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LRKSA Ten Buvo 
Atstovautas.

Bet Komunizmas Vis 
Plečiasi!

Dėl A. Bimbos Prakalbų.
Rašo R. MIZARA

Š. m. vasario 22-23 dd. Pitts- ^o. 70 
burghe įvyko “fraternalių or-į________
ganizacijų” viršininku kOnfe-į ~ 
rencija. žinote, kuriuo tikslu ? į 
Gal fraternal iam darbui su- , 
stiprinti, tūli pasakys. Klystu, į 
kuris taip manytu!

Konferencija buvo sušauk-i —

'1 4 '4 • Hf T *4 A/l A rvt ATIDĖTAS ATMOMI-Įkurta ir Įstaiga: United Am-i vi/ih/iimt niimD 
erican Organizations Against N1Ų BOMBŲ BANDY- 
Communism.” n/i 1 n 1airri I 1 TYTTT

O r i g i n a liai konferencija | Į^S AN I LAIVU 
šaukė slovakai ir pati konfe-l z
rencija buvo pavadinta “Ame- : ___ . . _
rikos slavu fraternalių draugi 
gijų 
je dalyvavo lietuviški 
griški “demokratai.’’ 
mat, patapo slavais!

Iš viso konferencijoje daly
vavo tarp 50-60 žmonių, kurių 
tarpe buvo virš 10 katalikų

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Melams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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STALINAS RAGINA VISUS KOVOT UŽ TAIKOS ISLAIKYMAU

LAIMINGAI SUGRĮŽO 
ANTANAS BIMBA

IŠ LIETUVOS

Stalinas Smerkia Maro Kurstytojus; i 
Remia ilun^tiniy Taut^ Organizaciją 

,-------------------------------- --------------------- i a--------------------------------------
Klausimas: Kas, tamstos 

(manymu, kaltas už dabarti
nę karo baimę, kurią jau
čia daugelis tautų daugely
je šalių?

I-v, ., r- • u Atsakymas: Aš esu isiti-iišlaikyti si lygybes principą, kį kad nej taut()S neį ju . 
itai n neabeiotmai suvaidins3armij0S nejieš) Mujo 
.didi, ir teigiamą]! vaidmenų Jjos į ik h. 
[tarptautines taikos ir sau- iasi užsitikrinti taika 
Įgumo išlaikymui. jTatah reiškia> jog ..flabai.ti'_,

POLITIKŲ ATSILIEPIMAI Lt sukę" maĮ S į 
dabartinę karo baimę iššau-; 

ikia veiksmai tam tikrų po-l 
litinių grupių, .kurios sklei-' 

krimstis ktiro baime, ažuot [džia naujo karo propagan-
o vvl-,—„ „ — ------------ —---------------

-retume pradėt apie taiką (kimų ir nesaugumo sėklą. Į 
kalbėti.”

D e mokratas kongresma- mylinčiųjų 1 
nas Havenner: “Aš remiu į valdžios daryti 
premjero Stalino pasiūlymą i iaiku> kad užtikrintu taika! 
organizuoti visuomenės į jr paSaulio ramybę? 
nuomonę visame pasaulyje 
prieš bet kokią propagandą, 
kurstančią naują pasaulinį 
kara.” c

D e m o kratas senatorius 
Stalino pa-

Maskva. — Generalissi- 
mas Stalinas, atsakydamasWashington..— Preziden-ų y ” '2

konferencija. Tačiau jo-j tas Trumanas paskelbė, jog! j Associated Press kores- 
ven- '.šešiom savaitėm toliau ati- pOndento Eddy 

jie, dėtas atominių bombtP iš-;
Gilmore’o

Duoda Atsakymus į Amerikono 
Korespondento Klausimus

o

: bandymas ant kariniui laivų 
, ties atoline Bikini sala, Pa
či fiko Vandenyne. Pradiniai 
tas bandymas buvo skirtas 
gegužės 15 d.

Nusitarta sukelti vienas mi- --------------------------
lionas doleriu fašistinei veik-' 1 1 n 1 . •
lai plėsti. Vasara žadama ■ ODlMil 3016
šaukti Washingtone “kongre-i ♦-* t m a

[Stalino Pareiškimą
Stephen M. Tkach, 

teisėjas Blair F. Gun- 
vice-prez.; Coloman Re- 
ižd. I veik, komitetą:

London. — Dauguma An- 
Įglijos laikraščių palankiai 
{atsiliepė j Stalino pareiški- 

■■ ’’T’, r | ma. Darbo Partijos laikyk Pekich,1 t., p. .,rastis Daily Herald rašo: 
Stalino pareiškimai “duoda 

| ramybės ir padrąsinimo. 
Konferencijoje dalvvavo pasiūlymas tuojau

tik LRKSA atstovas, bot ir i pasmerkti naujo karo pro- 
nuo “Amerikos Lietuviu Kon- i P a g a n d i s t ų žodžius bei 
greso.” 'veiksmus “yra gryna iš-

Buvo ten ir fašistiniais “žvg- , mintis.”
darbiais” išgarsėjęs Lukas, --------------------------
Myšuba, ukrainiečių laikraščio TĘSIA PASAKAS APIE 
“Svoboda” redaktorius.

ninkais: 
prez 
ther, 
ved z 
Mrs/ 
JIranilovich,
Eugene S. Robach ir William 
Kvietkas (pastarasis nuo LR- j

ATOMINIUS ŠNIPUS

MARŠALAS J. STALINAS

ganizacijai pavyks 'ateityjeŠios .prganizacijos stiprybė 
yra tame, kad ji paremta 
principu valstybių lygybės, i tai ji neabejotinai suvaidins j 
o ne principu'vienos valsty- " "*;J ’’
bės viešpatavimo kitoms 
Jeigu Jungtinių Tautų Or-

Į STALINO PAREIŠKIMUS

Šis slaviškų ir lietuviškų fa
šistų “žygis” dar syki parodo, zenR0> buvęs Sovietu amba- 
kas jiems rūpi. Fraternalių or-|Sados raštininkėlis, ‘ perbė- 
ganizacijų iždus, narių su<l«-jgęg i Kanados slaptosios po- 
tus pašalpoms ir apdraudoms, ||jcjjos tarnyba, pasakoja, 
.ne e.kvoja fas.stine, propa-Įk J irdi £ Fred R

L i e t u v iški “demokratai,”Jdarbietis seimo narys ir 
kurie per ilKa laikų slaviškasjSam garr, Progresyves 
tautas neigė ir pajuokė, dabar Pūltijos organizato-
vienijasi su slavais fašistais J1LIS, lekllltUOją slciptus 
vienam šventam “žygiui,” — Rusijai agentus Kanadoje, 
komunizmui kovoti!

Prieš tūla laiką buvo Įkur
ta “World Bill of Rights,” fa-' 
šistinė organizacija, kurios į

* valdybon jeina kun. Balkūnas.

Montreal. Gou-

klausimus, kovo 22 d. pripa
žino didelę svarbą Jungti
nių Tautų Organizacijai, 
kaip taikos ir saugumo pa
laikymo priemonei. Sykiu 
jis smerkė karo kurstytojus 
ir ragino visur prieš juos 
kovoti.

Korespondentas įteikė ra
šytus klausimus ir Stalinas 
raštu į juos atsakė. Seka
mi yra klausimai ir atsa
kymai :

Klausimas: Kokią svarbą 
tamsta pripažįsti Jungtinių 
Tautų Organizacijai, kaip 
taikos išlaikymo priemonei?

Atsakymas: *Aš pripažįs
tu didelę svarbą Jungtinių 
Tautų Organizacijai, ka
dangi ji yra rimtas instru
mentas taikai ir tarptauti
niam saugumui išlaikyti.

Washington.— Demokra- 1______ ___ ..... _7 ____
tas senatorius Tom Connal/Tbąlbėti apie karą, mes tu-jdą ir tuo būdu sėja nesuti-j 
ly, senato užsieninių reikalų 
komiteto pirmininkas, sa
kė:

“Stalino pareikštos nuo
monės pilnai sutinka su 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos tikslais. Aš džiaugiuos, 
kad jis atmeta bet kokius 
militaristinius siekimus.”

R e publikonas senatorius 
Arthur Capper šitaip atsi-

D. I. Walsh:
reiškimas turėtų padaryti 
galą visiems paskalams 
apie karą tuojautinėje atei
tyje.”

Republikonas kongresma-
jnas J. W. Wadsworth: “Sta-

p a r e i š kimai gerai n
Republikonai kongresma-

Klausimas: K a t u r e t u i 
laisvę kraštu;

i dabartiniu !

g.w

.Šeštadienį sugrįžo iš Ta
rybų Lietuvos Ant. Bimba,. 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto pirmininkas.

Antanas Bimba

GROMYKO DALYVAUS 
(SAUGUMO TARYBOS

IRANAS NUMATO
SANTAIKĄ SU

SOVIETAIS

Tcheran-^.rirlSUSIRINKIME

“Stalino pareiškimas yra 
tinkamas ir viltingas. Aš 
manau, kad jis gerai tar
nauja pasaulinės taikos' rei
kalui ; manau, Stalinas ne
laužys savo žodžio.”

Kongreso atstovų rūmo lino 
p i r m i ninkas, demokratas skamba. 
Sam Rayburn pavadino 
Stalino atsakymus korės- nai W. G. Andrews, H. Ells- 
pondentui “galingu pareis- worth ir kai kurie kiti abe- 
kimu, rodančiu, jog Stalinas jotinai atsiliepė į Stalino 
nori bendradarbiauti su vi- pareiškimus arba linkėjo, 
su pasauliu taikos reikalui.” kad jis “praktikoj* vykdytų 
Rayburn sakė: “Ažuot savo žodžius.”

A t s akymas: Reikalinga, 
kad visuomenės nuomonė ir ■ 
valdantieji visų valstybių £’erai 
rateliai suorganizuotų prie
šingą tam plačią propagan
dą, prieš tuos naujo karo 
advokatus, ir i 
saugoti taiką, kad nė vienas 
tų naujų karų advokatų 
veiksmas bei žodis nepra-, 
eitų be pasmerkimo iš vi- RvmpcJf.qnn AflVO- 
suomenės ir spaudos pusės; ' J*iiva iiaiiu nuvv 
būtinai reikia negaišuojant I « ~ C
numaskuoti karo kurstyto- KStaS 1 HlltŲ laryDOJ 
jus ir neduoti jiems jokios 
progos nedorai naudoti žo
džio laisvę prieš taikos rei-. 
kalus.

Antanas Bimba sveikas ir 
■“i atrodo; pasiilgęs 

draugų amerikiečių; gailisi, 
kad Lietuvos miestai taip 
sunaikinti karo audros. Pla- 

reikia tain čiau aPie J° sugrįžimą ir įs- 
• pūdžius bus arčiausiuose 
Laisvės numeriuose.

Dabar Pittsburghe kita Pa- ;jeras Ghavam pareiškė pa_ DUOllUniYllHLj
naši įstaiga iškepta! Isitikėjimą, kad jo šalis gra-l --------

žiai susitaikys su Sovietais.; Washington. — Nors at-
. Taigi, visokių tautiniu gru- ’
pių reakcinės pajėgos Ameri- : 
k oje jungiasi išvien. Savo pva-!
nešime, pateiktame Antrajam l
Dem. Lietuvių Suvažiavime j
Pittsburghe, ;
sakydamas, jog demokratiniai

Sumanytas Didelis Auto. Streikų Fondas

i mestas Sovietų prašymas
16 dienų atidėti Jungt. Tau- 

itų Saugumo Tarybos susi- 
i rinkimą, bet susirinkime 

ambasa-

DAUDONOJI ARMIJA 
GREIT APLEIS 
MANDŽURIJĄVIII Oil Včt/.iči vimv I , . c . Ji 0’4.aš tai pabrėžiau, Maskva. — bovietų Sąjun-j dalyvaus Sovietų

- • • ga ištrauks visą savo ka-1 dovius Amerikai Andrius . "V T» < IV • ; f'' C t ,1 j-, . C? <->
nusiteikusiu darbo žmonių pa- flUOmenę 1S 
reiga ruoštis ilgai kovai su re-1 iki gegUZČS 1 d.
akcija, kuri kels savo galvą.

šiems reakcininkams visoke-!
riopos pagalbos teikia ir mūsų j
valstybės 
z d amas 
Sąjunga.

departmentas, drum- Į 
santykius su Tarybų |

Skundas prieš Anglus 
Javoj ir Graikijoj

Maskva. — Sovietinis ra
dijas ir spauda smerkė an
glų armijos kišimąsi į Grai- 
jkiją ir Anglijos karą prieš 
Indonezijos respubliką Ja
vos saloje. Menama, kad 
Sovietai gal panaujins 
skundą Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje prieš grę- 
,siančią taikai Anglijos po- 

K tiri e. mano, būk jie plūdi- Graikijoje-ir Indone- 
mais galės komunistinį judėji- zU°įe’ Maskvos radijas pri
mą sulaikyti, didžiai klysta, minė, kaip anglų kariuome- 

’ Atsiminkime, kiek daug paje- nč globoja graikų fašistus- 
gti tam reikalui dėjo Hitleris, monarchistus, kurie kruvi- 
Mussolinis ir lietuviškas Sme-'nai
tona, bet ką jie pasiekė? Visi besirengdami suklastūot at- 
trys galą gavo, o komunistinis 
judėjimas tebebujoja

Čikagos Draugas verkia:
“Atrodo, kad Prancūzija 

kuo tolyn suka labiau i kairę 
ir per būsimus rinkimus ko
munistai gali laimėti daugu
ma balsų

.Vadinasi, kaip komunizmo 
nekovosi, jis vis vien auga, — • 
auga Europoje, auga ir Ame
rikoje ’ i

rašo 
kad 

Ant. Bimba pirmiausiai saky
tų prakalbas pas Juos.

Visa eilė draugų-gių 
laiškus, reikalaudami,

A « r- - - - -

SUOLAI

Mandžuripos j Gromyko, kaip Sovietų Są- 
(jungos atstovas.

G r o m yko atsilankė pas 
Iprez. Trumaną, bet sako, 
kad jiedu nepalietė jokių 
politinių klausimTi. Tai bu
vęs tik “mandagumo” atsi
lankymas.

Atlantic City, N. J. — C 
10 Automobiliu Darbininku 
Unijos sekretorius iždinin
kas George F. Addes siūlė 
čionaitiniam unijos suvažia-’ 
vimui įsteigti dvylikos mi- 
lionų dolerių fondą streikų 
reikalams. Jis sūkė, reikė
tų pakelt unijines narių 
duokles nuo dolerio iki dvie
jų . dolerių per mėnesį. 25 
centai iš kiekvienos mėne
sinės duoklės eitų į streikų

fondą.
Kritikuoja Valdžią

Addes savo kalboje smer
kė prez. Trumano valdžią 
už svyravimus ir kongresą 
už nieko neveikimą dėlei 
reikalingų įstatymų išleidi
mo. Jis taip pat šaukė vie- i 
nybėn CIO ir Amerikos 
Darbo Federacijos unijistusi 
ir ragino Ameriką bendra- Į 
darbiauti su taiką mylinčio
mis Jungtinėmis Tautomis.

