 
Aukščiausia Galia Seimui
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tokiu atlyginimu.
Kariniai Kriminalistai

Pranešama, kad Keturi 
Didieji taip pat “beveik su
sitarė” paskirti bendrą jų 
visų komisiją, kuri prižiūrė
tų bylas prieš karinius Ita
lijos kriminalistus.

Trieste Klausimas
Tolyn tapo atidėtas klau

simas, dėl to, ar Trieste uos
tamiestis turėtų priklausy
ti Italijai ar Jugoslavijai. 
Sovietai reikalauja paskirt 
jį Jugoslavijai, o Anglija ir 
Amerika—Italijai.

Paryžius.— Prancūzų ko
munistai būtinai reikalauja 
tokios naujos šaliai konsti
tucijos, kad seimas turėtų 
aukščiausią galią, kad būtų 
vienas tik atstovų seimas, 
be atskiro senatorių rūmo, 
—pareiškė Maurice Thorez, 
komunistas • dabartinio stei
giamojo Francijos seimo 
vice-pirmininkas.

Per visuotinus balsavi
mus geg. 5 buvo atmesta 
seimo pagaminta konstitu
cija su tais pamatiniais rei
kalavimais.

Senatoriai Užgyrė
Didžiulę Amerikos
Paskolą Anglijai

tojus, bet an-|ba uždraudė mokėti bedar- 
jbių pensijas sti'eikuojan- 

at-, tiems mainieriams.
Pennsylvanijos valstijoj 

per šešias savaites neduo
dama streikieriam bedar- 
biškų pensijų; o toliau jie 
gauna pensijas, kaip ir kiti 
bedarbiai.

Streikieriams nėra jokių 
'nedarbo pensijų dar šiose

ZM0G2UMS PONIOS
Virginia, Mary-1 _

pagalvoji, 
ir būti negali: ] 
kapitalistinėje 
to kapitalistai

č:a turi “tvirtesnį baFsą” už 
darbininkus, . nepaisant to, 
kad pastarieji sudaro gyven
to iu daugumą.

Darbininku spauda persilp- 
na; jie neturi galingų radijo 
stočių: šalies kongrese jie te
turi tik nedidelę saujelę jiems 
pritariančių atstovų.

žodžiu, visuomenės opiniją 
nustatą organai atvirai mul
kina tą visuomenę, kuomet ša
lis gyvena chaose!

valstijose:
nessee, Iowa, Colorado,
Ind., W. ‘
land, Virginia.

ŠOVĖ I PROKURORĄ, KURIS 
NEPATRAUKĖ TEISMAN

NACIAI VALDŽIOJE 
ANGLŲ UŽIMTOSE 
VIETOSE

A n v Xi a k ašy k los, geležinke
liai ir kitos svarbios pramo-1 
nūs. liečiančios gyvybinius vi
so krašto žmonių interesus, tu
rėtų būti nacionalizuota, t.y., | London. — Anglų užimto- 
painata i visuomenės kontro- je Vokietijos dalyje dar te- 
lę. /belaikomi naciai policijos

! Bridgeport, Conn. —Ne
žinia kas naktį šovė per 
langą, ir kulka vos nepa
taikė sėdinčiam namie Lo- 

; rinui W. Willis’ui, apskričio • 
prokurorui. Papo areštuoti r] 
broliai John ir Rudoph Ko- 
vacs’ai, kaip nužiūrimi šo- 
vikai. Manoma, kad jiedu 
keršijo už savo brolį jūreivį 
Alberta.

Į Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas 46 balsais 
prieš 34 užgyrė valdžios rei
kalavimą duoti Anglijai 
$3,750,000,000 paskolos la
bai lengvomis sąlygomis. 
Dabar kongreso atstovų rū
mas svarstys paskolos klau
simą. Įmenama, kad žymi 
kongresmanų dalis priešin
sis tai paskolai. Bet prez. 
Trumanas tikisi, jog ir kon
greso atstovų rūmas, galų 
gale, užgirs ją.

CIO POLIT. KOMITETAS IR 
MOKSLININKAI RENGIASI 
RINKIMAMS

Daugiau Žmonių Miršta 
Fanuose, Negu Miestuose

Chicago. — Praeitais me
tais įš kiekvieno 100,000 gy
ventojų farmose mirė po 53, 
'o iš tokio pat skaičiaus 
miestuose—po 31.

Washington. — Savaitės 
gale suėjo į bendrą susirin
kimą CIO Politinio Veikimo 
Komitetas (PAC), Visašališ 
kas Piliečių Politinio Veiki
mo Komitetas ir Nepriklau
somasis Dailininkų, Moks
lininku ir Profesionalu Pi
lietinis Komitetas. Jie ta
riasi, kaip suderinti šių tri
jų komitetų vajus, kad ga- 
Įlima būtų išrinkti pažangius 
'žmones į Jungtinių Valstijų 
1 senatą ir kongreso atstovų 
rūmą ateinančio rudens rin
kimuose. Jie dirba, kad. vėl 
nepatektų į kongresą reak
cininkai Bilbo, Rankin ir kt.

SENATORIAI SKUBI 
SU PLANAIS PRIEŠ 
DARBININKUS VALDŽIA SAKO, MAŽĖJA

Washington. — Senatas j BEDARBIŲ SKAIČIUS 
67 balsais prieš 9 atidėjo 

• • • • • 1 1Išdykusi ponia Imogene liatldncio LiUruuvdd i J 
kai, kaip nurodė Anglijos Aibert^kovacsC kada°ji-1 MyllSS Allk.Štyil 

narė ' Kennie Lee, naj saVo name rado jį besi-' --------
! A I « i • >• _

Bet visuomenė tam nėra dar, viršininkai ir kiti valdinin- p. Stevens pernai
paruošta. Ji nėra paruošta dėl 
to, kad jos npinijh nustato 
radijo ir spauda, esanti sau
jelės turčių kontrolėje.

O vis tik ateis laikas, kai 
ir Amerika paseks demokra
tinių Europos kraštu pėdomis’

Va. laiškutis:
“Mielas Drauge Mizara:— 
“Tai štai rašinėlis šviesai. 

O dar galėtute įdėt ir anas 
eiles, ‘Kalnakasiai,’ ką nebe- 
sutilno pirmajame numeryj.

“Už keliu dienu, geg. 11 
d., išvažiuoju i Teksus, j žmo
nos gimtinę. Iš ten pavažiuo
sime i Los Angeles ir 
vuda, pas vaikus.

“Beje, bus rodomas 
‘Specter of the Rose.’ 
įžymiai figūruoja Ivan
(mano sūnus). Tai iš gyveni
mo to fenomenališkoio bale
to šokėjo Vaclovo Nižinskio.

(Tąsa 5-me pusk)

seimo i 
darbietė. Anglų valdžios 
atstovas J. B. Hynd teisi
nosi, kad dar “nepaspėta” 
visų hitlerininkų išrankiot 
iš vietinės vokiečių valdy
bos.

Anglija ir Amerika 
Užgyrė Balsavimus 
Dėl Graikų Caro

Holi-

judis 
Jame 
Kirov

London. — Anglijos 
džia užgyrė Graikijos 
narchistų - fašistų prašymą 
leisti tuojau surengti bal
savimus dėlei pabėgėlio 
Graikijos karaliaus Jurgio 
II sugrąžinimo į sostą. Am
erika parėmė tą sumanymą.

val- 
mo-

linksminantį su tarnaite-, Las Cruces, N. M.—Ame- 
mis. Apskričio prokuroras rikos armija išbandė antrą
Willis buvo pradėjęs bylą 
prieš tą ponią, bet ji išliko 
nepatra'ukta teisman.

naciška robot - bomba—lėk
tuvą V-2. Jis nupleškėjo 
75 mylias aukštyn, tai aukš
čiau, negu bet kuris kitas 
raketinis lėktuvas. Ameri- 

__ a___  ___ konai pasistatė jį iš surastų 
badu išstreikavęs kalėjime’vokiškų V-2 lėktuvų skevel- 
23 dienas. dm.v

Dublin. — Mire Airijos 
pabijotas J. McCaughey ? i

BOMBANEšIŲ SUSIDŪ
RIME UŽMUŠTA 28

Munson, Fla. — Dviem 
Amerikos bombanešiam su
sidūrus ore, žuvo 28 jų la
kūnai.

HITLERIO “ĮPĖDINIO” PRISIPAŽINIMAI
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Nurnberg, Vokietija. —,žuvo 93 
Vokiečių admirolas Kari 
Doenitz, Hitlerio skirtas 
“įpėdinis,” teisinosi kari
niam c talkininkų teismui, 
kad jo jūreiviai, girdi, per 
klaidą nuskandino keleivinį 
anglų laivą Athenią pačioje 
karo pradžioje. Su Athenia

žmonės.' Doenitz 
prisipažino, kad jis uždrau
dė savo submarinams gelbė
ti žmones nuo torpeduotų ir 
skęstančių talkininkų laivų.

Doenitzui buvo priminta, 
kad naciai nužudė 10 suim
tų Norvegijos patrijotų-ko- 
mandų. Jis atsakė, kad tai

buvo “vietinis dalykas.”
Jis taipgi prisipažino, jog 

kalbėdavo prieš žydus. Da
bar teisme Doenitz sakė: 
“Aš maniau, jog kol Vokie
tijoj bus žydų, tol negalima 
bus suvienyti visą mūsų 
tautą, kad remtų ginkluotas 
vokiečių jėgas.”

I

67 balsais prieš 9 atidėjo Washington. — Valdinis 
sumanymus įvairiais klau- apskaičiavimų biuras skel- 
simais* kad galėtų kuo grei- b i a, kad kovo mėnesį 
čiausiai spręsti kongresma- buvo 2,710,000 bedarbių, ku

rie j ieškojo darbo, o bal. 
mėnesį jau 360,000 mažiau 
buvę darbo jieškotojų.

nų priimtą Case’o pasiūly
mą prieš darbo unijas ir jų 
teises streikuose. Prie to 
pasiūlymo reakciniai sena
toriai prikergė dar žiaurius 
priedus.

Hillman vėl Išrinktas
Amalgameity Rūbsiuviu
Unijos Galva

ANGLĖS UŽVEISTOS 
PIRM VEDYBŲ

London.— Valdines skait
linės rodo, jog viena iš kiek
vienų keturių merginų An
glijoj užsiveisia pirm apsi- 
v ėdimo.

_ FARMOSE DAUGIAU ŽUVO, 
žiu!NEGU MIESTUOSEAtlantic City, N. J. — 

Amalgameitų R ū b s i u vių 
Unijos suvažiavimas vėl no-1 Chicago. — Per nelaimin- 
minavo Sidney Hillmaną į gus atsitikimus .farmose 
savo ūnij°s pirmininkus, pernai žuvo 16,000 žmonių 
Aišku, jog visuotinas narių šioje šalyje ir buvo sužeis- 
balsavimas išrinks jį. Se- ta pusantro miliono, kaip 
kretorium - iždininku nomi- kad skaičiuoja Visašališka 
nuotas J. S. Potofsky. Saugumo Taryba.
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Westinghouse Darbininkai Laimėjo
Westinghouse Electric Corp, atstovai ir CIO United 

Electrical, Radio & Machine Workers of America unijos 
vadai paskelbė, kad pagaliau pasiektas susitarimas ir 
darbininkų streikas baigiamas. Streiko lauke buvo 
75,000 darbininkų. Jie streikavo 115 dienų.

Darbininkai reikalavo pakelti algas 18į centų va
landai ir eilės kitų būtinų pagerinimų. Kompanija ilgai 
nesutiko. Bet galų gale buvo priversta pakelti darbi
ninkams algas 18 centų valandai. Reiškia, išpildyti jų 
reikalavimai ir streikas baigėsi darbininkų laimėjimu. 
Darbininkai laimėjo todėl, kad organizuoti, kad vieningai 
laikėsi ir liaudies simpatijos ir parama buvo su jais.

Darbininkų Unijos ir Busimieji Rinkimai
Aišku, kad jeigu laike pereitų prezidentinių rinki

mų ne CIO darbo unijų politinis veikimas per Political 
Action Committee (Politinio Veikimo Komitetą), tai nei 
Rooseveltas nebūtų buvęs išrinktas, neigi dabar Truma- 
nas būtų prezidento vietoj, neigi visa, eilė kongresmanų, 
senatorių ir gubernatorių nebūtų ten, kur jie dabar yra.

CIO ufiijos per Politinio Veikimo Komitetą pasklei
dė daug politinės apšvietos, atliko milžinišką darbą iš
rinkimui Roosevelto, pažangesnių kongresmanų, senato
rių, gubernatorių ir kitų valdininkų.

Bet ne visi jie pasirodė tokiais, kokiais buvo laike 
nominacijų. Nemažai jų nusisuko nuo pažangiųjų, nuo 
darbo unijų reikalų ir susidėjo su reakcija, kaip nami
niais klausimais, taip ir užsienio politikoj. Taip, iš New 
Yorko valstijos kongresmanas William B. Barry, kurį 
rėmė PVK ir Amerikos Darbo Partija, pradėjo niekinti 
Tarybų Sąjungą ir advokatauti Ispanijos fašistams. Pa
našiai pasielgė ir eilė kitų. Todėl jie ateity ne tik ne
gaus darbo unijų ir darbininkų paramos, bet prieš juos 
bus griežtai kovojama.

Rūbsiuvių unijos konferencijoj, Atlantic City, tos 
unijos vadas ir PVK prezidentas, Mr. Sidney Hillman, 
pareiškė,'kad dešimt senatorių ir 23 kongresmanai ne
gaus daugiau PVK paramos, nes jie pasirodė esą neiš
tikimi Amerikos liaudžiai, jie nesilaiko savo duotojo 
žodžio.

Konferencijoj buvo plačiai aptarta kiekvienos vals
tijos kongresmanai, senatoriai, gubernatoriai, kurių ar
tinasi rinkimai. Ir darbo unijų PVK energingai dirbs, 
kad pažangūs senatoriai, kongresmanai ir gubernatoriai 
būtų išrinkti, o reakciniai atmesti laike būsimų rinkimų.

Rūbsiuvių'unijos veikėjas ir New Yorko valstijoj 
Darbo Partijos sekretorius Hyman Blumberg sakė, kad 
Darbo Partija rems senatoriaus James M. Mead kandi
datūrą į New Yorko valstijos gubernatorius, kovos prieš 
Mr. Thomas Dewey ir palaikys F. LaGuardia kandida
tūrą j senatorius.

Taip CIO unijos, veikdamos per PVK, galės daug 
prisidėti prie išrinkimų pažangesnių žmonių į valdvietes. 
Tuo pat kartu tokis PVK nusistatymas privers ir kaip 
kuriuos dabartinius kongresmanus daugiau skaitytis su 
liaudies reikalais.

