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Bimbos Prakalbų Maršrutas.
Peronas-Prezidentas.
Lenkai ir Argentiniečiai.
Italijos Rinkimuose.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LAISVĖ-L1BERTY
The Only I.HIinnnlsn Daily 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn fl, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Penktadienio Laisvėje Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetas paskelbė dalį Ant. Bim
bos prakalbų maršruto. Pagal 
skelbimą, Bimba išvažiuos į 
vakarus balandžio 12 d. ir 
Brooklyn an grįš gegužės pra
džioje.

Ilgiausiai jam teks būti Chi- 
cagoje, kuri dar vis tebėra 
Amerikos lietuviu centru.

Man peršasi noras pasaky
ti žodį-kitą prakalbu rengė
jams: prakalbos reikia ruošti 
labai apdairiai: Iš anksto pa
daryti plakatus ir juos juo pla
čiau paskleisti. Negalima ten
kintis tik tuo, kad “žmonių vis 
vien susirinks.” Tas senovišku
mas tenka vyti iš mūsų galvo
senos. ★ ★ ★

Kai kiniu 
prakalbas rengia ne toliau nuo į 
mūsų judėjimo stovintiems 
žmonėms, bet beveik išimtinai 
tik pažangiesiems, kuriems 
prakalbos mažiau reikalingos, 
nes jie skaito mūsiškę spaudą.

į šias prakalbas turi būti su- j 
trauktos masės tų žmonių, ku-j 
rie dar vis tebėra įtakoje kle
rikalų bei smetonininkų, kurie ■ 
apie Tarybų Lietuvą nieko ne-1 
žino, o jei žino ■ 
mai, tiktai, ką jiems 
“Draugas,” “Naujienos, 
leivis,” “Dirva,” “Amerika 
arba “Vienybė.”

Kaip tuos žmones sutrauk- *po pasikalbėjimo 
L? ................ užtikrino, kad Darbo

Visaip: plakatais, 
bais, asmeniniu prie jų priėji
mu, paakstinimu, pakvietimu 
atvykti i svarbu masinį mitin
gą, kuriame kalbėtojas, tik ką 
grįžęs iš Tarybų Lietuvos, pa- 
sakys, ką jis ten matė ir gir-11
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Planavę Streikuoti 
Darbininkai Pasauk

ti į Miliciją

vo į darbinę miliciją 3,500 
elektros darbininkų, Darbo 
Federacijos unįjistų, kurie 
ruošėsi streikuot šį pirma
dieni, v

Washington. — Amerikos 
.(Darbo Federacijos pirmi

ninkas William Green pa- 
> gu- 

im-
■ .'reiškė, jog Virginijos

— tik neigia- bernatorius, verstinai 
parašo damas darbininkus į milici- 
” “Ko- ją, stengiasi įvesti vergiją, i

Greenas dėl. to atsilankė! 
pas prezidentą Trumaną ir |

• SU j u u i
Fe-

Šimtą ir trylika dienu užsitęsęs General Motors darbi
ninkų straikas pasibaigė. Bet pakol ateis algos čekiai, 
darbininkai stovi eilėje Lokalo 157 patalpose, Detroite, 
gauti groseriti. Streikierių paramai aukų atėjo iš CIO 
ir iš AFL unijų po visą šalį. General Motors darbinin
kai yra nariais United Auto Workers. »

Reutheris Negales Valdyt 
i CIO Auto. Darbininkų Unijos 

juo! *

laiske- jeracįja visas pastan- 
v j gas tam gubernatoriaus įsa

kymui sulaužyti.
Virginijos gubernatorius i 

jau tapo priverstas atšaukt 
savo įsakymą.

taip veikdami, rengėjai ' 
turėti gerų rezultatų.

.jaut oficialiai pripažinta, :Tai
kad Argentinos Peronas rinki
mus laimėjo ir tapo inaugu
ruotas šalies prezidentu.

Perono oponentai skelbia, 
kad rinkimuose buvo didelių 
apgavysčių, kad juose balsa
vo jau seniai mirę žmonės.

Mes tuo neabejojame. Bet 
kaip tu tai įrodysi, kada visa 
valstybės mašina perėjo griež- 
ton peronistų kontrolėn ?

Kodėl demokratinis frontas 
rinkimus pralaimėjo?

Kol kas sunku į tai atsaky
ti. Lauksime pačių demokratinių 
Argentinos vadų žodžio.

Iš toliau stebint, mums ro
dosi, kad demokratiniame 
fronte nebuvo glaudžios vieny
bės ir tinkamo susitarimo.

Vokiečių Policija Už 
puolė Žydų Stovyklą, 
Nušovė 1, Sužeidė 4

Atlantic City, N. J. — 
Nors menševiku ojantis 
Walter Reutrer čionaitinia- 
me CIO Automobilių Darbi
ninkų Unijos suvažiavime 

i šiaip taip išrinktas unijos 
(pirmininku, bet jis tolį gra
užu negavo daugumos Gene- 
jralėje Vykdomojoje Unijos 
! Taryboje.

Pirmuoju vice - pirminin
ku savažiavimas išrinko R. 
J. Thomasą, buvusį pirmi
ninką, antruoju vice - pir
mininku išrinko Thomaso

Tai rodo, jog “katalikiškoje 
Italijoje ne viskas gerai” (Žiū
rint klerikališkomis akimis).

Overseas News Agencj^ 
skelbia: lenkų fašistų vadai 
Europoje susitarė su Argenti
nos fašistais dėl apgyvendini
mo Argentinoje lenkų pabėgė
lių ir kitokio lenkiško jovalo, 
esančio Vokietijoje, Italijoje 
ir Anglijoje.

Argentinos vyriausybė, tei
gia korespondentas Malcolm 
Hobbs, pažadėjo priimti ir ap
gyvendinti lenkus fašistus, at
sisakančius grįžti demokrati- 
nėn Lenkijon.

Jeigu iki šiol daug lenkų fašistų 
Argentinos dar nepasiekė, tai 
tik dėl to, kad Amerikos ir 
Anglijos valdininkai į dalyką 
įsimaišė ir neleido jiems išva
žiuoti. Ateityje, be abejo, jie 
leis.

Jeigu koks šimtas tūkstan-1 
čin lenkų fašistų Argentiną 
pasieks, tai galime įsivaizduo
ti, kiek tai padarys malonumo 
Peronui ir visiems naujo ka
ro ruošėjams.

Stuttgart, Vokietija
200 vokiečių policininkų, kandidatą Richardą T. Le- 
ginkhioti Amerikos saitu- onardą. Unijos sekreto- 
vais ir atsivedę policinius rium - iždininku vėl išrink- 
šunis, užpuolė žydų pabėgė
lių stovyklą; nušovė vieną 
jos įnami Samuelį Danzige- 
rį ir sužeidė keturis kitus 
žydus toje Vokietijos daly
je, kurią amerikonai valdo.

Stovyklos įnamis F. 
iFriedmanas, pirmiau buvęs 
hitleriškoj kone entracijos 
stovykloj Oswiecim, pažino 
tą žmogžudį nacį policinin
ką jau Oswiecime.

Padariusieji dabartinį už
puolimą.. vokiečiai policinin
kai sakd;^ad jie, girdi, “no- 
rėję suimt juodosios rinkos 
šmugelninkus.”

Dar vis neturime .pilnų davi
nių apie rinkimus, įvykusius 
užpraeitą sekmadienį Italijos 
didmiesčiuose. Vienas, tačiau, 
yra aišku: juose Italijos Ko-

Unijos sekreto-

tas George F. Addes, Tho- 
maso draugas. Pažangioji 
delegatų dalis rėmė Thoma- 
są, Addes ir Leonardą prieš* 
Reutherio kandidatus. Tarp

šių delegatų komunistai vai
dino žymų vaidmenį.

Išrinkti į Vykdomąją Ta
rybą kiti progresyviai uni- 
jistai taipgi sudaro daugu
mą. \

R. J. Thomas suvažiavi
me penktadienį įspėjo, kad 
Reutherio šalininkai naudo
jo gengsterius iš New Yor- 
ko, kurie gąsdinimais sten
gėsi priversti tūlus delega
tus balsuot už Reutherį ir 
jo kandidatus. *

Buvo siūloma $1,000 pri
dėt prie $9,000 metinės al
gos, kuri mokama unijos 
pirmininkui. Delegatai mil
žiniška balsų dauguma at
metė šį siūlymą. Kartu jie 
nutarė nedidinti algų jo
kiem kitiem unijos parei
gūnam. 

t

Byrneso Komanduojamas Saugu- ilan'o 'valdžių'.’ S°’ 
mo Tarybos Blokas Reikalauja L Antra vertus, Byrneso 

U J j įpirštas Saugumo Tarybai |Atsakymu iki Balandžio .3 reikalavimas yra negražus 
J : kišimasis į vedamus pasita- ;

rimus tarp Irano ir Sovie
tų Sąjungos. Įsivaizduoki
me, kad Saugumo Taryba 
pareikalautų tuojau praneš
ti apie derybų eiga ,tarP 
Anglijos , ir Egipto, tarp 
Jungtinių Valstijų ir Filipi
nų arba apie derybas tarp 
Franci jos, siūlančios svars
tyt Ispanijos klausimą, ir 
Amerikos-Anglijos, kurios 
reikalauja neliesti fašisti
nės Ispanijos valdžios jo
kiuose Saugumo Tarybos 
svarstymuose?

Amerika ir Anglija saky
tų, tai “nepakenčiamas” . 

t Saugumo Tarybos įsikiši
mas į derybų eigą. Bet Am
erika ir Anglija atkakliai 
kišasi į Sovietų - Irano ve* 

, grūmoda
mi-'mos ardyti tarptautinę san-

P E R O N AS SAKO, “AR- 
GENTINA NETARNA
VUS” FAŠISTINEI AŠIAI

Buenos Aires. — Argen
tinos prezidentas - diktato
rius Juan D. Peron, atsaky
damas į kaltinimus iš Jung
tinių Valstijų; pusės, pasa
kojo, būk Argentina netar- 
na-vus Hitleriui ir Japoni
jai. Jis tvirtinu, būk ir pas
kutiniai prezidentiniai rin
kimai buvę “laisvi.”

(Tačiau Argentinos val
džia atsisako išduoti naciu 
agentus.)

MASKVA SMERKIA 
JANKIŲ POLITIKĄ 

JAPONIJOJE

KORĖJOS REAKCI
NINKŲ RYŠIAI 
SU AMERIKA

London; — Maskvos ra
dijas reikalavo pašalint da
bartinę reakcinę Japonijos 
valdžią ir tolyn atidėt rin
kimus, kurie skiriami ba
landžio 10 d. Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies- 
tija rašo, kad japonų valdo
vai ir fašistai atvirai per
sekioja ir grūmoja žudyti 
demokratinius k a ndidatus, 
dalyvaujančius rinkiminia
me vajuje. Sovietinė spau
da sako, gen. MacArthuro 

j patvarkymai nesulaužė im
perialistinių ir militaristi
nių Japonijos jėgų.

Fašisty Glostytojai Kvos 
Fašizmo Priešus

Washington. — Kongres- 
manų komitetas, tyrinėjan- 
•tis neva prieš-amerikinius 
judėjimus, bet , glostantis 
fašistus, šaukia tardyti 16 
vadų Prieš-Fašistinio Pabė
gėlių Komiteto iš New Yor- 
ko. Kopgresmanų komite
tas reikalauja pristatyt jų 
knygas ir apyskaitas.

Ko-Maskva. — Sovietu 
munistu laikraštis Pravda 
rašo, jog reakcinis Korėjos 
p o 1 i t i k i e r i us Syngman 
Rhee palaiko “tamsokus” 
ryšius su tūlais amerikonų 
rateliais. “Rhee yra gerai 
žinomas priešas demokrati
jos, Sovietų Sąjungos ir ko- 
m u n i s t ų,” kaip primena 
Pravda.

Irano Ambasadoriaus Huss.
Alos Prisipažinimas

Irano Valdovai Nesusi
kalba dėl Huss. Alos

Teheran. — Irano valdžios 
atstovas kunigaikštis Fi- 
rouz sakė, jog Irano amba
sadorius Hussein Ala “per
daug karščiavosi ir perdė
jo,” kalbėdamas Saugumo 
Taryboj prieš Sovietus. Bet 
Irano premjeras Ghavam 
ant rytojaus pareiškė, kad 
Husseinas Ala teisingai at
stovaująs Iraną.

ORAS. — Bus giedra ir 
nešilta.

New York. — Irano am
basadorius Hussein Ala 
praeitą penktadienį prisipą- 
žino Saugumo Tarybai, kad 
jis negavo jokių naujų sa
vo valdžios patvarkymų bei 
žinių apie Irano santykių 
eigą su Sovietais. Vadina
si, jis neturi ir įgaliojimo 
reikalaut tuojau spręst Ira- 
no-Sovietų ginčą.

REIKALAUJA ATŠAUKT 
ATOM - BANDYMUS

Washington. — Demokra
tai senatoriai J. W. Huff
man ir Scott Lucas ir kai 
kurie kpngresmanai reika
lauja, kad prez. Trumanas 
atšauktų atominių bombų 
bandymus ant laivų.

3,';

NeW York. — Amerikos kam Azerbaidžanui vietinę 
delegatas, valstybes sekre
torius James Byrpes kovo 
29 d. pasiūlė Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybai, kad pa
prašytų Sovietų Sąjungos 
premjerą Staliną ir Irano 
premjerą Ghavamą tiesiogi
niai pranešti apie vadinamą 
ginčą tarp tų dviejų šalių. 
Saugumo Taryba, nedaly
vaujant Sovietų delegatui, 
“vienbalsiai” priėmė Byrne
so pasiūlymą; nusakė, kad 
Stalinas ir Ghavam duotų 
atsakymus iki trečiadienio, 
balandžio 3 d., ir uždarė sa
vo posėdžius iki tos dienos. 
Pradiniai Byrnes reikalavo 
atsakymų iki balandžio 2 d.
Byrnes iš Pat Pradžios No
rėjo Pabloginti Santykius 

su Sovietais
Australijos ir Lenkijos 

delegatai jau praeitą antra
dienį siūlė prąšyti raštiškų 
paaiškinimų iš i Sovietų ir 
Irano premjerų, pirm pra
dedant svarstyti santykius 
tarp tų valstybių. Jeigu šis 
pasiūlymas būtų buvęs ta
da priimtas,- tai būtų galė
jęs pagerintį nuotaiką tarp 
Byrneso vadovaujamo dele
gatų bloko ir Sovietų. ' Bet 
Byrnes tada su savo sekė
jais taip griežtai atmetė So
vietų prašymą palaukti ir 
pakvietė Irano ambasadorių 
Husseiną Alą deklamuoti 
prieš Sovietus, kad sovieti
nis delegatas Gromyko tu
rėjo pasitraukti iš Saugumo 
Tarybos posėdžių,

Tik dabar, kada jis labai 
pablogino santykius tarp 
savo bendrų ir Sovietų Są
jungos^ tai Byrnes faktinai 
pakartojo Australijos ir 
Lenkijos sumanymą — pra
šyti premjerų Stalino ir 
Ghavamo tiesioginių prane
šimu. V

Kandūs Įtarimai
Pats Byrneso siūlymas 

permirkęs kandžiais įtari
mais bęi grasinimais Sovie
tams. Jis prašo, kad Sovie
tų Sąjunga ir Iranas pra
neštų, t “kokiame stovyje 
dabar yra pasitarimai tarp 
tų dviejų kraštų valdžių ir 
ar raportuojamas (sovieti
nės) kariuomenės trauki- 
masis priklauso nuo susita
rimo sąlygų tarp tų dviejų 
valdžių dėlei kitų dalykų.”