POLICIJA ŽIAURIAI 
PUOLA STAMFORDO 
STREIKIER1US

u

i

terorizuoja piliečius,

einančius rinkimus. ,

Bimbai prakalbos bus ren
giamos pagal planą, kad būtų 
kalbėtojui lengviau ir visam 
reikalui sveikiau, todėl turė
kit, draugai, kantrybės.

1947 m. Žiema Būsiąs 
Dar Didesnis Alkis 
Europoj ir Rytuose

Atlantic City, N. J. — 
Jungtinių Tautų pašalpų 
organizacijos - UNRRA ge- 
neralis direktorius Herber
tas H. Lehmanas įspėjo, kad Į 
1947 metų žiemą būsiąs dar j 
didesnis alkis Europoje, ne
gu šiemet. Jis ragino stam- 
pomis racionuoti maisto 
produktus, kad daugiau jų 
liktų pašelpti badaujančius 
Europoj ir Rytuose.

Laivai, sueiliuoti prie Perlų Uosto pirm išplaukimo j 
Bikini salą, kur ant jų išbandys sprogdinančiąja atomo 
jėgą.

ORAS. — šį pirmadienį bus 
dalinai apsiniaukę ir šilčiau.

Washington. — Valstybės 
sekretorius Byrnes atsto
vaus Ameriką Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos | 
posėdyje šį pirmadienį New 
Yorke ir reikalaus, kad So
vietai n e g a i š u o darni iš
trauktų visą savo kariuo
menę iš Irano. Bet Edward 
R. Štettinius ir toliau pa-

Stamford, Gonn. - i50 ^įliks kaipo nuolatinis Ame- 
policininkų žiauriai puolė ^os atstovas Jungt. Tautų 
1,000 pikietininkų, kurie ne- baugumo Tai y boję, 
leido streiklaužiu i užstrei-i ~ m
kuolą Yale and Towne už- Washington. - Prez. Tru- 
raktu fabriką. Areštuota manasl paskyrė ambasado- 
21 pikietininkas. Conneeti- num An«l,,al A. Han" 

(cut valstijos gubernatorius ImaiuL K 
,Baldwin grūmoja atsiust, ~ .. «
v a 1 s t i jinę policiją masi-' rrancūzai Sumuša Melą 
niams pikietams triuškinti: n • v C •
sako, kad jis “nepakęstų jo- į f FIGS SOVietUS 
kio trukdymo einančių į fa
briką žmonių, c v

Siūloma 9 Mėnesiais 
Pratęst Verstiną 
Armijon Ėmimą

Washington. — Amerikos 
| Karinė Laivų Valdyba pa
sakojo, kad amerikiniai lai
vai atplaukę į Odessa ir ne
radę kviečių, kuriuos Sovie
tai žadėjo Francijai. Tie lai
vai, girdi, butų gabenę kvie
čius Francijai, bet jų kelio
nė buvus bergždžia.

Franci jos ambasada Wa
shingtone šitaip atsakė į tą

Washington. — Daugelis: 
j narių kongreso komitete 
i kariniais reikalais yra lin- pranešimą: 
j kę ^pratęst verstino karino- Amerikos laivai buvo at- 
menėn ėmimo įstatymą 9 plaukę ne sovietiniams kvie- 
mėnesiais po šių metų gegu- čiams gabenti i Franciją, 

Bet karo sekretorius bet reikalingų Amerikai me
džiagų pasiimti. Sovietai ža
dėjo tik balandyje suvežt 
100,000 tonų kviečių į Juo
dosios Jūros uostus išgabe
nimui į Franciją, o kitus 
400,000 tonų — vėliau.

Francija nuoširdžiai dė
koja Sovietams už tą užtik
rintą paramą.

» . 'j

i žės.
(Pattersonas ir armijos šta- 
: bo galva gen. Eisenhower 
i reikalauja ištisų metų.

i Maskvos radijas karčiai 
pašiepė vadinamus Anglijos 
“demokratus”* politikierius, 
kurie remia Franko fašistų 
valdžią Ispanijoj.

Amerikos laivai buvo at-

■m
m

m
k

I
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Atsikuriančioje Klaipėdoj
Rašo Jonas Petkus

žymi

Citizens

Redakcijos Atsakymai

dabar patapo ma

Scncca
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Demo-
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DEMONSTRAVO INDĖ 
NŲ POLICININKAI

—Pirmą kartą, — 
koja kapitonas drg

Kas seniau buvo nedory 
bėm'is 
domis

Skandalas ir Bailiai

Taken together all the trends 
in the direction of independent 
political action show the broad 
scope of political re-alignments 
now taking place.

The vastness of the re-align- 
ments indicate a fundamental 
dissatisfaction with the policies 
of the Truman administration.

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

ateities mies 
uosta 

mieštis bus gyvas, kaip nie 
kada iki šiolei.

Mes laimėjome kovą prieš 
pavojingiausioj į mūsų prie
šą. Mes nugalėjome baimę.

Franklin D. Roosevelt.

Išeidamas j karą šis vetera
nas nežinojo, kad jam prisieis 
patruliuoti gatves maldaujant 
darbo. Jis taikėsi būti Phila- 
delphijoj, bet ir visur šiahdie- 
ną veteranams labai , sunku 
gaut darbas su žmoniška alga.

who are more interest
ed in issues and qualifications 
then in party platforms and la
bels.”

The CIO-PAC has a follow
ing of millions. During the time 
of the Roosevelt administration 
this organization play an im
portant role in getting the la
bor vote out for progressive 
candidates. In approaching the 
1946 elections, the PAC is mak
ing it clear that if it enters in
to any political alliances labor 
expects to take leadership.

New Delhi, Indija. — Bū
rys indėnų policininkų dvi 
dienas paeiliui demonstra
vo, reikalaudami daugiau 
algos ir geresnio maisto. 
Anglų kariuomenė apmėtė 
juos ašarinių dujų bombo
mis ir suėmė demonstran-

juosta žvilga mėlynu kaspi 
nu. Už jos matyti Nerin 
gos miškingi krantai. Van 
dens paviršius spindi sidab

NESIMYLUOT VIEŠAI 
SU JAPONĖMIS

Yokohama, Japonija. — 
Amerikonų generolas Eich
elberger uždraudė savo ka
reiviams myluotis su japo
nėmis viešose vietose; bet 
neužgynė jiems turėti arti
ntais reikalus su japonėmis, 
ktiV niekas nemato.

The organization has set it
self the goal of reaching the 
10,000,000 independent voters. 
“These are the voters” Ickes

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Insinuations emanating from 
the War Department have 
given the general impression 
that Communists were persons 
of “questionable” loyalty. This 
may be so, but can the War 
Department explain how it is 
that of the 15,000 Communists 
who served in the armed forces 
not one received a dishonorable 
discharge.

Democratic politicians who 
have been dreaming of work
ing out a deal with the AL? in 
the 1946 elections are going to 
be disappointed. The ALP has 
aiinounced that the CIO Poli
tical Action Qommittee will go 
along with it in districts where 
the ALP chooses to fight.

What the attitude of the CIO- 
PAC is toward the coming 
elections was pretty clearly in
dicated by Philip Murray’s ra
dio blast against Truman last 
December. It is now generally 
agreed that the labor unions 
would approach the 1946 elect
ions in a spirit of complete in
dependence.

Another development 
trend toward political 
that is worrying the 
crats in particular is the word 
that the American Labor Par
ty is planning to run its own 
Congressional candidates in 
New York districts. In the past 
the ALP use to hustle votes for 
the Democratic job seekers. 
But in recent Weeks the ALP 
has grown cooler and cooler 
toward the Truman administra
tion.

The ALP displayed its inde
pendent strenght in the recent 
special Congressional election 
in New York. In a district once 
a Tammany Hall stronghold 
the ALP turned out 14,000 
votes. The Democratic Party 
candidate won by a close mar
gin, but the ALP showed its 
independent strenght.

Kada spauda kelia skandalą užsienio reikalais, gina 
Irano “laisvę,” tai tuo pačiu kartu namie ruošia pančius 
darbininkams ir jaunimui. Kada visuomenės atyda nu
kreipta į “revoliuciją” Kurdistane, į visokias “notas,” 
kada laikraščiai rašo didžiais antgalviais apie užsienį, 
tai ponai kongresmanai ir senatoriai dirba namie prieš 
liaudies laisvę.

Pažangesni biliai nugrūsti į užkampį. Reakciniai bi- 
liai svarstomi. Generolai ir politikai deda pastangų pra
varyti įstatymą dėl verstino kareiviavimo. Generolas 
Eisenhoweris žada, kad, jeigu verstinas į armiją ėmimas 
jaunimo bus pratęstas, tai žada paleisti tėvus iš armijos. 
Žada daug, bet tai yra tik žadėjimai! Kada mūsų sūnūs 
buvo imami į karo tarnybą, tai daug jiems buvo žadėta, 
o kada parėjo iš karo lauko, tai rado visai ką kitą.

Tuo pačiu kartu reakcininkai, kurie yra valdžioje, 
dirba prieš “komunistus.” Tai pasimojimas ant pažan
gesnių ir demokratiškesnių žmonių laisvių. Daro viską, 
kad juos-apšmeižus, kad vienus išmetus iš darbų, o ki
tiems sudarius tokias sąlygas, kad jie patys negalėtų 
dirbti.

Kada keliamas skandalas prieš Sovietų Sąjungą, 
šaukiame apie karą, tai sudaromos sąlygos, kad su
teikti Anglijai milžinišką paskolą.

Churchillas šaukė už vienybę tarpe Anglijos ir Ame
rikos imperialistų. Jo pasekėjai šaukia, kad “Anglija, 
tai mūsų pirmieji apkasai.” Jie sudaro sąlygas pas
kolai, kad sutvirtinti Anglijos imperializmą. Anglija 
yra skolinga Amerikai virš šešis bilionus dolerių dar nuo 
Pirmo Pasaulinio Karo. Anglija su- savo kolonijomis 
apie tris ketvirtadalius gavo pagal Leand-Lease bilių. 
Anglijai ir dabar turime “skolinti.”

Yra ir daugiau visokių skymų, kuriuos stengiamasi 
pravaryti po priedanga pasaulinio triukšmo. Reakcija 
dirba visu frontu, kaip namų, taip ir užsienio reikalais.

Antanukui. — Draugas 
primenate, būk Tėvynė ra
šiusi, kad Anglijos užs. rei
kalų ministeris, prieš keletą 
mėnesių būdamas Maskvo
je, siūlė Tarybų Sąjungai 
paskolą, ir klausiate: ar tai 
teisybė? Turime pasakyti, 
kad mes nesame girdėję nie
ko panašaus. Veikiausiai 
Tėvynės redaktorius apie 
tai pats sugalvojo “žinią’' ir 
ją paskelbė. Tai su juo daž
nai atsitinka.

E. fc. Sliekienei, Pitts- 
Dėl prakalbų

UNRRA, Kviečiai ir Alkani Žmonės
United Nation Relief and Rehabilitation Adminis

tration (UNRRA), kurią sudaro Jungtinių Tautų vals
tybės ir žmonių šelpimui sudeda stambią krūvą pinigų, 
savo uždoties tinkamai neatlieka.

Jau pirmiau buvo įrodyta, kad pusę maisto, dra
bužių ir kitokios pagalbos UNRRA sukiša visokių bėg
lių palaikymui Vokietijoj. O tų bėglių ten yra apie mi- 
lionas! Milžiniškoj didžiumoj, tai liaudies priešai, tai 
savo tautų išdavikai, kurie bėgo su hitlerininkais, kad 
nebūtų pastatyti prieš liaudies teismą už jų naciškus 
darbus. Užtenka prisiminti vien apie lietuvius bėglius 
(“displaced persons”), kurie didelėj didžiumoj yra pro- 
naciai!

> UNRRA šiuos elementus šeria, aprengia ir įvairiais 
reikmenimis aprūpina, tuomet, kada kitur, kur žmo
nėms labiau reikia, tai ji “neturi” pagalbos. Lenkijos, 
Čechoslovakijos, Jugoslavijos, Tarybų Sąjungos, Ukrai
nos ir Baltarusijos atstovai daug kartų kėlė protestą 
prieš šėrimą tų, kurie nenori nieko dirbti ir nenori į 
savo tėvynę grįžti, bet Anglijos ir Amerikos imperialis
tai su pagalba savo kolonijų atstovų nutrina reikalą ir 
juos šeria. j

Kada Tarybų Sąjunga pardavė Francijai apie 500,- 
000 tonų grūdų, tai UNRRA reakcininkai, priešakyj su 
anglų imperialistų atstovu Mr. Noel Baker, dar dau
giau siūlo nukreipti UNRRA pagalbą į neteisingą pusę. 
Jie siūlo, kad sulaikyti pagalbą Tarybų Baltarusijai ir 
Ukrainai, nes, girdi, “Sovietai perdaug visko turi.” 
Taipgi reikalauja, kad Sovietų Sąjunga aprūpintų Len
kijos, Jugoslavijos, Čechoslovakijos ir kitų šalių žmo
nes, nes, girdi, “jie eina su Sovietais.” Net ir Francijai 
nori sulaikyti pagalbą, nes sako “ją Sovietai aprūpina.” 
Tai kam jie mano teikti pagalbą?

New York Times, kovo 22 d., išspausdino žinią, kad 
du Amerikos laivai “John Issacson” ir “Eli Whitney” 
abu prikrauti po 8,000 tonų grūdų plaukė į Jugoslavijos 
prieplaukas,, kur turėjo pribūti kovo 1 d., bet štai 
UNRRA viršininkai iš Washingtono įsakė, kad jie tuos 
grūdus nuvežtų į Italiją, kas ir buvo padaryta. Pasta
ruoju laiku UNRRA viršininkai daugiausiai pagalbos 
kiša į* Graikiją, Italiją, Vokietiją, o kuo mėžiausiai jos 
duoda toms-%ąlims, kur liaudies demokratija yra. -Tokis 
elgėsis UNRRA vadų kenkia tai pačiai organizacijai.

Some Washington columnists 
see the ICC as a new center for 
Old New Dealers who arė be
coming more and more dis
pleased at the course of the 
Truman administration.

James Roosevelt, son of the 
former president, who is the 
national political director of 
the ICC expressed his attitude 
toward independent political 
action in a statement made in 
Philadelphia. He called the Re
publican and Democratic par
ties meaningless.

Miesto gyventojai su pa
sididžiavimu mini elektrai- 
nės atkūrėjų pavardes: Ne- 
munio, Beniušio, Grodzens- 
kio ir kitų, kurie atstatė 
pirm laiko elektrainę. Šis 
kolektyvas atliko šaunų 
žygdarbį, — miestas vaka
rais nušvinta tūkstančiais 
šviesų; elektros energiją 
gauna įmonės ir fabrikai.

Tarybinė vyriausybė ir 
bolševikų partija skiria 
daug lėšų ir deda rimtas pa
stangas, kad mūsų pajūrio 
uostas au.ktų. Klaipėdos 
darbo žmonės tai supranta. 
Jie atkakliai stengiasi įvyk
dyti savo planų uždavinius 
anksčiau nustatyto laiko.

Štai, gatve skuba fabriko 
darbininkas.

—Kada atvažiavote? — 
klausiu.