Nors fašizmo milįtarinės 
jėgos sunaikintos, bet šak
nys jo dar giliai įleistos 
draugijos gyvenime visose 
šalyse ir tautose, išskyrus 
Sovietų Sąjungą.

Priešaky tų fašistinių už
silikusių jėgų, dabar atsira
do nauja vadovė. O ta 
nauja vadove yra Vatikano 
imperija.

Iš tikrųjų, būtinai turime 
paimti trumpos praeities 
faktus ir panagrinėti juos, 
kad suradus tos naujos va
dovės darbuotę, kuri mums 
aiškiai įrodys, kad yra tik
ra tiesa, kada sakome: fa
šizmo liekanoms vadovauja 
Vatikano imperija.

P i r m i a usia, Vatikanas 
yra Romos Katalikų bažny
čios sostinė. Jeigu jis už
siimtų tik tikėjimiškais rei
kalais, sakysim, dūšių siun
timu į dangų, arba vien vie
noj kurioj tautoj, tada mes 
negalėtume vadinti imperi
ja, bet dabar jo šakos ran
dasi kiekvienoj tautoj ir 
kiekvienoj šaly. Todėl pa
vadinimas Vatikano imperi
ja kaip tik atitinka.

Po Antro pasaulinio karo, 
sviete liko tik trys galin
giausios, pergalingosios ša
lys: Jungtinės Valstijos, 
Britų imperija ir Sovietų 

|Sąjunga. Tai visiems per- 
,matoma ir žinoma, kaipo 
'oficialia
me ir i 
nevisiems aiškiai matoma, 1 .slaptą valstybę, kaip sakiau,

koti Ethiopiją.
Nuo 1936 iki 1938 metų 

jis. atvirai gelbėjo Frankui 
sukilti prieš Ispanijos res
publikos valdžią. Po virš 
dviejų metų kruvinos kovos, 
Ispanijos r e s p ublikoniška 
valdžia buvo nuversta. 
Įima aiškiai sakyt, 
Mųssolinio, Hitlerio ir

jog
Va-

Kad tuos savo biaurius 
darbus svieto akyse paslė
pus, tai popiežius ir jo pa- 
gelbininkai aiškinosi: jie 
kovoja prieš “bedievišką ko
munizmą.”

Susikirto fašistinės vals
tybės net su demokratiško
mis šalimis. Įvykiai šioj Sąjungos 
kovoj taip susidėjo, kad “be- j matysime

KONSTANTIN SIMONOV, 
vienas iš žymiausiu Tarybų 

rašytojų, 
Madison

kuriuos 
Square 

dieviška” Sovietų Sąjunga ■ Garden mitinge gegužės 29- 
ir Jungtinės Valstijos SU ruošiamame per National 
Britų imperija bendrai tu-'Council of American-Soviet 
rėjo kovoti prieš fašistinį 1 Fr‘elK|sh'p. 
priešą, kurio pusėj Vatika-Į “ 7” 
no valstybė buvo prisidėjo-1 Mumcho 
si ir laukė fašistinio karo 7 .. . 
laimėjimo.

Dar visi gerai ir aiškiai į . _ .
atsimename, kad Vatikano jvo kardinolais padare kitą 

(popiežius) rūkymą. Ar sitas jų skymas 
fašistiniu sutrauks visus prieš-sovieti-

susi tarimas.
Antras pasaulinis karas su
naikino tuos jų planus. Bet 
dabar popiežius Pius su sa-

s faktas. Bet
kita didele.i vai

Vatikano imperiją.
Štai seka keletas faktų iš 

*| trumpos praeities apie Va
tikano darbuotę.

Vatikano imperija gink
luotos armijos neturi, išski
riant uniformuotų sargybi
nių. Žemės plotą 'visai ma
žą turi, taip vadinamą Va
tikano miestą. Bet Vatika
nas kontroliuoja apie vie
ną šeštadalį žemės gyvento
jų. Paviršutiniai apskait- 
liuojant, jis valdo apie pusę 
Europos ir pusę Ameriką 
gyventojų.

Iki 1929 metų Vatikanas 
turėjo mažai teisės kištis į 
kitų, svietiškų valstybių rei
kalus. Bet Mussoliniui iš
gelbėjus Italiją nuo jos 
liaudies, turčiai Su mielu 
noru pervedė jam valdyt 
Italijos valstybę. Tada Va
tikanas padarė sutartį su 
Mussoliniu. Vatikanas ga
vo leidimą turėtų ryšius su 
visomis kitomis tautomis, 
apsikeisti, atstovais. Su tū
lomis apsikeitė oficialiais 
atstovais, o su kitomis, kaip,
p a v y z d ž iui, Jungtinėmis ruožtu suorganizuota kova 
Valstijomis prezidentas tu- prieš komunizmą, 
re jo savo ypatišką atstovą, 
o ne nuo tautos, kaipo to
kios.

1.933 metais Vatikanas 
pasidarė sutartį su nauja 
Vokietijos valdžia, kurios 
priešaky atsistojo Hitleris.

1936 metais Vatikanas 
atvirai gelbėjo Italijai nio-

imperijos galva
niekad nepabarė fašistiniu suruks visus pries-sovieu- 
užpuoliku ant Jungtini^ n'us elementus ; karą pries 
Valstijų ir Britų imperijos, ^vietų Sąjungą? Pagyven- 
bet labai dažnai užsipulda- sim; pamatysim.
vo ant užpultos “bedievis-1 b aktas palieka faktu, kad 
kos” Sovietu Sąjungos. i Vatikano imperija biau- 

1’aimkime‘sau, kad ir lie- riai varo propagandą visu 
tuviškus kunigus ir i,jų spau- garu prieš Sovietus.
da. Jie niekuomet karo me-! Hearsto laikraščiuose jau 
tu nepasmerkė vokiškų už- didžiausi antgalviai uždėti 
puoliku ant Sovietu Sąjun- ant pirmų puslapių raudo- 
gos ir' Lietuvos 'liaudies.'nomis raidėmis su praneši- 
Bet tankiai ir labai tankiai niais iš Vatikano, kad So- 
niekino Raudonąja Armija, vietų Sąjungos okupuotoj 
Sovietu Sajunga'ir tuos liė-! Vokietijoj “daug žmonių
tuvius, kurie užtarė naiki
namą liaudį. . . _ .

Vatikano imperija atsidu- Vatikane, jau pradėta vyk- 
!rė labai keblioj padėty, ka- gyvenimai!, 
da talkininkų armijos bai-| 
gė naikinti fašistines armi
jas. Tada svarbiausia už
duotis buvo: šaukti imperi
jos atstovus į konferenciją. 
Ot, ir tas įvyko, 
naujus kardinolus 
prie buvusiųjų. Davė im
perijos atstovams - kardino
lams didesnę galią. Skymus 
sudarė, kad neprileidus va-1 
karų demokratijoms 
tarti su “bedieviška”

Padaryti kardinolų planai

Net 37

Dar to neužtenka. Vie
nas diplomatas prie Vati
kano pareiškė: “Kardinolų 
suvažiavimas daug svarbes
nis negu Jungtinių Tautų 
s u s i r i n k imas, atsibuvęs 
Londone. Ten jie tik pa
prastai apsiėjo. Šito kar
dinolų suvažiavimo pastan
gomis bus plataus pasaulio

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

P a s a u J i o demokratinė 
liaudis būtinai turi budėti. 
Būtinai reikia pastoti kelias 
tiems elementams, kurie vėl 
nori ir dirba tam, kad pra
dėjus trečią pasaulinį karą.

Pr. Jo-nis.

Žinoma, aš meldžiausi —o 
ar Dievas paisė? Jis tiek 
pat mano maldos paisė, 

susi- kiek ano paukštelio, kuris 
Sovie-iant šakelės stovėdams trep

telėjo kojele ir čirptelėjo: 
man musę!”

Emily Dickinson.
“duok

As manau, jog galėčiau 
gyvent su gyvuliais, jie esti 
taip nuolaidūs ir lengvai 
pasitenkinanti.

Walt Whitman.

Matote, kaip aiškiai pa
sakyta, kodėl tas kardinolų 
suvažiavimas įvyko. Svar
biausia tai kova prieš ko-* 
monizmą, Sovietų Sąjungą.

Sovietų Sąjunga jau pra
gyveno dvi tokias sutartis 
prieš ją. Viena, “Prieš-Ko- 
minterna” susitarimas. Au

/ Streikai--Tai Liaudies Teise
Dar nebuvo nei vieno streiko Amerikos darbininkų 

istorijoj, į kurį jie būtų išėję gera valia, kaip į kokį pik
niką. Streikas yra sunkus dalykas, jis nutraukia dar
bininko uždarbį, jis apsunkina jį ir jo šeimyną. Bet ką 
gali daryti darbininkai, kada jų teisingus reikalavimus 
kapitalistai atsisako išpildyti?

Westinghouse Electric Corp, atsisakė išpildyti 75,000 
darbininkų reikalavimus, visaip teisinosi, būk negalį pa
kelti algų. Bet kada darbininkai vieningai ir solidariai 
išsilaikė streike 115 dienų, tai pas kompaniją atsirado ir 
pinigų ir galėjo darbininkų reikalavimus išpildyti.

Panašiai buvo su automobilių gamybos 175,000 dar
bininkų streiku. General Motors Co. visaip teisinosi, 
kad ji “negali algas pakelti,” būk neturintiziš ko. ~Bet 
kada CIO unijos ir net vyriausybė iš Washingtono pa
reikalavo, kad General Motors Co. atidengtų, knygas ir 
parodytų, kiek ji turi pelno, tai kompanija griežtai at
sisakė tai padaryti. Reiškia, bijojo, kad jos pelnų ne
sužinotų valdžia ir liaudis. Paskui išpildė darbininkų 
reikalavimus.

Tas pats yra laike anglies darbininkų streiko. An
glies baronai sako, kad jie “negali” išpildyti darbininkų 
reikalavimų. Jie nenori pakelti algų, jie nenori įrengti 
kasyklų srityj^ ligoninių, kur greitą pagalbą gautų su
žeisti mainieriai, jie nenori sutrumpinti darbininkams 
darbo valandų. Kas jiems darbininkai ir jų-sveikata? 
Jie nori daugiau pelno ir tiek.

Turčių spauda ir radijo, kongresmanai ir valdininkai i laisvių, už kurias kovojome prieš hitlerizmą ir fašizmą, 
šaukia, kad darbininkų streikai, tai yra “streikai prieš kad hitlerinis barbarizmas, naikinamas Europoj, neper- 
visuomenę.” Anglies kasėjų streiką naudoja, kaipo įran- simestų į Ameriką.

kį gąsdinimui visuomenės. Jie grūmoja net panaikinti 
teises, kurios leidžia darbininkams streikuoti. Jie grū
moja panaikinti Wagnerio Aktą. Jie siekiasi padaryti 
kriminališku prasikaltimu bent kokį raginimą prie strei
ko, tai yra, faktiškai uždrausti streikus. Jie grūmoja 
Amerikos liaudies demokratinėms teisėms, laisvėms, ku
rias iškovojo mūsų tėvai!

Bet lai jie atsimena, kad Amerikos liaudis savo lais- 
ivių geruoju neaukos tam, kad turčiai dar daugiau lobtų! 
Lai jie atsimena, kad liaudis gins savo teises. Lai jie 
žino, kad CIO Politinio Veikimo Komitetas jau dabar 
aptaria, kurie kongresmanai ir senatoriai verti ateityj 
būti įstatymdavystės įstaigoj, ir kurie turi būti iš ten 
išmesti. , ■

Bet, kad tas teises apginti, tai liaudis neturi rankų 
nuleisti, ji turi pasmerkti reakcininkų žygius, jis turi 
reikalauti, kad senatas atmestų tokius birius, kaip sena
toriaus Lucas’o, kad kongresas atmestų reakcinius bi- 
lius. žodžiu, liaudis turi budėti, kad nenustotume tų

[ PALLET DANCER Ivan Ki- mer of 1945, planning to work 
•""*rov (John Kashkevich, son ° on
of Dr. and Mrs. J. J. Kashke
vich of Newark) who recently 
signed a seven year contract 
with David Selznick, oddly 
enough, is more interested in 
painting and sculpture than in 
the theatre.

The former U. of Southern Ca
lifornia athlete, who once set 
three world marks in back- 
stroke swimming, and belatedly 
began to study ballet after he 
was already twenty, feels “the 
theatre is too limited” for his 
“artistic ambitions.”

To an average person, Ivan’s 
coolness to the theatre would 
seem most unusual now that he 
has reached the pinnacle of a 
reported $1,000 a week con-

1 tract. But then Kirov’s career 
as a ballet dancer has

i unusual one in more 
than one.

—o—
Kirov did the very

at the very outset of his career, though Kirov was the only guy 
when he defied a ballet tradi- who could play the part. When 
tion by starting to study the Kirov asked Hecht for a con- 
ballet after he was pass twen- tract, Hecht told him he’d have 
ty. According to tradition suc
cessful ballet dancers usually 
begin their careers at the early 
age of ten. 
period of his 
planation:

“Four and
study terminated after a year’s 
time in concert performances 
and a crippled knee.”

This would have been curtains 
for anyone else, but Kirov ma
naged to hobble through a per
formance of “Lady in the 
Dark,” after which he landed' 
in a hospital. This made things 
very dark for Kirov. However, 
through .a surgical miracle by 
Dr. Howard Green, Kirov suc
cessfully underwent a major

, knee operation.
After his recuperation Ivan 

again returned to dance in such 
Broadway hits as “Suns of 
Fun,” 
Road,” 
“What a 
and others.

Mes negalime saugiai pa
likt politika politikieriams, 
neigi politinę ekonomija ko
legijų profesoriams.

Henry George.

as a geologist with an oil com
pany. Upon his arrival in Los 
Angeles a producer signed him 
to do the lead in the stage show 
“Song without Words” with 
Mia Slawenska playing the op
posite role. After two disgust
ing weėks, Kirov, handed in his 
notice tacause he could no lon
ger “stana the super-dooper im
perial Russian atmosphere.”