'Kadangi dar neatėjo lai
kas, iki kurio Sovietai pasi
žadėjo atšaukt visą savo ka
riuomenę iš Irano, tai Byr
nes reikalauja užtikrinimo, 
kad liekamoji sovietinės ka
riuomenės dalis “nevartoja
ma daryti įtakos ar prie
vartos, iraniškajai. valdžiai 
derybose, kurios vedamos 
su Sovietų valdžia.”

Irano ambasadorius Ala 
pasakojo, kad Sovietai, be 
kitko, reikalavę duoti jiem 
leidimą naudoti žibalo lau
kus šiauriniame to krašto 
ruože ir pripažinti iranjš-

tautinę savivaldybę (Irano 
valstybės rėmuose). Ala 
taip pat šnekėjo, kad Irano 
konstitucija, girdi, uždrau
džia premjerui (Ghavamui) 
vesti derybas su tokia ša
lim, kurios kariuomenė te
bėra Irano žemėje. Pasak 
ambasadoriaus Alos, jeigu 
premjero Ghavamo valdžia 
net padarytų sutartį su So
vietais, tai be seimo užgy- 
rimo ta sutartis būtų be 
vertės. O seimo sesija yra 
pasibaigus.

Byrneso prašymas atsa
kymų iš Sovietų premjero 
Stalino ir Irano premjero 
Ghavamo kartu yra grasini- 
mas, kad Byrnes iš anksto, damas' derybas, 
pasiryžęs nepripažinti s’*-'----  -..j—*-;

tarčių, prie kurių prives da-į taiką.
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Lewis Stabdo Kasyklą 
Darbą, bet Uždraudžia 

Jas Pikietuoti
Washington. — Mainierių 

Unijos pirmininkas John L. 
Lewis pašaukė 400,000 ang
liakasiu apleist darbą mink
štosiose kasyklose nuo šio 
pirmadienio, bet uždraudė 
jiem pikietuot ir liepė na
mie būti.

GRAIKIJOS POLICIJA 
ŠAUDĖ DEMOKRATUS 

PIRM RINKIMŲ

Maskviečiai Kritikuoja 
Amerikos ir Anglijos 

Politiką link Sovietų
Maskva. — Sovietų pilie

čiai kalba, kad Amerika ir 
Anglija stengiasi pažemint 
Sovietų Sąjungą pasaulio 
akyse; tuo tikslu ameriko
nai ir anglai Jungt. Tautų 
Saugumo Taryboje taip 
karštai remia Irano skundą 
prieš Sovietus ir stengiasi 

! suardyti Sovietų derybas su 
Iranu, nors pirmesnė Sau
gumo Tarybos kohferėnciją 
Londone pavedė jiem derė
tis.

Amerika ir Anglija laiko 
savo armijas Chinijoj, Grai
kijoj, Indonezijoj ir kituose 
svetimuose kraštuose, bet 
kelia trukšmą prieš Sovie
tus, kad jie dar ne visą savo 

i kariuomenę ištraukė iš Ira
no. Anglai ir amerikonai

Y.

'■j

$
6

i

Athenai, Graikija. — Rin
kimų dienos išvakarėse čia 
20,000 demokratinių graikų 
demonstravo, reikalaudami 
išvyt Anglijos armiją iš 
Graikijos. Demonstrantai 
šaukė piliečius nebalsuot naudoja žibalo versmes Ira- 
rinkimuose sekmadienį, ko- ---- * *
vo 31 d. Valstybinė policija, 
pėsčia, raita ir važinėdama 
šarvuotais automobiliais, 
šaudė į demokratines mi
nias. Per susikirtimus sosti
nėje Athenuose pašauta 
tam tikras skaičius demon
strantų ir sužeista keletas 
policininkų. Panašūs susi-i 
kirtimai įvyko ir kituose 
Graikijos miestuose.
Demokratinės graikių Lai

svinimo Fronto partijos, jų 
tarpe ir komunistai, reika
lavo atidėt rinkimus. Nes 
karaliaus grąžinimo šali
ninkai, fašistai, žandariški Hitlerio jaunuolių vadą 
Graikijos karininkai ir an-|]" 
glų kariuomenė iki šiol taip namaisiais ginklais tarp fa- 
terorizavo . demokratinius natiškų nacių ir i 
graikus, kad nedavė jiem juos anglų-amerikonų. 
jokios progos pasiruošti 
rinkimams.'

ne ir kitur Viduriniuose 
Rytuose, bet užsispyrė ne- 

' prileisi Sovietu prie jokių 
Irano žibalo laukų. Taigi 
Amerika ir Anglija laužo 

j tautų lygybės principą, kaip 
■ sako maskviečiai.

Suimta 1,000 Nacių
Frankfurt, Vokietija. — 

Amerikonai ir anglai vaka
rinėje Vokietijoje ir Austri
joje suėmė apie 1,000 žymių 
nacių, tame skaičiuje Ar- 
thurą Axmanna, buvusį 

vadą. S 
Kai kur įvyko mūšiai šail- 

‘ " lis tarp ia-
užklupusių

Sovietai ir Naujoji Zelan
dija reikalauja atidėt Japo- 

Washington. — Amerikos nijos rinkimus, skiriamus 
valdžia leido įgabent tiek 
šilko iš Japonijos, kad gali
ma bus iš jo numegsti 
000,000 porų moteriškų 
jinių.

1
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bal. 10 d.

Washington. — Kiauliena 
ir dalis jautienos pabrangi
nama centu svarui

9, 
ko
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Amerikonizmas ir Karo Isterikai
Propagandistai už karą prieš Tarybų Sąjungą pa

siekė to laipsnio, kad visai įpuolė į isteriją. Jiems “ame
rikoniška” tik tas, kas su jais išvieno rėkia; kas,- ne
paisant nieko, drasko santykius su Tarybų Sąjunga, kas 
gvoltiškai velka mūsų kraštą į pražūtį!

Kas tik priešingas karui, tai jiems “prosovietinis”, 
“neamerikoniškas,” “svetimų idėjų žmogus” ir “raudo
nas.’^ Jau tūli radijo komentatoriai demokratą senatorių 
C. Pepperį, iš Floridos, kitaip nei nevadina, kaip “Red 
Pepper,” nes jis būk “visada už Rusiją.” Kas tik prie
šingas Anglijos-Amerikos imperialistų blokui, kas tik 
priešingas torių vado Churchillo karo planams, kas tik 
su jais neina, tas yra “neamerikonas.”

Jie užmiršo istoriją, jie nepajėgia suprasti, kad dar
bo liaudis, kad kareiviai, kad mūsų šalies piliečiai neno
ri karo, kad jie stovi tvirtai už taiką! *

Karo isterikai mano, kad Sovietų Sąjunga, tai nieko 
nereiškianti šalis prieš Anglijos ir jos talkininkių jė^as. 
Jie mano, kad karas būtų jiems tik “piknikas.” Jie iki 
to dasikalbėjo, kaip, pav., New Yorko Daily News, kuris 
rašo: “Stalinas puola tik silpnas šalis... Stalinas nieka
dos nesiuntė savo herojiškos Raudonosios Armijos muš
tis prieš galingą šalį.”

Taip rašo dabar, kada dar visi žino, kad tik Stalino 
vadovybė ir Raudonoji Armija parbloškė Hitlerio jėgas, 
išgelbėjo pasaulį nuo pražūties. Ar seniai tas patsai 
Daily New apsiputojęs rašė, kad “nėra pasaulyj jėgos, 
kuri galėtų atsilaikyti prieš Hitlerio karo mašiną?” Ar 
seniai jis ir kiti turčių laikraščiai sušilę prešinosi ant
rajam frontui, sakydami, kad lai mušasi Raudonoji Ar
mija pati viena, nes jeigu anglai ir amerikiečiai lips į 
Europą, tai juos laukia tik pražūtis?

Dabar viskas “užmiršta.” Jie apsivertė kūliu, rė
kia, šaukia, kraipo faktus ir užsimerkia prieš istoriją. 
Kas tik su jais nesutinka, tas jau prakeiktas. Tokia 
karo džingojistų politika prie nieko gero neveda. Jų 
politika siūlo Amerikos ir viso pasaulio žmonėms bai
sias nelaimes ir vargus. * Ta politika ir jiems patiems siū
lo Mussolinio, Goebbelso ir Hitlerio likimą.

Tarybų Lietuvos vyriatt- 
s y b ė mane pas iuntė į 
Niurnbergą korespondentu 
Tarptautiniame Karo Tri
bunole. Tokios progos ‘ aš 
laukiau net 1941 m.; nes ti
kėjau, kad ateis valanda, 
kai naciškieji plėšikai atsi
durs prieš pasaulio sąžinę 
ir atsiims tai, ką nusipelnė;,

Teisme sėdžiu beveik nuo 
lapkričio 20 d. Kasdien ma
tau'prieš save, per 20 žings
nių, tuos bestijas, nuo ku
rių taip skaudžiai nukentė
jo ir mūsų lietuvių tauta. 
Geringas ir Hesas, Riben
tropas ir Rozenbergas, Kei- 
teli.s ir Jodlis — visi jie ne
pakenčiami doram žmogui 
bet kurioje pasaulio šalyje. 
Bet labiausiai ? nekenčiame 
jų mes -f tarybiniai’ žmo
nės, nes mums* jie daugiau
siai skriaudų ir žalos pada
rė. Jei šiandien Lietuva ne- 
daskaito pusės milijono 
žmonių, palaidotų kapuose, 
išgabentų į Vokietijos ka
torgą ir ten žuvusių, miru- 
riu iš bado ir kritusiu ko
voje už tėvynės laisvę, —tai 
kalti jie, tie budeliai, kurie 
sėdi Niurnbergo teismo 
suole.

Daug jų nusikaltimų jau 
girdėjome. Jie sulaužė 69 
tarptautines sutartis, pa
vergė Vakarų ir Rytų Eu
ropą, išžudė dešimtį milijo
nų nė kuo nekaltų žmonių. 
Jūs visa tai iš spaudos jau 
žinote.

Mane ypatingai domina 
tai, kas liečia mūsų, lietu
višką kraštą, kas liečia na
cių žvėriškąją politiką tary
binių tautų atžvilgiu.

Apie tai nfes sužinojome 
iš amerikiečių kaltinamo- 
sio pusės —.Oldermeno lū
pų. Kalbėjo ne Olderme- 
nas, o dokumentai, kuriūoą 
sušapaliojo Hitleris, Gerin
gas, Rozenbergas,
dokumentai buvo vykdomi 
gyvenime. Jeigu

tie

Mažosios Tautos ir “Užtarėjai”
Pusė pasaulio žmonių neturi tautinės laisvės, 

yra kolonialiai vergai Anglijos, Franci jos, Jungtinių 
Valstijų, Holandijos ir Belgijos. Ir kaip keista, kada 
spauda, kuri stovi su imperialistais, kolonijų pavergėjais, 
o nuduoda, būk' ir ji stovi už “mažas tautas” už “tautų 
laisvę”! K j »-

;• Toji spauda bando aiškinti, būk Tarybų Sąjunga pa
neigia “mažo” Irano tautinius reikalus. Bet kur ir kaip? 
Raudonoji Armija buvo įvesta į Iraną 11941 metais tam, 
ka4 nuslopinti Hitlerio agentų veiklą, kurie ruošė Irano 
pavergimą. Raudonoji Armija buvo įvesta pagal Ira- 
no-Sovietų 1921 metų, 26 d. vasario sutartį, pagal kurią 
Tarybų Sąjunga gali pasiųsti armiją į Iraną, jeigu yra 
pavojus pačiam Iranųi, arba per Iraną Tarybų Sąjungai.

Jie

Bet kodėl ta spauda akla ir nemato, kad apie pusę 
pasaulio žmonių yra pavergę imperialistai? Kodėl ne
mato Anglijos imperialistų, kurie vien Indijoj yra pa
vergę ne kokią mažą tautelę, bet 400,000,000 žmonių? Ko
dėl nemato, kad Anglija su Holandija žudo Indonezijoj 
žmones, kur gyvena 70,000,000 asmenį? Kodėl ta spau
da mano, kad Anglija gali laikyti pavergus Egipto, Pa
lestinos, Afrikos, Siamo ir daugelio kitų šalių žmones? 
Kodėl tie mažų tautų “užtarėjai” jnano, kad Wall stry- 
to milionieriai ir jų politikai gali Viešpatauti Kuboj, 
Haiti, Filipinų salose, Centralinėj Amerikoj, Japonijoj, 
Korėjoj, Chinijoj ir kitur?

Tikrumoj imperialistų kalbos, būk jie už mažų tau
tų “laisvę,” yra niekas daugiau,, kaip veidmainystė, kaip 
bandymas nukreipti visuomenės mintį nuo savo impe
rialistinės politikos, nuo pavergimo kitų tautų ir jų api
plėšimo !

Ir žinant tą, kaip turčių spaudą yra galinga, kaip 
imperializmo reikalams tarnauja radijo ir kitos priemo
nės, nėra nuostabu, kad laikinai didžiumą žmonių apgau
na. Bet tai nebus amžinai. Liaudis į taip pat moka mąs
tyti ; gyvenimas parodo tikruosius faktus. Amžinai liau
dį apgaudinėti negalės, nepaisant kaip graliai apkaišytų 
tą apgavystę. Amžinai nebus galima laikyti ir pavergus 
pusę pasaulio gyventojų. Kolonijų vergai jau dabar 
mato, kur yra jų draugai ir kur yra pavergėjai.

gyvenime. Jeigu naciams 
būtų pavykę juos įvykdyti 
taip, kaip jie planavo, —su
diev mūsų Lietuvai. Jos 
amžiams nebūtų likę. Štai 
autentiška Rozenbergo ins
trukcija Ostlando komisa
rui. Ten be kita ko sako- 
nla: “Visas tas regijonas, 
kurįs yra tarp Narvos ir 
Tilžės, turi būti įjungtas į 
vokiečių sferą.” Beprotiš
kųjų mitų kombinatorius, 
Rozenbergas meluoja toje 
instrukcijoje, kad, girdi, per 
700 metų istorija tame Eu
ropos rajone gyvenančios 
tautos įgijusios didelę sim
patiją vokiečiams ir todėl 
tas rajonas dabar turės bū
ti Vokietijos.

Kiekvienas lietuvis ir lat
vis žino, kaip 700 metų Pa
baltijo tautos kovojo prieš 
vokiškuosius grobikus ir 
pagaliau tą kovą galutinai 
laimėjo. Tuo tarpu Rozen
bergas savo slaptoje in
strukcijoje tikėjosi sufalsi
fikuoti istoriją net į jį pa
našių klastotojų akyse. Da
bar jis sėdi ir akių nepake
lia. Skaitykim dokumentą 
toliau: “Reicho komisaro 
Estijai, Latvijai, Lietuvai 
ir Baltarusijai tikslas ■ turi 
būti iš pradžių paversti jas 
vokiečių protektoriatu, o 
paskiau paversti didžiojo 
Vdkiėtijos reicho dalimi, 
prielankesnius žmones ger
manizuojant, stipriai kolo
nizuojant vokiečių rasės 
žmonėmis ir pašalinant ne
tinkamus elementus.” Ar 
gali būti ciniškesnis ir žiau
resnis Pabaltijo tautų liki- 
ųio išsprendimas 
nant netinkamus 
tus” ?

Lietuvių tauta išgyveno

istorinį liudijimą, kaip vo
kiečiai “šalino.” Nėra Lie
tuvoj miesto . ir miestelio, 
kūrio pakraščiuose į žėmę 
nebūtų “pašalinta” šimtai ir 
tūkstančiai; žmonių. štai 
šitokį kelią -r? kelią? į ka
pus;-— buvo parinkęs mū
sų kraštui Rozenbergas.* .