—Nuo pat pirmųjų dienų, 
—atsako jisai.

—Kaip gyvenate?
—Gerai. Kada važiavau į 

Klaipėdą, mane kaimynai 
gąsdino, kad čia vien griu
vėsiai. O žiūrėkite 
mes kylame.

Klaipėda 
tas. Jūros vartai

TAI NUO SENATVĖS
Drauge gydytojau, aš 

skaitau ir labai seku Lais
vėj jūsų patarimus jau 
daug metų. ’ Tai dabar nu
tariau ir apie save pasi
klausti.

Aš esu našlė moteris, 60 
m. amžiaus, 145 sv., 5 pėdų 
4 colių ūgio. Mane labai 
daug metų kankina cipimas 
galvoj, gal kokių 30 metų. 
Bet dabar 4 metai, , kaip 
pradėjo kairėj ausy cipti, 
tai net ir užgula tą ausį ir 
girdėt neduoda. Ir man lū
pą apatinę ima diegti, ir 
kairį petį ima laužyt ir kai
rę koją ima fcraukyt, ir apie 
širdį diegliai ima. O pilve, 
kaip šunų gauja ima urgsti, 
ir tada labai daug gazų at
siranda, kai kada net lovon 
paguldo ir labai nusilpnina. 
Ir dešiniam šone aukščiau 
klubo daug metų paskauda 
ir vėl nusįoja.

Esu buvusi pas daugelį 
gydytojų. Kai duoda kokių 
piliulių, tai tam kartui vis
kas kiek" apsistoja, paskui 
ir vėl tas pats. Gydytojai 
sakė, kad man nervai, kiti— 
kad aukštas kraujas, o vėl 
kiti sako, kad nėr labai 
aukštas kraujas.

Miegot tankiai negaliu, 
dirbti irgi nelabaį galiu. 
Ėmė X-spindulių atvaizdus 
ir per mašinas žiūrėjo, bet 
sako, kad nieko nesuranda. 
Valgyt labai daug nevalgau, 
mėsos taipgi mažai vartoju. 
Kai atsikeliu iš ryto, labai 
daug turiu karčių seilių. 
Valgyt turiu didelį apetitą, 
svaigalų nevartoju. Iš kal
no tariu dėkui ir laukiu at
sakymo.

Atsakymas.
Viso ko Jums, Drauge, 

susidaro krūvon. Vis tai 
daugiausia senėjimo ženk
lai. Visai sustabdyt senė
jimo eigos negalima, bet 
galima žymiai sulėtint.

Sprendžiant iš visko, ga
lima daryt išvada, kad 
Jums, Drauge, pamatiniai 
sveikatos dalykai nėra to
kie blogi ir jie bus galima 
pagerint. Jūs ir dar turite 
gerą apetitą valgyt. Tai yra 
geras bendro sveikumo ba
rometras. Kas valgo, tai ir 
veža. Jums viduriai tebėra 
geroki, kad ir nevisiškai 
geri. TeguL ten perdaug

burgh, Pa 
rengimo bus tartasi visapu
siai atitinkamuose komite
tuose. Ten ir jūsų laiškas 
perduotas.

In spite of the anti-Soviet 
rampage being conducted by 
the press and radio the Americ
an public is not being stamped
ed. Seventy-five percent of an 
American radio audience have 
said NO to a question asked by 
the American Broadcasting 
Company on “Should America 
Get Tough With Russia?”

The question was asked by 
the program called “Question 
for America?” over WJZ in 
New York.

In the East four out of every 
five answered in the negative. 
Through the Midwest it was 
NO three and one half to one. 
In the Farwest more than se
venty percent voted against 
“getting tough.” In the South it 
was seventy-five percent 
against.

rūgimo, gazų, dujų, o iš to 
ir įvairių dieglių ir skaus
mų. Visa tai žymia dalimi 
gali palengvint.

Be abejo, mitybos žvilgs
niu yra Jums trūkumų. Kas 
jų neturi? Stinga labiausia 
vitaminų ir mineralų. To
dėl, Drauge, šalia paprasto, 
neišdailinto, gamtinio mais
to, būtinai pradėkite vartot 
dar ir dapildomojo maisto, 
vitaminų ir mineralų pavi
dale. Gaukite multiple vi
tamins and minerals, piliu
lių bei tablečių. Imkite jų 
visą mielą gyvenimą. Im
kite po vieną, o dar geriau 
ir po dvi tableti laike val
gymo, kartu su maistu, 3 
kartus kas diena. Be to, 
imkite dar ir vitamin B, — 
thiamin hydrochloride 25 
mg. (100 tablets), po vieną 
laike valgymo, kartu su mi
nėtomis vitaminų ir mine
ralų tabletėmis. Manau, ne
mažai padėtų ir moteriški 
hormonai, kurių Jums jau 
seniai nebegamina suvytę 
kiaušidės, gyvenimo per
mainai įvykus. Estrogenic 
hormone tablets 1 mg. (100 
tablets) — imkite po vieną 
po vakarienei, po vieną kas 
diena, apleisdama ketvertą 
dienų kas mėnuo. Prieš 
valgį ir po valgio paimkite 
su šaltu vandeniu bent po 
1 arba ir po 2 antiacid tab
lets, rūgimui ir dujoms 'ma- 
žint. Kraujas Jums atsi
gaus, o tada sumažės ir tie 
įvairūs Jūsų negalumai ir 
diegliai.

uostą. Dar taip neseniai čia 
buvo pilna griuvėsių. Dabar 
krantinė yra švari, išimtos 
minos, pašalintos fugasinės 
bombos. Dabar čia iškrau
nami laivų kroviniai. At
statyti didžiuliai kranai kil
noja iš laivo anglį. Ant 
krantinės jau iškrauta 5,000 
to akmens anglies mūsų re
spublikai.

Siauroji jūros įlankos

The Independent
Committee for the Arts, Scien
ces and Professions was born 
in 1944 to work for the re
election of Franklin D. Roose
velt. Among its membership it 
boasts such figures as Col. 
Evans /Carlson, Bill Mauldin, 
Walter Bernstein, Marion Har
grove and Eugene List.

kovskis, — esu Klaipėdoje. 
Daugelyje uostų esu buvęs, 
tačiau nesu matęs tokio at
sistatymo tempo, kaip Klai
pėdoje. Tikiu, kad Klaipė
da bus pirmaeilis tarybinis 
uostas.

Paliekame laivą. Uosto 
vyriausias inžinierius drg. 
Sobolevas rodo vietas, kur 
buvo užminuota krantinė. 
Dabar tenai ramiausiai sto
vi parengtas kuteris su an
glimis, skirtomis Vilniaus 
ir Kauno fabrikams.

Didžiuliai kranai 
ore puslankius. Intensyvus 
darbas nesustoja. Tūkstan
čiai žmonių atkuria uosto 
įrengimus. Netrukus čia 
galės įplaukti dideli preky
bos laivai.

O toliau, Dangės upės in
tako je, žvejų uostas. Iš to
lo matyt, kaip žvejų briga
da išvyksta į jūrą. Kateriai 
pamažu tolsta, mažėja, ga
lų gale lyg sustingsta vie-

Kas matė Klaipėdą pir
mosiomis po išvadavimo 
dienomis, neatpažintų mies
to. Iš griuvėsių ir laužo 
krūvos iškilo namai, tiesiai 
nuvalytos gatvės. Liepojos 
gatvė vėl tapo centrine ju
dėjimo gatve. Namų fasa
dai įgavo naują, gyvą vaiz
dą: prie įstaigų prikaltos 
dailios iškabos, įstiklinti gy
venamųjų namų, įmonių ir 
įstaigų langai.

Miestas neseniai šventė 
Didžiosios Spalio revoliuci
jos metines. Tai buvo pir
moji Spalio šventė tarybi
nėje Klaipėdoje. Baltieji ir 
pilkieji mūrai pasidabino 
žaliais vainikais. Viršum 
pajūrio miesto pastatų iški
lo raudono sios vėliavos. 
Gatvėse skambėjo darbo 
žmonių dainos. Žmonės 
džiaugėsi naujais darbo lai
mėjimais.

Gyvento jų Klaipėdoje 
kasdien vis daugiau. Gatvė
se sutiksi žemaitį, aukštai
tį, suvalkietį ir dzūką. Tai 
ne senų biznierių minia, 
ieškanti uostamiestyje pasi- 
pelnijimo šaltinių, o tarybi
niai žmonės, gyvi ir ryžtin
gi, siekiantieji kuo greičiau
siai atstatyti miestą.

Klaipėda dabar pergyve
na nuostabu atsikūrimo lai
kotarpį. Eini gatve ir gir
di, kaip ligi šiol negyvena
muose namuose žmonės jau 
kala, remontuoja patalpas.

—Reikia įsikurti, — saka 
klaipėdiečiai.

Jie dirba atkakliai — nuo 
ryto iki sutemos, kad tik 
greičiau būtų atstatytas 
gražusis pajūrio miestas.

Didelės mūsų žmonių iš
tvermės ir pasiryžimo dėka 
iš griuvėsių kyla fabrikai. 
Jau veikia vilnonių audinių 
fabrikas “Gulbė,” fabrikas 
“Trinyčiai,” naujai sure
montuotas trikotažo fabri
kas “Aušra,” saldainių ir 
muilo fabrikai. Gamybai 
rengiasi alaus darykla, ce
liuliozės ir fanieros fabri-
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DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964

Uosto antrojo rajono dar
bininkai baigia iškrauti 
naujai įplaukusio laivo “Zo
ja Kosmodemjanskaja”» kro
vinius. Darbininkų kolek
tyvas laivą iškrovė 52 vai. 
anksčiau termino.

Laipteliais keliamės ant 
laiyo denio. Pro siauras du
reles įeiname į ilgą žvilgan
tį koridorių. Abipus kori
doriaus ištaigingos kajutės 
laivo, įgulai ir 12 kajučių ke
leiviams. 1 Laivas pastaty
tas šiais metais^ Koridoriai 
iškloti kilimais. Visur žiba. 
Švara ir tvarka mus, žemės 
žmones, stebina.

Antrame aukšte, erdvioje 
kajutėje, surandame laivo 
kapitoną drg, Špakovskį. 
Kapitonas pasakoja apie i toje, begaliniame vandens 
savo keliones. Jau 18 metų, paviršiuje plūduriuoja, ta- 
kaip jis plaukioja jūromis, rytum nukritę mažyčiai ru- 

pasa- dens lapeliai.
Špa- žvejai meta tinklus.

ANEW political wind is be- said 
ginning to blow. It started 
as a breeze and is beginning to 

take on the proportion of a 
blast which the two major par
ties cannot ignore. It is the 
promise of beader indepen
dent political action in the 1946 
elections, which has the party 
big-wigs worried.

The movement for indepen
dent political action started to 
črystalized during the # last 
month or so. The latest deve
lopment in this new political 
trend has been the decision of 
Harold L. Ickes to throw his 
lot in with the Independent Ci
tizens Committee for the Arts. 
Sciences and Professions.

Independent political action 
was emphasized in a statement 
issued by Ickes.,

“All the facilities of this or
ganization will be available for 
the election and re-election of 
aggressive, qualified progres
sives and for the defeat of 
timid, controlled or reactionary 
obstructionists.”
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Trečias Puslapis

Iranas Jo Žibalas ir Santykiai BMglifaF Amerika ir Sovietais.fe!

Pirmadienis, KoVo 25, Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

r

Iranas, dažnai vadinamas i rikinėmš kompanijoms iš- 
Persija, yra 628,000 ketvir-' naudoti žibalo laukus ryti- 
tainių amerikinių mylių ša- nėję Irano srityje.
lis su 15 milionu gyventojų. Į Gc f. p , , 
Irano žemes paviršius tai
plokščiakalnis 4,000 iki 8000 * Geografine savo padėtim 
pėdų aukščiau jūrų lygio.: Iranas yra pietiniai - vaka- 
Skersai Irano iš šiaurvaka-į rinėje Azijoje. Iš žiemių 
rių tęsiasi į pietų rytus di-’šono jis rubežiuojasi su So
džiuje dykuma, turinti 800 vietiniu Turkestanu, Kaspi- 
mylių ilgio ir 100 iki 200 Jos Jūra ir Kaukazu; iš va- 
mylių pločio. Vidurinė ir 
pietinė Irano dalys perma
nai tegauna lietaus, yra la
bai nudžiuvusios ir r •‘tai 
apgyventos. Dauguma /Juo
nių gyvena šiaurinėje šalies 
srityje, kuri yra derlingiau
sias Irano plotas.

Iš Irano Politikos
1919 m. buvo nuverstas 

senosios Kajar veislės kara
lius. Sukilimui vadovavo 
Zia Ed-din, kuris tarnavo 
ir tebetarnauja Anglijos 
naudai. Pasidarbavus Zia- 
Ed-dinui, paskui Irano dik
tatorium tapo pulkininkas 
Riza Shah Pahlevi. Riza 
spaudė gyventojus, o po 

karų Iranas sueina sii Tur-11930 metų veikė, kaip karš- 
tas vokiečių patronas.kija ir Iraku; iš rytų jis ru- 

bežiuojasi su Anglijos val
domu Afganistanu ir Indija 
Pietiniu savo šonu Iranas 
atsiduria į Arabijos Jūrą ir 
Persijos Įlanką (užlają).

Irano sostinė yra Tehera
nas.

Gyventojai
Didžioji gyventojų dau-

šiaurėje, svarbiausias gam
tos turtas yra žibalo vers
mes. Požemiuose yi a gele- guma yra mahometonų ti

kybos, bet įvairių tautybių.
Beveik kiekvienoj provin

cijoj vartojama skirtinga 
kalba arba tarmė. Daugiau
sia gyventojų yra persai. 
Azerbaidžanai savo skait- 
lingumu užima pirmą vietą 
po persų; po azerbaidžanų 
seka kurdai.

A z e r b a idžanai gyvena 
.šiaurvakariniame Irano plo
te ir vartoja turki kalbą, 

I giminingą •turkiškai. Kurdų 
! sritis yra palei rubežių su 
Iraku ir Turkija. Jų yra 
ir antrapus sienos — Tur
kijoj ir Irake. Jie taip pat

žies, anglies, vario, švino, 
mangano, nikelio, kobalto, 
borakso, bet šių mineralų 
pramonė neišvystyta.

P a j ū r i niuose ruožuose 
yra gerų miškų.

1944 metais Irane paga
minta 102 milionai statinių 
žibalo,, skaitant po 42 ga
lionus statinei.
ANGLAI ŽIBALO PRA

MONĖJE •
Anglas Wm. Knox D-Arcy 

1901 metais už 20 tūkstan
čių dolerių nupirko iš Ira- 

' no valdžios teisę per 60 me
tų išnaudoti žibalą 500 tūks
tančių ketvirtainių mylių į naudoja skirtingą kalbą, ne- 
plote. Dabėir daugiausia ži- gu persai ar turkai. Pasie- 
balo ištraukia vadinamoji niniuose Irano, Turkijos ir 
Anglų - Irano kompanija, Irako ruožuose viso skaito- 

turijma bent 8 milionai kurdų. 
Ira-1 Paskutiniu laiku buvo. pra

motais, nešimų, jog kurdai nori įsi- 
nepri-

kurios šėrų dąugunią 
pati Anglijos valdžia, 
no karalius 1937 
laužydamas sutartį su So- i steigt kaip atskira, 
vietais, davė leidimus ame-i klausoma respublika.