He was all set to leave for the 
oil fields, when theatrical 
agents tracked him down and 
brought him to Ben Hecht, who 
wanted Kirov to play the lead 
in the film “Specter of the 
Rose.” He slammed the door 
and walked out on Ben Hecht 
when the latter asked Kirov if 
he could dance or act. Ivan 
then returned “to a beautifullybeen an

respects1 secluded beach and began pain
ting*.” Hecht sent a private de
tective to track Kirov down, 

unusual and this time told Ivan that he

Kirov recalls this 
career with the ex-

six hours of daily

as
Til Take the Higi

“Petrified Forest,
Life,” “Oklahoma

—o— 
Dame MisfortuneBut old 

seemed to be hounding Ivan 
Kirov. Two years later he un
derwent another operation, 
this time on his other leg. This 
time he spent six months - with 
his leg in a hip cast. It appeared 
that this time he was through 
with the ballet. Looking back 
to that dark period Kirov re
calls: 1

“By this time I was disgusted 
with waiting on my crippled 
legs, as time was rapidly pas
sing. I was also disheartened 
by the cheap commercial as
pect of the American stage and 
decided to give up the theatre.”

Disgusted and disheartened, 
Kirov headed west in the sum-

Fiorello H. LaGuardia, UNRRA direktorius, dėkoja 
Minnesotos farmeriui po to, kai jo atsišaukimas atsi
stojus ant galo farmersko vežimo davė 50,000 bušelių 
kviečių Europos alkaniems žmonėmę.

to get the approval of Republic 
Studios first. }Sensing the old 
run-around, Kirov again slam
med the door and returned to the 
beach and his painting. This 
time the private detective re
turned with a’signed contract 
and Kirov made the picture.

—o—
As if to prove that success 

comes in big doses or none at 
all, Kirov relates:

“The picture barely finished, 
every studio in town offered 
me long term contracts. The 
same people who a few years 
previous had told me I ’was not 
suited to films, could not act’.”

—o—
Now that he has finally sign

ed with. Selznick, Ivan Kirov — 
the Johnny Kaye who set three 
world swimming marks at U of 
SC, who broke ballet tradition, 
weathered two serious leg ope
rations, holder of a B. S. degree 
and a graduate geologist — re
marks :

“At this point I am no longer 
interested in the theatre. But 
will use it as a means of secu
rity and furtherance for other 
artistic ambitions such as 
painting, and sculpture. For 
what I want to say, I feel the 
theatre too limited.”

SHENANDOAH. — The Uni
ted Nations/' Security Council’s 
sub-committee investigating 
Franco Spain was urged here 
last week to bring “hearings on 
the Franco regime to a speedy 
conclusion so that action can be 
taken quickly by the Security 
Council.” The request was em
bodied in a resolution unani
mously adopted by over 250 
members of the local LDS 
Branch 34 at a regular monthly 
meeting of the organization.

The resolution follows:
“United Nations Security Council 
“Sub-committee Investigating 
“Franco Regime in Spain.
“Gentlemen:

“We, over 250 members of the 
Association of Lithuanian Workers, 
Inc., Shenandoah, Pa. respectfully 
urge that your committee expedite 
your hearings on the Franco regime 
mid bring the hearings to a speedy 
conclusion so that action can be tak- 
?n quickly by the Security Council.

“Prolonged hearings can reveal 
nothing that is not the common 
knowledge of every newspaper rea
der, namely, that the Franco govern
ment is Nazi Fascism, that it turn
ed Spain into a hot-bed of fascist 
conspiracies against the Democra
tic Government and freedom loving 
peoples of (he world and is an im
mediate threat to World Peace.

“The Allied leaders have repeat
edly pledged that their nations 
would fight fascism until the roots 
of fascism every where in the World 
would be destroyed. Only through 
the complete extirpation of fascism 
everywhere is the peace made se
cure.

“We urge immediately severance 
of diplomatic and commercial rela
tions with the Franco Government, 
and that our nation and other 
United Nations recognize the Spa
nish Republican Government.

‘Signed;
“Pres. Charles Naravas, 
“Sec. Stanley Kuzmickas."
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VITAMINO B TRŪKUMAS
KAIP VĖŽIO PRIEŽASTIS

naikina vitaminą BĮ lapių 
viduriuose. .

Apart žalios žuvies, tos 
lapės gavo įvairaus kitokio 
ėdesio, kuriame buvo įva- 
lias vitamino BĮ, bet kažin 
kas žalioje žuvyje perdirbo

Kanadiečiai gydytojai J. 
Ernest Ayre ir W. A. G. 
Bauld sako, yra svarbių pa
rodymų, kad vitamino BĮ 
stoka maiste gali iššaukt 
vėžio ligą moterims, ypač 
gimtuvėje (yščiuje). To
kiuose atsitikimuose vita- šį vitaminą į kitokias me- 
mino BĮ (thiamino) trūku- džiagas, taigi panaikino vi- 
mas gali būti net svarbiau- taminišką jo veikmę, 
šia vėžio priežastis. Tiedu 
daktarai, McGill Universi-'įterpta Vitamino BĮ į žalią 
teto profesoriai ir Royal žuvį, ir jinai taip sunaikino 
Victoria ligoninės gydytojai {vitaminą, kaip ir lapės vi- 
priėjo tokią išvadą po ilgų dūriuose.
tyrinėjimų, kuriais jieškojoi Tie Fordhamo mokslinin- 
vėžio priežasties pas žmo- kai paskui išbandė, ar ois- 
nes ir gyvulius. Įvairūs ki/eriM ir kliamsai kliudo vi- 
ti Kanados mokslininkai 
jau pirmiau įžiūrėjo ryšį 
tarp vėžio ligos ir to vita
mino stokos.
B6 Vitaminas Reikalingas 

Proteinų Sunaudojimui 
Jei žmogaus mitybai 

trūksta vitamino B6, tai jo 
kūnas negali sunaudot bū
tinųjų proteinų (baltimių), 
kurių yra mėsoje, kiauši-1 
niuose, piene ir kituose vai-1 
giliose. Šis vitaminas ki
taip vadinamas pyridoxinu.

Jeigu to vitamino nėra, m «• • ir 1 i**
tai kūnas nesunaudoja bū-j i OllfflOSlOS VabZdZlŲ 

ryptofano, kaip at- Ir Paukščių Keliones

Buvo ir 1 a b o r a tori jo j

tamina BĮ. Pasirodė, kad
L. 7

oisteriai nekenkia šiam vi
taminui,. bet kliamsai naiki
na jį taip, kaip ir žalia žu
vis.

(Bet žalia žuvis, turbūt, 
nekenkia žuvėdroms.)

Žalia, sūdyta silkė nebu
vo tam tyčia tyrinėjama, 
kaip jinai veikia vitaminą 

. Bet nužiūrima, kad ir 
silkė kliudo šį vitaminą, jei
gu ji neapkepinta.

N. M.

Apie 75,000 nevvyorkiečiy darbo žmonių ir studentijos maršavo šių metu Pir
mos Gegužės demonstracijoj už pasaulio darbo žmonių vieningumą, taiką ir 
progresą. Tūkstančiai veteranu maršavo uniformose, lydimi darbininku, nešan
čią obalsius, reikalaujančius 30 valandų darbo savaitės, nutraukimą ryšių su 
Franco Ispanija ir draugingumo su Tarybų Sąjunga. Čia matosi vienas iš daugy
bės maršavusių būrių jau einant per Union Aikštę, New Yorke, pro tėmytojų ir 
kalbėtojų pastolį.

KAS JIE TOKIE BUVO ARBA' YRA?

tinai r<
dalies tryptofano, kaip
rado Californijos Universi
teto mokslininkai dr. S. 
Lepkovsky, dr. Agnes Fay kur nesustodami, nulekia iš 
Morgan ir Helena E. Axel- Californijos į Hawaii salas, 
rod. [daugiau kaip 2,000 mylių.

Blogai atsiliepia net vi- patirta, jog tūli vabzdžiai 
dutinis B6 trūkumas. O ka- nulekia iš Jungtinių Valsti- 
da jo labai stokuoja, tai gy- jų į Europą, daugiau kaip 
vuliai tampa mažakraujais, 3,000 mylių. Buvo matyta, 
jų raumenys nusilpsta, ir peteliškių būriai virš Atlan-'ispanų 
gyvulius trauko mėšlungiai-,to ir Pacifiko Vandenynų 
konvulsijos. !už 1,000 mylių nuo bet ko-

Dažnai gydytojai pataria kios sausumos ar salos, 
valgyti daug proteinų mais-

Kai kurie vabzdžiai, nie-

Aleviz (Aloisio), Friazin, 
žymus italas architektas, 
gyvenęs penkioliktam šimt
metyje. 1494 m. jisai buvo 
pakviestas Maskvon. Ten 
jis vadovavo statybai kelių 
žymių Kremliuje pastatų, 
kurių žymiausieji — Grano- 
vitinis Palocius ir Archan
gelo katedra.

Trumpos biografines žinelės apie tūlus paskilbusius asmenis, 
kuriu vardai kartais minimi įvairiuose rašiniuose.

Parankiojo J. BARKUS
Alberi, Eugenijus (1807-i (jei pereitasis karas jų ne- 

1878), žinomas italų istori- sugriovė). mUic!:
kas, patriotas, dalyvavęs 
kovose įsteigimui jungtinės 
Italijos valstybės.

Parašė moksli
nių raštų apie architektū
rą, tapybą. Rašė komedi
jų ir satyrų.

(1860-

NEPAPRASTAS SMITKŲ
MEISTRAS

Pasaulyje yra likę keli la- riausiai pasižymėjo po to, 
bai brangūs smuikai, ku
riuos pagamino 
italas meistras 
Stradivari 17-me 
š i m t m e č iuose. 
smuikus duoda po 75 tūks
tančius iki 150 tūkstančių 
doleriu.

Šiemet Sovietų Sąjungoje 
mirė kitas n e p a p r a stas

garsusis Jis buvo paskirtas vadu so- 
Antonio vietinės komisijos, kuri rin- 

ir 18-me,ko ii
Už tuos

• prižiūrėjo įdomius ir 
v e r t i nguosius muzikalius 
instrumentus.

Sergėdamas didžiulį vals
tybinį instrumentų rinkinį, 
Vitačekas tyrinėjo, kodėl 
vienas instrumentas duoda 

, nors 
[pažiūrėt abudu visai pana
šūs. Taip Vitačekas su ra-

smuikų meistras, Eugenius'geresnį balsą už kitą, 
Vitačekas, pramintas “ru-! pažiūrėt abudu visai

Tose kelionėse vabzdžiai 
. nei pasi

nei 
ir 

sū-

to, kad kūnas sustiprėtų niekm. negauna
atremti ligas. Bet jeigu. ne-
trūksta vitamino B6, tai ku- van()en’ j į nes 
nas palaipsniui nyksta. vabzdžiai ne|ali gerti 
žalia žuvis ir Klemsai Nai-jraus jurų vandens.

kiną Vitaminą BĮ
Buvo pastebėta, kad pa

ralyžius parbloškia jaunas 
lapes, kurių ėdesyje būna 
žalios žuvies. Fordhamo 
Universiteto profesoriai D. 
J. Hennessy, S. Warner ir 
kiti ėmė tyrinėti, kodėl ža
lia žuvis paralyžiuoja lapes; 
ir atrado, kad žalia žuvis

Albeniz,
1909 m.), ispanas kompozi
torius ir pianistas, naujos 

kompozitorių mo
kyklos įkūrėjas ir atstovas. 
Savo kūryboje jisai stipriai 
pareiškė ispanų tautišku-, 
mą — tautiniais^ motyvais, i 
ritmais, liaudies dainomis. 
Pagamino daug veikalų pia
nui, orkestrai, operų, ir ki
tokių. Žinoma jo opera 
“Magic Opal.”

Albani, Francesco (1578- 
1660), italas tapytojas, gi
męs Bolognos mieste. Ta
pybos mokėsi pas Calvaertą 
ir L. Caraccį. Pragyveni
mui užsidirbt jis piešdavo 
ir dekoruodavo bažnyčių al
torius; tačiau labiausiai mė
go piešt scenas iš senovinės 
mitologijos arba iš gamtą 
a p d a inuojančios poezijos. 
Jo moteris pagimdė dvyli- 
įką vaikų, tai tėvas vartoda- 
Ivo juos modeliais piešda
mas Veneras, įvairias šven-

(mirėAlbinas, Jurgis
1570 m.), Vilniaus katedros 
kantorius, vėliau sufraga
nas ir Metonos vyskupas. 
Bažnytinė vyriausybė nu
žiūrėjo jį norint įkurti tau
tišką bažnyčią. Krokuvoje 
Albinas išspausdino koletą 
teologinių veikalų, kurie, 
tačiau, jam mirus, kartu su 
jo biblioteka buvo viešai de
ginami Vilniaus aikštėje, 
vyskupui Radvilai įsakius.
Žymiausia jo bibliotekos da-1 
lis vėliau patekusi Vilniuje į

sišku Stradivariu.”
Vitačekas jaunystėje at- do ir vadinamus “pamestus, 

vyko iš Čechijos į Rusiją sekretus 
pirm 50 metų ir visą laikai vinių smuikų, kurie buvo 
gyveno, kaip antrojoj savo'padirbti Stradivario, Guar- 
tėvynėj. Jis buvo kilęs iš nerio ir kitų pagarsėjusių 
cechų šeimos, kuri per pus- meistrų, 
antro šimto metu užsiėmė
muzikalių instrumentų dir- 1644 m. iki 1737 metų, o Gu- 
bimu. arneri nuo 1626 iki 1698 me-

/abudu buvo italai.) 
, Vitačekas darbavosi 

Įgijo puikaus smuikų nieis-;tik kaip meistras, bet 
"J Tarptautinėse kajp mokslininkas. Jis

___ .... “nuo akies”
,—- - — | nuo kepurės.” Užtikęs in- 

mėjo aukščiausias dovanas, strumentą su gausiu, ma-
1 o n i u g a r s u, Vitačekas 
smulkmeningai tyrinėjo, iš 
kokių medžiagų tas in
strumentas padarytas, kaip 
tos medžiagos išlenktos, iš
drožtos ir sudėtos; kokio il
gio, pločio ir pavidalo yra 
kiekviena instrumento da- 

■lis, ir tt. Išsamiai visa tai Il

bimu.
A p s i gyvenęs Maskvoje,' tų 

Eugenius Vitačekas greitai |

ŠIMTĄ KARTŲ GALIN
GESNĖ ATOM-BOMBA

i Amer. sausumos paukštis, 
vadinamas “golden plover,” 
tuo pačiu pradėjimu lekia 
iki 1,700 myilių virš vande
nyno, niekur negalėdamas 
nutūpti. Kai kurie kiti 
mažieji sausumos paukščiai 
laksto po 1,000 mylių virš 
jūros.