Kai karo mėtii mes apie 
tai kalbėjome,j mes naudojo
mės, žiaurumų; pavyzdžiais 
ir, darėm išvadas. Bet me's 
dargi patys netikėjome, kad 
tokid baisi instrukcija gali 
būti parašyta ir duota vyk
dyti. Pasirodo, kad mūsų 
intuicija mūsų neapgavo. 
Naėiški žvėrys . veikę nė 
spontaniškai; o apgalvotai, 
pagai planą, šaltai; Ir jie 
būtį rrtūšU tautą per trum- 
pą Jaįką palaidoję, jeigu nė 
Tarybų Sąjunga ir jos Rau
donoji Armija, jeigu paga
liau ne didžioji trijų didžių
jų ' Sąjunginių valstybių 
pergalė. Rozenbergas in
strukcijoje filosofuoja tvir
tindamas, kad estų tauta 
esanti 50 nuoš. suvokietėju- 
si ir prielanki germanizaci
jai. Kovos eiga parodė, 
kaip estų patriotai ir oku
puotoje Estijoje ir Raudo
nosios Armijos eilėse nai
kino vokiečius. Ir tai darė 
dėl to, kad 700 mėtų, kaip 
vyksta kova tarp nedidelės 
estų tautos ir grobikiškųjų 
vokiečių. Kitaip Rozen
bergas atsiliepia apie Latvi
ją ir Lietuvą. Šie kraštai 
esą labiau p.riėšingi vokie
čiams. Todėl Rozenbergas 
įsako Lietuvoje: “įgabenti 
daugiau vokiečių rasės žmo
nių ir labai * intenjsingai 
vykdyti g e rmianizaciją 
(ypač prie lįytp rūsių sie
nos).” Mes žinome, kaip vo
kiečiai gabenu į Lietuvą sa
vo valkatas ir padaužas. 
Bet mės žinome, kaip tas 
vokiškas valkatas lietuviai 
šlavė Wo savo žemės.

R o z e n b ą j; gas savo in
strukcijoje pirmon galvon 
reikalauja, kad iš Pabalti
jo valstybių būtų duodama 
reichui ir jos kariuomenei

kiėk galima daugiau mais
to produktu ir kitokių ga
minių. Rozenbergas rei
kalauja, kad kiek galima 
greičiau Dauguvos - Dniep
ro k'anšdu Baltijos jūra bū
tų sujungta siu Juodąja jū
ra: Tai turi padaryti ; Pa
baltijo vergai, kad vokiškiem 
siėfnš ponams iš Ukrainos 
per Rabaltįiį į Vokietiją ka
nalais tekėtų medus ir gul
bės pienas, b pavergta tau
ta, kad siiptų badu ir visai 
dingtų.

Įsidėmėkite: jokios kalbos 
apie bolševizmo pavojų, 
apie “išvadavimą,” apie ide
ologiją. Visus tuos melus 
Rozenbergas skelbė kvai
liams, kurie jų klausėsi. Sa
vo gaujos dalyviams apie 
tai nereikėjo kalbėti, nes 
tuo nė vienas, iš jų netikėjo.

0 lietuviški išgamos tikė
jo? Jie sėdėjo pas vokiečius 
p6'sparnu (Škirpa su kom
panija), žinodami tikruo
sius nacių tikslus. Ne, ir 
jie netikėjo, bet jie sutiko 
pačiam velniui parduoti 
Lietuvą, kad lietuvių tauta 
negalėtų eiti tuo keliu, ku
rį ji pasirinko 1940 metais.

Ir dabar, kai Rozenbergo 
ir kitų vokiškų grobikų pla
nai visai atidengti; su kokiu 
i š m i n tingumu kiekvienas 
tikras lietuvis, kur jis be
būtų, turi pripažinti mūsų 
tautos naujo kelio teisingu
mą. Jeigu Škirpai ir Sme
tonai būtų pavykę Lietuvą 
prikabinti prie nacių reicho 
vežimo; jos likimas būtų 
niėkūo nesiskyręs nuo vo
kiečių likimo'. Lietuvių 
tauta pasirinko nuostabiai 
išmintingą kelią savo toli- 
rriėsmąm likimui. Ji paau
kojo daug kraujo ir gyvy
bių, sudėjo daug visokių 
aukų, bet ji išsikovojo gar
bę ir laisvę, ji laimėjo lai
mingos tautos atėitį ir ga
rantiją, kad vokiškieji plė
šikai daugiau mūsų kraš
to nebeplėš ir nębetryps.

J. Šimkus. 
10-XII-1945 ♦
Niurnberg.

Skaitytoje Balsai
Naujesnės Problemos

Antrasai pasaulinis karas 
užsibaigė su pilniausiu demo
kratinių žmonių w laimėjimu 

Karas atnešė 
sunkiausius vargus, 

neapskai- 
kas liūd- 
milijonus 
ž ruoni jos.

žmonių 
prieš fašizmą, 
liaudžiai 
badą, sunaikinimus, 
tomus nuostolius ir, 
niausią, sunaikino 
gyvybių skaisčiosios

Jau, rodosi, kad 
rastis daugiau tokio

negalėtų 
elemento, 

kuris norėtų Vėl matyti tokį 
baisų pragarą, ar dar baisės- 
nį, kaip praeitas karas. Ta
čiau, su skausmu sieloje, rei
kia pripažinti, kad dar randa
si juodųjų reakcinių element 
tų, kurie bando vėl sukurti ką
rą, v

Tais bjauriausiais karo nuo
dų skleidėjais, karo kurstyto
jais prieš Sovietų Sąjungą yra 
turčių reakcionierių klasė, su 
toriu Churchill u priešakyj.

Dabai* pasirodė, kad šis kri- m

Nauju Būdu Gintis Nuo 
Užpuolikų

Turi būti visa musu viltis 
dedama ant mūsų karo vete
ranų. Mūsų veteranai sugrįžo 
(didžiuma jų) iš kovos lauko. 
Jie mate tą pragarą, kuriame 
jie kentė didžiausius vargus, 
nėdatekliuš. Tūkstančiai jų 
paliegę, sužeisti visam amžiui.

Sug/įžę čia jie irgi nerado 
to, ko jiems žadėjo mūsų po
nai. Nėra darbų, nėra ištek
liaus, nėra nei namų, kur pri
siglausti ir kaip, pradėti jau 
apardytą gyvenimą iš naujo 
kurti.

Mūsų ponai valdovai iš jų 
vargo; kančių ir net jų jaunų 
gyvybių susižėrė daug pelno, 
ir jiems vis dar neužtenka.* Iš
kilę eilė streikų. Ponai pri
versti yra pridėti darbinin- 

ikams kelis centus į valandą, 
o tuo tafpu dešimteriopai pa
kelia ir taip jau be galo aukš
tas kainas ant gyvenimo reik
menų.
. • šie jaunuoliai, karo vetera
nai, patys pirrriiėji turi orga
nizuotis į veteranų kliubus

ras buvo vedamais iš tikrųjų 
už pažangą, už plačiosios žmo
nijos laisvę, gerbūvį. Tai aiš
kiai parodo įsikūrimas visos kiekvienam mieste, sudaryda- 
eilės pažangių valstybių Euro
poj, Balkanuose. Ta liaudis

rrii milioninėš savo organizaci
jas ir pėr jas išstodami stip-

“pašali 
elemčn

THiESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

between 
the An- 
thė re-

Soviet

■ • . BEHINft THE SCENES
’ AT THE U. N. O.

TĮ’VENTS which transpired at
“the opening of the UNO 

Security Council session at 
Hunter College are how a 
matter of record. Evėryoriė has 
already read of the two day 
parlirimehtary joust* 
the representatives of 
glo-Amėrican bloc and 
ppesentative of the
Union. Eveiy newspaper rea
der knows that the parliamen
tary jockeying finally resulted 
in Soviet Ambassador Gromyko 
dramatically walking out of the 
Security Council meeting.

Without discussing the me
rits of the case of either side, 
this columnist would like to 
bring attention to one fact 
that became very obvious dur
ing the procedure that preced
ed Ambassador Gromyko’s de
parture. This was the smooth 
functioning of the « Anglo- 
American bloc. On the three ma
jor questions put to the vote 
during this time, the Soviet 
Union was voted down on all 
.three occasions by the same 
vote of 9 to 2. On each occasion 
only Oscar, Lange, Polish Am
bassador, voted with the Soviet 
representative.

Previous to the third vote, 
when the Security (Council vot
ed to permit the Iranian repre
sentative to be heard, Henri 
Bonnet had sought to bring 
about a compromise. However, 
when thė three main committee 
of James F. Byrnes, A. Gromy
ko arid Henri Boririet failed to 
work oUr a compromise, the lat
ter votėd with the Anglo-Ame
rican bloc against ,the Soviet 
proposal. Only after Gromyko 
had walked out of the Security 
Council did Australia, Mlich 
had voted consistently against 
the Soviet Union previously, op
pose the bloc joining with Po
land against the proposal of the 
Egyptian representative allow
ing the Iranian representative 
to be heard.

Therefor, on the surface, it 
^ould appear that the over
whelming vote against the So
viet proposals indicated the cor
rectness of the Iranian position. 
But the truth of the matter 
must be found somewhere else.

It is not at all surprising for 
France and the Netherlands to 
fall in behind the Anglo-Amėr- 
ičari bloč. France is looking for
ward to a substantial loan from 
the United States and can feel 
this as a bludgeon forcing her 
to vote with the bloc. In the 
meantime the Netherlands are 
relying on Great Britain to save 
the Dutch colonial holdings and 
lagically votes with her “be
nefactor.”

But it is not quite as easy to 
explain why Mexico, Australia, 
China and Egypt have taken a 
position contrary to their own 
national interests. In the case 
of Mexico’ and Egypt it is im
portant to note that the foreign 
offices of these countries are 
staffed and dominated by the 
most reactionary classes. In 
neither country does the fo
reign office reflect the pro
gressive internal program of 
these countries. From the beha
vior of Dr. Quo Tai-chi it 
would be hard for anyone to 
understand that a new demo
cratic Unity has been agreed 
upon in China. The only logic
al explanation of the Chinese • 
representative’s behavior is 
that the Dr. is still under the 
influence of the reactionary 
elements that surround Chiang 
Kai-Shek.

It is not too hard to find the 
reason for Brazil’s position, 
however. The South American 
country is nothing more than a 
pawn o’f North American impe
rialism. Her government is run 
by a reactionary elements who 
are kept in power by 
States intrigue.

Putting it in terms 
tical vernacular, the
American coalition holds the 
majority of votes in the Secu
rity Council in its vest-pocket.

If the policy of our State 
Dep’t. arid the British Foreign 
office was to oppose uncondi
tionally’' the position of the --So
viet Union, and this is now 
known to be the case, then the 
outcome could not have been 
other than it turned out to be.

It iš very plain that the “get 
tough with Russia” campaign 
was furthered at Hunter Col
lege. If it was desirous to reach 
an understanding with the So
viet Uriion, it could have easily 
been accomplished. It was ob
vious that the Anglo-American 
bloc was not interested in any 
understanding other than that 
for a world dominated by Brit
ish and American imperialistui.

Two efforts? were made at the 
Security Council to compromise 
the disagreement between Bri
tain and the United States on 
the one hand and the Soviet 

‘Union bn the other hand. Both 
proposals
scrapped following 
opposition 
State Byrnes. It appeared that 
any compromise was unaccept-* 
able to1 the Anglo-American 
blo'c. When this became clear, 
the representative of'the Soviet 
Union had bnly One' alternative.

United

of poli- 
Anglo-

* w ’ . .. i •’ 1. r
prikentėjo daug po nacizmo (riai, organizuotai prieš kiek- 
jungu ir ant toliau nenori .vieną ponų reakcionierių pasi- 
kentėti. Jos kuriasi naują gy- kėsinimą ant mūsų teisių, šiuo

se savo kliubuose reikia lavin
tis 1 politiniai bei draugijiniai 
ir gerai tėmyti kiekvieną 
žingsnį ponų valdininkų kon
grese ir senate. Patemijus, ku
ris ponas eina prieš thus su 
reakcija, vyt laukan, jei nė ki
taip, tai ‘atėjus rinkimams. 
Tūomi ūždųė’džiht Vienaifi ki
tam smūgį, jau kiti bus aissfr-

vėriirrią. Jos nusitarę žengti 
naujuoju kėliu, keliu progre
so, be ponų, be išnaudotojų. 
Tas labai nepatinka išnaudo
tojams. Ii* jie šokosi pastoti 
prbgrešui kelią, oi’griniž u ėda
mi viso pasaulio reakcinius 
elementus, kad tik. ilgiau pa
silaikyti gailioje' hv plėšti nuo 
liaudies marškinius.

v !
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Novella Mčghee pdsau- 
1 ini al paskilbiis sporArio, spau
doje vadinafna “džitioju talen
tu,” išstos savamė koncerte 
Velykų dieną, balandžio 21- 
nįą, Town Hall; 43rd St.; New 
Yorke.

were ultimately 
stubborn 

by Secretary of

gesni, turės pildyti žmonių 
norus, o ne saujales turčių.

Jūs, jaunuoliai, jau ne toki 
jaunuoliai ir turėtumėt patys 
rūpintis savo ir savo šeimų ge
rove, o ne snūduriuot bei švais- 7
tytrš triip šriu bėtikšliai, tik 
laukiant, kad kiti už mūsų 
reikalus kovotų. Jei jūs sėdė
site sau ramiai nieko' neveik
dami,' nieku neįdomaudamiesi, 
tai greit galite vėl pasijusti 
šaukiami į Jcarą tų pačių re
akcionierių reikalus ginti.

Labai mylėčiau 
reikštų šiuo klausimu 
progresyviai 
Laisvės 
skyrių.1

kad išsi- 
mūsų 

j^dnūdlįai iš 
ir Vilni'ės angliškų

Č. ''A.yJanusbn

Much of the case against the 
Soviet Union was presented on 
moral grounds. Many refe
rences were mdde in regard to 
small nations. Throughout the 
parliamentary jousting the 
Iran representative was just 
hankering for his chance to 
present his case to the Council.

His written report was well 
rigged with an anti-Soviet bar
rage which he didn’t hesitate to 
let loose once he got the floor. 
He went into a lenghty report 
of the substance of the case, 
ignoring the question on which 
he was called to reply. The 
question being considered then 
was would the Iranian repre
sentative object to a postpone
ment of the Iranian question. 
After he concluded more than 
three-quarters of his presenta
tion, Byrnes interrupted to tell 
him that he was not to the 
point. ____
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JUNGI. TAUTU SAUGUMO 
TARYBA IR JOS VEIKLA
Daug dabar prišnekama | 

ir prirašoma apie Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryb’os 
procedūrą, tai yra, apie 
tvarką, kurios turėtų būti 
laikomasi, imant svarstyt 
bei spręst * tarptautinius 
klausimus. Bet pasaulinės 
taikos išlaikymas nėra pro
cedūra, o didžiųjų tautų vie
nybė.

Nežiūrint visų kalbų apie 
procedūrą, Jungtinių Tau
tų Čarterio branduolys yra 
tas, jog kiekviena iš penkių 
didžiųjų valstybių turi tei- 
se'vetuoti-atmesti toki Sau
gumo Tarybos sprendimą,' 
kuris reikalauja veiksmų.

Saugumo Taryba suside
da iš i vienuolikos narių. 
Penkios didžiosios valstybės 
—Jungtinės Valstijos, An
gį i j a, S o v i etų Sąjunga, 
Francija ir Chinija — yra 
nuolatiniai tarybos nariai. 
Kiti šeši nariai nenuolati
niai, perrenkami kas dveji 
metai. Nenuolatiniais na
riais dabar yra Australija, 
Brazilija, Egiptas, Meksi
ka, Holandija ir Lenkija.