Kas Jie Tokie?
Trumpos biografinės žinelės apie tūlus paskilbusius asmenis, 

kurių vardai kartais minimi įvairiuose rašiniuose.
Parankiojo J. BARKUS

Agrippa, Marcus Vipsa- 
nius (63-12 m. pirm Kr.), 
Romos generolas ir valsty
bės veikėjas, ypatingai pa
sižymėjo mūšyje prie Ac- 
tiumo. Jis gi pastatydinęs 
Romoje visiems dievams' 
bendrą šventnamį Panthe-

pirmojo vyro ji turėjo sūnų 
Nero (Neroną). Prikalbinu
si Claudiusą padaryt Nero
ną ęavo įpėdiniu, Agrippina 
išnuodijo visus savo sūnaus 
priešus, galop ir patį impe
ratorių. Neronui 
imperatorium, jo

Sovietų ir 
joms atvykus 
naciu bendradarbis 
Shah buvo išvytas. 
Irano soste sėdi jo 
Mohammed Riza 
Šalį valdo artimi
politikieriai vienas po ,kito. 
Tai daugiausia ponai - ba-

anglų armi- 
1941 metais, 

Riza 
Dabar 
sūnus

Pahlevi. 
karaliui

Seimas ir Premjeras
Seimo terminas išsibaigė 

kovo 11 d., ir dabai\prem- 
jeras Ahmed Ghavam veda 
visą Irano politiką. Jis 
stambus dvarininkas ir 
glų šalininkas.

90 nuošimčiu seimo

yra
an-

nu
jorai ir Anglijos pataikūnai, rių buvo kraštutiniai reak- 
Jie palaiko pusiau - bau-1 cininkai ir tik apie 10 nuo- 
džiavišką santvarką prieš išimčių demokratinės Tudeh 
paprastus žmones. | partijos žmonių.

Yra kuo džiaugtis. Buvę General Electric streikieriai, dabar darbininkai, na
riai United Electrical Radio & Machine Workers apleidžia pikietu pareigas mies
te Lynn, Masą,, po to, kai gavo žinią, jog streikas baigtas, nes unija laimėjo po 
18 ir pusę cento daugiau mokesties.

KEISTA BIKINI SALA, KUR AMERIKA 
IŠBANDYS ATOMINES BOMBAS

Jungtinių Valstijų laivy
nas išbandys atomines bom
bas liepos mėnesį prie at
olinės Bikini salos. Tai 
skurdi, musių apgulta, visai 
necivilizuota sala Marshal
lų salyne, Pacifiko Vande
nyne, daugiau kaip už 4,000 

j mylių nuo Amerikos. Ato
miniai bandymai ten lėšos 
500 milionu doleriu, fe fe

Atom-bombos bus 
mos į pagrobtus nuo 
čių ir japonų karo 
taipgi į nusenusius
reikalingus amerikinius lai
vus. Jeigu į pačią Bikinį 
salą ir nebus taikomos ato
minės bombos, tai skylan
čių atomų palaikai ir jų

mėto- 
vokie- 
laivus, 
ir ne-

t t j - . j v • • •• •natanus spin duliavimai pavojingai
motina užnuodys Bikinį orą, žemę

oną, kuris ir iki šių dienų I veržėsi bendrai su juo im- i** augalus.
, 1 zx « 1 r A ZN* x »•» * a 4- * v ZA 1 xJ t r4*, 4- za a /■* <a 4- a za za az-a ■ a • •išsilaikė. Agrippa skaito-'periją valdyti, tačiau paties 
mas žymiausiuoju kariniu Nerono ambicijos irgi buvo 
komandierium po Julijaus! neribotos. Todėl, vietoj da- 
Cezario. Tai jo duktė buvo lytis valdžia su savo moti- 
Agrippina Vyresnioji. j na, jis įsakė ją nužudyt.

—:—r- i Taip užbaigė savo nedory-
Agrippina (Vyresnioji) Ag‘’ip'

(gimė 12 m. pirm. Kr., mirė 
33 m. po Kr<), duktė Romos 
didžiūno M. V. Agrippos.
Jinai ištekėjo

pina Jaunesnioji.

A g r a m o n t e, I g n acio 
už kariūno (1841-73), kubietis rėvoliu- 

Germanicuso ir dalyvavo jo cionierius, pasižymėjęs 1868 
kariniuose žygiuose. Pa-i metų kare prieš Ispaniją, 
gimdė sūnų Caligulą ir dūk- kuri tuomet Kubą valdė, 
terį Agrippina. Jinai pasi- Įsteigus laikinę revoliucinę 
žymėjo savo doru ir tvar- valdžią, Agramonte buvo 
kingu gyvenimu, o taipgi;tos valdžios sekretorium, 
drąsiu priešinimusi tironui 1869 metais. Jiį pasižymė- 
Tiberiusui. Pastarasis galų ir mūšiuose, vadovauda- 
gale ištrėmė Agrippina ant mas revoliucijos jėgas ir 
tuščios salos, kur po trejų patapo net vyriausiuoju ko
metų jinai badu nusižudė, .mandierium. Tačiau mūšy- 

—;----  1 je prie Jimaguayu jisai li
ko užmuštas.Agrippina (Jaunesnioji) 

(gimė 15, mirė 59 m. po 
Kr.), aukščiau minėtosios 
duktė. Ši A'grippina skaito-, 
ma viena niekšiškiausiųjų 
moteriškių, kokios tik kada 
gyveno. Jinai buvo net 
tris sykius ištekėjusi; pas
tarasis jos vyras buvo im
peratorius Claudius. Nuo

Aguilar, Grace (1816-47), 
Anglijos' rašytoja, žydiškos 
kilmės, gimus arti Londono. 
Rašė apysakų ir raštų,'aiš
kinančių įvairias žydų tau
tos problemas.

Aguilera, Ventura Įluiz
ft % i.& UpbA;, Ąh

I

tik

i vietai turės teisę atsiųsti '

Bikini sala įlenkta, pana
šiai į pjautuvą. Ji turi 27 
mylias ilgio ir 15 pločio. Jos 
įlenkimas tarnaus kaip lai
kinė laivų stotis bei prie
plauka.

Bikini Gyventojai
Kitų Marshallų saliukių 

gyventojai laiko bikiniečius 
truputį kvailiojančiais žmo
nėmis. -Bikini gyventojai 
mėgsta juokauti, labai tin
gi dirbt ir nesirūpina apie 
rytojų. Jie atrodo gremėz- 
diškesni 'ir labiau apsileidę

(1820-81), žinomas , ispanų 
lyriškas poetas ir žurnalis
tas. Žymiausieji jo kūri
niai tai Elegias; Armonias 
y Cantares, ir Leyenda de 
Nochebuena.

A g u i r re, Jose Saenz 
(1630-1699), ispanų kardi
nolas, benediktinų ordeno 
vienuolis, žymus tų laikų 
katalikybės aiškintojas. Pa
sižymėjo savo griežta kova 
prieš eretikus, patapęs vy
riausiu ispanų inkvizicijos 
sekretorium ir cenzorium.

už . kitus Marshallų gyven
tojus. Vienas rašytojas to
dėl bikiniečius vadina Mar
shallų salyno “mužikėliais.” 
Kas liečia tautinę veislę ,bi-! 
kiniečiai yra polynezai.

Tokių gyventojų Bikini 
saloje iki paskutinių savai
čių buvo viso 161. Beartė- 
jant * atominiams bandy
mams, dabar Amerikos lai
vynas perkraustinėja juos į 
kitą atolinę salą Rongeriką. 
Ten amerikonai pastatė 
jiem naują kaimą ir pamal
dų ' namą. Nuo atominių 
sprogimų bei jų nuodų ga
lėtų žūti visi bikiniečiai, ku-, 
rie pasiliktų savoje saloje.

Karaliukai ir Bau
džiauninkai

Bikini, kaip ir kitose 
Marshallų salose, viešpatau
ja vadai - karaliukai, ir jiem 
priklauso visa žemė. Yra 
34 mažiukės salos bei saliu- 
kės Marshallų srityje. Vi
sos jos kartu turi 156 ket
virtainių mylių ploto ir apie 
2,000 gyventojų. Tuzinas 
karaliuku ir viena karaliu
ke yra visos tos žemės sa
vininkai ir baudžiaviniai 
paprastų žmonių ponai.<

Karaliukas ir jo sūnus 
gali bikiniečius priverst 
dirbti tiktai už valgį, pas
togę ir “drabužį” (gėdai* 
pridengti).

Karaliukai turį senovinę 
teisę imti sau, kokias tik 
ir naudoti jas, kaip jiem pa
nori, moteris bei merginas 
tinka ir kol patinka.

Jie reikalauja iš gyvento
jų dovanų ir patys pasi
glemžia, ką tik geresnio pa
mato. Jei žmogus turi gra
žių bananų ąr gerą žuvį, ka
raliukas be ceremonijų ta
tai pasiima. *

Bikini salos karaliukas 
yra Jomata Kapua. Jam' 
priklauso dar Lae, Wotho ir 
desėtkas kitų saliukių.

Kai kurie gyventojai bu
vo pradėję gaminti mažus 
rankinius, dirbinius ir par
davinėti atvykusioms ame
rikonams. Jomata Kapua 
atėmė iš bikiniečiu 80 nuo
šimčių jų gautų pinigų, o 
pinigus jis panaudojo dide
liem savo mergnamiam-ha- 
remam užlaikyti bei pa-

Tudeh Partija
' Tudeh partija yra suor
ganizavus 100,000 darbinin
kų į Darbo Unijų Federaci
ją. Daugiausia jų yra leng
vųjų pramonių darbininkai. 
Jų atstovai dalyvavo ir Pa
saulinėje Darbo Unijų kon
ferencijoje Paryžiuj.

Prie diktatūros buvo 
tai penki laikraščiai,
džios (organai. Dabar yra 
bent 157 laikraščiai, dauge
lis jų artimi demokratinei 
Tuden partijai. Vienas šios 
partijos laikraštis Rahbar 
turi tiek skaitytojų, kad jų 
skaičium užima antrą vietą 
visoje šalyje.

Šios partijos vadovybėje 
išsivystė ir judėjimas dėlei 
tautinės savivaldybės Azer
baidžane, šiaurvakarinėje 
Irano provincijoje; savival
dybė tačiaus paliekama Ira
no valstybės rėmuose.

Ghavamo Politika
Dabartinis Irano premje

ras Ghavam tik veidmai
niauja, būk jis norįs drau
giškumo »su Sovietais. Jis 
palankiau sias Anglijai. 
Ghavam 1919 metais gavo 
pusę miliono dolerių iš ang
lų, kad paverstų Iraną An
glijos kolonija.

1921 M. Sutartis
li921 m. vasaryje Iranas 

pasirašė sutartį su Sovietų 
Sąjunga ir pasižadėjo ne
duoti svetimtaučiams leidi
mų išnaudot Irano žibalo 
versmes bei kitus gamtos 
turtus. Irano valdžia pas
kui kartotinai laužė tą su
tartį, duodama anglam ir 
amerikonam leidimus žiba
liniuose laukuose. Ta su-

savo kariudmenę ir laikinai 
užimti net visą Iraną, jeigu 
per tą kraštą gręs Sovietam 
karo pavojus.

Dabar gi Jungtinės Vals
tijos ir Anglija reikalauja 
įvykdyt tiktai Anglijos-So- 
vietų bendrą pareiškimą, 
kad visa svetima kariuome
nė būtu atšaukta iš Irano 
už 6 mėnesių po Vokietijos 
pasidavimo.

Anglai, beje, ištraukė sa
vo kariuomenės junginius, 
bet juos sustatė artimaja
me Irake, kuris rubežiuoja-' 
si su Iranu.

Sovietai atsimena, kaip 
1919 - 1921 metais anglai 
ir jų talkininkai per šiauri
nę Irano provinciją Azer
baidžaną įsiveržė į Sovieti
nį Kaukazą. Taigi atsargai 
Sovietui dar neatšaukė sa
vo kariuomenės iš iraniško- 
jo Azerbaidžano, iki paaiš
kės ten dalykų eiga.

Buvo pranešimų, kad an
glai jau ginkluoja puslauki
nes Irano ir Irako gentes, 
suprantama, prieš ką.

žibalo Klausimas
Anglų - Irano žibalo kom

panija teduoda Irano val
džiai tiktai 16 iki 20 nuo
šimčių gaunamo žibalo.

1944 m. Sovietai norėjo 
gauti teisę naudoti žibalo 
versmes šiaurvakariniame 
Irane ir už tai siūlė Irano 
valdžiai pusę pagaminamo 
žibalo. Irano valdovai at
metė Sovietų siūlymą ir už
draudė jį net spaudoje 
skelbti: bijojo, kad gyven
tojai nesužinotų, koks pa
lankus Iranui sovietinis pa
sini v m as.

N. M.
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Atominių Politikierių Monai
Skurdi Gamta

Bikini saloje mažai tebū
na lietaus; sunkų gauti ge
riamojo vandens. Žemė 
bloga. Kai kuriose kitose 
Marshallų saliukėse auga 
duonmedžiai. Bikini to nė
ra. Per kelis mėnesius kas
met dauguma bikiniečiu ne
gauna jokio maisto, apart 
kokosinių palmių “riešutų” 
(coconuts) ir žuvies. Tik 
kai kurie užsiaugina kiaulę 
ir laiko po keletą naminių 
paukščių.

Ne žemdirbiai
Bikiniečiai ir kitų tenai- 

tinių saliukių gyventojai ne
užsiima žemdirbyste. Jų mo
terys renka kokosinius rie
šutus "ir paruošia valgiui 
šiokius bei tokius augalus. 
Japonai mėgino išmokyt 
juos daržus palaikyti, bet 
nepajėgė gyventojus įpra
tink į tokį “nuobodų” darbą.

Atominės Salos
Marshallų atolinės salos 

yra subudavotos iš smulkių; 
jūrinių g y v ių kalkinių 
griaučių (skeletų). Tie gy
viai vadinami koralų poly- 
pai. Atolinė sala yra tokia 
koralų sala, kuri panaši į 
žiedą arba pusiau žiedą su 
vandeniu viduj.

Prieš Pirmąjį pasaulinį 
kąrą Bikini ir kitos Maršal- 
lų salos priklausė Vokieti
jai. Pagal talkininkų su
tartį 1919 metais, jos buvo 
pavestos į Japonijos globą. 
A n t r a j ame pasauliniame 
kare amerikonai užėmė tas 
salas. J. C. K.

Maskvos laikraštis Nau-(bombos šnipus yra karinis 
jieji Laikai praeitą savaitęlir diplomatinis priekabių 
rašė: įjieškojimas ir apgaudinėji-

“Jungtinių Valstijų sena-imas- Tuomi visų pirma no
te komitetas, beklausinė-1nma sutverti ‘svetimtautį 
damas mokslininkus apie velnią,’ kurio turime bijoti, 
atominę jėgą, parodė tik to- Tokiu velniu čia perstato- 
kį sekretą, kad Amerikos.ma RuRija- r'"‘ 
kariniai rateliai jau trukdo [kelias karinei padėčiai su- 
atominės jėgos išvystymą 
civiliams žmonių 
lams.”