Kokiu būdu randasi jėga 
tiem vabzdžiam ir paukš
čiam taip toli lėkti be mais
to ir poilsio? Dar nėra at
sakymo šiam klausimui.Washington. — Čionaiti- 

niai atom-bombų žinovai 
kalba, jog Amerika dabar 
dirbasi arba galėtų pasi
dirbti šimtą kartų galinges
nes atomines bombas už 
tąs, kuiios sunaikino Japo- gįs. Negana to. Amerikos 
mjps miestus Hiroshima ir 
Nagasakį. Viena naujoji 
atom-bomba, sakoma, galė
tų sunaikint viską 600 ket- ^ud0 tam tikrų ligų perus ir 
virtaimų mylių plote. [grybelių rūšies parazitus, 

'kurie sirgdina augalus ir 
'gyvulius. Ta tomeičių me-

TOMEITĖS ŽUDO TŪLŲ 
LIGŲ PERUS

Tomeitės naudingos, ypač 
savo vitaminais, kaipo vai-

žemdirbystės d e p artmento 
mokslininkai atrado tomei- 
tčse niaują medžiagą, kuri

GYDUOLĖ NUO ATH
LETE’S FOOT LIGOS fHiarra Vra nanaši kain ne- vlZjJLcX^^d j A d JJd-Ilctolj JActlĮJ

— Mc- 
labo r a- 
panaši

nicillinas.Bridgeport, Conn. 
Kesson and Robbins 
torijose čia atrasta 
į vitaminą K medžiaga, ku- žiausiai paliečia žmones. Į 
ri išgydo kojų ligą, vadina-j kaimiečius arba farmerius 
mą “athlete’s foot.” Ta me-, perkūnas 9 sykius dažniau 
džiaga naikina šios ligos pataiko, kaip į miestiečius, 
parazitus.

Minima liga dažnai gau
nama, basiem bevaikščio- kalvėse yra motorais varo- 
jant pirtyse ir atletiškų mos, o vietoj anglies varto- 
mankštynių patalpose.- 'jama žibalas.

Miestuose perkūnija ma-

Dumtuves * naujoviškose

stebėtinųjų seno- • 
kurie buvo

(Stradivari gyveno nuo

tro 1 
parodose jo instrumentai dirbo tik 
užėmė pirmąją vietą ir lai

Meistriškai - moksliniais 
savo darbais Vitačekas ge-

Amerikonai Pagerbė 
Sovietų Mokslininką

VAISTAS TRAPIOMS ’ 
KRAUJAGYSLĖMS

ne 
ir 

ne
ar

Amerikos N a cionalė 
Mokslų Akademija įrašė i „ , ..
savo garbės naviu° šoviniini ils 1VS ( 1ie"
mokslininką Petrą KapieaJ^’ M) n-;s kokių me- 
a t o m i n ės iėtros žinovą. !dzlag.l} sahn? !!ad"'btl toki’

vanojo Kapicą aukso moda-' 
Jiu už pasižymėjimus moks-i 
uliniuose tyrinėjimuose. Ka-' 
pica taipgi turi medalius) 

ir Bulei i os'

Penicillin j’au vartojamas 
ir gyvuliam gydyti.Alberti, Leonas Batistas 

(1404-1472), florentietis ar
ch i t e ktas. Mokyčiausias 
Viduramžių pabaigoj as
muo. Gerai apsipažinęs su 
įvairiomis tų laikų mokslo 
ir meno šakomis; nepapras
tas grožio mėgėjas. Dirbo 
visose meno srityse, 
giausia architektūroj, 
planavo daug istorinių pa
statų, rūmų bei bažnyčių, 400 mylių per valandą. Jis 
kurie ir iki šiol išsilaikė kūrenamas alkoholio miši- 
----------------- ~-----------------  niu su skystuoju deguoniu 
džiagos,.kuri randama įvai-N0Xygenu). Kai labai sū
riuose augaluose.-------------- įspaustas mišinys dega, tai

Davus ligoniams rutino, dujos baisiu smarkumu 
plaukinės jų kraujagyslės š virkščia pro lėktuvo uode- 
suminkštėja, pasidaro gą, spiria į orą ir tokiu bū- 
tampresnės 
Tikimasi, jog kai daugiau 
rutino bus pagaminta ir ga- toras panašus į lengvojo vė
limą bus jo gauti vaistinėse, kiečių karinio lėktuvo mo-

‘ Tas vokiečių 
lėktuvas skrido daugiau

- J. C. K. kaip 600 mylių per valandą.

LENGVIEJI RAKETINIAI
Amerikos lėktuvai

Reaction Motors korpora
cija stato raketinius mėto

čiau- rus lengviesiems Amerikos 
Su- laivyno lėktuvams. Toks 210 

svaru motoras neša lėktuvą 4 C

Ploniausios, “plaukinės” 
k r ąu jagyslės (kapillariai) 
kartais būna tokios trapios, 
kad pratrūksta smegenyse 
arba akyje; tuomet apo
pleksija užmuša žmogų ar
ba jis apanka. Iki paskuti
nio laiko nebuvo tikro vais
to padaryti plaukines krau
jagysles tampresnėmis, kad 
jos netrūktų. Dabar jau 
bus toks vaistas. Jį išrado 
Jungtinių Valstijų žemdir
bystės departmento labora
torijos mokslininkas dakta
ras James F. Couch Phila- 
delphijoj ir Pennsylvanijos 
Universiteto profesorius J. j tai didokas skaičius žmonių torą ME-163. 
Q. Griffith. Tas vaistas išvengs apopleksijos. lėktuvas 
pagamintas iš rutino me-1

vu tino, dujos baisiu

ir stipresnes, du neša lėktuvą pirmyn.
Raketinis amerikonų mo-

Bakterijos Įpranta Atremt Fenicilliną
Amerikonų Merck Insti

tuto profesorius Hans Mo
litor teigia, jog plaučių už
degimo bakterijos, strepto- 
kokkai ir kitų ligų perai ap
sipranta su dažniau naudo
jamais prieš juos vaistais 
penicillinu ir streptbmy- 
cinu ir tiek sustiprėja, kad 
paskui atsilaiko prieš tuos 
vaistus. Todėl po kokių 5 
ar 10 metų •penicillinas ir 
streptomycinas tapsią be-

iii;

iada jau pagal sulasytas, 
taisykles gulėjo Vitačekas 
arba jo mokiniai pagamint 
\ isą e ile tokių instrumentų.

Bcnagrinodamas puikių
jų senovinių smuikų sekre

tus, Vitačekas pats surado 
| naujus pagerinimus ir iš- 

išrado, kaip ištiipdyt helijų dirbo mokslinę teoriją, kaip 
iij- įvairias oro dujas dirbti- ir iš ko reikia gaminti pa
iniame šaltyje arti visiško geidaujamą instrumentą.
(absoliučio) zero, kaip rašo Vitačeko sumanymu, so- 
amerikinis žurnalas Time — vietine vyriausybė įsteigė 
Visiškas zero yra 460 laips- .pirmąją muzikalių instru- 
nių šalčio žemiau zero Fah- mentų pažinimo mokyklą, ir 
renheito termometro/ 1 Vitačekas buvo paskirtas

Kapicos išrastu iQdu So-[jos galva.
vietuose yra iš oro traukia
mas ir pigiai gaminamas Sąjungoje įvyko tarptauti- 
skystasis deguonis (oxy-jnė.s muzikalių instrumentų 
gen). Nepaprastas skysto- parodos. Įvairių kraštų ar- 
jo deguonies karštis padeda {tįstai griežė išstatytais pa
kui1 kas greičiau apvalyti j rodose instrumentais. Jose 
plieną ir kitus metalus so-{buvo rodoma jau Vitačeko 
vietinėse liejyklose. Skys- mokinių padirbti instru- 
tasis deguonis vartojamas mentai.
ir greitam plytų degimui.

1933 ir 1937 m. Sovietų

ligų 
pirm 

i poros savaičių Nacionalei 
Mokslų Akademijai, kad 
dabar neretai pasinaujina 
sifilis pas žmones, kurie 
penicillinu buvo, matomai, 
išgydyti nuo tos ligos. Prof. 
Moore sako, gal tai todėl, 
kad vaistų fabrikantai, per
daug valydami penicilliną, 
nusilpnina jį.

verčiais, jeigu nebūsią kaip Earle Moore, lyties 
nors sustiprinti, sako prof.! specialistas, pranešė 
Molitor. 1 ’*"'

Jis pastebėjo, kad jeigu 
žmogui vieną kartą sergant 
buvo panaudota penicilli- 
nas arba streptomycinas, 
tai kitą kartą susirgus to
kia liga, šios gyduolės jau 
silpniau veikia.

Johns Hopkins Universi
teto profesojrius Joseph

padirbti
Savo garsų melb- 

Įdingumu šie instrumentai 
i viršijo net iš Italijos atga
bentus instrumentus. Ita- 

PASAULIO” TIFAS Ju smuikai savo muzikalu- 
»■

. mu užėmė sekamą vietą po 
Vitačeko mokiniu rusišku 
smuiku.

Sovietų vyriausybė 1924 
metais suteikė Vitačekui 

j vardą Užsitarnavusio So- 
nau~ i vietų Respublikos Meistro, 

į Savo amžiuje Vitačekas 
sukūrė’apie 400 puikiųjų in
strumentų — smuikų, vio- 

l ir alto smui- 
Dabar tuos instrumen-

PLINTA “NAUJOJO

Keli tūkstančiai žmonių 
serga apkrečiamąja tifo li
ga Texas valstijoje. Tifas 
plinta ir kitose vakariniai- 
pietinės valstijose ir Meksi
koje. Tai vadinamas “nau-1 
jojo pasaulio tifas.” 1 
ma sergančiųjų nuo jo ne-1 
mirštą. Šis tifas ne toks, 
pavojingas, kaip europinis )ju (ceRo) 
tifas.

-kt • • ‘i* i • p KU. movi vmivn
, čauJ0J0 Pas.auh0. (us naudoja žymūs muzikos 

apkrečia tam tikros blusos. Iartist:.11. Sovl< t^SJJnU^įe 
1___________ • ir įvairiuose užsienio kras-
Yr. apie 3»0 :>klrli,,g,i Vitačekas

sajuagė meistre 
patyrimus, dailininko jaus
lumą ir mokslininko žingei- 

Širdies ligomis lygiai ser- durną,” rašo Pravda, Sovie- 
ga gydytojai, kaip ir kiti tų komunistų laikraštis, 
žmones. A < I

Yra apie 300 -skirtingu 
rūšių alyvų medžių, iš ku
rių vaisių dirbama valgo-į 
masis alyvų aliejus.
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(Tąsa) neapykanta pavirto aitria, japonų neapy-

galvon, tai net jam akiniai nukrito dr 
sudužo:—Tau nebuvo galvoj, kai mes ba
du stipom. Apseisim ir be tavęs. Kad 
man čia ir tavo kojos nebūtų!

—Na, na, kas čia tau dabar?—net pa
ri a-

muose!
Ir jis jau buvo beeinąs, su lazdele 

simojęs.
traukė tėvui iš rankų lazdelę ir, pagrie
bęs už apykaklės, stūmė durų link.

—Nebėr įstatymų, nebėr dangaus,—rė
kė Huaiju’s:—Chinija turės pražūti!

—Štai tavo akiniai. Ir lauk iš čia!— 
suriko jaunis sūnus ir spyrė tėvui už
pakalin. Tas išsirito, keiksnodamas ben- 
kartais ir grūmodamas, net apsiputojęs.

O Sujun’a vis dar tebegyveno Tien- 
cin’e. Tas miestas gyveno beveik ap
siausties metą. Japonų kariai ir amu
nicija nuolat verste vertėsi. Geležinke
liai užgrūsti. Generolas Sung’as, kad da 
labiau neapsunkinus dalykų, davė japo
nams valią. Miestiečiai, iš tos nervų 
įtampos, kraustėsi iš miesto. Daugybė 
buvo areštų, užmušimų. Japonų šnipai 
ganabijo chinų agentus, o chinų agen
tai ganabijo japonų šnipus. Negyvėlių 
kūnai plūduriavo upėj. Tai buvo heroi
no aukos, bet buvo daug ir chinų darbi
ninkų. Jie po prievarta dirbo japonams 
apsigynimo darbus, ir paskui, kad jie 
neiškeltų aikštėn militarinių paslapčių, 
juos japonai nudobė ir—upėn.

Kadangi dabar japonai žinojo, kad ka
ras ateina, tai jų šnipų sistemos tinklai 
da tirščiau paplito po visą Chinija. Pats 
tas šnipijados centras buvo Tiencin’e. 
Buvo jų didelės gūžtos ir Pekine ir ki
tur. Šnipais veikė korėjiečiai, formo- 
ziečiai, rusai baltgvardiečiai ir tūli chi- 
nai. Jie veikė, apsimetę keliaujančiais 
pardavėjais japoniškų patentuotų vaistų, 
narkotikų, apsimetę kokiais agentais ar 
fotografais. Jie papirkinėjo darabinin- 
kus prie amunicijos, orlaivystės ir kitų 
darbų. Vis gaudė Chinijos karines pa
slaptis, žemėlapius, apsigynimo planus ir 
kitas militarines žinias. Tarpe šnipų 
buvo ir moterų, kurios gretinus prie ofi- 
cierių ir šniukštinėjo žinių.

Vieną dieną Sujun’a gavo pakvietimą 
ateit į japonų šnipų kontorą, oficialiai 
vadinapią specialios tarnybos departa
mentu. Tai buvo dalis japonų militari
nes misijos.

Prie stalo sėdėjo viduramžis apvalus 
vyras, su juodais ūsiukais, bet be akinių. 
Kalbėjo laužytai chiniškai ir žiauriai an
gliškai ir rusiškai.

Sujun’a nujautė, kam ją šaukė. Ji tu
rėjo daugybę viešbučių ir dvarų, dvare
lių japonų koncesijoj. Ji įgudusi narko
tikų gamintoja, todėl japonai tikėjosi iš 
jos gero ištikimo patarnavimo.

Kada ji grįžo atgal į Tiencin’ą, po sa
vo pasiliuosavimo pernai metais, jos da
lykai buvo gerai žinomi japonų pirmū
nams. Kad ji nusiuntė pusę miliono do
lerių Chinijos narkotiniam biurui, tai ja
ponai manė, jog tai paprastas papirki
mas. Jie nesuvokė, kad tai ji galėtų 
būti gerai nusiteikus link to opiumui 
naikinti biuro. Jos gyvenimas ėjo įpras
tine vaga, bet ji jau nebetaip uoliai žiū
rėjo savo biznio.