Dalykų eiga Saugumo 
Taryboj pasiskirsto į tris 
dalis:

1. Svarstymai: Įteikiama 
Saugumo Tarybai.tam tik
ras klausimas spręsti. Ta
rybos nariai sprendžia, ar 
klausimas yra “ginčas” ar 
“padėtis” — situacija. Iki 
šiol dar tikrai neapsklemb- 
ta, kas yra “ginčas,” o kas 
“padėtis.” Tatai turės nu
sakyti dabartinė Saugumo 
Tarybos sesija.' Bet su
prantama, jog pavojus tai
kai būtų “ginčas,” o šiaip 
nesutikimas tarp šalių bū
tų “padėtis.” Kuomet klau
simas tik aptariamas, nė 
vienas Saugumo Tarybos 
narys neturi vetavimo-at- 
metimo teisės.

Procedūros (s v a rstymų 
kaleinos) klausimui užten
ka bet kuFių septynių Sau
gumo Tarybos narių balsų. 
Visuose kituose dalykuose 
reikia visų Penkių Didžiųjų 
teigiamųjų ir bent dviejų 
kitų narių.

2. Tyrinėjimai: čia klau
simas-yra nagrinėjamas, ir 
jokio nutarimo negalima 
kitaip padaryti, kaip tik 
teigiamais balsais visų Pen
kių Didžiųjų ir bent* dviejų 
kitų narių. Bet kai eina

“ginčas,” tai pačiame ginče 
paliečiamas narys - valsty
bė negali balsuoti ar vetuo
ti (atmesti), net jeigu tas 
narys būtu vienas iš Pen
kių Didžiųjų. Tyrinę jiųių 
laipsnyje, tačiaus, gali var
toti vetavimo - atmetimo 
teisę tie iš Penkių Didžių
jų, kurie patys tiesioginiai 
nepaliečiami giAče.

3. Veiksmai: Jeigu klau
simas pasiekia šį laipsnį, 
tai Saugumo Taryba gali 
panaudot keletą skirtingų 
veiksmų. Ji gali duoti pa
tarimus, gali tarpininkau
ti, gali Įsakyti nusikaltu
siai šaliai, kad išlygintų pa
darytą skriaudą. Jeigu nu
sikaltusi valstybė nevykdo 
tarybos sprendimo, tai ta
ryba gali pavartot prieš ją 
politines, ekonomines (pa
vyzdžiui, prekybines) baus
mes ir net karinius veiks
mus. Bet kokie baudžia
mieji veiksmai, tačiau, te
gali būti daromi tik tada, 
jeigu juos užgiria bent sep
tyni Saugumo Tarybos na
riai, o jų tarpe ir visos pen
kios didžiosios valstybės. 
Viena ar daugiau iš penkių 

i didžiųjų valstybių visuomet 
gali atmesti tarybos spren
dimą, reikalaujantį bau
džiamųjų veiksmų.

Ši vetavimo - atmetimo 
i teisė suteikta kiekvienai 
didžiajai valstybei tuo tiks
lu, kad galima būtų išlaikyti 

i Penkių Didžiųjų vienybę, 
i ypač bendrada rbiavimą 
:tarp Amerikos, Anglijos ir 
(Sovietų Sąjungos. Kaip ta- 
itai reikalinga' taikos palai
kymui, suprasime iš šio pa
vyzdžio. Leiskime, jog nu
tarta būtų panaudot bau
džiamuosius veiksmus prieš 
Jungtines Valstijas, o jos 
neturėtu teisės atmesti nu
tarimą. Kas tada atsitik
tų? Beveik tikrai įvyktų 
karas. Panašiai galėtų at
sitikti, jeigu Saugumo Ta
ryba nuspręstų pavartot 
baud žiamuosius veiksmus 
prieš Angliją ar Sovietų Są
jungą,’o jos negalėtų spren
dimo atmesti.

Iš to matome, kaip reika
linga vetavimo - atmetimo 

I teisė visoms penkioms di
džiosioms valstybėms, ho- 
rint taiką išlaikyti. O kai 

' kurie amerikiniai politikai 
(Tąsa 5-me pusi.)

Kova už lygybę visiems darbuose (už FEPC) dar ne
pasibaigė, kaip buvo pareikšta tuo tikslu įvykusiame 
unijistų mitinge, New Yorke, kur dalyvavo 17,000 pu
blikos, AFL, CIO, "gelžkeliečių unijistų ir šiaip organi
zacijų atstovai. Kalbėtojų platformoj, iš kairės: Dar
bo sekretorius Lewis B. Schwellenbach, Matthew Woll 
is AFL ir sen. Wayne Morse is Oregon, republikonas.

Tariamas RDI.
Kanados valdžia praeitą 

antradienį parodė svarbiau
sią savo liudytoją profeso
rių Raymondą Boyerį prieš 
Fredą Rose, progresyvį 
darbietį Kanados seimo na
rį. Tas liudytojas “prisipa
žino,” kad jis “vėlai 1943 
m. ir 1944 metais” davęs 
Fredui Rose’ui smulkme
niškų žinių, kaip yra paga
minamas RDX sproginys. 
Fred Rose dabar įkalintas 
už tai, kad girdi, išdavęs tą 
“slaptybę” Sovietų agen
tams.
' Na, tai pažiūrėkime, kas 
čia do “sekretas.”

Amerikonas knygų leidė

"Sekretas■J

jas Alfred Knopf 1943 m. 
išleido knygą, pavardintą 
Cheminis Frontas 1943 Me
tais (The Chemical Front in 
11943).

Šią knygą parašė žymus 
rašytojas cheminiais klausi
mais, William Haynes. Ji
sai rašo, kad vienas francū- 
zas jau prieš eilę metų iš
rado RDX ir kad šis spro
ginys buvo • žinomas na
ciams ir japonams karo lai
ku. Wm.. Haynes aprašo, 
kaip RDX veikia, ir paduo
da pilną cheminį jo vardą, 
— penta - erythritol tetra
nitrate. .

Tariamasis sekretas čia 
gal tik šiek tiek greitesnis 
to sprogimo gaminimas, ir 
tokį “sekretą” gali greitai 
surast bet kuri fabrikinė ša
lis, be jokių šnipų patarna
vimu. c

Minimoj knygoj, išleistoj 
1943 metais, Wm. Haynes 
sako:

“Labai ir labai abejotina, 
ar yra kokių tikrų sekretų 
sprogimų chemijoje... RD 
X yra geras tam pavyzdys. 
Nors karininkų rateliai kal
ba apie ji kaip slaptybę, bet 
šis ‘sekretas’ jau seniai ži
nomas chemikams.”

KAS SLEPIASI PO RIKSMAIS DĖL ATOMINIU ŠNIPU
New Yorko Herald Tri

bune mokslinio skyriaus re
daktorius John J. 0‘Neill 
sekamai nušvietė tikslus, 
kurių siekia politikieriai, 
keldami trukšmą dėl taria
mų atominių šnipų:

“Karininkų šaika (Ameri
koj) visiškai ir begailestin- 
gai nuslopino kiekvieną ga
limą žingsnį, kuris vestų į

atominės jėgos pavartojimą 
žmonių naudai, u /

“Visi veiksmai, kokius tik 
padarė, jų tarpe sumany
mai dėlei atominės jėgos 
kontroliavimo,. yra taikomi 
karo vedimui. Lošiama pi
gios diplomatinės komedi- 
jėlės, lead galima būtų pa
teisint atomines jėgos per
vedimą į karininkų kontro

lę. Tarp tų komedijėlių 
yra Kanadoj sukėltas trukš- 
mas dėl šnipų, o tai toks 
juokingas gąsdinimas, kad 
tik kvailiukai galėtų rimtai 
į jį žiūrėti ir nesijuokti; ki
ta cirko komedija yra Ira
no klausimas, kurį valsty
bės departmental apkaišo 
visomis melodramos plunks
nomis, kokias tik gali su
rasti.”

KAS JIE TOKIE BUVO ARBA YRA?
Trumpos biografinės žinelės apie tūlus paskubusius asmenis, 

kurių vardai kartais minimi įvairiuose rašiniuose.
’ Parankiojo J. BARKUS

Aigner, Petras (1746- 
1841), žymus architektas, 
kilęs iš Lenkijos. Statybos 
mokslus ėjo Romoje, kur vė
liau buvo šv. Luko Akade
mijos nariu. Paskiau atvy
ko Varšavon, kur iš pradžių 
buvo kariniu statytoju, o 
nuo 1817 m. Varš. Univer
siteto aukštesniosios staty
bos profesorium. 1825 m. 
pradėjo statyt Suvalkuose 
šv. Aleksandro bažnyčią, 
kurią vėliau užbaigė kitas 
architektas E. Markoni.

Aigustė, pagal rusų Vos- 
kresenskio metraštį, arba 
Auguste, pagal rusų patri
archo Nikono metraštį, lie
tuvių kunigaikštytė, 1333 
metais ištekėjusi už Mas
kvos didžiojo kunigaikščio

Jono Kalitos vyriausiojo sū
naus Simano. Jungtuvių 
metu Simanas teturėjo 17 
metų. / Kada buvo gimusi 
Augustė, nežinia. Ištekė
dama už vyro .priėmė krikš
tą rytų (pravoslavų) bažny
čios apeigomis ir gavo Ana
stazijos vardą. Jos vyras 
Simanas, mirus jo tėvui, 
1341 m. tapo didžiuoju Mas
kvos kunigaikščiu ir liko 
istorijoj Simano Išdidžioje 
vardu. Keno duktė buvo 
Aigustė arba Augustė, ne
žinia. Lietuvos šaltiniai apie 
ją nieko nekalba, o rusų 
metraščiai vadina ją “Lie
tuvos kunigaikštyte” arba 
“lįetuvaite.” Kąi kurie isto
rikai taria ją buvus Gedi
mino dukterimi. Tai tik 
spėliojimas, išeinąs iš fak

to, kad jos ištekėjimo metu 
didžiuoju Lietuvos kuni- 
gaikščitr buvo Gediminas. 
Ji galėjo būt Gedimino ar
ba ir kurio kito tų laikų liet, 
kunigaikščio duktė. Ji mirė 
1345 m., kovo 11 d., tapusi 
prieš mirtį vienuole, ir bu
vo , palaidota Išganytojo 
bažnyčioje, Maskvoje.

PAGEIDAUJAMIEJI NAUJI
IŠRADIMAI

Aicard, Jean Francois 
Victor (1848-1921), žymus 
francūzas autorius, kurio 
raštai apima laikotarpį nuo 
1867 iki 1913. 1909 m. jisai 
tapo padarytas Francūzų 
Akademijos nariu. ^Jisai ra
šė poeziją, noveles! ir dra
mas. Keletas jo vdikalų iš
leista tik po Pirmojo pa
saulinio karo. *

Kiek Lėšavo Du Pasau
liniai Karai

Antrasis pasaulinis karas 
lėšavo keturis kartus su vir
šum daugiau, negu Pirma
sis pasaulinis karas, kaip 
atranda Tarptautinių At
siskaitymų Bankas.

Antrasis pasaulinis ka
ras visoms dalyvavusioms 
šalims tiesioginiai lėšavo 
680 bilionų dolerių. —*’Bi- 
lionas yra tūkstantis milio- 
nų.

Visos Pirmojo pasaulinio 
karo tiesioginės lėšos buvo 
180 bilionų dolerių, sulygi
nus pinigų vertę pagal reik
menų kainų skirtumus.

Bet į tas lėšas dar ne
įskaitoma žmonių gyvybių 
vertybė, nuosavybės nuosto
liai, pramonės sužalojimai, 
bepusiškų kraštų nuostoliai 
ir pokarinių pašalpų išlai
dos.

G. Hustonienės balta an
tis padėjo juodą kiaušinį 
Oxfordo miestelyj, Qhio 
valstijoj.

PIRMIEJI AMERJKOS 
ATEIVIAI

Pirmieji ateiviai atvyko į 
Amerikos žemyną pirm 
15,000 iki 20,000 metų, kaip 
tvirtina dr. F. H. Roberts, 
Smithsonian Instituto mok
slininkas. Tai buvo apie 
Didžiosios Ledų Gadynės 
pabaigą.

Jie visų pirma atkeliavo 
iš Azijos į Amerikos pusiau- 
salį Alaską. Nepersunkti 
buvo persikelti iš Sibiro per 
siaurą Beringo jūrinę ran
kovę į Alaską. Iš Alaskos 
jie palaipsniui traukė į Ka- 
Inadą ir pasiekė Jungtinių 
Valstijų žemę. Tatai liudi
ja randami akmeniniai jų 
įrankiai ir kaulai žvėrių, 
kuriuos jie medžiojo.

Tie seniausi Amerikos 
ateiviai yra vadinami indi- 
jonai.

Amsterdame, Holandijoj, 
yra didžiausios žmogaus 
galvos kaukuolė —12 colių 
pločio nuo vieno smilkinio 
iki kito ir 20 colių ilgio nuo 
smakro iki viršugalvio.

Rūpesčiai ir Sąnarių 
Uždegimas-Arthritis
Chicagos miesto sveika

tos tarybos pirmininkas dr. 
Herman N. Bundesen rašo, 
kad nuo rūpesčių, nuolati
nių neapykantų, susikrimti
mų bei susijaudinimų dau
gelis žmonių gauna skaudų, 
beveik neapgydomą sąna
rių uždegimą — arthritį. 
Jis paduoda atsitikimus, 
kur moterys bei motinos su
sirgo šia liga netrukus po 
to, kai sužinojo, kad jų sū
nus bei vyras žuvo kare. 
Kai kurie gavo arthritį per 
porą mėnesių po darbo ne
tekimo — perdaug jie nuo
lat rūpinosi. Nesmagūs su
sijaudinimai, susikrimtimai 
ir nesaikuoti rūpesčiai ga
dina širdies ir kraujo veiki
mą ir ardo ir vidurių dirbi
mą. O tatai veda linkui 
įvairių ligų bei pabėgimų.

Slogomis serga daugiau
siai žmonių nuo 20 iki 29 
metų amžiaus.

Jungtinėse Valstijos pirm j 
karo buvo išleidžiama 345 
milionai dolerių moksli
niams tyrinėjimam per vie
nus metus. Karo laiku pa
ti Amerikos valdžia išleis
davo tyrinėjimams po ko
kius 750 milionų dolerių per 
metus.

Atominės Jėgos Pakin
kymas x

Don Whartonas, rašyda
mas amerikiniame žurnale 
Nation’s Business, pažymi, 
kokie tyrinėjimai ir' išradi
mai dabar būtu reikalin
giausi. Tarp jų yra atomi
nės jėgos išvystymas ir pa
kinkymas fabrikams, lai
vams, namų apšildymui ir 
kitiems naudingiems tiks
lams.

Suprantama, jog bus iš
rasta būdai skaldyt atomus 
tokių gausingų medžiagų, 
kaip anglis, geležis ir. kt. 
Kol kas tik iš uraniumo ga
minama atominiai sprogi
mai Amerikoje. Bet ura- 
niumas yra perbrangus ir 
jo apdirbimas perdaug pai
nus ir lėtas.’

Saulė gamina karštį ir 
šviesą, skaldydama atomus 
tokių paprastų medžiagų, 
kaip vandenilio (hydroge- 
no) ir deguonies (oxigeno) 
dujos.

Jungtinių Valstijų kari
ninkai ir valdžia varžo lais
vus mokslinius tyrinėjimus 
toje srityje. Jie perdaug 
įsitikėję atominių bombų 
dirbimui iš uraniumo ir bi
jo, kad kiti kraštai nesuži
notų tos neva slaptybės.

Sovietų mokslinis Penk- 
metės Planas, iš antros pu
sės, siekia plačiais, laisvais 
tyrinėjimais surasti naujus 
tinkamesnius būdus atomi
nei jėgai gaminti ir civi
liams žmonių reikalams ją 
panaudoti.

Oro Kontroliavimas
Oro k o n t r oliavimas — 

giedra ar lietus, pagal rei
kalą— būtų begaliniai svar
bus išradimas. Ir teigiama, 
kad galima bus padaryti pa
geidaujamas oro atmainas 
tam tikruose plotuose, ka
da bus gana plačiai išvysty
ta atominė jėga ir kai žmo

nės išmoks ją tiksliai varto
ti. Vakarinėje Europoje 
karo metu buvo išblaškomos 
ūkanos 16-koje lėktuvinių / 
stočių, deginant tūkstančius 
galionų gazolino.