Tai paprastas

D

*

daryti. Antra, tuomi się- J 
reika- kiama pateisinti eilę įneš-

tų kongresui sumanymų, 
[kuriais norima pavergti

X°r.<0 rePuklikonų [mokslininkus kalinei vy-
Herald Tribune mokslinio 
skyriaus redaktorius John 
J. O’Neil kovo 9 d. sakė, jog 
Amerikos karininkai sten
giasi pasmaugti naudingus 
atominius tyrinėjimus. No
rėdami užkimšti mokslinin
kams burnas ir surišti jiems 
rankas, jie rėkia, kad turi-

rįausybei, o paskui pasako
ti, kad mokslininkai nepa
jėgę atominės jėgos išvys
tyti civiliams reikalams.

NĖRA SEKRETŲ 
“Nėra jokių sekretų, kas 

liečia atominę jėgą.
“Visos karininkų ar dip- 

me, girdi, saugoti atomines lomatų šnekos, plaukiančios
slaptybes nuo “sovietinių 
šnipų,” ir sykiu dirgina ka
ro ūpą prieš Sovietų Sąjun-

“Mūsų karinė vyriausybė 
daro didžiausią kvailybę, — 
rašo* O’Neil. — Jinai sten

giasi aklinai užsiūti moks
lininkus projekte, kur dir
bama atominė medžiaga iš 
uraniumo, ir paversti juos 
generolų vergais. Kariniai 
viršininkai sykiu visai su
stabdo tyrinėjimus, siekian
čius skirtingais, gal daug 
praktiškesniais, būdais pa- 
liuosuoti atominę jėgą civi
liam vartojimui.

, Monai
“K a n adoj sufabrikuotas 

trukšmas prieš atominėj

iš Washingtono ar iš kitur, 
pasakojančios apie tokius 
sekretus, yra tiktai akių dū
mimas.

“Visos pamatinės mokslo 
žinios, panaudotos mūsų 
atominės bombos* gamini
mui, buvo žinomos jau pirm 
šio karo. Jas žino kiekviena 
chemijos ir fizikos labora
torija ištisame pasaulyje.

“Generolas L. R. Groves 
išleido pareiškimą, kad, gir- 'JJį 

! di, per palaidas mokslininkų 
kalbas prasisunkę atominiai 

! sekretai.
“Oak Ridge (atominių) ‘y* 

Mokslininkų Sąjunga tuo-* 
jau pasmerkė tą gen. Gro
ves pareiškimą, kaip pliką 
melą. A

(Tąsa 5-me pusi.) *
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No

ROBERT LIPTON Jewelerthe

701 Grand St Brooklyn, N. YY. It

110
TEL. MARKET 2-5172 ATDARA VAKARAISTel. ST. 2-2173

N. Y.No

Telef. HUinboldt 2-7964

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

MATTHEW P. BALLASVALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų,Hock29

Lietuviu Kuro Kompanija Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui
y. n Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą,

660 GRAND ST

219 Reid

K
undersigned

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
6415 LIETUVIŠKAS KABARETAS

is No

52
y. K

PARE KIEKVIENĄ. ŠEŠTADIENJNo
No

to Kings, to be consumed Telefonu Poplar 411Q
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Alcoholic Beverage Control Uw 
Avenue N. Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

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

License No. 
undersigned 
retail under,

License No 
undersigned 
retail under

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

License No 
undersigned 
retail under

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

License No. 
undersigned 
retail under

Greene 
Kings,

is hereby given that 
lias been issued to the

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

11700 
beer.

wine & liquor 
the Alcoholic 
Court Street, 
of Kings, to

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

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

License ,No 
undersigned 
retail under

License No 
undersigned 
retail under

hereby given that License No 
been -issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

Alcoholic Beverage Control 
8th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

Borough of 
be consumed off

GLASER & 
PADOLSKY

Brooklyn, N.

License No 
undersigned 
retail under

hereby given that License No 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

BUCKLEY
J. HAGAN 

Brooklyn, N. Y. Il

Brooklyn, County 
on the premises.

UNITY CLUB
101 — 8th Ave.,

BENJAMIN ORGLER 
Bros.)

Brooklyn, N. Y.

KOLASINISKI
Oakland Tavern)

Brooklyn ,N. Y.

GOLDFARB & 
GOLDFARB 

St. Liquor Store) 
Brooklyn, N.

OF BROOKLYN, INC. 
Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

NOTICE 
GB 
to 
the 
624

Lifcense 
undersigned 
retail under

is hereby given that License No 
has been issued to the

License 
undersigned 
retail under

SAMU El.
808 Prospect Place

BOURKE
Brooklyn, N. Y.

License 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No 
CL has been issued to the undersigned 
to beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the

wine
the
Albany Ave.,
of Kings, to

VALENTINO TRO VATO 
18th Ave.. Brooklyn, N. Y.

has 
wine & liquor 
the Alcoholic 
Prospect I’I., 
of Kings, to

CANEPA
Brooklyn, N.

License No 
undersigned 
retail under

HUTH JACKMAN
Ave.. Brooklyn, N.

McLOONE, INC.
2921 Beverly Road, Brooklyn, N.

under Section 
Control Law 
Borough of 
be consumed

SCIIISSEL &
NIRENBERG

Brooklyn, N.

hereby given that License No 
been issued to the undersigned 
& liquor
Alcoholic

EDWIN W1LINSKI
Aye.. Brooklyn, N.

NOTICE 
RL 1819 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 7002 New
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

VINCENT PELLIGRINO
7002 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.R

SAMUEL SIMON
(D-B-A Simon’s Liquor Corp.)

1781 Ocean Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that 
issued to the 

and liquor at 
Alcoholic Beverage Control
Utrecht Ave., Borough of

the premises.
ALSTER PAVILION, INC.

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 1849
to sell beer, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 623 Manhattan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS BREMER
623 Manhattan Ave., Brooklyn, N, Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 01 

Alcoholic Beverage Control Law a* 
— Avenue U. Borough of Brooklyn,

HERMAN FABER
N, Brooklyn, N. Y. K

ROSCHER
Brooklyn, N.

the premises.
STANISLAWA & JOHN SADESKY 

(20th Century Tavern) z
Meserole St., Brooklyn, N.

___ 23^ .

NOTICE is 
L 1764 has 
to, sell 
107 of 
at 908 
County
premises.

GEORGE HARTIGAN 
908 Albany Ave., ' Brooklyn, N.

NOTICE t 
RI. 
to sell beer, 
Section 107 of the
Law at 440 -- 
Brooklyn, County 
on the premises.

DANIEL LANAHAN
17th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1616 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control taw
nt 1618 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KESSLER
1618 Newkifk Ave., Brooklyn, N.

J. RUSH
Brooklyn, N. Y.

Ketvirtas Puslapi®

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No 
DW 78 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under the Alcoholic 
Beverage Control Law at 74 Sedgwick St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises. /

EPHRAIM A. KRACKOV 
(D-B-A Golden Dawn Wineries)

74 Sedgwick St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that ,.Licen,p No 
RW 344 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1694 Gates Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPHINE VERDERBER 
(Old Crystal Palace)

1691 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.'

NOTICE is hereby given that Ucense 
GB 11841 has been issued to the undersigned 
to beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8818 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HAMILTON FOOD STORE 
Martin Ricgelhaupt *

8818 — 3rd Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 11762 
to beer, 
the 
1313
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN. SAlCf. MORRIS. EPHRAIM 
HAROLD BERNSTEIN. IXJUIS JACOB 

HARRY MELTZER 
(Bernstein Bros.)

.1813 — Ave. U, Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Brighton Beach Ave. & Brighton & 7th

St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

LOUIS COHEN & LEON ZEPESS 
(L. & L. Appetising and Grocery Co.) 

624 Brighton Beach Ave. & 
Brighton & 7lh St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
L 56 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1060 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises,

JOSEPH 
1060 Broadway,

NOTICE is hereby given įhat License 
L 5389 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 343 Woodbine St..
County of Kings,* to 
premises.
SAMUEL ORGLER &

(Orgler
343 Woodbine St..

NOTICE is hereby given that License No 
L 5413 has been issued to the undersigned 

'to sell wine & liquor- at retail 
107 of the Alcoholic Beverage 
at 177 Knickerbocker Ave., 
Brooklyn. County of Kings, to 
off the premises.

CARL MONACO
177 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
L 5290 has been issued to the undersigned 
to sell wine * liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I,aw 
at 274 — 57th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENJAMIN 
SIDNEY 

(D-B-A 57th
274 — 57th St.,

NOTICE is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

L 531 
to sell 
107 of 
at 292 
County 
premises.

LOUIS HOROWITZ 
(Pitkin Wine & Liquor Shop) 

292 Kingston Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No 
L 606 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1526 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
QUALITY WINE & LIQUOR STORE. INC. 
1625 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 1G07 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail unde/ Section 
197 of the Alcoholic Beverage Control Ia»w 
at 2901 Stillwell Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
STILLWELL WINE & LIQUOR CO., INC. 
2904 Stillwell Ave.. Brooklyn. N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No 
L 67 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic BcveraKc Control Law 
at 108-10 Tompkins Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS SCHREIBER 
(Tompkins Wine & Liquor Store) 

108-10 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 891 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
lb7 of the 
at 4804 — 
County of

4804 Ave.

NOTICE is hereby given that License No 
L 1327 has been issued to tbe Undersigned 
1o sell wine & ‘liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6415 — 18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

I premises.

EakvS—UEerly, Lithuanian Dally Pirmadienis, Kovo 215, 1946
J NOTICE is^hereby given that Llcenae No I 
L 642 * *
to ^ell 
107 of 
at 425 
County 
premises.

ESTATE OF JACOB WAGNER 
(Paulino Wagner Admx.)

125 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

hae been issued to the undersigned 
wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1553 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 384 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MARGARELLA & 
NICHOLAS DAVELLA 

(The Hoople House)
5th Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No 
L 1139 has been issued to the underigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2921 Boverly Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
L 58 haa been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 427 
County
premises.

T. SCOTTO LIQUOR STORE, INC.
427 Court St., Brooklyn, N. Y. 11

NOTICE 
L 
to sell wine & liquor 
107 of the Alcoholic 
at 1781 Ocean Ave., 
County of Kings, to 
premises.

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

at retail under Section 
Beverage Control I,aw 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control taw 
Cortelyou Road 
of Kings, to

L 1604 
to sell 
107 of 
at 918 
County 
premises.

TIMOTHY 
& PATRICK 

918 Cortelyou Road,

NOTICE is hereby given that License No 
L 1838 has been issued to the undersigned 

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

to sell wine & liquor1 
107 of the Alcoholic 
at 477 Marcy Ave., 
County of Kings, to 
premises.

TED K1RSCHENBAUM
177 Marcy Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
has been issued to the underigned 

wine & liquor 
the Alcoholic 
Gates Ave., 
of Kings, to

L 839 
to sell 
107 of 
at 563 
County 
premises.

CHARLES SALDJNGER 
563 Gates Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
L 1899 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3050 Ocean P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN 
HARRY I.

Parkway,

NOTICE is 
L 1006 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 21 Alabama Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
L 977 
to sell 
107 of 
at 808 
County
premises.

hereby given that License No 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borougli of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is hereby 
RL 1381 has been 
to sell beer. wine 
Section 107 of the 
Law at 914 
Brooklyn, C 
on the premises.

given that 
issued to'the 

and liquor at
Alcoholic Beverage Control

Broadway, Borough of
County of Kings, to be consumed 
emises.

MATHIAS LAUKAS
(Oasis Bar & Grill)

Broadway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
RL 1697 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

1 Law at 659 Manhattan Avenue, Borough of 
^Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the, premises.

VINCENZA MANGANELLl
1 D-B-A Belvedere Rest.)

659 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No 
RL'5042 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 152 Metropolitan Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

CHARLES ZAILSKY
152 Metroiiolitan Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3554 has been issued to the undersigneel 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of- the Alcoholic Beverage Control’ 
Law at 2081 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILBERT CURRAN
2081 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
RL 1722 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

I Law at 2876-80 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the "premises.

FRANK KROGER 
2876-80 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE 
B 1395 has 
to sell wine 
>97 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 930 Brooklyn Ave., Borough of Brooklyn. 
Cownty of Kings, to be consumed off the

HERMAN DOLOW1TCH 
980 Brooklyn. Ave., Brooklyn, N.

NOTICE in hereby given that License 
1L 63 has beeu issued to the undersigned 
to sell wine & liquor 
197 of the Aleohollc 
at 8183 Pulton St., 
County of Kingą, 
premises.

HENRY 
8183 Ftjlton St,

WURDEMANN 
Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby; given that License No 
RL 1769 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 328 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

PIETRO DELAROCCA
328 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

RL 5190 hns been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 873-876 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DENNIS Q. COPEMAN:* 
CHARLES R. KELLY 

(D-B-A Country Cottage)
373-875 Franklin Ave., Brboklyn, N. Y.

NOIJCE is hereby given that License No 
RL 7973 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 128 — Ninth Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed, 
on the premises. ' 1 1 ;

GIOVANNI VIOLA . T J 
St., Brooklyn, N. Y.

IlL 5029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2186 Rockaway Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDGAR T. QUARIT1US 
(Arcadia Inn)

2136 Ilockaway1 Aye., Btboklyn, N.

NOTICE Is hereby 1 given that 
RL 5101 has been issued to ,the 
tojsell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
taw at 247 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the 'premises."

ERICH FIEDLER
247 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is 
IlL 8344 ha 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2318 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY F. COSTANZA 
(Bar and Grill)

2318 Atlantic Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
RL 1576 has been issued to the 
Io sell beer, yrine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 36 South 3rd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS FREEMAN
3rd Št., Brooklyn, N. Y.

No

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

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

NOTICE is hereby given that License 
IlL 8563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at ^287-9 McDonald Ave., Borough of 
Brooklyn,- County of Kings, to be consumed 
on the premises,

FRANK BONAGIANO 
2287-9 McDonald Ave.,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 6857 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 650—3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premise.

NOTICE is hereby given that License’ No 
RL 3528 hue been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
taw at 594 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTHONY VERRUTO & JAMES CURCIO 

(D-B-A Miami lU-st.)
691 Union Ave.. Brooklyn, N. Y. 11

NOTICE ią hereby - given that License No 
'RL 1512 has been issued to the underigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 271 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BRICCA 
’ (The Park Tavern)

St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4267 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Jrfkw at 3222-4 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATTHEW MURPHY ’
3222-4 Church Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that 
RL 16655 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1660 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

LOUNGE 
1669 Myrtle Ave.,

CAFE, INC.
Brooklyn,

NOTICE 
RL 7862 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 454 Crescent Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN ODDO 
(Crescent Bar & Grill)

4354 Crescent St., Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that License No 
IlL 1301 has; been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retąjį under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 191 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MARK 
(Tony Marx)

191 Graham Ave., Brooklyn, N. Y. P

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 196 Johnson Ave. & 147 
St.. Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises.