Japonas viršininkas mandagiai papra
šė ją atsisėst, padėkojo už jos bendradar
biavimą, už laikymą pinigų japonų ban
kuose. Ir paprašė jis jos, kad ji jam 
atvestų bent dvyliką čiuinų, žvalių mer
ginų iš savo viešbučio tarnaičių tarpo. 
Jos geriau tegul bus korėjietės, chinie- 
tės arba rusės baltagvardietės. Jis joms 
įsakmiai suteiks pamokų ir nurodymų, 
kas ir kaip daryti. Algos gausią po 200 
dolerių mėnesiui. Pati išmanioji gaus 
po 500, ir specialios išlaidos bus joms pa
dengtos/

Sujun’a parėjo namo, gerokai sumiz- 
gpsi dėl jai pavestų prievolių. Daryt pi
nigus iš opiumo ir kitų narkotikų tai 
vienas dalykas: ji tapt) traukte įtraukta 
ir negalėjo išsikivinkliuot. Bet dabar— 
tapti šnipe ir išdavike savo šaliai... o čia

uz-
Bet Kuočang’as, pasitvėręs, iš-

taip labai pasipelnytų iš to šrųpinėjimo, 
net jei ir išliktų gyva per tas'ivisas ri
zikas? Pinigų ji ir tai]) jau turi per-| 
daug. O jei ją suareštuos ir sušaudys?:

Mirštančio aiškiamačio, gerbiamo se
nelio taoisto Jao žodžiai įspėjančiai jai 
dūzgėjo ausyse:—Kai užeis karas, atsi
mink, kad esi chinė. O vėl Saldžios 
Kvapsnies ir jos vyro sūnelio vaikiški 
klausimai:—Ar tamstą chinė? Kam tam
sta dirbi su japonais?...

Ji pasimojo neišsiduot aikštėn, daryt, 
kaip ir nieko nebūta, kol ji sugebės iš
gelbėt bent dalį savo lobio. Ji sukvietė 
keliolika vikresnių tarnaičių. Viena tie
smukai atsisakė:—Tegul jie visi pasika
ria, su visais savo pinigais. Kad jie ne
sulauktų! Savo šalies, savo žmonių par- 
davinėt aš neisiu. — Sujun’a muši vedė 
merginų būrelį į specialios tarnybos de
partamentą. Valdininkas ką tai, išsive
dęs, joms paaiškino, ir, kai jos išėjo, jis 
padėkojo Sujun’ai už tokį spartų patar
navimą. Jis pridėjo, jis jąja pilnai pasi
tikįs. Karas staigi va, visai čia pat. Ųž 
savaitės kitos japonų kariai bus jau Pe
kine. Tai va čia ir jai, girdi, bus nau
dingo darbo. Ji turėsianti raportuot ja
ponams apie politinį nusiteikimą chinų 
oficierių. Mes, girdi, mėginam paimt 
viršų be kraujo praliejimo, su kuo ma
žiausia aukų. Mes jau padarėm ryšį su 
Čang Cečung’u. Bet, girdi, tamsta, kai
po chinė moteris, galėtum pagauti vidi
nių žinių. Išsirink dvi gražiausias mer- ■ 
ginas ir padovanok jas, kaip ir nuo sa
vęs, Čeng Cečung’ui. Kitoms merginoms 
aš paskirsiu kitokį darbą chinų mieste ir 
britų bei prancūzų koncesijose.

Sujun’a jau rengėsi iš Tiencin’o va
žiuot į Pekiną. Nuėjusi japonų bankan, 
ji išsiėmė 30 tūkstančių dolerių. Dau
giau imt prisibijojo, kad nepasidarytų 
nuožiūros. Išvažiavo Pekinan su dviem 
korėjietėm merginom ir apsistojo sve-

Na, o Taijun’a jau girdoj
pussescros 'Sujun’os areštą
vima. Ji buvo atsilankiusi
Tiencin’ą, pagyrė ją už jos
pasitaisyt ir ragino ją kuo
pamest ana purviną darbą.
bar Sujun’a norėjo pasikall
pussesere Taijun’a. Kitko*
artimesnio. O ios brolis Hut.
ta’, nuėjo sova's keliais, m
kai ji pasimetė su generolu

o apie savo

pas ją į 
pasiryžimą 
greičiausia 
Tai ir da

bot su savo 
ji neturėjo 

faiju’s, keis
to to laiko, 
Vu. Dabar 

Sujun’a teturėjo Taijun’ą ir savo neti
kėlio brolio Huaiju’aus žmoną Jačin’ą 
ir jos keturis sūnus. Kitų giminių, nei 
artimų draugų, ji neturėjo.

Tai ji ir nuvažiavo savo pusseserės 
patarimo. Pamačiusi ją, Huaiju’aus 
žmona ir sūnai nežinojo, kas čia jai da
bar užėjo, ko ji Čia dabar nori.

Pasišaukusi Taijun’ą šalin, Sujun’a 
jai tarė:—Aš noriu su tamsta pasitarti. 
Mūsų tėvai numirė. Huaiju’s man nebe 
brolis. Aš su juo baruos ir ergeliuojuos 
nuo to laiko, kai mūsų keliai išsiskyrė.

—Jis čia pat mieste,—atšovė Taijun’a. 
Ir ji papasakojo, tą įdomią naminę sceną, 
kaip jį išmetė iš namų jo sūnai ir pati, 
kaipo begėdį išdaviką.

—Tai ir aš išdavikė, nusišypsojo Su
jun’a.

—Išdavikas savęs negarsina, o jei 
garsina, tai jis ne išdavikas. Argi tams
ta galėtum būt savo šalies pardavėja 
vergė? Negi nori tamsta manęs pa
pirkti?

—Nieko panašaus. Patarimo aš no
riu, kaip man išeit iš keblios padėties,— 
paskubėjo Sujun’a. Ir ji persakė savo 
galvosūkį. Arba ji praras sdvo turtus 
arba susilauks sau galo, kaipo išdavike.

—Tai šitaip, — apsidžiaugė Taijun’a, 
—tai visai nesunku. Juk tamsta .chinė ar 
ne? Tai yra vienintelis klausimas. Ir 
tik viena tėra išeitis. Kaipgi, gali chi
nas padėt savo priešams pavergt savo 
žmones? Ką gi tuo pelnytum, net jeigu • i i j •. _ - j j x. n t r • i _ •  •

nio, pati savęs nekentė, o dabar visa ta
nušautų. Štai ką aš tamstai pasakau

(Bus daugiau)

Bal. 16 ir 17 d. mumis ap
lankė tik ką sugrįžęs iš Lie
tuvos LPT Komiteto pasiunti
nys drg. A. Bimba. Pirmą va
karą kalbėjo apie Lietuvos 
žmonių pergyventas karo au
dras ir vaizdžiai nupiešė da
bartinę Lietuvos bei jos nuo 
karo išlikusių žmonių sunkią 
padėtį. O antrą vakarą ro
dė filmas,, kuriose matėsi, 
kaip ^okiečių sugriauta Lietu
vos industrija laipsniškai atsi- 
budavoja. 
paspartinti 
pramonės 
reikalinga

nas, J. Gabriunas, J. Vėbra, 
W. M. Karsokas, Ap. Bane- 
lienė, J. Bekūnis, VI. A. Šūs
nis, Aug. špokas, A. Remei- 
kis ir A. Saru lis.

Po $5: K. Tamošaitis, Ona 
Meiliunienė, P. Kubilius, M. 
Gedaminskienc, M. Plaušienė, 
Liet. Literatūros Draug. 190

Tačiau, kad kiek 
tą bent būtinos 

atsteigimą, būtinai 
kitų šalių parama,

o tą paramą tiktai gali suteik
ti lietuvių išeivija — Ameri
kos lietuviai.

Būtiniausias reikalas yra 
šiame momente, tai supirkti 
ir pasiųsti moderniškiausius 
aparatus steigiamam Vėžio 
Ligos Gydymo Institutui Vil
niuje. Tam tikslui abu vaka
rus aukos ir buvo renkamos ir 
clevelandiečiai gausiai tą rei
kalą parėmė, suaukodami 
$1,551.20.

Aukavo sekamai:
Viktoras ir Kastancija 

maudai $100.
Julė Warner (pirmiau 

kavo $25) — $75.
Po $50: Stasys Kazelionis, 

Peliksas ir Emilija Šklėriai, 
Jonas & Mrs. Mauručiai, Gen- 
drėnų šeima.

Po $30: Antanas Vase— 
liauskas, Jurgis ir Stella De
nis.

raška, Stela Rauba, N. Petru- 
nas, Pranas Naunčikas, V. 
Gabrielius, Juozas Stripeika, 
V. Juozaponis, J. Vaseliaus- 
kas, M. Raulinaitienė ir M. 
Geibienė.

Po $2: V. Young, K. J. Kar- 
sokas, V.
J. Dylis,
Williams, 
Maurutis, 
liauskas ir

Česnulis, B. Daren,
J. Dominaitis, P.
Rauluševičienė, J.

Ragažinskas, Vase-
P. Mačionis.

Ro-

au-

Juozas Samuolis, 
Liet. Litera- 
kp., Lietuvių 
Mikas Ivana- 
Matilda že-

Antanas ir Emilija 
Juozas Bakšys, Vin-

cevičiai, Jurgis ir 
Brazai (iš Akrono), 
A. žemaitis, Petras

Juozas Bagužis, 
tūros Draug. 57 
Moterų. Kliubas, 
vičius, Jurgis ir 
b ra tiška i, 
Stankui,
cas Karmuza, Juozas ir Nelie 
Petroniai, Antanas ir Mrs. Pa- 

Petronė 
Juozas 
ir Ona 

Petrone
Nem tirai, Kazys Skupas, Po- 
vylas Kuru lis, Mikas 
sius, Jurgis ir Agota Palton, 
Stasys ir Kaziunė Maženskai, 
Povylas Boika, Aldona Wil- 
kelis, Dorofei Lesnikovski, 
Vincas ir Mar.jona Luobikiai, 
Stasys ir Zuzana Seimonai, 
Adolfas Dočkus, Juozas ir 
Adelė*Bakuliai (iš Akrono), 
Jonas M. Rūbas, Liet. Litera
tūros Draug. 51 k p.

Antanina Kratavičienė (pir
miau davė $5) $20.

Po $ 1-0 aukavo: Julė žiaug- 
ra, J. A. Keley, K. M. Valat
ka, J. Zinkevičius, J. Gendre-

lūs sutvarkius.
P. S.: Priduotus pinigus ir 

aukotojų vardus sulyginus, 
pasirodė, yra pinigų daugiau, 
negu vardai parodo. Reiškia, 
aukų rinkėjai kieno nors 
stambią auką per klaidą ne
užrašė. Taigi šį aukotojų su
rašą atydžiai perskaitykite ir 
jeigu nerasite savo vardo, 
tuoj malonėkite man pranešti, 
o aš tą nemalonią klaidą tuoj 
pataisysiu.

J. Žebrys,
LPT Kom. Pirm.

Elizabeth, N. J

Po $1 : V. Kundrotas, A. 
Pečiura, U. Zakarevičienė, A. 
Pauliukonis, O. Balčiūniene, 
A. Bauža, Keizen, J. Savai- 
tis, J. Jenkauskienė, D. Zam- 
brikas, P. Kirdeikis, F. Sut- 
kaitis, J. Kubilius, J. žemai
tis, M .Plaušienė, M. Kazlaus
kienė, M. Jenuškevičienė, 
J. Kripas, J. Levonavičius, T. 
Kripas, K. Tamošaitis, A. Gef- 
vert, A. Janulis, F. Stasiulevi
čius, V. Bacevičia, A. Keršie
ne, P. Juodviršis, J. Kryžionis, 
J. Mikalojunienč, A. Jesiunas, 
S. Šlekys, D. Petrauskas, Ka- 
napeckas, Belašauskas, Kise- 
liauskas, Višniauskas, Narvy- 
dienė, Roselevičienė, A. špo
kas, Noreikienė, Jocienė, Be
vardis, Kupčiūniene, K. Mo- 
ženskienė, M. Baranauskiene, 
J. Eitutis, A. Vaseliauskas, 
Baužienė, Radžiūnas, K. Plan-1 skairu 
šas, Mrs. Beker, Mičiulis, Pe- 
sel, Rubienė, Cypiene, Mačiu- 
tienė, O. Pilkauskienė, S. Ka
zelionis, Zinius, S. Rauba, J. 
Kaiakauskas, J. Vilda, M. 
Račkaitienė, J. Kubilius, J. 
Pabalis, A. Paceyičia, J. Gen- 
drėnienė, 
Bakšys, M. 
d am i n s k as, 
cevičienė,

Luko-1 Grigaitienė,

a-
Masilionienė,

V. Bekevičienė, J. 
Brazienė, A.

P. Dagys, M.
M.

C. Kundrotienė, 
Ona Botyrienė
B. Butkus, d r.
Čėpla, P. Botyrius, B. Kirstu
kas, J. W. Petraus, V. Ty- 
zenhausė, Z. J. Stripeika, A. 
J esi u n as, V. česnulis, E. Mar
ch uška, J. Stankus, A. Jonai
tienė, J. Versko, .
A. Jankauskas, J. B.
Pučevičius.

Smulkių 
so per abu

Mrs. Metelis,

Argentina Atmeta Karinį 
Trumano Pasiūlymą

Buenos Aires. — Argen
tinos prezidento - diktato
riaus Perono laikraštis La 
Epoca smerkė prez. Truma
no siūlymą, kad visų ame
rikinių kraštų armijos ben
dradarbiautų, v a dovaujant 
Jungt/Valstijom. •

Truman NepranašaujaĮ kad 
Paryžiaus Sueiga Susmuks

Pagalba Lietuvos Žmonėms

Per pasidarbavimą gerų 
draugų Lietuvai Pagalbos 
Komiteto ir rėmėjų surinkta 
drapanų ir finansinės para
mos Lietuvos žmonėms.

Ant blankų per M. Rudžio- 
nį surinkta sekamai:

Po $2: J. Laukaitis, J. Ste
ponavičius, Chas. Seimonas.

Po SI: J. Zaleckas, K. 
Pulkauskas, P. Taras, W. Bi
tė, K. Pociūnas, B. Makutė-

Washington. — Reporte
riai užklausė prez. Truma- 
ną, ar bergždžia bus ir iš
kriks Keturių Didžiųjų už
sieninių ministerių konfe
rencija Paryžiuje. Prezi
dentas neišreiškė savo nuo
monės; sakė, apie tai pra
neš Byrnes.

Svarbu Atsiminti
nienė, 
tienė, J. A. Simonaitis, 
Sau lėnas, 
tienė, L. 
peraitienė

Tuojau pasižymėkite į savo 
užrašų knygeles, jog

BIRŽELIO 30 JUNE
A.