Elektra be Vielų
Kol kas dar neišrasta, 

kaip perleisti gana stipinas 
elektros sroves be vielų. 
Bet radaro pavyzdys liudi
ja, jog toks elektrinių sro
vių perleidimas ateityje bus 
įvykdomas.

Medžiagos Drabužiams
Reikėtų išrast, kaip che

miniai pagamint materijas, 
kurios taip šildytų, būtų 
lanksčios ir perleistų orą 
odai kvėpuoti, kaip vilno
niai, bovelniniai, šilkiniai 
bei lininiai drabužiai. Ny- 
lonas ir’ kai kurios kitos 
cheminiai padirbtos dėvėji
mo medžiagos yra f tiktai 
pradžia.

Dar niekam nepavyko 
dirbtiniai pagamint tokią 
tinkamą avalinei medžiagą 
kaip oda.

“Gatavų” Namų Fabrikai
Kai kurios kompanijos 

pradėjo fabrikuose dirbti 
gyvenamuosius namus, tai 
yra, visas reikalingas dalis, 
taip kad galima būtų tas 
dalis bet kur nugabenti ir 
per kelias valandas susta
tyti į namą. Bet gatavų 

j namų pramonė Amerikoje 
' dar neišsivysto. Sovietų 
Sąjungoj po karo pastatyta 
|jau daugiau kaip milionas 
tokių namų, o 'naujosios 
Penkmetės 'Planas pasibrė- 
žė pastatyt jų kelis milio- 
nus. Toki namai gali būti 
statomi iš medžio, metalo ir 
įvairių dirbtinių medžiagų.

Baterija
Dar neišrasta baterijos, 

(kuriose galima būtų su
kuopti didelius kiekius elek
trinės jėgos, gana ilgai tą 
jėgą išlaikyti ir plačiau 
praktiškai naudoti pramo
nei ir kitiems reikalams. 
Turint tokias baterijas, net 
vėjo malūnai galėtų priga- 
mint dikčiai elektros įvai
riems tikslams.

(Tąsa 5-me pusi.)

ĮSIGYKITE knygą 
SAULĖTOJ 
ISPANIJOJ

K

• Ją parašė buvęs kanadietis Ed. Zdanauskas, 
kuris savanoriu buvo nuvykęs padėti Ispanijos loja- 
listams kovoje prieš fašizmą. Išleido Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Kanados Veikiantis Komitetas.
• Autorius pateko Ispanijos fašistų belaisvėn, iš
buvo penkis metus Franko katargoje ir iš ten išsi
sukęs, parašė knygą. Vaizdžiai apipiešiama Ispanijos 
liaudies priešfašistinės kovos ir savanorių parama, 
kurių skaičiuj, buvo Kanados ir Amerikos lietuvių 
(mini susitikimą su amerikiečiais lietuviais). Juo 
labiau aprašoma Franko siutimas po karo.
• Knyga “Saulėtoj Ispanijoj” vertinga, įdomi ir 
patraukianti skaityti. 160 pusi. Kaina 50c.

Kreipkitės: 4
LLD KANADOS VEIKIANTIS KOMITETAS

P. O. Station “D,” Box 44, 
Montreal 22, Que., Canada



Ketvirtas Puslapis " LaliyB—Liberty,. Uthua Pirmadienis. Balandžio 1, 1945

t

I

v ’<<

AKIMIRKA PEKINE-
STEBĖTINA KNYGA

Schenectady, N. Y

JONAS KAŠKAITIS 42

(Tąsa)
Šantung’as buvo Tseng’o gimtasis 

kraštas, ir jam labai nepatiko tie Japo
nijos žygiai. Savo senelę,, motiną jis pa
laidojo su visa senoviška iškilme, su 
mandariniškais apsiaustais ir sijonais, 
kaip ir pritinka buvusiai Manču minis
tro pačiai. Ir jam buvo be galo liūdna. 
Verkė, jis, raudojo, net alpo—ir visai 
susirgo. Išgulėjo patale keliolika dienų. 
Ir tris mėnesius gedulą užlaikė. Ligos 
skaudžių įvykių parmuštas, Tseng’as ir 
sutiko pamėgint insulino. Ir jam pasi
darė geriau. Gj&rįau pradėjo Valgyt, su
tvirtėjo—ir pradėjo prielankiau atsiliep
ti apie moderninį vakariečių pasaulį, y

Da už kelių mėnesių jis jau tiek atsi
griebė, kad pavasarį nutarė perkelt mo
tinos palaikus į bendras savo prabočių 
kapines Šantung’e. Ir šiaip jis norėjo 
išvažiuot iš sostinės, nes monarchistiniai 
Šikai’jaus planai išėjo aikštėn ir ėmė kil
ti maištai. Generolas Cai Ao slaptai iš
spruko iš Pekino į pietinę Junan’o pro
vinciją ir paskelbė Šikai’jui sukilimą. 
Plačiai pasklido slapti sumokslai ir su
mišimai. “Dvidešimt vienas reikalavi
mas,” peršamas Šikai’jaus, iššaukė žmo
nių nepasitenkinimą. Sekamą vasarą, 
11916 m., Šikai’jus tapo sukilėlių pergalė
tas ir tuo po to mirė.

Grįžęs iš Šantung’o, Tseng’as padėkojo 
Dr. Sutung’ui už pataisymą sveikatos 
ir ne juokom, bet mandarinišku rimtu
mu pareiškė: — Tu išgelbėjai mano gy
vastį, tai aš už tavęs išleisiu savo duk
terį, būsim giminės.

—Dėde Tseng’ai, skaitau garbe būti 
tamstos žentu.

Daktaras spėliojo, kad tai veikiausia 
bus Ailien’a ir jau iš kalno džiaugėsi lai
me. Tseng’as jam nedraudė vedžiotis 
su dukteria, modernišku papročiu, kad 
ir dar prieš vestuves. Vestuves iškels 
sekamą vasarą, kai mergaitė užbaigs mo
kyklą 1917 m.

Tų vestuvių proga, Mulan’a pasiryžo 
nuvažiuot su vyru į pietus. Jos poetišką 
sielą jau seniai traukė į tuos tolimus 
pietų horizontus. Sutung’o sena močiu
tė negalėjo atvažiuot iš Šanghai’jaus, to
dėl ir nutarta vedybos turėt Šanghai’juj. 
Kasia važiavo su dukteria Lilien’a. 
Tsung’as pasiliko namie.

Afei’jus irgi užsipuolė važiuot, su 
Raudonrožė. Jiedu labai susiartino iš 
pat mažų dienų. O dabar—pavasaris so
de ir pavasaris jų širdy. Tirpte tirpo 
jiedu nuo svaigulingos meilės. Afei’jaus 
ligonė motina to netėmijo: jai gana bu
vo savo kankynių. O tėvas Jao’as kaž
kaip keistai nieko nesakė, nei už nei 
prieš. Jao’as jautė, kad Raudonrožė nė
ra tinkamiausia jo sūnui pati, tačiau ji 
tokia supratinga ir tokia daili, jautri ir 
trapi, kad jis nieko prieš ją tarti nega
lėjo. Raudonrožės tėvai Feng’ai, žino
ma, džiaugės numatomais išvaizdžiais.

Praeitais metais, rudeniop, Raudonr($ 
že smarkiai sirgo du mėnesiu, ir nuo to 
karto mokyklon nebėjo. Matyt, jai kas 
ten plaučiuose negerai darosi. Ir ji pa
sidarė da šiukštesnė, tokia vis nerami. 
Taip ji bandė išspausti iš gyvenimo dar 
kiek džiaugsmo. Ji baisiai bijojo vabz
džių ir kirmėlių, ir kad jai visa kas būtų 
kuo švariausia. Šį pavasarį ji daug ge
resnė, tai ir ji svajojo paregėt savo vai
kystės vietas, laivę ant ežero, saulėtą 
Hangčou’ą.

Daktaras Sutung’as išvažiavo savaite 
pirmiau, o jo jaunė sesutė Sučen’a ke
liavo kartu su visais, kai ją paleido iš 
mokyklos. Močou’a nenorėjo važiuot: ji 
lūkuriojo Lifu’o grįžtant atostogoms.

Linksmas jaunuolių būrys paliko Pe
kiną galop birželio. Mulan’a pridabojo 
Raudonrožę, tačiau Afei’jus nuolat su ja 
buvo ir ją slaugė.

Tą naktį Raudonrožė nuo širdies išsi
kalbėjo su Mulan’a. Ji truputį prisibijo
jo, kad Mulan’a kartais neįkalbėtų Li- 
lien’os Savo tėvui: Lilien’a jai atrodė pa
vojinga konkurentė, kuri, ko gera, galė
tų nurungti jos mylimą Afei’jų.

Raudonrožei dabar suėjo aštuoniolika, 
O Afei'jui—devyniolika. Bet apie jų-

dviejų sužadėtuves Jao’ai nė žodelio. Tai 
labai rūpėjo Raudonrožei. Afei’jus toks 
taurus, mandagus ir toks gyvas jauni
kaitis. Aukštas, laibas, tiesus, toks jis 
jai paslaugus, pasišventęs. Bet toji Ja- 
o’ų tyla... Ji buvo perjauna, kad būt 
klastinga. Jei ji ko nemėgo, ji negalėjo 
veidmainiaut ir nudavinėt, būk mėgstan
ti. O ji nemėgo Afei’jaus sukiužusios 
motinos, savo tetos. Bet dėdė Jao’as 
jai patiko, bet ir jam ji nenorėjo prisilai- 
žinėt, kaipo būsimam šešiūrui, Savo 
meilėj Afei’jui ji darbavosi net ir su 
kaupu, bet jo tėvų linkui ji laikėsi atša- 

'kiai.
Ir ji, nabagutė, vis bijojo, kad tik jo 

nepamest, kad tik jo nenurungtų kita... 
Mulan’a jai paaiškino, kad taip yra dėl
to, kad ji labai myli. Meilė yra nemirš
tanti žaizda, kuri negali užgyti. Žmo
gus išgaišina ką tai, savo sielos dalelę, 
kai jis įsimyli. Ir jis eina ieškot tos sa
vo sielos dalelės, nes jis žino, jog be jos 
jis nevisas, jis nepilna esybė, ir jis nega
li nurimti. Ir tik su mylimuoju asmeniu 
jis vėl jaučiasi visas ir savas.

Mulan’a aiškino taip nuoširdžiai, kad 
Raudonrožė tapo sujaudinta. Mulan’a 
paskui užsiminė apie Sutung’o seserį Su- 
tan’ą. Dabar ji persiskyrusi, gyvena sau 
vienai viena Pekine. 0 juk ir ji mylėjo
si su savo buvusiu vyru, prieš apsivedi- 
mą. Bet tai nebuvo tikroji meilė.

Po santuokos jaunavedžiai pasiliko 
sau ramioj buveinėj, o visi kiti išvažiavo 
iš Šanghai’jaus į Hangčou’ą: tik keturios 
valandos traukiniu. Praleido ten pen
kias žavesio dienas, senam namuke ant 
ežero kranto.

Hangčou’as svaiginte svaigino Mu
lan’a. Nebuvo tai toks didingas miestas, 
kaip Pekinas, užtat toks ramus, toks 
žavingas, toks gludus. Tas išsišakojęs 
ežeras! O aplinkui aukšti kalnai, apvai
nikuoti šventyklomis, pagodomis. Čia 
pietų lelionė, švelnumas ir svaigumas.

O tas ežeras — poetų prilyginamas 
garsiajai Senovės gražuolei. Ežeras, 
kaip ta judrioji moteris, nepastovi, at- 
maininga. Giedrią dieną jis skaistus, 
linksmas, juokiasi, ribuliuoja, 
dieną jis suraukęs ančiakius, 
grėsmingas.

Užsibaigė Didieji Streikai
Pas mus didele švente užsi

baigė. Tokio didelio streiko 
nebuvo šio miesto istorijoj. 
Streikavo General Electric ir 
American Locomotive kompa
nijų darbininkai. Kadangi di
džiuma žmonių dirba., tose, 
kompanijose, tai laike streiko 
mažai pasiliko miestu dirban
čių. Abiejų kompanijų darbi-* 
ninkai laimėjo algų pakęlifną 
18<Z> centų į valanda.

General Electric kompanijos 
streikas prasidėjo 14 d. sau
sio. American Locomotive 
kompanijos streikas prasidėjo 
21 d. sausio.

General Electric kompani
jos su unija kontraktas užsi
baigs liepos mėnesį, o po lie
pos mėnesio turės atnaujinti. 
American Locomotive kompa
nijos su unija kontraktas bu
vo užsibaigęs ir reikėjo atnau
jinti. Tas kontraktas daug pa
gerintas. Kovo 23 d. narių ma
siniame susirinkime vienbal
siai tapo priimtas. Kovo 25 
d. pradėjo darbininkai grįžti 
darban. Kadangi dirbtuvės 
buvo ilgoką laiką uždarytos, 
tai dabar reikia daug ką pa
taisyti. Tai dabar šaukia tuos 
darbininkus, kurie pirmiausia 
reikalingi. Manoma, kad už 
savaitės laiko visi darbininkai 
sugrįš.

General Electric kompanija

buvo išgavus indžionkšiną 
prieš masinį pikietavimą. Uni- 
jistai to nepaisė. Ant rytojaus 
prisirinko daugiau kaip 8,000 
streikierių. Pagal įsakymą po
licijos viršininkų, pradėjo 
areštuoti. Areštavo 18 pikie- 
tuotojų. Ant rytojaus dar dau
giau pikietuotojų prisirinko. 
Policija 
Areštuoti, 
kaltinami 
nereikėjo 
Visi buvo 
kos. Streiką laimėjus, kompa
nijos advokatas atšaukė ap
kaltinimą ir bylą panaikino.

Unijos prezidentas A. Ber- 
bieri pasakė gražią prakalbą 
narių masiniame susirinkime, 
miesto 
didelėj 
buvo, 
rėmė

Binghamton, N. Y bus pranešta spaudoj.
Kuopos Narys.

CLEVELAND, OHIO

Ūkanota 
rūstus, 

Žavingos žilvičiais apaugę

lėj. Ir nežinai, ar tai kalnai pakilo aukš
tyn, kad susitikt su debesimis, ar debe
sys nusileido žemyn, kad susitikt kal
nus. ..

Ž a v i n g ų g a m t ovaizdžių kupinas, 
Hangčou’as visuomet buvo ir tebėra po
etų ir gražuolių Meka. Jo tradicijos se
nesnės net ir už Pekino. Hangčou’as buvo 
pietų sostamiesčiu kur kas pirmiau, ne
gu kad buvo pastatytas mongolų mies
tas Pekinas. Jojo dvi kauprės, pramin
tos dviejų seny bes poetų vardais, per iš
tisus šimtmečius buvo ir tebėra poetų, 
rašytojų, artistų, menininkų buveinė..

} Mulan’a nusisprendė kada nors apsi- 
gyvent šičionai, po tėvų mirčiai. Tai bus 
įsikūnijimas jos gėlingų sapnų apie ra
mų, paprastą kaimišką gyvenimą.

Mulan’a su Sunia buvo nuėjusi pasi
žiūrėt ir savo tėvo krautuvės ir pasikal
bėjo su jos vedėju. O šiaip jie laiką lei
do idilišku aptingimu. Nakčia, kai eže
rą apkloja balsva miglelė, jie sėdėjo lai- , 
vėlėj, švelniam vėjeliui pūsnojant, ir 
klausėsi serenadų, plaukiančių iš, atokes
nių laivelių.

Vieną popietį jie užsuko į moterystės 
dievo maldyklą, savo laimei išburti. Jie 1 
traukė bilietėlius su skirtiniais parašais 
—su orakuliškais posmeliais apie vedy
binę laimę.