VITO LICAVOLI 
(Rex Tavern) > 

196 Johnson Ave.
147 Humboldt St.,

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1314 has been issued to the undersigned 
to' sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectk)n 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l.aw at. lb McDougal Street .Borough of 
Brooklyn, County of 
On the. premises.

JAMES
15 McDougal St.,

— ■ *

NOTICE is hereby given that License No 
RL 114 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 155 Grccnjwint Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

SIMON
155 Greenpoint Ave.

hereby given that License No 
508 has been issued to the undersigned 

wine apd liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
17th Street. Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No 
RL 8121 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 527 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONIO AMODEO 
(Oscar’s Rest.)

527 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7199 has been issued to the undersigned 
to sell beer, vine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 29 Rock Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE 
RL 1423 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic' Beverage Control 
Law at 159-161 — Avenue O, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELLA STANZELLA 
159-161 Ave. O, Brooklyn,’ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4283 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law' at 249 Reid Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS GALLAGHER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 17*15 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1270 Nostrand Avenue .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BERNARD F. DUFFY
1270 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby- given that License No 
RL 1588 has been issued to the undersigned 
to aell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 67 Furman Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NELLIE COLLINS 
(Collin’s Bar & Grill)

67 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1906 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor 4»t retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
taw at 62 Mescrolo Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No 
IlL 5028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3622 Quentin Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume^! 
on the premises.

PATRICK DOYLE 
(Quentin, Bar & Grill)

3622 Quentin Road , Brooklyn, N. Y.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

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

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

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

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

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

Kings, to be consumed

Laidotuvių Direktoriai

Brooklyn,1352

ook- 
the

Humboldt 
of Kings,

Borough of 
of Kings, to be consumed

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Avenue H, Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3579 has been issued , to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1030 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County »of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK BENTIVEGNA
1030 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licdhse No 
RL 1718 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2434 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

CHARLES 
IRVING M.

2434 Pitkin Ave.,

NOTICE is hereby given that 
RL 1817 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 387 Oakland Street, 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN 
(The Old 

387 Oakland St.,

NOTICE is hereby given that License No 
IlL 3524 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 146 Engert Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE NURKBWITZ 
(Flatiron Bar & Grill)

146 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6545 hi|s been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 492 Grand Street, ' Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IGNAS SUTKUS 
(Republic Bar & Grill)

492 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6316 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1 139 Myrtle Ave. & 1352 
Ave., Borough of Brooklyn, County of 
to he consumed on the premises.

ALFRED VOLLMERDING 
(Greene Tavern) 

Myrtle Ave, 
Greene Ave.,

NOTICE is hereby given that License _ 
RL 1781 has Ixien Issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
taw at 755-9 McDonald Ave. & 101-08 Dilmas 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

RAYMOND SCHUBERT 
755-9 Me Donald Ave.

N. Y. T '101-03 Ditiuas Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
RL 1284 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 882 Manhattan Avenue, Borough of 
Brooklyn, Cotinty of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
Falla’s Rest.

882 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4118-20 
Brooklyn, County 
on The premises.

ALFRED J. GROTE 
4118-20 Ave. II, Brooklyn, N. J.

NOTICE is hereby given that 
RL 3577 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 228 Driggs Ave., Borough of Bn 
lyn. County of Kings, to be consumed on 
premises.

J. KRESSE &. S. ELUSZKIEW1CZ 
Polonia Restaurant

228 Driggs Ave., Brooklyn, N.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Grabortus

Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.
f

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

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 Brooldyne

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)'

BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.
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Kreipkitės į

EMPLOYME

Valstybinė Žemės
Ūkio Akademija

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penkias Puslapli

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Rašo T. Rihįaityte
W-T-

Žemės Ūkio Akademija iš 
visų aukštųjų Tarybų Liė: 
tuvos mokyklų bene labiau
siai nukentėjo okupacijos ir 
karo metu. 1943 m. vokie
čiai buvo uždarę agronomi
jos fakultetą, o 1944 m. pu
sę patalpų užėmė karo ligo
ninė. Besitraukdama, oku
pantų kariuomenė susprog
dino pagrindinius rūmus su 
laboratorijomis, kabinetais 
ir visu jų inventoriumi. Be 
to buvo sugriautas didžiu
lis bendrabutis ir* išvaryta 
visa pagalbinio - mokomojo 
ūkio banda. 1944 m. rude
nį, išvadavus Tarybų Lietu
vą !š okupantų jungo, Že
mės Ūkio Akademija pradė
jo kurtis iš naujo ant griu
vėsių. Darbas vyko vienin- . _« • • v '

sodininkystes. - darbininkys- 
tės. Stud i javimo laikas 
prailgintas ligi 5 ; metų. 
Naujai priimamų studentų 
kontingentas siekia 300.

1944-5 mokslo metais Aka
demijoje buvo iš viso ? 200 
studentų. 1945-6 mokslo me
tais priimta 320 studentų: 
220—į agronomijos fakulte
tą ir 100—į namų ūkio. Tuo 
būdu perviršytas kontin
gentas. Kaune ir Dotnu
voje veikia# studentų ben
drabučiai ir valgyklos. Su
komplektuotas galutinai ir 
mokomasis personalas sąs
tatu iš 50 asmenų.

x Didelis uždavinys Akade
mijos vadovybei — atkurti 
pagalbinį — mokomąjį ūkį. 
Šis ūkis tarnauja kaip bazė

REIKIA DARBININKU 
VYRŲ AUDĖJŲ

Nuolatinis Darbas
DiVONŲ AUDĖJAMS IR PINĖJAMS 
Patyrę Prie Wire Motion or Vacquard 

Stablių Nereikalinga
48-V ALANDŲ SAVAITĖ

BĮ

S

STATE & CLIN 
TRENTO

V(?N »S 5

VT’J L

tėliuose išlikusiuose namų studentų praktiktai, augina 
ūkio fakulteto rūmuose, be selekcinę sėklą ir veišlinius 
inventoriaus ir mokslo prie- gyvulius, kuriuos išplatina 

DėT šių kliūčių vy- visame krašte. Dotnuvoje 
riausybė nutarė iškelti Aka- buvusį mokomąjį ūkį vokie- 
demiją iš Dotnuvos į Kau- čiai išgrobė ir sunaikino, 
ną. 1945-6 mokslo metais į i Bet mokomasis daržas ir 
Kauną perkelti tik pirmas 
ir paskutinis kursai. Sekan
čiais metais persikels liku
sieji kursai, ir bus sutvar
kytas Kaune /mokomasis 
ūkis, kuriam jau paskirta 
vieta netoli miesto. Akade
mija užima ištisą kvartalą 
tarp Kęstučio, Gedimino, 
Mickevičiaus ir Miškų gat
vių. Prie Akademijos taip 
pat veikia iškeltas iš Kėdai
nių Žemės Ūkio Techniku
mas, į kurį gali stoti visi tu
rintieji 4 vidurinės mokyk
los klasių cenzą. Teihniku- 
me mokslas tęsiasi 3 metus.

Akademija šiuo metu re- 
organizuojasi. Veikia 2 fa
kultetai: agronomijos'ir na
mų ūkio, kuriuose yra 20 su 
viršum įvairių specialybių 
katedrų. Baigę agronomi
jos fakultetą gauna žemės 
ūkio agronomo vardą, o na
mų ūkio — namų ūkio ag- 
ronomės. Antroje šių moks
lo metų pusėje bus atidaryti 
dar 5 fakultetai: 1) žemės 
ūkio statybos, 2) melioraci
jos, 3) žemėtvarkos, 4) že
mės ūkio mechanizacijos, 5)

monių.

—United Rubber Workers (CIO)—kon- 
Ykčlimą mokesnes po 18 ir pusę centu 

r> Firestone firmos. L. S. Buckmas- 
advokatas. Stovi: E. M. Cushing iš 

U. S. Rubber Co., Fred Climer iš Goodyear Rubbex- Co.,, P. D. Reichow is Good
rich Rubber Co., T.’ S. Markey, koxnpanijxj e-dvclvatas ir G. L. Patterson, unijos ad
vokatas.

Pasirašoma girnio 
traktas su firmomis, 
per valandą. Iš kaires, sėdi: W. R. Murphy i 
ter ir L. M. Buckingham, unijos viršininkas F

industrijos darhimnk p- 
W a s b i n g tone. G & u. n a p

Hartford, Conn
Prasidėjo , Pratt and Whitney 

Streikas. Royal Susitaikė.
Mažai Laimėjo

Sustreikavo Pratt and Whit
ney Division, Niles-Bement- 
Bond kompanijos darbininkai 
West Hartforde. Streikas pra
sidėjo penktadienį, kovo 15 d., 
10 vai. ryte. Šioje dirbtuvėje 
dirba apie 2,800 darbininkų 

siuvimo kabinetai, chemijos ir visi kaip vienas sustojo 
ir fizikos laboratorijos. Prie dirbti ir apleido dirbtuvę pa- 
viso to kolosališko atstaty-skirtu laiku, 
mo darbo daugiausiai pri
sidėjo Akademijos prorek
torius prof. J. Kriščiūnas, 
rektorius docentas J. Mic
kis ir chemijos katedros ve
dėjas docentas A. Zupers- 
kas. •

Tarybų Lietuvai, kaip že
mės ūkio kraštui, Žemės 
Ūkio Akademija sudaro be 
galo didelę reikšmę. Šia 
įstaiga remiasi visa kultū
rinė ir ekonominė krašto 
pažanga.

sodas, grūdų; pašarinių žo
lių ir laukų bandymų sto
tys jau veikia. Veislinės 
bandos sudarymui atrenka
mi gyvuliai. Akademija tu
ri sunkvežimius ir trakto
rius. Atkurti botanikos, 
zoologijos, rankdarbių ir

Darbininkai gerai susiorga- 
į CIO uniją ir po tos 

vadovybe streikas tvar
iu rimtai vedamas. Pra- 

masinis pikietavimas

nizavę 
unijos

kimo streikas arini reikalavi
mas niekados nėra užbaigia
mas sėkmingai su gerais dar
bininkų laimėjimas. Taigi, Ro
yal dirbtuvės darbininkai turi 
budėti ir apsižiūrėti, kad jų 
niekas nevadžiotu už nosies ir 
kad jų nutarti reikalavimai 
būtų pravesti.

Kompanija turi prisidariusi 
sau daug gražaus pelno, bet 
kada reikia pakelti darbinin
kui kelis centus algos, tai 
kompanija tada pradeda verk
šlenti, kad neturi iš ko algų 
pakelti. Bet darbininkų vie
nybė ir gera unijos vadovybė 

tuojaus permaino.
Reporteris.

tat

J Oi

Atominių Politikierių 
Monai

sidėjo
prie dirbtuvės vartų ir unijos 
pareiškė, kad masinis pikietas 
bus vedamas kasdieną pakol

Gardner, Mass
Gardnerio lietuvių moterų

bus unijds darbininkų reikalą-j kliubas buvo surengęs vakarie- 
vimas pripažintas. Vyriausias nę, kovo 2 d., paminejihiui mo-

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

ALDLD. Mpterų Kliubo susirinki
mas jvyks koyo 26 d., 7:30 v. v., 155 
Hungerford St. Draugės visos kvie
čiamos dalyvaut. — V. K., Sek r.

(69-70)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajješkau giminaičio F. K. Masai- 

tis. Jis seniau gyveno po 177 Park 
St., Hartford, Conn. Esu rašius jam 
laiškus po tuo antrašu, bet laiškai 
sugrjzo. Tad gal jo draugai žino, kur 
jis dabar randasi, prašau man pra
nešti, ar lai jis pats atsiliepia, už ką 
būsiu labai dėkinga. Julytė Devetsko, 
261 Park Ave., Weehawken, N. J.

(70-72)

REIKALAVIMAI

Reikalingas kriaučius, kuris moka 
rankų darbą ir siuvama mašina. 
Darbas krautuvėje vyriškų ir mote
riškų drapanų. Pabandykite, nieko 
nepraloš i t e. Darbas nuolatinis. Kreip
kitės į “My Taijor,” 1-3 Main St., 
Essex, Conn, (75)

SUDIEV

STRĖNŲ GĖLAI
Štai švaru?, naujas būdas liuosuot 
paprastą strėnų gėlą. Johnson's 
Back Plaster! Lengvina skausmą, 
sustingimą, {veržimą. Jautiesi pui
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iŠ daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatlškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltj.ų Daugumui 
Žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite j dirbtuvę. Kaina 2-oz 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz. $5.00.

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

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

• “Kai kuriems mokslinin
kams brukte įbrukama, kad 
jie remtų McMahono suma
nymą kongresui, girdi, kaip 
mažesnį blogumą, lyginti su 
eile kitų blogų sumanymų.

“Nereikia įstatymų nei 
pagal Kilgore’o, nei May 
Johnsono, nei McMahono 
sumanymus, kad karinė vy
riausybė galėtų vis gaminti 
atomines bombas, jeigu toks 
darbas pageidaujamas. Tas 
jų užsiėmimas, tačiau, jokiu 
būdu nepateisina pasimoji- 
mo kontroliuoti mokslinin
kus ir atominės jėgos me
džiagas.

“Nėra jokio pateisinimo 
lošti ir nuduoti, būk reika
linga ar naudinga slėpti bet 
kokias mokslines žinias apie 
atominės jėgos gaminimą.

“Jeigu Washingtone būtų 
bent kiek nuoširdumo link 
mokslininkų ir visų žmonių, 
tai valdžia išleistų įsakymą 
nuimti cenzūrą nuo visų ži
nių apie atominę jėgą ir su
stabdytų tas veidmainingas 
šnekas.

“Dabar gi mokslas paža
botas, kad galima būtų iš
laikyt neva slaptybę, kaip 
atomine jėga gaunama iš 
uraniumo. O toks atomines 
jėgos gavimas, turbūt, jau 
nusenęs. Tačiaus jis atima 
laisvę daryti mokslinius ly
rinėj imuSy kuriais galima 
būtų surasti geresnius bū
dus atominei jėgai 
minti.”

ga-

darbininkų reikalavimas, tai 
pakėlimas algos 18 Gž centų 
valandai. Kompanija siūlo 12 
centų pakelti, bet unija to ne
priima.

Royal (rašomų mašinėlių iš- 
dirbystės) dirbtuvės darbinin
kai buvo pasiruošę išeiti į 
streiką. Jie reikalavo pakelti 
algas 18</2 centų į valandą. 
Dabar pasirodo, kad unijos 
vadai (CIO unijos) neišpildė 
darbininkų reikalavimo nuta
rimo. Buvo nutarta streikuoti, 
jeigu kompanija neišpildys 
darbininkų reikalavimo, bet po 
ilgų derybų unijos vadai pa
skelbė, kad jau susitaikė su 
kompanija ir algos bus pa
keltos be streiko. Bot ve, žiū
rėkite kokis buvo unijos reika
lavimas ir už kiek dabar susi
taikė. Reikalavo pakelti 18(4 trumpa inai 
centų į vai., o susitaikė už pa-1 Drg. I 
kėlimą nuo 1() iki 13 centų į 
valandą. Kurie dirba nuo ka- 
valkų, tiems pakeltą 13 centų. 
Bet kurie dirba nuo valandų, 
tie gaus pakelti algos tiktai 10 
centų į valandą.