A. Stripeika, E. Bi- 
Bartkienė, M. Gas-

V. K. Sheralis. J.
Usonis, J. Wizbar, F. šaulis, 
W. Domasaitis, J. Zaveckas, 
S. Baltutis, P. Posjikus.

Po 50 centu: M. Krempa, 
M. Razanskienė, J. Z;
ir Draugas.

D ra bu žili paaukavo 
asmenys:

sekami
B. Barkauskas. J.

įvyks didysis Laisvės 
piknikas Brooklyne.

Bus

Klaščialis Clinton Parke
Maspeth, L. I., N. Y.

dzionis, M. Miller, St. Ambra
su, G. Sidaris, Sabanskis, F. 
Stankus iš Linden, Mrs. ir Mr. 
Bekeriai, Mrs. Kazakevičiene 
iš Linden, A. Kalvan iš Lin
den, M. Rudžionis, M. Bar
kauskienė, J. Degutis, J. Wiz-

LIEPOS 4 JULY
įvyks masinis lietuvių sąs
krydis — Laisvės piknikas, 

Vose Pavilion Park, 
Maynard, Mass.

aukas ir tiems, ku- 
drapanas.sunešė

B. Makutėniene, Seki*.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Iš Chinijos sugrįžo bado 

specialistas Hooveris.

Kairo. — šimtai tūkstan- 
’ čių arabų streikavo Egipte, 

Irake ir kituose mahometo-

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

J. Alekna, miškuose kraštuose prieš sh
ip MJmanymą įleist 100,000 žydų 

i Palestina.
aukų $11.20. Vi- 
v a k ar it’s suaukota 
Tuoj pasiųsta Į 

centrą $1,500, o likusieji bus 
pasiųsta visus rengimo reika-

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
530 Summer Ave., Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

Lietuviu 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

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

NOTARY 
PURLIO

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

TELEPHONE
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

vwn
Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną * 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką 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.

A'lifi'/lW.'d ' II'*11'
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Brazilijos Komunistų 
Partija Veikia

New Haven, Conn
HELP WANTED—FEMALE 

REIKALINGOS MOTERYS
HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Mūsų Korespondento) |to “demokratų,” bėgiojančių 
skersai ir išilgai po Pietų 
Ameriką ir šaukiančių, — pa
vojus Pietų Amerikoje demo
kratinėms laisvėms, — ir ty
linčių, kas dedasi Ispanijoj ir 
Portugalijoj. Be to, Brazili
jos Kompartija aiškiai ir 
trumpai išaiškino Brazilijos 
liaudžiai ir progresyvei bur-* 
žuazijai, kaip atstatyti Bra
zilijoje pinigų vertę, kaip iš
auginti nacionalė industrija, 
kaip Braziliją padaryti šešta 
pasaulyje potencija, t. y., re
alizuojant d e m o b uržuazinę 
revoliuciją- likviduojant’ se- 
mifeodalizmą, atiduodant že
mę tiems, kurie ją kultivuo
ja ir industrializuojant kraštą.

Brazilijos Kompartija nesi
tenkina vien krašto priešų 
numaskavimais ir ’krašte be
tvarkės gydymui receptų tei
kimu. Brazilijos Kompartija 
—Brazilijos darbininkų par
tija veikia: organizuojasi 
dirbtu vėse, priemiesčiuose, 
miesteliuose, p i a n t a c ijose, 
dvaruose ir mokyklose į kuo
peles. Kuopelėse žmonės stu
dijuoja mokslinį socializmą ’ir 
tyrinėja, kaip pritaikinti tas 
viskas pusiau kolonialėj Bra
zilijoje ir vietoje, kur randa
si kuopelė. Kuria suaugusiems 
vakarinius

Kompartijos 
atsistojo antroj 

skaičiumi. Rio 
taipgi antroje

Bus jau metai, kaip Bra-1 
zilijoje jaučiami Chapultepec 
konferencijos tarimų rezulta
tai. Išskiriant svetimtaučių 
kalba spaudą, kuri dar už
drausta, vietine kalba spauda 
laisva, nebekamuojama ir ne- 
bevaržoma jokiais reakciniais 
įstatymais. Susirinkimų ir žo
džio laisvė taipgi pradeda gy
vuoti. Darbininkai - irgi gali 
organizuotis į įvairias orga
nizacijas: kultūrines, ekono
mines ir politines. Politinių 
kalinių, užrakintų aklai drėg
nuose kalėjimų rūsiuose nebė
ra — visi laisvėj. Kompartija 
veikia legaliai, vadovaujama 
ilgus metus kalėjusio ir nepa
vaduojamo progresyvės Bra
zilijos liaudies lyderio, — 
Luiz Carlos Prestes.

Be abejo, Brazilijos darbi
ninkai, visą laiką išbuvę dez
organizuoti ir žvėriškos reak
cijos terorizuojami, prašvitus 
dabar laisvei, per šiuos, vie
nus metus dar nesuspėjo tin
kamai susiorganizuoti ii- pasi
daryti lemiama Brazilijos po
litinių ir ekonominių reikalų 
sprendime jėga. Tačiau paro
do nepaprastą sugebėjimą or
ganizuotis, veikti ir neiškryp
ti iš Markso-Lenino ' linijos 
(natūralūs
kolonijalėj Brazilijoje, kurio 
je didesnė 
analfabetai, kurioje dar tebe
žydi semifeodalizmas, profe
sionalų avantiūristų - politikų 
švaistymasis; kurioje vos pra
sideda matytis nacionalio ka
pitalo daigai. Dėl to, kad 
Brazilijos darbininkai ir jų 
(darbininkų) organ izacijos 
yra orientuojamos Brazilijos 
Komunistų Partijos, kuri gi
mė 1923 metais Rio de Ja- 
neire, tarp pusiau intelektua
lų braziliečių ir visą laiką, 
iki pat 1945 m. pradžios, iš
buvo veikdama palėpėje pa
sislėpus nuo siutusių reakcio
nierių ir švaisčiusiosios po 
kraštą gestapuotos policijos. 
Per tuos 22 metus nelegaliam 
veikime Brazilijos Komparti
ja kiekybiniai ųegalėjo išaug
ti į jėgą, bet išėjus į legališ- 
kumą, • kokybiniai pasirodė 
viena iš daugiausiai sugeban
čių visoj Pietų Amerikoj. Ne 
tik sugebėjo numaskuoti savo 
krašto profesionalus avantiū
ristus - politikus ir nesileisti 
būti išprovokuota spalio 29 
d., 1945 m. perversme specia
liai suruoštam Kompartijos ir
darbininkų organizacijų už-Į 
darymui, bet ir šiaūr. Ameri
kos imperialistų su Mr. Bra- 
.den’u priešakyje “susirūpini
mą” apie demokratinių lais
vių likimą Pietų Amerikos 
kraštuose, ypatingai Argenti
noj, taip gražiai ir laiku nu- 

. maskavo, kad šiandieną Pie
tų Amerikos kraštų progresy
vės liaudys juokiasi iš Mr. 
Braden’o ir visų Wall Stree-

dalykas) pusiau

pusė gyventojų

PRANEŠIMAS
( CLEVELAND, OHIO

ALDLD 22 kp. nariai kviečiami j 
susirinkimą, geg. 14 d., 7:30 vai. vak. 
79th St., kur visados jvyksta susi
rinkimai. Turėsime svarbių reikalų 
apkalbėti, taipgi kurie nariai dar 
neužsimokėję duokles, prašome tai 
padaryti. Bus delegatų rinkimas j 
LLD 15-to Apskr. konf., kuri jvyks 
26 d. geg., White Eagle Salėje. — 
Kom. (110-111)

kursus mokinimui 
skaityti ir rašyti analfabetus. 
Pavyzdžiui, Pernabuco esta- 
doje Kompartija pasiryžo, 
kad per šiuos metus įkurs 
200 mokyklų analfabetų mo
kinimui. Organizuoja tarp 
darbininkų kultūrinius popie
čius. Puikiai pasidarbavo per 
praėjusių Kalėdų šventes iš
dalindama biednų darbininkų 
vaikams šimtus tūkstančių vi
sokiausių žaislų, per Demokra
tinius Komitetus, ko negalė
jo padaryti jokia buržujų fi
lantropinė organizacija. Iš 
tikrųjų, buvo Kalėdos de Vik
torija., Pačiuose biedniausiuo- 
se didmiesčių priemiesčiuo
se, kur niekuomet nėra buvę 
per šventes jokių iškilmių, 
šiemet, 1945 metais, biedni 
žmonės ašarodami džiaugsmo 
ašaromis, džiaugėsi, kad ne
užmiršti, kad yra kas juos 
laiko žmonėmis. Ne vienas 
biednas vaikas pirmą kartą 
savo gyvenime matė, kas yra 
per viena Kalėdų eglaitė.

Prieš Brazilijos prezidento 
ir parlamento rinkimus, įvy
kusius 2 d. gruodžio 1945 
m., Kompartija taipgi nesnau
dė. Ir dėka jos darbštumui ir 
žmonių jai pritarimui, prave
dė į parlamentą 15 savo at
stovų,* o Luiz Carlos Prestes, 
riodežianeiriečiai išrinko net 
į senatą. Kompartijos kandi
datas į Brazilijos prez. vietą- 
Yedo Fiuza, gavo virš pusę 
miliono balsų, kas yra didelė 
suma, jeigu visoj Brazilijoje 
buvo vos apie penki milionai 
balsuotojų ir pridėjus prie to 
visko, kad Kompartija’ per 

į trumpą legalaus gyvenimo 
■ laiką dar nebuvo suspėjusi 
aprezentuotis krašto provinci
joje ,— plantacijose. Tačiau 
tas virš pusė miliono balsų 
aiškiai parodė, kad Brazilijos 
Kompartija yra Brazilijos 
žmonių partija. Pavyzdžiui, 
Santo mieste Kompartijos 
kandidatas gavo absoliutę 
daugumą balsų (braziliečiai 
Santo miestą po balsavimų

(pradėjo vadinti Maskva). Sao 
Paulo didmiestyje tarp ketu
rių pretendentų būti Brazili
jos prezidentu 
kandidatas 
vietoj balsų 
de Janeire
vietoj, Recifes mieste irgi an
troj vietoj, vienu žodžiu, kuo
ne visuose didesniuose Brazi
lijos miestuose Yedo Fiuza 
buvo antroj ‘ vietoj. Laike bal
savimų kampanijos Komparti
jos mitingai buvo daugiau 
kaip milžiniški. Sao Paulo 
mieste, paskutiniam prieš bal
savimus mitinge dalyvavo 
apie 300,000. žmonių. Rio de 
Janeiro mieste apie 500,000, 
kituose didmiesčiuose irgi 
milžiniškos masės žmonių.

Dabar, po balsavimų, svar
biausias Kompartijos narių 
užsiėmimas — demaskuoti 
įvairiausio plauko darbininkų 
klasės reikalų provokatorius, 
kurie pradėjo pasiutusiai 
veikti tarp darbininkų dirbtu
vėse, išprovokuodami dezor
ganizuotus streikus. Tačiau 
Kompartijos žmonės greit su
sigriebia ii’ stengiasi, kiek ga
li tokius vulgariškus dirbtu
vėse maištus paversti į rim
tus e-konomiYuų reikalų iš
sprendimui momentus, tarp 
fabrikantų ir darbininkų. Tie
sa, priešai siunta, bet 24 me
tus išbuvusių palėpėje Kom
partijos draugų nesugeba už 
nosių pavedžioti b* diskredi
tuoti prieš darbininkus gar
bingo Luiz Carlos Prestes va
dovaujamos Brazilijos Komu
nistų Partijos — Brazilijos 
žmonių partijos.

Peroba.

Tarptautiniai Mitingai
Pirmos Gegužės mitingas 

įvyko Ukrainą salėje, gegu
žės 1 d. vakare. Mitingas bu
vo surengtas Komunistų Par
tijos, New.Haveno skyriaus.

Programa susidėjo iš dainų 
ir prakalbų. Mitingą atidarė 
Saulsbury choras su Ameri
kos himnu. Visa eilė kalbėto
jų. sakė kalbas, aiškindami 
Pirmos Gegužės reikšmę ir 
darbo liaudies kovas už ge
resnį, šviesesnį gyvenimą.

Vyriausiu kalbėtoju- 
Johnny Gates, veteranas 
nijos 1936 m. karo ir 
pasaulinio karo, kuris
navo šiam kare 4 metus. J. 
Gates apibudino, kaip viso pa
saulio reakcionieriai ir viso
kį darbininkų ir Tarybų Są
jungos priešai ruošia trečią 
pasaulinį karą, o ypatingai 
prieš Tarybų Sąjungą.

Kalbėtojas ragino Ameri
kos piliečius organizuotai pa
stoti Wall Stryto diktatoriam 
ii* Anglijos toriams kelią į tre
čią pasaulinę žmonių skerdy- 
nę.

buvo 
Ispa- 
antro 
ištar-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

Jojo rolę ir lošia mano 
nūs. . . Kelionėje bandysiu ra
šyti. Bus naujų Įspūdžių . . .

Jonas.”
Dr. J. J. Kaškiaučiaus ir jo 

žmonos posūkis į vakarus, link 
saulėtosios Kalifornijos, 
sveikintinas! Jis 
dirbo, — dirbo 
metus. Vadinasi, 
bai užpelnytos!

Neperdėsiu pasakęs, jog 
si Laisvės skaitytojai, sykiu 
šių žodžių rašytoju, linki dr. 
Kaškiaučiui ir jo žmonai gra
žiai pasivažinėti, gerai pail
sėti, pasigauti naujų įspūdžių 
ir laimingai sugrįžti Newar- 
•kan !

sū-

yra 
per sunkiai 
ilgus, ilgus 

atostogos la-

vi- 
su

La Resista Corset Co
REIKALAUJA

PATYRUSIŲ |
SIUVAMŲ' MAŠINŲ \ 
į OPERATORIŲ \

Mes Tikime Jūs Pripuolamai Ateisite Čia

KODĖL NE DABAR!

Barškinkit jo kaulus per 
akmenyną! Juk tai beturtis, 
kurs niekam nepriklauso.

T. Noel.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

REIKIA DARBININKU
‘ Su ar Be Patyrimo—

AUDCJŲ Vyrų ir Moterų
METMENŲ RA1TYTOJAI Vyrų ir Moterų
ABELNAI DARBININKŲ-DAŽYTOJŲ IR PRINTUOTOJŲ VYRŲ 
RANKOM SUKftJŲ 
SUSTULPINTOJŲ 
VERPĖJŲ * 
MISO. SPINDLE OPERATORĖS 
Su Patyrimu— 
STAKLIŲ TAISYTOJAI 
GARO VAMZDŽIŲ ĮRENGĖJAI

KREIPKITES Į

Cheney Brothers Employment Office
146 HARTFORD ROAD, MANCHESTER, CONN.