Ištraukė Lilien’a, perskaitė eileles ir 
nusijuokė. Sunia patėmijo, kad niekas 
tam netikiu bet tik va... vienuoliai pini
gų prisivyiioja. . Afei’jus irgi nepatarė 
Raudonrožei “laimės” traukti: karn be 
reikalo mėtyt pinigus dykaduoniams vie
nuoliams. Tačiau, kokio tai smalsumo 
kutenama, Raudonrožė šmakšt ir ištrau- ■ 
kė bilietuką. Perskaitė, suraukė ančia
kius — ir suplėšė. Kas ten tokio buvo 
parašyta? Ji nesakė, bet atrodė susirū
pinusi.

, (Daugiau bus)

ir“1 -■WWliifc.'

išsigando ir liovėsi 
Suareštuoti buvo 
už betvarkę. Bet 
nei vienam kalėti, 

paleisti ant paran-

aukštosios mokyklos 
svetainėj, kuri pilna 

Dėkavojo tiems, kurie 
streiką morališkai ir

ekonominiai, minėdamas var
dais, atkartodamas: “Neuž
miršime tų, kurie mus rėmė, 
neužmiršime ir tų, kurie išėjo 
prieš mūsų kovas.”

Buvęs Streikierius.

VOKIEČIAI SIŪLĖ AN
GLIJAI SĄJUNGĄ

Nurnberg, Vokietija. — 
Buvęs Hitlerio užsienio rei
kalų ministeris Ribbentro- 
pas sake čionaitiniam teis
mui, kad vokiečių valdžia 
1937 metais siūle Anglijai 
karinę sąjungą su Vokieti
ja.

IŠ LLD 20 Kuopos Susirinkimo
Susirinkimas įvyko kovo 8 

d., Lietuvių svetainėje. Narių 
atsilankė gražus būrelis.

Pirmininkai A. Navalinskas 
atidarė susirinkimą ir jis iš
rinktas tvarkos vedėju. Taip
gi jis perstatė naują narį An
taną Varanauską, kuris buvo 
priimtas vienbalsiai.

Nutarta pirkti Laisvės nau
jo namo Šerų už $25.

Nutarta pasveikinti dienraš
tį Laisvę su 35 metų- sukakti
mi.

Nutarta pasiųsti sergantiem 
nariam po atvirutę.

Nutarta turėti užkandžių po 
susirinkimo, kaip ir pirmiau. 
Pagamins M. Bekerienė. Ji pa
sižadėjo pagaminti Makarienę 
ateinančiam susirinkime, kurie 
tik norės valgyti. Tegul tik at
eina anksčiau! prieš susirinki
mą, apie 6 vai. vakare. O ku
rie norės po susirinkimo už
kąsti, tiems irgi bus prigamin
ta užtektinai gardžių valgių 
už pigią kainą/ Nuo šio susi
rinkimo užkandžių ir gėrimo 
pelno liko $9.70. Kreditas pri
klauso M. Bekerienei už pasi-. 
darbavimą, prirengiant vai-• 
gius. Jai pagelbėjo išduoti va-j 
karionę Paulina Bakšienė ir J. i 
K. Navalinskienč.

Apie ateinantį susirinkimą

Apie Ligonius
Serga K. Juozapaitienė. Jau 

kelinta savaitė turi skausmą 
rankoj. Yra po daktaro prie
žiūra. Sveika būdama daug 
darbavosi Lietuvos žmonių pa
galbai.

Serga J. Sadauskas, kuris 
gyvena Cortland, N. Y. Sa
dauskai ten išsikraustė gyven
ti prieš metus laiko. Nusipir
ko stambų ūkį. Dabar yra to
lokai nuo mūsų miesto. Jie 
abu yra LDS 6 kuopos nariai 
ir Laisvės skaitytojai.

Linkiu ligoniams greito pa
sveikimo.

J. K. Navalinskienč.

Greit Palengvina žiauria

STRĖNŲ GĖLA
Maloniam palengvi
nimui band)k šį sva
rų, lengvą. patikrin
tu būda atliuosuoti 
paprasta strėnų Rė
ja. Tik uždėk vieną 
Johnson’s BACK 
PLASTER’! ant pat 

___ skaudamos vietos.
Švelnūs jo vaisiai palengva ŠILDO jum 
nugarą, lengvina skausmą ir suštyvėjimą. 
Šilta multino priedanga apsaugo nuo per
šalimo—suveržia ir prilaiko—jautiesi pui
kiai ! Pagamina Johnson & Johnson.

Visose vaistinėse.

W VlWVl\ BACK PLASTER

Telef. HUmboIdt 2-7964

, JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
LaidsIuviŲ Direktoriai

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

Sekmadieniais nėra valandų.VALANDOS:

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

DR. I. E. LEVY
OPTOMETRIST

Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:

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

CLEVELAND 3, OHIO.
Telefonas: Express 1244.

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

pritaiko akinius.

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GR^fND ST. BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines,

j ' v ■ ' »• « .

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

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ’ŠEŠTADIENI
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Liūdesio valandoj kreip- • 
' kites prie manęs dieną * 

ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų Šermenine. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis J 
būsite patenkinti. •

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2173 . ATDARA VAKARAIS^ I

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Ml Vernon St. S 
PHILADELPHIA, PA. J 

Telefonas Poplar 4110 *
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Pageidaujamieji Nauji 
Išradimai

ną už gaujos/, geresnes inė-
džiagos išradimą ' biliąrdiį' WHOLESALE An6 RETAIL 

t n I i i I.*’ wi n . I .• • i I ui. _ __ _ . _

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Stipresnių Metalų Reikalas
•Reikia daug stipresnių 

Sudėtinių metalų, kurie ga
lėtų atlaikyt didesnius karš
čius, negu iki šiol, norint 
atominę jėgą pakinkyti pra
monei ir kitiems civiliams 
reikalams.

rutuli ūkams (“pulrumių 
bolėms”). B e d a r y, damas 
bandymus, jis išrado- svar
bių dirbtinę medžiagą ‘ 
luloidą.. O celluloidas buya 
pirmatakas į nylono išradi
mą. J. C. K. ’"

Jungi Tautę Saugumo 
Taryba ir Jos Veikla

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby 'given that Licence. No.1 
EB 2212 has been issued, to ^h& bndirsigpfed 
to sell beer, at‘retail pnder'.ScoŲon , 107 of 
the Alcoholic1 BeVeragb Cohtrol Law1 at 
413 Smith'. Street, Borough ^of Brooklyn, 
County of Kings, to bo. ’ cohsUmed orr thd 
premises, . . , ■ (

GEORGE BROWN , .
, (Black Cat Cafe);
413 Smith St., Brooklyn, N. Y.

Gyduoles
Dar nėra jokių tikrų gy

duolių nuo vėžio ligos. Stin
ga sėkmingo gydymo nuo 
beprotystės. Yra išrastas 
instrumentas pažinimui, ar 
areštantas meluoja, bet jis 
ne visuomet pažįsta ūielagį 
ir pats kartais pameluoja.
Ne Specialistai, 6 Išradėjai

Svarbių išradimų yra pa
darę ne tik mokslininkai, 
specialistai savo - srityje. 
Tarp išradėjų nemažai ir 
šiaip žmonių. Pavyzdžiui, 
spaust u v ės darbininkas 
John Hayat, kalvio sūnus, 
norėjo laimėti $10,000 dova-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) / ...1 
taip aiškina Jungtinių Tau
tų Čarterį, kad tik jiem vie^ 
niem priklausytų atmetimo 
teisė (gal dar anglams, jei
gu jie bus geri), bet jokiu 
būdu ne rusams. Tokia gi 
nuotaika ne tiktai kenkia 
didžiųjų tautų vienybei, bet 
gręsia pavojum ir pasauli
nei taikai.' ' J. C.

NOTICE is hereby given that Li<fen»o No. 
L 5485 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at rę.tail under Section 
107 of the ^Alcoholic Beverage Control Law 
at 436 7th Ayo., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MICHAEL P. DONZA & 
THOM AS J. D0NŽA 

, (GI Twins)
436 7th Ave.. I’ Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that Licęnšo. ,No._ 
RL 1874 haS beCn issued to ,tljc undersigned 
to sell beer, wine ■and liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic ■Bovcf’Agd Control 
Law at 112 Atlantic Avenue, Borough . of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

ĖDMOND HOURICAN,.
112 Atlantic Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 1699 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4223 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

EDMOND
4223 — 2nd Ave.,

the

Y. R

Cliffside, N. J

Padėka
Noriu padėkavoti tam geram drau

gui Hartforde, kuris pranešė man 
apie giminaitį Masaitį. širdingai ačiū 
už pranešimą ir paaiškinimą kas link 
MasaiČio mirties. Gaila, kad nepa
žymėjote savo antrašo. Julytė 
Devetsko, 261 Park Ave., Weehaw
ken, N .J. 1 (75-77)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KRIAUČIŲ 

DIRBTUVĖ
Gerai įtaisyta dideliam bizniui: 

siuvamos mašinos. 3 prosijamos 
visi kiti įrengimai kriaučiškai dirb
tuvei. General Clothing Co..
168 Roebling St., Brooklyn. Turime 
greit parduoti. Priežastį' pardavimo 
sužinosite ant vietos (80)

4 
ir

Parsiduoda 103 akrų farma, 
gyvuliais ir be gyvulių. Namas su 
daugiau kaip 7 kambariais, elektra 
ir šviesa per visą namą, žemė pro- 
duktinga, yra keletas vaismedžių ir 
miško apie 7 akerių. Randasi notoli 
dviejų miestų ir villages. Geras ke
lias, School busai eina pro namą. 
Kas nori geros farmos, prašome 
rašyti laiškus, gausite pilnas infor
macijas. Priežastis pardavimo — ne- 
sveikavimas. L. J. Kasper, R.F.D. 1, 
Marcy, N. Y

Vietos Žinios
Triukšminga streikų banga 

šioj apylinkėj jau aprimo. Di
džiumos dirbtuvių darbininkai 
gavo pakelti uždarbį nuo 10 
iki 19 nuošimčių.

Nors darbininkams pakelta 
po keliolika centų daugiau, 
bet fabrikantai, kaip ameriko
nai sako: “They catch you 
coming and going.” Pakelda
mi darbininkams uždarbį, kar
tu pabrangino ir išdirbinius. 
Apart to, Aluminum Co. išsi
kovojo iš darbininkų taip va
dinamą “Stagger” sistemą. 
Mat, darbininkai, išbuvę strei
ke per keturias, savaites laiko 
ir kada kompanija pažadėjo 
pakelti algas 19 nuoš., tai dė
lei kompromiso 
pagal “Stagger” 
gal tą “Stagger” 
taip:

Fabrikas dirba
nas per savaitę, bet darbinin
kai dirba tik 5 dienas. Jei dar
bininkas dirba 
sekmadienį, 
pirmadienį
Kompanijai nereikia viršlaikio 
mokėti už šeštadienius ir sek
madienius, bile tik bėgyje 7 
dienų savaitė neviršina 40 va
landų darbo. Tokia darbo ap
linkybių padėtis tęsis, pakol 
šio naujo kontrakto terminas 
pasibaigs.

sutiko dirbti 
sistemą.
sistema

v

ištisai 7

(80)

farma. 
prista- 
Gcros

Pa
yra

die-

šeštadienį ir
tai jis nedirba 
ir antradienį.

Parsiduoda 75 akrų gera 
Savininkas verčiasi sūriais ir 
to kostumeriams miestuose, 
įplaukos. Seni žmonės, sūnus išva
žiuoja į miestą, todėl priversti par
duoti. 8 kambariai, maudynės, elek
tra, telefonas; 2 daržinės, upelis, 
ežero krantas, dideli vištininkai, ar
ti Middletown, N. Y. Kreipkitės j 
Fred Schoelkopf, Otisville, N. Y.

(75-76)

Reumatiški Skausmai
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NOTICE i$r hereby gjven ..that, LJfcp<<\ Nqa 
RL 1713 has been issued to the undersigned' 
to sell beer, wine and Jlqu'or ,ąt ręįail dndęr 
Section 107 of the AlcohpHp Beverage Control 
l4iw at 75.9 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, Coiinty of Kings, to be- consumed 
on the premises. ■;

ESTHER blSLER
’! (parkside Tavern) , i
759 Gales A vol, Brooklyn, N. Y. T

n6tiCĖ is hereby givep that „'£lcehį’e,,No. 
RW 714 had'bęen i.ssuęd t(> „the undersigned 
to sell beer and, wine at petal!.Under Section 
107 of thb Alcphqllc Boveragp Control Law 
at 2123 Emmons Avė., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

EUGENE RUOCCO- 
(D-B-A Jean’s Clam Bar)

2123 Emmons Ave., Brooklyn, N.

X’cnKlas Puslapi!

the

Y. T

NOTICE is hereby given .that License No- 
RL 6311 has been issued to the un'dersig'ned 
to sell beer, ydue »»d liquor at retįai), tinder 
Section 107 of the Alcoholic Bcveyisfe Control 
Law at 2029..-Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, Couhty of Kings, to bp consumed 
on the premises. t .

. , . FRANK SULENSKT 
2029 Pitkin Ave., ' Brooklyn, N. Y.

, ....... ...... ,
NOTICE |s hęręby given that .License No. 
RL 5020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wipe and .liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 73 Grand Street; Borough , of 
Brooklyn, Cpunty of Kings, to be consumed 

the premises.
ANTHONY TAUTKUS

Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE. Id .Hereby given that Llqch82 .No. 
RL 6095 has been issued to the undersigned 
t6 .sell beer, wine and.liquor at retail, pnder 
Section 107. of the Alcoholic Btverage Cpntro! 
Law at 188-190 Grand .Street, Borough of 
Brooklyn, Cpunty of Kings, to' be consumed 
on the premises.
GYMNASTIC. ASS’N OF POLISH FALCONS 

OF AMERICA. NEST NO. 14 OF 
WILLTAM8BURGH, INC.

188-19.0 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1383 has been issued to the undersigned 
to sell beet^ wine and liquor at ,retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cpntrol 
Law at 31 So. 3rd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GOODARD
31 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAIv

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ AUDĖJŲ

on

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
2nd Avenue, Borough qf 

of Kings, to be consumed'

HOURICAN 
Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4316 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 137 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

5th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

w >**aav>j/’* i ...

EDMOND HOURTGAN
137 — 5th Avenue, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License ^io. 
RL 4345 has been issued to the undersigned 
to'- sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 168 Marcy Avenue, Borough ,,ęf 
Brooklyn, County of Kings, to be Consumed 
on the premises. , ■ v

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB,. INC.
168 Marcy Ave.. Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6548 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 96 Berry 
Brooklyn, County of 
on the premises, 

STEPHEN
Į 96 Berry St.,

Street, Borough of 
Kings, to be consumed

J. salAyka
Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given .that License Itfo. 
RL 4293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, w(nc and liquor at> retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage .Control 
Law at 1387 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on thq premises. , \ „

MICHAEL O’BRIEN & HUGH GAVIGAJf 
1387 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1739 haa been issued to the unersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 144-46 Greenixiint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, tq be consumed 
on . the premises.

DIEGQ SCIApBARRASI
114-46 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y. R

" J

ALDLD 77-ta kuopa smar
kiai ruošiasi prie kazyriy ba
liaus, kuris įvyks sekmadienį, 
5 d. gegužės, Chas Stephans 
salėj, nuo 3-čioš vai. po piet.

Bus valgių ir gėrimų, o ka- 
zirninkai gaus 
žus. Prašome 
draugų įsitėmyti

puikius prai- 
ir apylinkės 

gegužės 5-tą.
Kazys S.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius* kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

I .• \
TJŽrašykit Laisvę Savo Draugui,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1829 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 349 Central Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PFEIFFER 
(Central Palaeo Cafe)

Central Ave., Brooklyn, N.