Tai mažas ir, galima saky- 
kyti, visai mizemas darbinin
kų laimėjimas. Dabar kyla 
klausimas, kodėl unijos vadai 
nesilaikė unijos nutarimo ir 
nereikalavo kompanijos, kad 
tas nutarimas būtų pripažin
tas? Čia jau pasirodo neku
riu Unijos vadų savotiškas pa
sielgimas ir kompanijai nusi
leidimas. Šiuo unijos vadų pa
sielgimu didžiuma narių, o 
ypač veteranai, labai nepasi
tenkina ir jaučiasi suviltais. 
Kalba, kad greitoj ateityj bus 
sušaukta masini# unijos mitin
gas, ir numatoma, kad tokie 
neatsakomingi unijos vadai ga
li būti iššluoti laukan iš unijos 
vadovybės. Aš nuo savęs ma
nau, kad vadų permainą bū
tų daug sveikiau visai unijai.

Dabar pasitvirtina tas fak
tas: kur tik nėra unijos val
dyboje progresyvių elemen
tų, numatančių ir gerai su
prantančių' 
lūs, tai be

terų tarptautinės dienos. Vaka
rienė gerai pavyko. Nors oras 
buvo prastas, bet žmonių buvo 
nemažai.

Rengėjos buvo O. Balauces- 
nė, A. Sleivicnė, J. Rainienė, B. 
Bernadisnė, O. Narbutienė.

Liko pelno ir nusitarta paau
koti dėl pagalbos Lietuvos žmo
nėms. Moterų kliubas paaukojo 
$10 tam tikslui. 'M.'Siekis.

Montello, Mass:
Moterų Dienos Minėjimas 

Pavyko
Kovo 9 d. pas

Naujosios Anę 
.ryšis surengi

paša

j ’ įįfcįS'

darbininkų reik a- 
tokių žmonių vei-

v

Laiškas iš Floridos
Drauge D. M. šolomskai!
Jūsų laišką gavome, ačiū P 

Kaip jums jau žinoma mums; 
jau sukako metai, gruodyjj 
kaip mes čia gyvename. Ačiū už 
Literatūros Draugijos knygą ir 
žurnalą “šviesą.” Tai puiki 
knyga.

Jurgis dirba už mechaniką, o 
aš tai užsiimu savo namų dar: 
bu. Mes turime savo gyvenna- 
mį, turime ir du miegrumius, 
tai vieną pavėsime jums, jeigu 
atvažiuosite. Sakote, kad išva
rysite į “nortus”, jeigu nesu
tversime Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos. Na, gerai 
pasirūpinsime ir mes supranta
me, kad Floridoj būtinai reikia 
turėti kuopą kultūros ir apšvie- 
tos organizacijos. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pą jau sutvėrėme. Turime pra
džioj 13 narių. Naujų gauti yra, 
sunku, nes čia mažai lietuvių 
gyvena, o ypatingai darbinin
kų. Yra tokių, kurie turi dide
lius namus, apartmentus, na, 
tai užimti savais • reikalais ... 
Miami mieste yra viso apie 30 
lietuvių šeimynų . . .

Taip, tai daug atvažiuoja va- 
kaci,jomis, bet pasikaitinę prieš 
saulę ir vėl išvažiuoja.

Mums, tai patinka Floridoj, 
šilta visada, apelsinų ir rūkš- 

i tolių (“grape fruits”) skysčių 
j atsigeriame užtektinai. Atrodo, 
i kad jau mes negrįšime į “nor- 

gyventi. Oi tik būtų gerai,1 
New Yorkas būtų arčiau, 
'alėtume su draugais daž- 

i iiiau pasimatyti. Bet kaip, taip 
j skubiai tobulinasi lėktuvų su- 
I si? iekimas, tai galimas daiktas, 
kad ir New Yorkas netaip jau

i tu

LCD C

.mums labui lAii'iiiingą
Pirmoj daly,j savo kalbos aiš- i 
kino vokiečiu kryžioku žaliu- i 
gus Lietuvai darbus praeityj ir 
dabar. Antroj dnlyj aiškino Į
moterų .sunkias luJVas už savo 
'teises, už geresne, šviesesnę 
ateitį, ir jųjų užduotį ateityj. 
Jos kalba paliko gerą įspūdį 
klausytojų širdyse ir mintyse. 
Tą liudija ramus užsilaikymas 
ir gausios aukos. Vilniaus me- 
dikalio instituto įrengimui au
kų surinkta $358.70.

Mūsų Moterų Darbuotė
Renkam padėvėtas drapa

nas. Siuvam naujas. Taipgi rū
pinamės, kaip padėti vieti
niam Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetui sukelti didesnę 
sumą pinigų Vilniaus medika- 
lio instituto įrengimui. Mūsų 
kolonija turi pasirodyti neblo
giau už kitas.

Taipgi energingai rengia
mės prie Velykų dienos parės; 
kuri įvyksta kas met Lietuvių 
Tautiškame name. Pelnas 
Lietuvos žmonių pagalbai.

Moterų* Kliubo sekantis 
sirinkimas įvyks kovo -29
Lietuvių Taut. Namo kamba
riuose.

eis

su
ck,

Biruta

bus nuo Ek
JMciia ii

Pittsburgh,—Policija ata
kavo streikierius, kurie ne
leido streiklaužių į Westing
house Electric fabriką.

Jack Bester, taipgi žinomas 
po vardu Jack Brown, 42 m., 
areštuotas kaltinimu žmogžu
dystėje. Policija sako, kad jis 
prisipažinęs užmušęs Mrs. Flo
rence Berger Miller, pasitu
rinčią apartmento savininkę, 
kuriai jis dirbo 107 W. 114th 
St., New Yorke. Užmušęs jai 
atsisakius duoti $50, tada pats 
pasiėmęs pinigų ir išėjęs 1 at
rauti po karčiamas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS, Turkiškam masadžiavimui, aukš
to spaudimo, ir rusiškame kambaryje. 

Nuolatinis darjbas.
SHELDON BATHS,

3032 W. 21st STRĘET, CONEY ISLAND
(71)

valytojos, ofisų budinkų, naktimis, $25— 
$85 i savaitę, patyrimas nereikalingas. Alga 
besimokinant. Puikiausios darbo uąlygos. 
3-4. Mutykit MR. INGE, 59 Pine St., N.Y.

(71)

Ai- j

THERMOII) COMPANY
WHITEHEAD. ROAD, TRENTON, N. J.

(76)

PATYRUSIOS

OPERATORES

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

LINKSMOS APLINKYBES

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

(72)

VYNIOTOJOS

T

Mikitai.

švarus Darbas

SIUVĖJAI

(75)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PATYRIMAS
NEREIKALINGAS

COTTON WASH DRESSES
UŽĖMIMUI PILNOS 

PRODUKCIJOS

Nuo Penu. Stoties Trentone eikite du blokus į šiaurius 
iki kampo State ir Clinton Streets. Važiuokite S-9 Bušu 
iki dirbtuvės.

Puikiausios Darbo Sąlygos

70c IR 80c Į VALANDĄ

APMOKAMOS VAKACIJOS

Nuolatinis Darbas 
GERA ALGA. PAKILIMAI 

5 DIENŲ SAVAITE

Belmar Dress 
Manufacturing Co. 

11th ir Railroad Avės.
Belmar, N. J.

KLAUSKITE MR. MATTERA
(72)

•REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE

ŠAUKITE 
EVERGREEN 7-8070

EGYPT DRESS COMPANY 
RACE AND COURT STS.,

ALLENTOWN, PA.
PHONE: ALLENTOWN 2-7189 

NUO 8 A. M. IKI 5 P. M.

SIUVĖJOS 
Ifcsiuvinėtojos, Smockcrs.

KREIPKITĖS I PERSONNEL
GEORGE JENSEN, 667—5TH AVE.

SIUVĖJAI
Prie pataisymų, vaikams drabužių krautuvėje. 
Nuolat, daliai laiko, puikiausia progą, šukėta 
alga. ESPLANADE 5-4432

(70)

OPERATORĖS
Patyrusios

PRIE VIENA ADATA MAŠINŲ 
PRIE MOTERIŠKŲ SUKNELIŲ

Suknelių Siuvėjos 
Patyrusios 

Finišerkos 
Patyrusios

Gera Alga 
Nuolatinis Darbas

EMPLOYMENT OFMCE

7 WEST 35TH ST.
. N. Y. CITY

(73)

EM PLOY MENT OFFICE

7 WEST 35TI1 ST. 
N. Y. CITY

(73)

MERGINOS
PRIE KNYGŲ APDARYMO DARBO 

Patyrusios
JERSEY WIRE STITCHER 

Geros valandos. Puiki alga. 
Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės tuojau
NATIONAL PUBLISHING CO. 

239 South American Street 
Philadelphia, Pa.

(76)

JAUNOS MOTERYS
Be patyrimo. 5 dienų, 40 valandų savaitė. 

Išsiuvinčjitno dartifcs.
PERFECT VICTORIA, 264 WEST 40TH ST.

(71)

ii'. ... ?;i f/<:

, REIKIA
50 VYRŲ

Prie
ABEENO FABRIKO

DARBO 
ir 

PRIKRAUTI—IŠKRAUTI 
VAGONUS

3 ŠUTAI DIENOJE
6 DIENŲ SAVAITĖ 

BONAI UŽ ŠIFTŲ DARBĄ
Automatiški pakilimai. Pašalpos. 
Apmokamos šventės, vakacijos, 
apdrauda. Kafeterija ant vietos. 
Geri transportacijos įrengimai.

THE CELOTEX .
CORPORATION

MIDDLESEX AVENUE 
METUCHEN, N. J.

(75)

PAGEIDAUJAMI GERAI 
APMOKAMI DARBAI 

TUOJU DUODAMI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

KAMBARYS, VALGIS IR 
AP SKALBI MAS PASIRENKANT 

METINĖS APMOKAMOS VAKACUOS 
GAUSOS LIGOJE PRIEDAI 

PAGAL VALSTIJOS ATSITARNAVIMA 
IR CIVIL SERVICE 

SLAUGĖS IR PADĖJĖJOS 
PAGELBININKAI PIENINĖJE 

PAGELBININKAI VIRĖJAI 
VIRTUVĖJE IR VALGYMO 

K A M BAR Y J E PAGELBININKAI 
MOTERYS PATARNAUTOJOS 

Kicipk’tcs Asmeniškai ar Rąžykite.
I’UJSTOWN 4-1800

.TE HOSPITAL
)NE TARK, N. J.

(81)

1AUSIA PROGA 
MOTERIMS 
VYRAMS ir

i JAUNOMS MERGINOMS

MERGINA 
•Dekoravimui stiklinių gyvuliukų. ’ Patyrimas 

nereikalingas. Kreipkitės visą savaitę.
CRYSTAL NOVELTY CO., 

7609 JAMAICA AVE., WOODHAVEN, L. I. 
(Eldurts Lane/ Stolls).

PATYRĘ PRIE 
PATAISYMŲ

PRIE MOTERIŠKŲ 
APREDALŲ 

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA.

5 DIENŲ SAVAITE



Pirmadienis, Kovu 25, 1946Šešta* l’u^iapla Laisvė— Liberty, Lithuanian Daily

*

i

No^YirkO'/ZW//fci7liil<n
Jeigu Turite Luošą 
Vakarą Antradienį-

Jūsų laukia labai turtingas 
grože pobūvis su taip pat ne
paprastai gražiu tikslu — pa
gerbti Jugoslavijos partizanų 
judėjimą 5 metų sukaktyje jo 
gyvavimo ir paremti didvyriš
kus Jugoslavijos ‘žmones, ku
rie yra tarpe nukentėjusių 
daugiausia.

Jie buvo hitlerininkams ir 
viso pasaulio reakcijai did
žiausiu diegliu pašonėj, seka
mu po didžiasios Tar. Sąjun
gos, ir fašistiniai žvėrys tai ko
vingai tautai labiausia keršijo.

žvaigždžių programoje da
lyvaus senatorius Glen IT. 
Taylor (kalba), Lauritz Mel
chior,* Lawrence Tibbett, Zin
ka Milanov, Irina Baronova,

Prieškariniai Veteranai 
Pasakojo Teisėjui 
Savo Patyrimus

Pereitą penktadienį teisman 
stojo 13 Antrojo Pasaulinio 
Karo prieškarinių veteranų. 
Stojo ne dėl to, kad jie būtų 
nekariavę ar blogai kariavę 
antrajame kare prieš fašizmą. 
Ne. Jie stojo dėl to, jog jie 
■mano, kad nereikia trečio ka
ro, karo prieš mūsų talkinin
kus. Jie tai atvirai, be bai
mės, pasakė iškabomis prie 
City Hali protestui prieš Chur
chill, kuris šaukė Į karą prieš 
mūsų talkininkę Tarybų Są
jungą. Jie tai pasakė ir 
me per savo advokatą.

Magistrato Maurice
301 

priėjo pilnas tėmytojų.
teisėjas

teis-

Sim-
MottIgor Youskevitch, Carlos Sal-ipqons teismabutis, 

zedo. Schola Cantorum Cho-(gį 
ras. Maslow-Dudley-Bales gru- Prasidėjus sesijoms,

Melwyn Douglas bus va- paklausė kaltinamojo techni- 
karo pirmininku. Rengia Ju-«kos saržento Albert Shafran, 
goslavijai Pagalbos 
tas, 235 E. 11th St., 
ke.

nė.

Komite- 840 West End Ave., ką reiš- 
New Yor- ]<ia jo dekoracijos:

“Orlaivininko medalis su 
Taigi, visi grožės mylėtojai . keturiom kekėm ąžuolo lapų, 

ir Jugoslav i jos draugai kvie
čiami į Carnegie Hall, kovo 
26-tos vakarą. T i pietai nuo 
$2.40 iki $12. Norintiems 
sirinkti tikietus .patartina 
gvti iš anksto.

Teisingumas Jam 
Apsimokėjo

pa- 
įsi-

Max Rosenberg, taksiko 
vairuotojas, kovo 14-tą rado 
sayo taksike $22,500 vertės 
brangumynų, buvusios kelei
vės paliktų jo vežime. Tai ra
dęs, jis nuskubino jieškoti sa
vininkų. Suradęs, turtą atida
vė. Tada jis buvo gavęs $10 
radybų.

Kovo 22-rą, Policijos De
partment© rastų-pamestų daik
tu skyriuje įvyko oficialis ati
davimas rastų brangumynų jų 
savininkei. Rosenberg buvo 
pašauktas paliudyti, ar reika
lautoja tų daiktų yra ta pati, 
kurią jis vežė. Taip, ta pati, 
jis ją pažino. Policija turtą 
atidavė jai. Brangumynų ap- 
draudos firmos atstovas Ro- 
senbergui įteikė $1,200 čekį. 
O savininkė, Mrs. Schine, ku
ri ten buvo su savo vyru, pa
klausė, ko jis geriau norėtų, 
pinigaįs ar gražmenos. Radė-Į 
jas atsakė, kad jo žmona gal 
norėtų gražmenos. Savininkė, 
prie jau duotų pinigų, dadėjo 
jam dovaną žmonai — perli
nius kalnelius su auskarais. 
Auskarai ir karieliai — žmo
nai, pinigai — mažo sūnelio 
mokslui, kada jis užaugs, sa
kė linksmas radėjas.