Vyrų 
Moterų 
Moterų 
Moterų

Keliais atvejais dainavo 
Saulsbury Choras. Tai negrų 
grupė, bet dar savo jau pra
žilusiam amžiuje nesu girdė
jęs taip harmoningai dainuo
jant žmonių grupę, kaip šis 
Saulsbury Choras. Dainavo ir 
drg. Bokas (lietuvis) iš New 
Britain, Conn. Turi gerą bal
są. Man pirmą kartą teko iš
girsti drg. 
Bravo, drg. 
vau j i 
ninku 
mini 
mis.

Boką dainuojant.
Bokai, kad daly

si! tarptautiniu darbi- 
j u d ėjimu ir juos links- 

ir akstini savo dainelė-

La Resista Corset Co
305 RAILROAD AVE., KAMPAS MYRTLE

BRIDGEPORT, CONN
(113)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19130 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
292 Nassau Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. .

ANTHONY DUTKOWSKY 
292 Nassau Ave., Brooklyh,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
55 Mcserole Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

EMIL BALIN'l’ &
55 Mcserole Ave.,

the

N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

SAMUEL ALLRED 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 8789 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liciuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 168 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.
EDWARD R. & WALTER J. BUTTERLY 

Walt & Eddie’s Rest.
168 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

----------- 1---------------
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19317 has been issued to the undersigned 
to sell boor at retail under Section 
tho Alcoholic Beverage 
111 Atlantic Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ANTHONY
I I I Atlantic Ave.,

107 of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PHILLIPS 
Brooklyn, N. Y.

(ill)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2357 lias been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
334 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MYRTLE
334 Myrtlo

NOTICE is
RW 873 has bepn issued to the undersigned 
to sell beer and wine at-retail under Section 
107 of the Alcoholic Bevergae Control Law 
at 271 Nostrand Avo & 83 Kosciusko St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

FRANK N. NICHOLAS G. 
& MICHAEL J. PIEZZO 

(Pizzeria) .
274 Nostrand Avb, , 
83 Kosciusko St., Brooklyn, N.

AVE. DELICATESSEN,
Avc., Brooklyn,

on the

INC.
N. Y.

hereby Riven that License No.

to

Gegužės 3-čią atlaikytas 
masinis mitingas dėl išlaiky
mo kainų kontrolės — OPA. 
Virš 400 newhaveniečių susi
rinkom į Hillhouse High 
School protestui prieš fabri
kantų pasimojimą panaikinti 
OPA. Mitingą surengė The 
Citizens United for OPA, Ini
tiated by The CIO Ind. Union 
Council of N. H. Kalbėtojais 
buvo Connecticut valstijos 
paskubusieji visuomenininkai. 
Kalbėjo nuo CIO atstovas, 
nuo veteranų komiteto, nuo 
AFL atstovas ir kiti. Kalbą 
perleido per telefoną iš Wa
shington, D. C., Chester A. 
Bowles, ekonominės stabiliza
cijos direktorius. Vyriausiu 
kalbėtoju buvo kongreso narė 
(congress woman) iš Conn, 
valstijos Mrs. Woodhouse ir 
Conn, valstijos gubernatoriaus 
pagalbininkas W. Snow. Visi 
kalbėtojai nurodė, kaip svar
bu palaikyti OPA. Ragino pi
liečius siųsti telegramas, laiš
kus, atvirutes, rašytis ant pe
ticijų 
OPA. Iš New Haveno jau 
siųsta į Washingtoną virš 
000 piliečių parašų ir 
renkama. Pasiųsta virš 
telegramų, laiškų ir atvirlaiš
kių kongresmanams ir sena
toriams, ir ragino dar daugiau 
siųsti reikalavimų palaikyti 
OPA. Priimtos 2 rezoliucijos 
ir pasiųstos į senatą ir kon
gresą, kad atmesti pirmesni 
kongreso tarimą, panaikinti 
OPA. Mrs. Woodhouse nuro
dinėjo, kiek fabrikantai jau 
išleidę sumas pinigų agitaci
jai, kad tik panaikinti kainų 
kontrolę.

Šiam mitingui pirmininkavo 
prof. Roscoe Seffan.

Abiejuose mitinguose 
bai mažai matėsi lietuvių, 
jie laukia, kur jie tuose 
karuose buvo, palieka amži
noj “nežinystėje.” Smetoni- 
ninkai tokių mitingų nelanko, 
nes jiems, kas ne smetonuota, 
tas prakeikta. Bet kur demo
kratiškai 
Ar jūsų, 
kontrolė 
nesvarbu 
šventė? Bandykite pabusti iš 
miego, nes fabrikantai ir visa 
reakcija mums visiems jau 

, pančius kala ir ruošia naują 
1 pasaulinę žmonių skerdynę, o 

sustabdyti gali tik fašizmo 
priešai, darbo klasės sūnūs ir 

, dukroj. Kodėl ir mums, demd-

kratiniams lietuviams, prie to 
neprisidėti.

Susirinkimas del Taikos 
Palaikymo

Mitingas dėl palaikymo pa
saulyje taikos-atsibus gegu
žės 14 d., antradienį, 8 vai. 
vakare, visiems jau gerai ži
nomoj vietoj: Arena salėje.

Kalbės senatorius Harley 
M. Kilgore ir kiti. Vyriausiu 
kalbėtoju bus Hon. Harold L. 
lekes, buvęs vidaus reikalų se- 
k re tori us (m i n iste r i s).

Taika visiems brangi (apart 
karo ruošėjų). Dalyvaukime 
kuo. skaitlingiausiai, pareiški
me. kad mes norime ramiai 
gyventi, o ne kraują liet ka
ruose. M. Antanuk.

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Dirbti prie papier mache darbo
GERA ALGA

Trumpos Valandos.

“REGISTRUOTOS 
SLAUGĖS”

ABELNAI LIGONINĖS DARBUI I

MESSMORE & DAMON
400 WEST 27TH ST., N. Y. C

(112) I

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TIRPYTOJAI
SCRAP METALO 

NUOLATINIS DARBAS.
GERA ALGA.

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
Puikiausios Darbo Sąlygos

HENNING BROS. & SMITH
91 SCOTT AVĖ., arti Flushing Avc.

BROOKLYN.

Prisideda Pilnas 
Užlaikymas 

Linksma Aplinkuma 
Kreipk i tos 

GOOD SAMARITAN 
HOSPITAL

TELEFONAS SI 1 ČERN 177
"-019)

So. Boston, Mass
Iš LDS 62 Kuopos 

Susirinkimo
Gegužės 2 d. įvyko LDS 

62-ros kuopos susirinkimas. 
Buvo šauktas atvirutėmis. Rei
kėjo atlikti Centro Valdybos 
rinkimą ir išrinkti delegatus 
į LDS 7-tą Seimą, kuris įvyks 
birželio 10-13 dd., Boston, 
Mass. Tai narių susirinko pu
sėtinai daug. Balsavimai gra
žiai tvarkingai, 
tiniai kandidatai
gavo balsų. Balsus 
išrinkta komisija: J. 

reikalaujant palaikyti1 J- Petruškevičius ir 
teika.

Delegatų į Seimą

PRIE PEČIŲ 
PAGELBININKAI

TIRPINIMUI. SCRAP METALO 
NUOLATINIS DARBAS.

GERA/ ALGA.
DAUG VIRŠLAIKIŲ.

HENNING BROS. & SMITH
91 SCOTT AVE., arti Flushing Avc.

BROOKLYN, N. Y.
(113)

MOTERYS
DIRBTI LIGONINES 

SKALBYKLOSE
Mazgojimo Darbas

GERA ALGA. LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

Paprastas virimas.NAMŲ DARBININKĖ.
Atskiras kambarys ir maudynė. Privatiniai 

namai Brooklyne.
CANAL

$150 PRADŽIAI. 
6-4446.

pa
ly
dai’ 
700

Ko 
va-

nusistatę lietuviai?
gerbiamieji, kainų 

nepaliečia? Ar jums
Pirmosios j Gegužės

atlikta. Vie- 
daugiausia 

suskaitė 
Niaura, 

J. Mas-

“APTARNAUTOJAI”
PATYRĘ AR BE PATYRIMO 

Gera Alga Prisideda 
Pilnas Užlaikymas 

LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN 
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

(113)

MOTERYS - MERGINOS. Lengvas da rijas.
Vilnų vyniojimui j pundus. Gera pradžiai 

alga! Pakėlimai! Vakacijosl ŠventėsI
BROOKLYN YARN DYK CO.. 21 WOOD
WARD AVE., BROOKLYN. (14th St. Lini
ja iki Jefferson St.) (112)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

T i 
i-'l

F- -t

prisirašė

komisijos 
j susirin-

nutarta 
siųsti pilną kuopos atstovybę. 
Tai išrinkta 8 delegatai. Ka
dangi Seimas bus Bostone, tai 
nutarta jokio atlyginimo de
legatams nemokėti.

Draugas žunai<į§ 
prie 62 kp.

Seimo ruošimo 
nariams atsišaukus
kusius, nemažai narių pada
vė adresus P. Šimoniui, Jr., 
kad galės po keletą delegatų 
pernakvinti laike Seimo.

Pavasarinis parengimas — 
vakarienė, bendrai su naujo
sios kartos 225 kp., buvo sėk
mingas. Pelno kuopoms liko 
po $27. Tatai komisijos narys 
A. Dambrauskas raportavo.

Iškeltu spaudoje J. Burbos 
klausimu, susirinkimas vie
ningai nutarė, kad kuopos ko
mitetas atsakytų tūlam “Kep.” 
į neteisingus užmetimus, til
pusius Laisvės num. 100, kas 
link šelpimo J. Burbos. Rei
kalas paliktas tiems patiems, 
kurie tik dabar susirūpino tuo 
reikalu taip labai.

Pirmininkas pranešė, kad 
bus prakalbos gegužės 26 d., 
7 vai. vakare, Municipalėje 
Auditorijoj, E. Broadway, So. 
Boston, Mass. Kalbės A. Bim
ba. Tai bus žingeidžios pra
kalbos. Taigi nepamirškite ir 
kitiems pasakykite. D. J.

2

“APVALYTOJAI”
NUOLATINIS DARBAS 

Proga Pakilimams.
Alga $70. Prisideda pilnas užlaikymas 

Linksma Aplinkuma 
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN 
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y. 

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

PEERLESS MILLS COMPANY, INC.
REIKALAUJA

PATYRUSIU AUDĖJŲ 
2-RAM IR 3-ČIAM ŠIFTAM

ABELNAI PAGELBININKŲ
PRIE 1-MO IR 3-ČIO ŠIFTŲ

NUOLATINIS DARBAS
GEROS ALGOS

LIBERALIŠKI BONAI 
UŽ NAKTINI DARBĄ

VYRAI 
Abelnam Fabriko Darbui 

Nuolat 
MANHATTAN CASTING, INC. 

185 Gcncsec A ve. 
PATERSON, N. J. 

SHERWOOD 2-3815 
(2 Blocks North of Crooks Avc. and 

2 Blocks East of Main Street)

POLIŠIUOTOJAI
PATYRĘ PR1# REPLIŲ IR 

RANKINIŲ ĮRANKIŲ _
Dieniniai fiiftai 7 A.M. iki 3:30 P.M7 

TAIPGI
PIRMOS klasės die makers

Geriausios darbo sąlygos. Nuolalinis <larbas
WM. SCHOLLHORN CO.

414 CHAPEL ST., 
NEW HAVEN, CONN.

Reumatišld Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudalyta 

iš daug skirtingų elementų, turi sK 
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 j dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 066, Newark 1, N. J.

isigyk 
rašy
si .00;

dėžė

KREIPKITĖS I 
EMPLOYMENT OFFICE 

65 SABIN STREET, 
PROVIDENCE, R. I.

OPERATORIAI
Dviem 

i’eed Tie Arm Mašina, 
valandų j savaitę. 

NUOLATINIS DARBAS.
AUKŠTA ALGA

POST MFG. CO.
150 Lafayette SI... N. Y. City.

(112)

FARMU DARBININKAI
GALINTI SUNKIAI DIRBTI 
50c Į VALAND/C PRADŽIAI 

KREIPKITES J FARMĄ.
Cedar Lane (811 h St.)

South Linden Blvd. Ozone Park, L.I.
Ar Trk'l oliuokite

Telefonas MICHIGAN 2-0457 
v< 114)

DARBAI AUDĖJAMS 
QU1LLER OPERATORIAI 

PRIE NO. 90 UNIVERSALS
OPERATORIAI PRIE 

ATWOOD SINGLE DECK 
TWISTERS

KREIPKITES 8:00 A.M I KI 5 P.M. 
GUYAN MILLS, INC.

HAVENS & HATCH STREETS 
VALLEY FALLS, R. I.
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atžymimi

mačiusieji už blo- silikti su suimtaisiais? Del Ro

CENTRAL BR00KLYN0 ŽINIOS
ju r i-

Vaikai Vagišiai
nepa-

pijiigų

Gins Neoficialę Žmoną
On

prieš diskiiminaci-

su

Įvykę apie 10

ever,

gauti

F. W. Shali
Joseph Garszva (Shalinskas)

Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

4

po visą Ilarle- 
būriai policijos

JUOS 
ten*

1 nstitu-
25 dol. 
šėrinin-

Bostono apylinkės, liepos 
(July) 4-tą, Vose Pavilion 
Park, Maynard, Mass.

Cordon Marais, 
ginti

kad du negrai 
fabrikantą 

Heights.
i mašinos 

raudonų

v.yr-,'',

apiplėšimo vietoje? Dėl ko du 
asmenys turėjo būti pasiųsti

valgę. Nei vienas po- 
to nesusirgtų iš rūpes-

T-as.

is incidentą rapor- 
unijai. Unija davė

Jis laimėjo ci-

I didžiuma būdavo 
. keliomis eilutėmis, 
atrodė k 
apiplėšimą
ko nubėgti, iš ten atsivesti po 
licistą ir teberasti

J ūriiiink 
tavo* savo 
jam advokatą, 
viliai jieškinį nuo barberio už
Įžeidimą, o valstijos byla prieš 
barberi už prasižengimą Įsta
tymui eina.savo keliu.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Išrinkta Delegatas LDS 
man. Pasveikinta Vilnies

Sei-
Šė-

F oto grains
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

York o Universiteto

pasiuntęs tclefo- 
policijos. Bet 

vienas iš su im
pel icistą už ko- 
iš j’o

pašovęs,

plėšikus atkišęs suimtiesiems pagauti, 
----------- turėdamas rankoje užtaisytą 

revolveri? Dėl ko paskui tu
rėjo kvosti ramius

Lie
t u vos

I gi amam e

PAVI-

Institu-
tui, Vilniuje.