73

NOTICE is hereby given thąt License No.' 
RL 1704 has been issued to the' undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law ąt 434 Humboldt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONIO BOCCIO
434 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given .that IJccnke No. 
RL 6858 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at,. 12ĮJ Glcpmprc Ąvenuę, .^orough of 
Bnsiklyn, County of Kings, to be consumed 
on the preipjscs.. . , • ,

KONStANTY PUCZYNSKt.
123 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thąt,. Licence No. 
RL 1544 has.been issued to the Undersigned 
to ?ell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Control 
Law at 1,47 Thames jStrcet, Borough of 
Brooklyn,. County of Kings, to lie consumed 
on the premises. ....,.
JOHN WIGNES & JOSEPH SHAPOLAS 
147 Thames St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1445 bast been Issued to the undersigned 
to sell beer, wipe and liquor at retail, under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Control 
Law at 1550 Fulton Street, Borodgh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, , ■ . ,

JOHN M. KENNEDY 
(Capitol Bar & Grill)

1550 Fiilton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hęręby givcp that License No. 
RL 5192 has been' issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor .gt retail under 
Sectton 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 35 Lincoln Road, Boropgh of 
Brooklyn, County of Kings, to be -consumed 
on the premises.

TIMOTHY MORIARTY
35 Lincoln Road, * Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lav/ at 315-17 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, Cpunty ęf Kings, to be consumed 
on the premises.

TIMOTHY MORIARTY
315-17 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given . that License No. 
RL 4244 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine, and. liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 144 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHAS. P. FIEDLER ;
144 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenser No. 
RL 4265 has been issued to the undersighed 
to sell beer, wipe an^ liquor, at retail tihder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 899 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES G. ANAGNOS 
College Rest. Bar & Grill

Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.899
'...v s C ~ -• ■ : ■

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6360 has been (ssued tį> the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bęverąge Control 
Law at 98 Thatford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises,

IRVING
98 Thatford Ave..

Kings, to be consumed

I. SMITH
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7204 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Scc.tjon 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1318 Avenue M, Borough of 
Brooklyn,. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STAGE FIVE REST.. INC. 
1318 Avenue M, Brooklyn, N. Y.
i . *“ ;■ •. r ■■ ji
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6280 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at. 245 Vanderbilt Street, Borough of 
Brooklyn, (įounty of Kings, to be consumed 
on the premises. «

WINDSOit TAVERN, INC.
225 Vanderbilt St., Brooklyn", N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 6558 has been issued, to the undersigned 
to Bell beer, wine and liquor,at retail under 
Section 167 of the Alcoholic Beverage Control 
Ųay/ at, 430 Ridgewood Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ...

JOHN AMATO
430 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3555 has been issuer! to the undersigned 
tp sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Ąlcohoijc Beverage Control 
Law at 277 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNE VASIKAUSKAS
277 Grand St., Brooklyn, N. Y.

319 R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1473 has been issued to the undersigned 
to sęll beer, wipe and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1-139 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS M. GILLESPIE
1439 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1559 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5702 — 6th, Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

EDWARD KIERAN
5702 — 6th Ave.. Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No,. 
RL 4305 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 'and liquor at retail under 
Section 107 of'the Alcoholic Beverage Control 
Law at 158 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HELEN PAVILANSKY 
158 Grand St., 1 Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1728 has .been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 37-38 Newkirk Plaz.a & 615 Mar-, 
borough Road, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

STEPHEN MORIARTY 
(Moriarty’s Cafe) 

37-38,. Newkirk Plaza & 
615 Marborough Road , Brooklyn, N. Y.

NOTICE' is hereby given , that License No. 
RL 8582 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1261 Flushing Avpnue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. . .

WALDEMAR FISCHER & 
GUSTAVE KUNZE 

Fischer’s Bar & Grill
Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.1261

NOTICE is hereby given . that license Flo. 
RL 6556 has boon issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the „Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Law at 1120 — Broadway, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

SAM HA1MSON & LOUIS 
Hildanne Restaurant & 

1120 Broadway,

RACHLEFF 
Bar 

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
DW 76 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine at, retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed off the premises.

SPENCER WINE CORP.
141-153 Spencer St., Brooklyn, N.

to

NOTICE is hereby given that License No. 
W 24 has. been issued to the unjersigntsl 
to sell wine at retail under Section 10.7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
ąt 50 Slone Avenue, Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed of? 
premise?. s

ROSE LORENZO. EXEC. EST. OF 
FRANK LORENZO

50 Slone Ave., Brooklyn, N.

the

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

Stablių Nereikalinga
• 48-VALANDŲ SAVAITĖ

Kreipkitės į

EMPLOYMENT OFFICE
STATE & CLINTON STREETS 

TRENTON, N. J.

THERMOID COMPANY
WHITEHEAD ROAD, TRENTON, N. J

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

(76)

BĮ

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORĖS

VIENA ADATA IR MERROW
M ALINOS

TAl^GI RANKOM SIUVĖJOS
ARMHOLE FELLERS IR 

KAMPUKŲ PRISEGIOTOJOS 
PUIKIAUSIA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS
KREIPKITftS

PHOENIX CLOTHES
RACE IR COURT STREETS 

ALLENTOWN, PA.
Phone ALLENTOWN 3-7532

....... , (81)

PATYRĘ

STALIORIAI 
IR RAKANDŲ FFNIŠERIA!

DIDELEI RETAIL.
RAKANDŲ KRAUTUVEI 

PASTOVUS DARBAS
KREIPKITĖS

GEORGE B. CLARK 
CO.

NOTICE is hereby given . that License No. 
RL 6286 has been issued to the undersigned 

j to sell beer, wipe and liquor at, retail under) 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I<aw at 2243 Kimball Street, Borough . of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

GUSTAV
Kimball St.,

Kings, to be consumed

2213
J. HARMS

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4238 has been issued to te undersigned 
to sell beer, wine and. liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverąge Control 
Law at 1058 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ,.!. McNIECE.. ADM..
1058 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

. , 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.

1057 BROAD ST., 
BRIDGEPORT, CONN.

(?«)’

REIKALINGOS 
MERGINOS AR 

MOTERYS 
PERPAKAVIMUI 

TOMATOES 
Pageidaujama Patyrimo

v Bet ne Būtinai
KREIPKITĖS

YECKES-EICHENBAUM, INC. 
t 64 CORNELIA ST.

(CBtAPEL STREET MARKET) 
NEWARK, N. J.

VYRAI ir MOTERYS
MALE and FEMALE

(77)

GREVERUOTOJAS 
CHASERS, ROUTERS 

l>rie misingio ispaudimui dies ir molds. 
$1.75 J VALANDĄ PRADŽIAI 

2 SAVAITES V AKACIJŲ,
2 SAVAITĖS LIGOJE PAŠALPOS; 
ŠVENTĖS PILNAI APMOKAMOS.

DAUG VIRŠLAIKIŲ
UNITED ENGRAVING WORKS 

150 W. 22nd ST., NEW YORK CITY 
•. (77)

SANDĖLIO VYRAI 
APVALYTOJAI 
Nuolatinis Darbas 

421/2 VALANDŲ—S DIENOS 
Puikiausia Proga 

Matykite Mr. Gordon * 
GIMBEL BROS.

Long Island City Warehouse 
RAWSON STREET

(77)

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs_ Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažąį 

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

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tabletę 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletėlių į 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-Complex 
Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turį di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yrą patenkinti, itaipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prlsiuntimą mes ap
mokame.

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

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletėlės, kurios yra sudarytos iš geros
rūšies įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už 
1060 tabs. $4.50. \

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

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.

NOTICE is hereby given that License No.’ 
RL 1370 ha» been issued to the u'rtdcrslghed 
to sell beer, wine and liquor, at retail under 
Section 107. of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 33 Hudson Aveni/c, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, be consumed 
on the premises. •' ,» •

LUDĖIKOS ALEKSEJUS
33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1644 has. been issued to tbp undersigned 
to sell beer, wine and liqupr at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 166 Columbia Street, ;BorpUgh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. <

JOHN PONTES
166 Columbia St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given thąt License No, 
RL 7646 has been issued to the undersignci) 
to sell beer, wipe and liquor at, retail under 
Section 107 of,the Alcoholic Beverage -Control 
Law nt 291 Van Brunt Street, Borough of 
Brooklyn, County of King.*), to be consumed 
on the premises.

NELLtE ZYMBOROAYSKY
291 Van Brunt Št., ' ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1857 has been issucįd to „the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cohtrol 
Ihiw at* 1128 Bedford Avėnue, BorpUgh of 
Brooklyn, Coh’nty of Kings, to be čoitHiimėd 
on the premises. , ,

„JAMES F. MctAUGHLIN. JNC.
1128 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
L 5407 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at, retai) under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1611 E. 19 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. ,, ,, ,,

HARRY & DOROTHY BERMAN 
1611 E. 19th St., ’ Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1602 has been issued to the undersigned 
to sell beer, .wine and liquor at,, retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 657 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HEMRY BEHRENS
657 — Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Liceniie No. 
RW 709 has been,, issued to the undersigned 
to sell beer and wino at fėtail under Sectioh 

,107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 269 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
^County of Kings, to be consumed on the 
premises. , .u . , . ,

HENRY KERN
269 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Ljcense No. 
RL 1592. has jjeen issued , to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at yeUa.il under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law . at. 4520 ,— 11th Avenue, Borough , of 
Brooklyn, Codnty of Kings, to be consumed 
oh the premises.

VINŲENT W. FRANZONE 
Royal Cave Restaurant

4520 — 11th Ave., Brooklyn, N. Y.

PAGEIĖIAUJAMI GERAI
APMOKAMI DARBAI 
tuoJau biiODAMi

VYRAMS IR MOTERIMS
. KAMBARYS, VApGIS IR 

APSKALBIMAS PASIRENKANT .
METINĖS APMOKAMOS VAKACUOS

GAUSOS LIGOJE PRIEDAI , 
PAGAL VALSTIJOS ATSITARNAVIMĄ 

IR CIVIL SERVICE
SLAUGĖS IR PADĖJĖJOS 

PAGELBIN1NKAI PIENINĖJE 
PAGELBJNINKAI VIRĖJAI 
VIRTUVĖJE IR VALGYMO 

KAMBARYJE PAGELBININKAI 
MOTERYS PATARNAUTOJOS

Kreipkitės Asmeniškai ar Rašykite.
MORRISTOWN 4-1800

N. J. STATE HOSPITAL
ėRĖYŠTONĖ PARK, N. J.
.....

HELP WANTED—FEMALE
ALINGOS MOTERYS

SIUVAMŲ MĄšlNŲ 
OPERATORĖS 

MERGINOS ABELnAM
DARBUI 

BROOKLYN TEXTILE BAG 
MANUFACTURER

NUOLAT. VIRŠLAIKIAI, JEI 
PAGĖIDAUJAMA. GERA ALGA.

APMOKAMOS VAKACIJOS 
NEMOKAMAI NELAIMĖJE, SVEIKATOS 

IR POMIRTINĖS APDRAUDA. 
IDEALIŠKOS DARBO S4LYGOS 

MODERNINIAME FABRIKE 
MATYKITE MR. SRlTZ

390 WYTHE AVE.
, (Arti Williamsburg Bridge) , 

BROOKLYN • 2-ROS LUBOS
................   ... (78)

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 528 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
1Q7 of t he. Alcoholic Beverage Controj Law 
at 42 Beard Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises, , ( ... , , . .

WILLOW’S TAVERN & RESTAURANT 
42 Beard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given t that License No. 
RL 1541 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 225 Frankliq Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

SAUL JONAS
225 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTipE is hereby given that License Nd. 
RW 672 has been, issued to the undersigned 
to sc)l beer ąpd ,wino at retail; unjler Section 

'i07 of the- Alcoholic Beverage Control Liw 
■ąt „ 1428 DeKalb Ave., Borough' of Brooklyn, 
County of KingS, to be consumed on the 
prdmiseš. . . ,,

SAVERIQ, BENT1VEGNA 
, Silm’d Tavern

.1428 DeKalb Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thąt License Np. 
RL 5196 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ahd, liquor,, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Kingston Avenue, Borough of 
Brooklyn, „County of Kings, to be consumed 
on the premises. • . .-

Morris, haimowitz
DOMINICK CARULLO

133 Kingston Ave., Brooklyn, N.

Natijd Laisyėi prenurne- 
ratotitftis , gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink š0vb pažįstamą, sa' 
vo kdimyh3t kuriš dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
LaiW!

Y.

W HOLES ALE AND RETA IL 
Beer, Wine, Liquor

WONDER LIVE FOUNDATION
6I64B—Metro Sta., Dept. C

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 5095 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 284 Scholes Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. CHARLES VICUNA^
284 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 8420 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ąt retail under 
Section 107 of tho Alcoholic. Bevbrage Control 
Law at 574 Atlantic, Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. . ,> .the premjIej-^

Los Angeles 55* Callf* 574 Atlantic Avė.

NOTICE is hereby glveg that License No. 
iRL, 1604 has been issued to tho undersigned 
io sell beer, wine and liquor at retail under 

^Section 107 of; tho Alcoholic JBevoruge Control 
.Law at 85 (North 7th Street, Borough of 
Brooklyn,. County of Kings, to bo consumed 
on the premises. , ,

SOl-’IA LAG'HTARA
85 No. 7th St., Brooklyn, N. Y.

EtOTfCE is hereby given that License Mp> 
RL , 5074 hat, been issued, to the undersigned 
to soli bCer, wine and liquor at retail under 
Section .107 of the Alcoholic Beverage. Control 
Law at 86 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUCIA VObt MINNEN
86 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

N6t1CE’ js hereby given that License No. 
RL. 1709 lias been issued (p.tlie undersigned 
to . ąęJŲ beer, wine aiid Hqupr,kut, rpUtll under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 

<qaw at 440Į 5th Ąyęnuo, Borough of 
' Brooklyn, County of Klngd, to be coftsumed 
on the premise^; . ...

ANNE BOYLE.
Hrooklyti, N.*Y< ‘4401 — 5th Ave.,. Jt. iT.

■■ ■. I ..
iraM

NOTICE is hereby given (hat License No, 
RL 1447. .has .been issued to tho undersigned 
to,,6eU boer, wine an<J liquor at retail • under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at Rockaway P’,kway, Borough ,of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the' premises. „ , ,

FRANK DUMCHES . 
1425 Rocwrway. P’kway. BrobkŲ ff, ■ N. Y.

NOTICES is hereby given that License No. 
RL 6088 , has been issued to the undersigned 
to sell, beer, wine and liquor at retail under 
Section J.07 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 212 Berry Street, Borough of 
Brooklyn* County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ŠZYMASZEK
21‘j Berry St., ^Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hęręby given that License N<>. 
RL 3505 has been Issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107. qf the A|cohollc Beverage Control 
Law 1698 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn,. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

' STEPHEN AVANZINO
Black Horse Tavern .

, 1698 JIoBti'affd AXe., - Brooklyn, N. Y.

REIKALINGOS 
MERGINOS lit MOTERYS 

PIRMAM ŠIFTUI 
7:20 A. M. IRI 5 P.M. 
AR ANTRAM S1FTUI 

4:15 P. M. IKI 10 P. M. 
Lengvas, švarus, linksmas darbas 

prie Ideališkų darbo sąlygų. 
Patyrimas Nereikalingas.

Mes jus išmokysime ir jūs būsite 
apmokamos laike mokintmosi.