KRIAUČ1A1 IR BUIVYDINIAI

(Juslią Negalėsią Išmest 
Iš Miesto Tarybos

mas savo kalbą, “kad nei vie
nas iš tų vaikinų, kurie taip 
sunkiai kariavo už demokrati
ją ir savo šalį jokiu būdu ne
sigėdi savo politinių organiza
cijų, kokios jos yra.”

Ginama Žodžio Laisve
Veteranų gynėjai, Weinman 

ir jo padėjėjas Bert Bakei- 
man romia savo argumentus

sako, kad miesto patvarky
muose (ordnance), dabar tai
komuose prieš veteranus, ■ 
draudžiama tik komercijinės I 
iškabos ant visuomeniškos nuo
savybes. Jeigu daleisti patvar- 

! Rymą suprasti kitaip, sako ad
vokatai, drausmė labai suvar
žytų teisę žodžio ir susirinki
mu viešuose parkuose.

Išklausęs visko, teisėjas 
čiau bylos neišmetė, bet 
dėjo dar dviem savaitėm.

Kovo 22-rą, prie teisėjo Al
fred V. Norton, Brooklyno Vy
riausiame Teisme, buvo nagri
nėta penkių Brooklyno “taksų 
mokėtojų” skundas pri'eš 
Miesto Tarybos narį ir Trans
porto Darbininkų Unijos pre
zidentą Michael J. Quill.

Tie vadinami “takspaye- 
riai” penki prieš 75,000 su 
virš už Quill’a balsavusių, rei
kalauja išmest Quill’a iš Mies
to ’karybos. Jis esąs prasikal
tęs Miesto ("arterini žadėjimu 
skelbti streiką pircš miestavą 
Transportacijos Tarybą, jeigu 

susitarti su uni- 
i darbininkams 

unijines šąly-

t o j i 
i a

ta

penkių” ad- 
Goldsteink) 

tei- 
ne- 
per 
tei-

vokato Joseph
piktų atakų ant
sėjo paspirties jisai tame 
gavo. Klausęsis, klausęsis 
apie pusantros valandos, 
sėjas Goldstein’o paklausė:

“Ar jūs rimtai sakote, kad 
šis teismas turi galią Įsakyti 
atimti nuo Quill’o vieta Miesto 

f *

Perskaičius Vargonininko 
Fronto aprašymą? apie Buivy- 
dinių slaptą mitingą, man vis- 
tiek išrodo keista, kad mes, 
kriaučiai, taip pasiduodamo 
Jonui Didžiajam už nosies 
mus vedžioti. Nejaugi mes, 
kriaučiai, negalime nusimany
ti apie sayo reikalus? Ar 
mums reikia “karaliaus,” ku
ris mums padiktuotų, ką rink
ti, ką veikti, ir 1.1. Seniau taip 
būdavo pas mus. Kai susitve
ria viena organizacija organi
zuotai veikti, kad galėtų savo 
saujoje laikyti kriaučius, tai 
atsirasdavo ir kita organizaci
ja, kuri orgąnizuotai veikdavo,' 
kad nepasiduoti. Argi mes no
rime grįžti prie tų laikų?

Man rodosi, kad tokius da-

tykus, kaip mūsų . delegatas 
nori padaryti, tiktai gali atlik
ti tada, kada mažas nuošimtis 
lokalo narių telanko mitingus. 
Tada maža, geriau susiorgani
zavus grupė, gali nutarti, ką 
tiktai nori, nes didžiuma, kuri 
priešinga tokiems tarimams, 
nedalyvauja, čia ir yra visa, 
bėda.

Dabar, ateinančią seredą, 
Įvyksta kriaučių lokalo mitin
gas. žinoma, buivydiniai jau 
yra susiorganizavę, bet jų gal 
būt yra kiek daugiau kai tu
zinas. Jeigu daug narių susi
rinks, tai pamatysime, kad jie 
negalės mums diktuoti.

Gerai, kad Vargonininko 
Frontas paskelbė,* kas nutarta 
statyti Į delegatus konvenci-

jon. Bet 'nereikia apsigauti. 
Kada jau sekretas išduotas, tai 
jie savo sąstatą gali pakeisti. 
Ar sunku jiems būtų pastaty
ti savo frontus, kaip Milašaus- 
ką ir šerkšni, vieton kitų dvie
ju?

Tad, kriaučiai, dalyvaukime 
mitinge. Laikykimės gerai. Iš
rinkime tokius delegatus j 
konvenciją, kokius mes nori
me, o ne Buivydo padiktuotus. 
Mitingas įvyks Piliečių Kliu- 
be, ateinančią seredą. Kodėl, 
sakysime, neišrinkti vieną ki
tą šapčermaną arba kitą veik
lų kriaučių? Yra nemažai to
kių, kurie Buivydui nepasiduo
da. Kriaučius.

gerbiamasai, taipgi Purple 
Heart ir prezidentinis atžymė- 
jimas,” atsakė Shafran’as.

“Už ką orlaivininko meda
lis?” vėl klausia teisėjas.

“Dvidešimt aŠtuonios misi
jos virš priešo teritorijos. Su
žeistas, nušautas žemyn, pra
leidęs 22 mėnesius vokiečių 
kalėjime.”

Palingavęs galvą, teisėjas 
nuėjo prie kito, Norman Stern- 
bach, 997 E. 177th St., Bronx. 
Paklaustasis turėjo apie savo 
dekoracijas tokią informaciją:

“Orlaivininko medalis 
keke, Francijos Croix 
Guerre su Palmom, atbuvau 
32 misijas ,tarnavau septynio
se kampanijose, Įskaitant in
vaziją Francijon su pėstinin
kais.”

Sekamas buvo brook lynie- 
tis Morris Dimowitz, 1975 5'1st 
St. Jis savo dekoracijose turė
jo : Distinguished Flying Cross, 
orlaivininko medali su trim 
kekėm, 35 misijas virš priešo

Paragino Apvalyti 
Miestą

su
De

švaros Departmentas 
gino Harlemo namų savinin
kus apvalyti kiemus ir patal
kes nuo nereikalingų griozdų 
ir išmatų. Nepaklausiusiems 
grąsina teismu.

Halremo gyventojai, kurių 
daugelis yra negrai ir šiaip 
biednuomenė, per laikus skųs
davosi, kad iš jų rendos lupa
mos aukštesnės, negu kur nors 
kitur, o tinkamo patarnavimo 
neduoda, vokuojant, kad neg
rams ir biednuomenei bile kaip 
turi būti gerai.

para-

Nepritarė teisėjas nei mai
šymui- “dangaus su žeme” 
tikslu dalyką supainioti. Gold
stein’u i lyginant Transporto 
Darbininkų Unijos konstituciją 
prie Tarybų Sąjungos konsti
tucijos, teisėjas pasakė: 
na. Man tokių 
reikia. Manęs 
reiškimai, tik

Sprendimo
apie poros savaičių.

Quill’o gynėjas, unijos ad
vokatas Harry Sacher daug 
nekalbėjo. Jis tik atžymėjo, 
kad terminas “nuteistas” pa
liečia tik kriminališkas bylas, 
o ši nėra kriminališka byla. 
Tad jokiu būdu Quill’ą nebū
tu galima išmesti teismo 
liu.

Ga- 
palyginimų ne
nedomina pa

tuktai.” 
tikimasi bėgiu

PARDAVIMAI-
Nepaprasta Progą .

John Payne ir Connie Marshall scenoje iš švelnios 
filmos “Sentimental Journey,” Roxy Teatre, 7th Ave. 
ir 50th St., New Yorke. Taipgi veiksmai scenoje.

Parsiduoda 2-jų šeimynų mūrinis 
namas. Po 5 ir 6 kambarius name. 
Parquet floors. Taipgi kiti vėliausi 
įtaisymai. Arti subvių, ir busas va
žiuoja pro šalį. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės pas L. 2803 Dit- 
mars Blvd., Astoria, L. I., N. Y.

(70-72)

Mažai vartoti: Hoffman prosijama 
mašina, šėpos su “sliding” stiklo du
rimis ir kiti siuvėjui reikalingi įtai

symai parsiduoda už žemą kainą. 
Kreipkitės: P. J., 427 Lorimer St.. 

Brooklyn 6, N. Y. (69-70)

Mrs. Jeanne Dienes, 44 m., 
užsimušė nukritus ar nušokus 
nuo stogo 5 aukštu bildinko, 313 
E. 27th St., New Yorke, kur ji 
gyveno.

Pataisa
Kovo 23-čios laidoje, 

Šime apie Jurgio Almonaičio 
sugrįžimą turėjo būti pasakyta, 
jog jo sugrįžimu džiaugiasi tė
vai “Jurgis ir Anna- Almonai- 
ciai, sesuo Florence ir žmona, 
Helen." Sesuo buvo klaidingai 
pavadinta Ona. Atsiprašome.

PAVASARIS ATĖJO TIKRAI 
PAVASARIŠKAS

ke-

prane-

Tikėsite, Ar Ne-
Ilgiau pabuvęs vynas būna 

brangesnis, 
Tiek daug

iCHARLES 
’ UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Sts. 
BROOKLYN C. N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI
ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTASPavasaris šiemet tikrai pri

sitaikė prie savo vardo. Ket
virtadienį, pirmą dieną, šilu
ma siekė 65 laipsnius. Penkta
dienį tebebuvo šilta, žolė kie
muose pradėjo žalsvuoti ir 
medžių pumpurai atmerkti 
akutes. Jeigu taip pabus dar 
keletą dienų, tai gali ir vėl so
dus apgauti, kaip pernai — 
priviliojb žydėti per anksti, o 
paskui nušaldė.

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

DANTŲ GYDYTOJAS 
A, ft 4 l \

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y. *

Tel. Evergreen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte < 
l-r- 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

bet Winnie ne. 
svarbos dėjęs į 
New Yorko laik- 
News pereito tre-

Tel. SOuth 8-5569

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

FNelson Leąvitt, 982 E. 17th 
St., New Yorke, minėjo savąją 
bronzinę žvaigždę už narsą, 
orlaivininko medalį su keke 
už 23 misijas ir Purple Heart Įtrokmano pagelbininkas, Įkliu 
už sužeidimą šrapneliu tarp- 
akin.

Charles Intrator, prekybinio 
laivyno jūrininkas, 160 W. 
99th St., sakė ištarnavęs sep
tynis metus ir tebetarnaująs, 
buvęs du kartu torpeduotas ir 
turi kampanijų kaspinus iš vi
sų veikusių karo teatrų.

Irwin Greenberg, 2224 Ben
son Ave., Brooklyn, buvusiam 
invazijose Italijon ir Franci
jon su 517-jų Parašiutistų Pul
ku, nereikėjo 
kaip jis gavo Purple Heart. 
Jis mūšiuose 
akį ir baigia prarasti regėji
me antrojoje akyje.

Patyręs apie dekoracijas tų 
kelių iš trylikos prieš jį pa
šauktų, teisėjas sutiko, kad 
čia prieš save jis turi grupę 
gerų amerikiečių, “kurių nuo
pelnai patys už save kalba.” 
Tačiau, sakė jis, “yra dalei- 
džiama, kad jūs prieš poną 
Churchill protestavote reik a-1 
laujami organizuotos, sveti
mos grupės.”

Teisėjui paaiškinus, kad tas 
prieškarines pažiūras turi di
džiuma amerikiečių, jis patarė 
veteranams studijuoti ameri- 
konizmo istoriją.

Veteranų gynėjas advoka- 
’ tas Moses Weinman tada in

formavo teisėją, jog Ameri
kos istorijoje randame dauge
lį kitų progresyvių grupių tam 
tikrais laikotarpiais buvus ap
šaukiamomis “svetima įtaka” 
ir kad istorija jas ’visuomet 
pateisino.....

“Galiu dar pridėti,” sakė 
advokatas Weinman, baigda-

ĮKLIUVUS KOJAI 
Thomas Okolowizh, 27 m.

nei aiškintis,

prarado vieną

OPERA JAUNIMUI

per-

Laivas Vulcania pereitą penk
tadienį vėl atvežė 903 karių 
nuotakas ir jų vaikus.

Johannes Steel įspėjo 
Saugotis 3-čio Karo
Johannes Steel, plačiai ži

nomasis radio komentatorius, 
perspėjo brooklyniečius saugo
tis trečio karo, prieš jį kovoti. 
Jis pareiškė, jog Jungtinių 
Valstijų ir Britanijos reakcio
nieriai nori trečio karo ir jo 
iššaukimui vartoja atominės 
bombos monopolį.

Steel kalbėjo Amerikiečių 
Birobidjan Komiteto konfe
rencijoj. 500 jos delegatu vieš
butyje St. George, Brooklyne.

Kovo 21<mos popietinis 
statymas operos “Carmen” 
Metropolitan Operoje, buvo 
skinamas vidurinės mokyklos 
jaunimui, sumobilizuojant po 
50 iš visų artimiausių mokyk
lų. Susirinko 3,700, pasimo
kant specialėmis kainomis ti- 
kietus.— nuo 35c iki $3.60, 
Paprastai kainos būna nuo 
$1.50 iki $7.20.

vo koją tarp keltuvo ir •šie 
nos bil dingo antrame aukšte, 
67 E. 8th St., New Yorke. 
Ėmė pustrečios valandos, kol 
policijos 
prastos 
liuosavo 
tą laiką 
užmarintas.
jį gelbėti, pasistiprindamas tik 
cigarete dūmu.

Nugabenus ligoninėn, ant 
greitųjų padaryta operacija 
pastangose išsaugoti koją.

Okolowizh gyvena 
liuli Avė., 4'Iaspeth.

rastis Daily
čiadienio laidoje, net 19-me 
puslapyje, Įdėjo lygiai 6 eilu
tes' su visa antrašte pranešti, 

„|kad Winston Churchill išva-

ir gaisragesių nepa- 
pagalbos grupės at- 
sųtrėkštą koją. Visą 
sužeistasis buvo ne- 

patardinejo, kaip

ziuoja.
žinau, 99 iš šimto jau žino

te, dėl ko taip atpigo — bijo
ta, kad newyorkieciai nesu- 
ruoštų “išleistuves.” Newyor
kieciai nuo pat pirmos jo čio
nai atvykimo dienos širdin
giausiai linkėjo jam “laimin- 

i ginusia išvažiuoti namo.”
Netruko net Daily News lei

dėjams sužinoti,' kur link lin
kę masių linkėjimai.

Rykšte.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steiėiua su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

66-04

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker <

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Nauji apąrtmentai, su bu-| 
tais 3,000 šeimų, būsią dar šie
met pabudavoti ant 141 akrų 
ploto buvusiame Fresh Meadow 
Kliubo golfo plote.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-
esant ir

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaen Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OTJ]

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

Valkų Ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

JONAS STOKES
SI 2 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6101

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Bing Crosby, Dorothy Lamour ir Bob Hope žvaigž- 
džiuoia kuninoje juokais komedijoje “Road/To Uto
pia/* New Yorko Paramount Teatre, Broadway ir 43rd 
Street. Taipgi yra scenos aktai.

Egzaminuojam Aras, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y

Td. ST. 2-8842

ZZA RESTAURANT 
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y