B.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

iriai.
Aukojo šie: A. Vildžius $5.

Apart užvakar dienos Lais
vėj paskelbtų aukų Vilnies 
s u v a ž i avimo pasveikinimui, 
dar daugiau aukų parinko P. 
Vaznis ir jau nusiuntė Vil-

Skelbimai rodysimų iš 
filmų jau gatavi. Juos 
gauti Laisvės spaustu- 
Lietuvai Pagalbos Tei- 
Komitetų nariai, orga-

Po $2: Jurgis

R. MIZARA pasakvs trum
pą prakalbą. Po programos— 
šokiai prie ANTANO 
DŽIO orkestros. Visas

CLAUDETTE COLBERT, 
Orson Welles, George Brent, 
Natalie Wood, Richard Long, 
Joyce MacKenzie žvaigždėse 

“Tomorrow is For- 
gegužės 9-tą pradėtoj 

Manhattan, Bronx ir
Westchester RKO Teatruose. 
Rodys iki 15-tos. Taipgi rodo 
“r»^L aki,: »

Sestas Puslapis

I

NewWto^^^Zinloi Keistas Apiplėšimas ir 
Alilava ant Žmonių

Filmų iš Lietuvos 
Lapeliai Gatavi

vėje. 
kimo 
nizacijų veikėjai ir visi, kurie 
linkite jūsų draugams ir pa
žystamiems kartu su jumis tu
rėti progą pamatyti filmą, pa- 
sistengkite gauti lapelių, juos 
Įteikti žmonėms. Laiko liko 
nedaug, tik viena savaitė.

Filmos yra kalbančios. Kal
ba gražia lietuviška tarme.

Bus rodomos gegužės (May) 
19-tą, 4:30 po piet, Schwa- 
ben Hall, 474 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne. 
50c (su taksais).

Lietuviu Neprigulmingo Kliu- 
bo name Įvyko) LDS 16 kp. 
susirinkimas. —>Kirių atsilankė 
vidutiniai. Iš kuopos komiteto 
raporto pasirodė, kad kuopo
je viskas geroj’ tvarkoje, na
riai pasimoka duokles laiku, 
s u s i s p < > n d a v u s i u nėra.

Komisija suvaidinimo “Ka
da Kaimas Nemiega” pranešė,
kad parengimas pavyko ge-'nupirkti serą už 25 dol. Labai 
rai: pelno davė su virš pus- !pagirtina, kad kuopa nelaiko 
antro šimto dol.

Skaitytas laiškas nuo Coun- uirkuliacijon, ypatingai
Affairs, kur jie neš daug naudos. 

Pasveikinimui Vilnies 
suvažiavimo dar šie 

draugai prisidėjo su aukomis:
Anna Jonik, P. Semen, J. Bar- 
tašius, J. Yuška, V. Skodis, 
A. Mureika, M. Maželienė ir 
Mikelėnas po $1.

K. Bender 50 centų.

Kadangi dabar kuopos iž
das gerame finansiniame sto
vyje, tai nutarta turėti savo 
atstovą suvažiavimo. Delega
te bus M. Yuškienė ar A. Ve
lyk ione.

'Turint, pinigų ižd( 
miršta ir kiti labai 
reikalai. Vėžio Ligos 
tui Vilniuje paaukota 
I ’as ve i k i 11 i m u i Vilui es
kų suvažiavimo 5 dol., drg. 
Burbai 5 dol. ir Įsigijimui 
Darbininku Kultūros Centro

Barberys Pasimokėjo 
Už Diskriminacijų

Linwood
įlinkas, gyvenąs 356 Hancock 
St., Brooklyne, šiomis dieno
mis gavo $100 nuo barberio 
už jo imapskutimą tūloj Nos- 
trand Avė. barbernėj.

Barberys atsisakęs Carring
ton apskusti — jis negrų ne
šk utas. Carrington, plaukiojęs 
su prekėmis po pavojingus 
vandenis karo laiku, kad lai
mėti demokratij’ą, dar unijis- 
tas, atsisakė tuoini užbaigti. 
Jis pasišaukė policistą. . Bar
berys ir policistui nenusileido, 
nesiskaitė su informacija, kad 
New Yorko valstijoj galioja 
Įstatymas

Praeitą ketvirtadieni spau
doje didžiausiu riksmu pa
skelbta žinia, 
apiplėšę korsetų 1 
burger iš Jackson 
Jie • užšokę ant jo 
j'a m sustojus prie
šviesų ties St. Nicholas Place 
ir 155th St., New Yorke, to-

Dar Daugiau Aukų 
Vilnies Suvažiavimui

Varisonas, 
Petras šolomskas, V. J. Sin
kevičius ir F. & A. Yakštis.

Po $1 : P. Vaznis, K. Bal- 
L Vit- 
; ir

činnas, J. Rušinskas, .] 
kūnas, N. Pakalniškis 
Kalakauskaite.

Viso 822.

SERGA
Kazimiero Šimkaus žmona 

Veronika dabar randasi St. 
Vincent’s ligoninėje, 7th Avė.,

York City. Pirmadienį jai bus 
padaryta operacija, manoma, 
kad tumoris auga. Lankymo 
valandos antradieniais ir ket
virtadieniais. nuo 6 iki 7 va
karais. Dienomis nuo 1 :30 iki 
2:30 po pietų.

Draugas Šimkus yra narys 
ALDLD 138 k p. Bendrai, abu 
yra pažangūs žmonės.

Linkime draugei Šimkienei 
sėkmingai pergyventi operaci
ją ir greit pasveikti.

Unija Davė Medikališ- 
kos Paramos Taikiniu 
kei Šaliai

ir Restaurant)
Lok al as 

paskyrė $500
Tarybų Sąjungai

operacijoms Įrankių

Viešbučių 
Darbininkų Unijos 
16-tas, AFL, 
nupirkti 
gerklės
ir kitų medikališkų reikmenų. 
Savo aukas jie Įteikė per Rus
sian Relief, per kurią ir Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetas siunčia Lietuvai savo pa
ramą.

Veteranai Grįš į Kempę
Buvusiose Camp Shanks pa

talpose žada Įrengti laikinus 
butus 2,400 • veteranų šeimų, 
su apie 8,000 iki 10,000 na
rių. Pirmiausia ten duosią bu
tus netolimų kolegijų studen
tams veteranams.

American 
dalyvauti jųjų ren- 
masiniame mitinge, 'ninku 
s birželio 6 d. Ma

dison Square Carden. Nek vi
rio draugai pasižadėjo daly
vauti tame mitingo.

Skaitytas laiškas iš LDS j 
Centro, reikale Centro valdy-1 
bos balsavimo ir rinkimo de
legato seimah, kuris Įvyks i 
birželio 10 d., Bostone. Cen- ne, 
tro valdybos balsavimuose vės
daugiausia balsų gavo — (Ja- mirštame

Aldona Pave- | dienraščio

ors mes čionai, Brookly- 
rūpinamės dienraščio Lais- 
reikalais, bet vienok nepa- 

ir mūsų broliško 
siunas, Vasaris, Aldona Pave-j dienraščio Vilnies, Chicago.], 
louis, Siurba, Weiss, Palovi- | Taip ir reikia. Kuo stipresnė 
čius, Kuzmickas, kiti po ma- į bus mūsų spauda, tuo sekmin- 
žiau. igiaus eis mūsų visas darbas.

Mažytė Pamoka Apie 
Kainas Be OPA

Blogdarybė
Neapsimokėjo

Praretins Subway 
Traukinius

New Yorko Transportacijos
Taryba paskelbė sumažinanti i Kaip bus “lengviau 
kieki subway ir aukštųjų gclž- visko,” jeigu būtų panaikinta 
kelių traukinių pradedant su i ar visai sužalota kainų kon- 
ateinančiu trečiadieniu, gegu-itrolės galia, galima matyti, 
žės 15-ta. Skubos valandomis j kad ir iš sekamos spaudoje *■
patarnavimas numažinamas 10 i paduotos žinelės:
nuošimčiu, paprastomis valan-į “Miami mieste, Floridoj, 
domis 35 nuošimčiais, daugiau į pradėta parduoti pirmieji šio 
trečdalio. Esą tai daroma tau- sezono watermelonai po 83.50 
pymui minkštosios anglies. kiekvienas. Metai atgal už 30

Pasekmė: reikės ilgiau lauk- svarų melona čia eme $1.50, 
ti ir labiau susikimšus važiuoti. į>eį vakar OPA nučme kaint)

Buvo atsišaukta Į komercinių kontrole.”
Taigi, kainų kontrolės pa- 

i naikinimas atiduotų viską su-; 
valgyti, o ko nesuvalgo,. su
pūdyti tiems, kurie turi per
daug pinigų. O neturintieji 
perdaug pinigų galėtų pabū
ti ir ne 
n as dėl 
ties.

ištaigų savininkus liuosnoriai 
numažinti vartojimą gaso bei 
elektros reklamos ir puošmeni- 
lėms šviesoms, bet, turbūt, nei 
viena lempa liuosnoriai neužge
so, visos švietė — bent miesto 
centre nei viena reklaminė švie
sa nebuvo ūžte mus.

Toks nepaisymas gal būt bu
vo pasekmė komercini ūkų palio- 
vimo tikėti Į reikalą tokio susi
varžymo. Jie dar neužmiršo, 
kaip jie buvo, apgauti laike 
trauklių laivelių streiko, kada 
buvo paskelbtas pavojus pritrū
kti anglies, Įstaigos ir šapos net 
visai uždarytos. Bet kada darbi
ninkai iškėlė aikštėn, jog nuo 
anglies kalnų net sandėlių siū
lės braška, kad yra kiti būdai 
pristatyti miestui anglį, kad 
“stapičius” ' paskelbtas tikslu 
sukelti paniką ir kerštą- prieš 
streikierius, tas “stapičius” bu
vo atšauktas. Po to dar strei
kas tęsėsi ir anglies . užteko.

ŠĮ kartą, kol kas, pradėjome 
be “stapičiaus,” su liuosnoriu

N e w 
studentai pravedė protesto pi- 
kietą prieš Philadelphijos 
viešbuti, kuris diskriminavo 
neseniai ten dalyvavusi univer
siteto sportininkų bėglių tymą 
dėl to, kad jame dalyvauja 
negrai ir baltieji studentai iš
vien.

taupymu. Tačiau šviesoms ne- 
prigesus liuosnoriai, majoras 
O’Dwyer per policijos komisio- 
nierių Wallander, įsakė užge
sinti visas tokias šviesas, kurios 
nėra būtinos sveikatai ir sau
gumui.

Užsidegus požeminei elek
tros įvadai po 
54th St., New 
tą penktadienį 
kvadrate buvo 
fikas penkioms 
jota eksplozijų, o vietomis ir 
šaligatviai buvę įer karšti 
vaikščiojimui.

Broadway ir 
Yorke, praei- 
kelių blokų 

uždarytas tra- 
valandoms. Bi-

Perplaukiant Volga Į Stalingradą, jaunas kapitonas 
Saburov (Vladimir Soloviev) susitinka ir Įsimyli Anyą 
(Anna Lisyanskaya), Raudonosios Armijos slaugę. Jie
du čia matomi dramatiškoje scenoje iš naujos 
Sąjungos filmos “Days and Nights,” rodomos 
Teatre, 7th,Ave. ir 42nd St., New Yorke.

Tarybų 
Stanley

nuo išde-

apk raustę.
Kiti du negrai praeiviai 

matę apiplėšimą. Jie susira
dę policistą Egan už apie 
bloko, su juo' sugrįžę ir vis 
dar tebeatradę plėšikus ma
šinoj. Jie padėję plėšikus su
imti ir paguldyti ant šaligat
vio veidu Į žemę, atimti na-

luotasis policistas pats stojęs 
jų saugoti, o tuos du savo pa
ge Ibi n in k us 
nuoti daugiau 
tiems nuėjus, 
tųjų suėmęs 
jos, atėmęs

Kings County ligoninėje 
mirė David Donahue, 17 me
tų vyrukas, buvęs iš Kansas 
City čionai atgabentas lėktu
vu ir ant neštuvų. JĮ kaltino, 
kad jis buvęs vienu dalyvių 
apiplėšime aludės Brooklyne 
praeito lapkričio 21-mą. Ta
me apiplėšime buvo nušautas 
kumštininkas Al Davis, taiku
sis būti aludėje ir plėšikus vi
jęsis. O tuo tarpu čia pat pa
sisukęs policistas pašovė Do
nahue, jo broli ir kitą vyruką, 
tačiau šis kokiu tai būdu spė
jęs pab.ūgti. Ji atrado Kansas 
City ligoninėje su paralyžiuo
ta nuo šūvio nugaroje.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tnrpe Ten Eyck ir Mnujer Sta. 
BROOKLYN 6. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

eteičius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Pabėgusieji po to dar su
laikę' busą, apiplėšę vairuoto
ją ii' konduktorių ant $27 ir 
tris negrus keleivius apkraus- 
tę. Viskas tas 
vai. vakaro.

Tuo tarpu 
mą paleista
sustabdinėjo kiekvieną sutik
tą negrą, krėtė, kamantinėjo. 
Tarpe kamantinėtųjų policijos 
buvo ir Miesto Tarybos narys

tingai Įkyriai kamantinėti tie, 
kurie buvę rasti sykiu su bal
taisiais. Davis, komunistas, 
irgi buvo sutiktas kartu su 
dviem šio karo veteranais, ko
munistais, iš kurių vienas bu
vo baltas.

Iš pat karto atrodė keista, 
kad šis apiplėšimas gavo tiek 
daug publikacijos. Desėtkai 
apiplėšimų įvyksta ir visuo
met Įvykdavo kas savaitė, bet

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

JONAS STORES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Funeral Home
M-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Ilarrieon ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

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

Valkų ligų specialistas 
t nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Valandos: 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

New Yorke areštuota 10 
berniukų, nuo 7 iki 15 metų 
amžiaus, kaltinamų apkraus- 
tyme sergančio turčiaus len
tomis užkaltų namų, 29 E. 
71st St., iš ton išnešus apie 
$5,000. vertės daiktų. Detek
tyvai nugirdę vaikus ginči
jantis kavinėje dėl pasidalini
mo ir pardavimo grobio.

tarnybos laiku jis prisigyveno 
sūnų, tačiau kurios jis negalė
jo oficialiai vesti, nes nei vie
nas, nei kitas neturėjo per
skyrų nuo savo pirmųjų.

Marais gyvena 101 109th 
St., New Yorke.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342