KREIPKITĖS Į 
EMPLOYMENT OFFICE OF 

THE
F. W. SICKLES CO; 

165 FRONT ST.
CHICOPEE, MASS...

. . ..............   (77)

MOTERYS VALYTOJOS
Nuolatinis Darbas
VALANDŲ—S DIENOS

Puikiausia Proga
Matykite Mr. Gordon

GIMBEL BROS.
Long Isląnd City \Varehouse 

RAWSON STREET

42i/2

(7?) 
»

yeUa.il


BeStas HislapU Palove—Liberty, Lithuanian Daily

NoHYoiliP/feWZiniot Padėka

Jūrininkai Simpatingi Partijos Jau Pasiruošia
Komunistams Rinkimams

Studentai Buvo Išbarti z 
ir Pasimokėjo

New Yorko jūrininkai komu-i 
nistai turi didelį pasisekimą jū-Į 
rininkuose, kaip skelbia 
Lennon, partijos naeionalis ma
rinų koordinatorius angliška
me darbininkų dienraštyje Dai- j gubernatoriaus 
ly Workeryje. rinkimuose.

žinoma, pasisekimas ateina) ankstybo susiiūpinimo jau
, kad ateinantiems rinki- 

Imams dedama daug svarbos. 
Tačiau nei viena partija dar 
nėra aiškiai pasisakiusios kan
didatų nei partinių susigrupa- 
vimų klausimais. K 
raportai-girdai, tūli 
patirti, kaip atsineš kiti.

Vyriausi kol kas iškelti r? 
porta i ar spėliojimai yra šie:

Būk demokratai 
į gubernatorius 
James M. Mead

Artinantis nominacijų laiko
mi tarpini, visos partijos susirūpi

nusios, kas ką nominuos ir kas 
ką rems ateinančiuose valstijos 

senatorių

tiktai pastangose. Kas nors 
ri darbuotis, rūpintis. Ir dabar 
tiniame savo vajuje, kuris tęsis 
iki birželio 1-mos, komunistai 
yra pasiryžę tas simpatijas pa
versti aktyvia spėka — simpa
tikus gauti nariais.

Kaip tas sekasi? Lennon nu
rodo, kad vienam laivui, turin
čiam 112 įgulos, sustojus New 
Yorko porte, 91 išsivežė savo 
pakeleivinguose maišeliuose ko
munistų literatūros, Studijuoti 
kelyje. Prižadėjo sugrįždami, Trmnanas jo kandidatūrą 
pasakyti, kaip jiems patiko. I.siąs. Dėlto demokratai 

, Septyni iš jų jau pirmiau buvo! kad ir darbiečiai 
kai ką skaitę ir nemažai girdė-'sleitą.
jų apie komunistus — tie išsi- ..... .

' vežė nario knygutes ir planus) )al )ie( 1*u (.ai 
pirmam kuopelės mitingui antj^.’1 neVztlu 
]aiv0 prisimena, jog darbiociai butų

Kito laivo įgula, .''.0 dovy-) Mead 1942 metais> kada 
nių dešimtų, parėmė Komunis-r 
tų Partiją finansiniai, o keturi 
įstojo nariais. New Yorko por- 
tas jau gavęs 78 naujus nai'ius. 
Linksmi newyorkieciai suteikė 
paramos Bostono ir Philadel- 
phijos portams, kad darbas ei
tų.

Šie yra tik pavyzdžiai, sako 
komunistai jūrininkai. Tokių 
laivų su panašiu atsiliepimu 
yra daug. Ir panaši padėtis yra 

- ant sausžemio.
Brooklyno Lietuvių Komunis- 

, tų Kliubas taipgi yra pasimo,- 
jęs gauti naujų narių ir atgauti 
dėl tam tikrų priežasčių pasi
traukusius prieš keletą metų.

ia visokie 
gal tikslu

nominuosią 
senatorių 
kad prez.

rem- 
tikisi,

paremsią jų

jis buvo prezidento Roosevelto 
kandidatu. Tačiau atsinešimas 
gali būti visai kitas, kada jis 
bus prez. Trumano kandidatu. 
Tarp Roosevelto ir darbiečių 
santikiai, kaip žinia, buvo 
draugingi. Darbininkų su prez. 
Trumano administracija santi
kiai yra prasti.

Mead anais metais pralaimė
jo dėlto, kad jam priešinosi 
Farley, tuomet, kontroliavęs 
Now Yorko valstijos demokra
tų organizaciją. Sakoma, kad ir 
dabar Farley priešinasis nemi
na v imu i Mead.

Republikonuose kol kas nesi
girdėti, kad būtų išstatomas 
kas nors prieš Dewey, dabar
tinį republikoną gubernatorių.

J senatorius, manoma, demo
kratai statysią buvusį guberna
torių Lehman, Spėliojama, kad 
jis tik dėlto pasitraukęs ir iš 
UNRRA vadovybes.

Spėliojimai, be abejo, tęsis 
iki oficialių nomincijų, kurios 
įvyks rugpjūčio 20-tą.

Dvylika jaunų studentų iš 
New Utrecht vidurinės moky
klos, kartu su suaugusiais vy
rais rūkoriais, buvo pašaukti 
pas teisėją Hirsimaki, Coney 
Island teismabutyje, pasiaiškin
ti dėl rūkymo subvėse. Juos 
skundęs specialis policistas 
Walter McDonald sake, kad, 
apart rūkymo, jie traukiniuose 
kūle lermą, prilaikinejo duris, 
buvo kitiems keleiviams prie
žastimi nemalonumo ir rūpes- 
ties.

Teisėjas studentus išbarė, sa
kydamas, kad kuomet miesto 
visi gyventojai moka Už 
mokslą, jie tai visuomenei 
skolingi, jeigu ne daugiau, 
nors mandagiai užsilaikyti,
baręs, uždėjo po $2 bausmės, 
kaip ir visiems.

jų 
yra 
tai

siuomi išreiškiu širdingą pa
dėkos žodį visiems mano ligoje 
mane lankiusiems ypatiškai ar 
per laiškus padrąsinusiems nu
galėti j si kerėj tįsią ligą.

Ačiū giminėms ir prieteliams 
už atlankymą ir suteiktas man 
dovanėles. Pądėkavoju K. ir 
Ver. Milinkeyičiams, R. ir Pet. 
iCollins, M. ir A. Klimams, V. 
ir A. Paukščiams, A. Balčiūnui, 
W. Baltrušaičiui, A. Bayerčie- 
nei, K. ir J. Anskiam, S. Bru- 
sokui, draugam Gabalam, Vi- 
nikaičiam, Ag., Vitortienei, (O. 
Klimutei) Cooke, M. Baltučkie- 
nei, Bikulčiui, A. Feifer, P. Ma
čiui, d. Navadauskui iš Water
bury, Conn., Ant. ir Eug. Be
niui iams iš'East Paterson, N. J., 
J. L. Mockaičiam iš Bridgeport, 
Conn., A. Valinčiui iš Pittston, 
Pa.

Varde mane lankiusių bei ap
dovanojusių ‘paskiriu $5 Vil
niaus Ligonbučiui.

Petras RiePauslcas.

Susirgimai Tymais 
Daugėja

Apie 1,300 susiringimų ra
portuojama kas savaitė Miesto 
Sveikatos Departmental pasta
ruoju laiku. Tačiau veikianty
sis sveikatos komisionierius Is
rael Weinstein sako, kad su
sirgimų gali būti apie tris syk 
tiek, nes ne visos ipotinos šau
kia daktarą tymais susirgu
sioms vaikams.

Dr. Weinstein pataria šauk
ti daktarą vaikams susirgus 
sunkiu “šalčiu” su aukšta 
temperatūra (iŠ karto tymai 
atrodo į paprastą “šaltį”). Jis 
sako, kad gydytojai šiemet, 
pirmu kartu, turi pakankamai 
vaisto vadinamo gamina glo
bulin, 
kraujo,
išvengti tytnų mažiems 
kams ir palengviną jau susir
gusioms, prašalina pavojų mir
ties. Vaistą gydytojams Svei
katos Departmcntas duoda 
veltui, gaudamas jį iš Raudo
nojo Kryžiaus kraujo banko.

Nuo pradžios metų iki šio 
laikotarpio New Yorke viso 
buvę 7,601 susirgę ir 2 mirę 
nuo tos ligos. MiVtys veik iš
imtinai atsitinka tarp mažiu
kų kūdikių, iki 3 metų am
žiaus. Visoje šalyje šiais me
tais jau buvę 122,429 susirgi
mai tymais.

Pirmadienis, Balandžio 1, 1946

Palaidojo Andriu 
Malinauską

Praeitą ketvirtadieni, kovo 
28, tapo palaidotas Andrius 
Malinauskas, apie 85 metu am
žiaus. Velionis Malinauskas per 
daugelį metų buvo nuolatinis 
Laisvės skaitytojas ir klasiniai 
susipratęs žmogus. Jisai mirė 
pirmadienį, kovo 25, staiga, vi
sai nesirgęs. Gyveno po num. 
18 Ainslie St. Paliko žmoną 
Anna, sūnų Viktorą ir dukteris, 
Mary ir Juzę (Guzikienę).

Rep.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

serumo iš žmogaus 
Tas serumas padeda 

vai-

nenuginčino

I Nesaugioje Sistemoje Attostogavo Pas Tėvus
Yorko 

penkta- 
už ter- 
kiti 31

Fihos-Teatrai Pribuvo Cirkas
Tel. SOuth 8-5569

ženklas.

RADIO CITY MUSlrC HALI

ma-

n

Senos Stampos

Lankėsi Laisvėje
toli-

2

>I

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Dennis King, Susan Douglas ir Reinhold Schunzel 
vaidina rolėse klauno, gražuolės raitelės ir turtingo ba
rono, naujame Teatro Gildijos perstatyme iš Andrejev 
veikalo “He Who Gets Slapped,” Booth Teatre, N. Y.

ROXY TEATRE
Rodoma filmą “Doll Face,” 

su Vivian Blaine, Dennis O’
Keefe, Perry Como ir Carmen 
Miranda žvaigždėse.

dviem 
stub ūkės

Boule-

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienj.

Didėlis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Veronica Lake ir Sonny Tufts filmoje “Miss Susie 
Slagle’s,” dabar Brooklyn© Paramount Teatre, Flat
bush ir De Kalb Aves.

Kančioše ir mirties šešėlyje užsižiebusi meilė sulaukė 
savo dienos laimingame susitikime išvijus iš tėvynės 
nacius. Boris Andrejev ir Irina Radchenko dramatiško
je scenoje iš Tarybų Sąjungos filmos “Dark Is The 
Night,” rodomos Stanley Teatre jau trečia savaitė.

Dr$. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-884?

■-f-H

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

steičiuB su naujausiais įtaisymais.
KETURHJ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

zr

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
t TeL Virginia 7-4499

grupių ir 
IŠ senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaMavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Prie nesaugios sistemos ir 
milionierius neužtikrintas ryto
jumi. James A. Stillman, buvęs 
National City Bank viršininku, 
New Yorke, buvo nuo tėvo 
paveldėjęs $10,751,763, 1918
metais. Sūnus per 26 metus 

' prabizniavojo ii- pragyveno vis- 
I ką. Kol jisai gyveno, vis dar 
. buvo tebelaikomas pasiturin- 
į eiti. Bet jam mirus, kada ap- 
Į skaičiavo visą jo palikimą, at
rado jį turėjus daugiau skolų, 
negu turėjo nuosavybės.

Eugene Thomson buvo parvy
kęs porai savaičių atostogų 
pas savo tėvus, Sofiją ir Joną 
Thomsonus, uolius Lietuvai pa
galbos teikime darbuotojus, 
Long Island City.

J
\ ' ' R
1 ■

B
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Eugene Thomson, 
radio technikas, 3/c

Eugene atrodo gerai, pusėti
nai paaugėjęs. Jis užbaigė 14 
mėnesių kursą, Chicagoje, kai
po radio technikas. 0 dabar iš
vyko į Norfolk,- 
lauks tolimesnes 
patvarkymo nuo 
Eugene jau yra 
kaciją kolegijon, 
no toliau lankyti

EMBASSY TEATRUOSE
Šią savaitę rodoma nacių 

kriminalybių filmą “Camps of 
the Dead,” parodanti, kad na
ciai užmušinėjo žmones tūks
tančiais, pristatinėdami juos į 
skerdyklas prigrūstais trauki
niais, kūreno milžiniškuose pe
čiuose, darė iš jų trąšas, iš odų 
ir galvos kaulų darė souvenirs.

Kovo 2*9-tą į New Yorką at
važiavo Ringling Brothers & 
Barnum & Bailey Cirkas, tik
riausias pavasario
New Yorke jie visada pribūna 
su kregždėmis, nors kol kas 
neskrenda, atvažiuoja gelžke- 
liais. Cirkas pradės veikti atei
nantį ketvirtadienį, Madison 
Square Gardene.

■M
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Virginia, kur 
jo paskirties 
Dėdės Šamo, 
padavęs apli- 
sugrįžęs 
mokyklą.

Vaikas Rado Pundą 
Karo Boną

Rodo pilną blizgučių filmą 
“Gildą,” gražuolę su užvydžiais 
vyrais, norinčiais ją pasilaiky- 
tik tik sau. Visas dalykas de
dasi puošniam gemblerystės ir 
baliavojimo kliube, kurio ve
dėjas jaučiasi savininku ir gra
žuolės žmonos. Rita Hayworth 
vaidina toje rolėje.

Trys asmenys New 
teismabutyje pereitą 
dienį pasimokė jo po $2 
Šimą subway stočių, o 
asmuo sumokėjo $166 už pasi- 
rūkymus subvėse.

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

DICKIE TYLER filmoj “The 
Bells of St. Mary’s,” dabar 
RKO Albee Teatre, Fulton ir 
DeKalb Ave., Brooklyne.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tei. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

i
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žaizdamas su kitais 
vaikais užpakalyje 
prie 1028 Cross Bay 
vard, Queens, Arthur Dough
erty, 10 metų berniukas, at
rado portfelį su karo bonais, 
kurių vertė siekianti $12,350. 
Vaikas radinį parnešė namo 
tėvams, o tėvai pranešė poli
cijai.

Iš atrastų portfelyje su bo
nais dviejų antrašų spėjama, 
kad tai' dalis grobio, išvogto 
Philadelphijoj kovo 4-tą. Su 
bonais buvę išvogta ir $30,000 
pinigais. Anthony Sochacki, 
kurio kortelę rado su bonais, 
buvęs vienu iš apvogtųjų.

Kovo 29-tą mus atlankė 
ma viešnia Sofija Ormanienė iš 
Pittsburgh, Pa., viešinti Brook
lyne pas sūnų-marčią Joną ir 
Aldą Ormanus. .

—o—
Kovo 2£)-tą buvo atvykęs eli- 

zabethietis Antanas Stripeika,. 
Laisvės* vajininkas, vežinas vėl 
pundais drabužių Lietuvos 
žmonėms, taipgi A. Bimbos 
pranešimui iš Lietuvos masinio 
mitingo reikalais. ,

New Yorke pravestame senų 
štampų išpardavime už 1,351 
grupių štampų rinkinį gauta 
$147,072. Rinkinys priklausęs 
velioniui pulk. E. H. R. Green, 
buvęs rokuojamas vienu iš di
džiausių ir įdomiausių. Su pir- 
mesniais jo asmens rinkiniais, 
išpardavimas jau atnešęs $1,- 
597,300. Dar vienas paskutinis 
rinkinys to paties Green su
rinktų štampų būsiąs parduo
tas vėliau. Tas įkainuotas 
$300,000.

Štampų vertė skaitoma ne 
vien daugyje ar senume. Jos tu
ri ir savo istoriją. Tam tikrų 
štampų yra buvę padaryta la
bai mažai. Kitos, paprastos 
stampos, yra buvusios išsiųs
tos ant labai svarbių dokumen
tų, svarbiomis* datomis, žymių 
asmenų gautos ar siųstos. Tie 
visi dalykai ir sudaro visą svo
rį jų įkainavime.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaon Ir Marcy Area.) 

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

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

Valkų Ilgų specialistas 
nuo 1908

Tei. EVergreen 4-0058

£

Z™ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS •

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

I

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
- TeL EVergreea 4-9618 
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