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427 Lorimer Street, 
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Telephone: Stagg 2-3878

Balandžio 25 d. vėl įvyks 
Francijos, Anglijos, Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
užsienio ministerių konferenci
ja. Ji bus Paryžiuj, tikslu pa
ruošti taikos sąlygas Italijai, 
Bulgarijai, Rumunijai, Vengri
jai ir Finliandijai — buvu
sioms Hitlerio talkininkėms.

Ji reikalinga tam, kad bū
tų kas pateikti planuojamai 
21-nos valstybės taikos kon
ferencijai. Hūtų gerai, kad 
nors kartą kapitalistinių vals
tybių ministerial prieitų prie 
išvados, kad laikas baigti tą 
“karo stovi.“ Tarybų Sąjunga 
seniai laikosi politikos, kad 
laikas pasirašyti su tomis ša
limis taiką, nes visose jau yra 
kitos valdžios. Tie ponai, ku
rie buvo valdžiose ir ėjo su 
Hitleriu, tai arba nuteisti, ar
ba yra teisiami.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Balandžio-April 15, 1946

AMERIKOS BILIONAIS 
CHIANG KAI-SHEKAS 
VESTŲ NAMINĮ KARY

Chinijos Valdovas su Amerikonų 
Parama Smarkiną Karą prieš 

Komunistus ir Demokratus
Washington.—Prez. Tru

mano valdžia planuoja duo
ti Chinijos valdovui Chiang 

i Kai-shekuil du bilionus do
lerių paskolos.

Chinijos Demokratinė Są
junga ir Komunistų Partija 
įspėjo Ameriką, jog Chiang 
Kai-shekas vartotų paskolą 
karui prieš chinų demokra- 

. Nuro
doma, kad jis, belaukdamas 
tos paskolos, jau pasmarki- 

★ ★ ★ Ino naminį karą prieš chinų
Tautu Lygos delegatai vėl I komunistus šiaurinėje Chi- 

susirinko Genevoj. Jie susirin
ko galutinam likvidavimui tos 
“taikos“ organizacijos. Tautų 
Lyga negarbingai baigė savo 
gyvastį. Už tai kalti yra pir
moj vietoj Anglijos ir Franci
jos imperialistai. Jie tą orga
nizaciją buvo pavertę savo 
Įrankiu pateisinimui plėšimų. 
Jie su jos pagalba siekė vieš
patauti pasaulyje.

Mr. Trumano pasakyta kal
ba Chicagoj, armijos dienoj, 
vėl yra reiškimas “big stiek“ 
politikos, tai yra, grūmoti ki
toms šalims. Atrodo, kad Mr. 
Churchill skelbiama angliškai 
kalbančiu i .
ka — dar ilgai kenks taikos 
reikalą ms.

Kada Sovietų Sąjunga įsto
jo į Tautų Lvgą, tai jos atsto
vai gynė taikos ir mažų tau
tų reikalus. Tarybų Sąjungos 
atstovai gynė Ethiopijos ir Is
panijos, čechoslovakijos ir 
Albanijos liaudies reikalus. 
Bet Anglijos ir jos kolonijų 
atstovai nepaisė.

Vėliau, kada Hitlerio kurs
toma Finliandija išprovokavo 
karą prieš Tarybų Sąjungą, tai 
britai ir francūzai pasimojo, 
su pagalba Tautų Lygos, už
pulti ant Tarybų šalies. Tas 
pasimojimas i m p c r ialistams 
nepavyko. Raudonoji Armija 
ištaškė Mannerheimo Liniją, 
Finliandija pasirašė su Sovie
tų Sąjunga taiką, o Tautų Ly
ga mirė.

Indijos liaudies vadas J. 
Nehru griežtai reikalauja, kad 
Anglijos imperialistai pasi
trauktų iš Indijos. Jis sako, 

' kad joki monai, joki britų ma
nevrai prie nieko gero nepri
ves. Jeigu anglai nepasitrauks 
geruoju, tai jie tūrės būti pra
šalinti piktuoju.

SUSIJUNGĖ LIETUVIŲ 
IR DEVYNIŲ KITŲ 
TAUTŲ FAŠISTAI

Jie Stengsis Išprovokuot Karą 
Prieš Naujas Demokratines 

Valdžias Europos Šalyse
Chinijos demokratais ir ko
munistais kas liečia įsteigi
mą bendros sudėtinės val
džios ir konstitucijos. Jis 
nevykdo ir susitarimo dėlei 
tautininku ir komunistu ar
mijų mažinimo ir suvieniji
mo.

Washington. — Po dviejų valdžias ir 
dienų konferencijos čia Am- va 
erikos lietuvių ir devynių kos. 
kitų tautų fašistai įsteigė Tos fašistų sąjungos pir- 
savo sąjungą, girdi, “kovai mininkas Stephan Tkač pa- 
prieš koniunizmą.” Bet tie-takojo, kad jie atstovaują 
sioginis jų tikslas yra išpro- j “daugiau' kaip 12 milionų” 
vokuot Amerikos - Anglijos minimų tautų žmonių Ame- 
karą prieš demokratines Į rikoj’. Jis pranešė, kad į jų 
Lenkijos, Jugoslavijos, Če
choslovakijos ir Vengrijos

nijoje ir Mandžurijoje, nors 
Chiang Kai-shekas pasako
ja, kad komunistai pradėję 
ofensyvą prieš jo tautinin- 
kų-Kuomintango armiją.

Nelaukdamas susitarimo 
su komunistais dėl Mandžu- 
rijos, Chiang Kai-shekas 
urmu siunčia ten savo ar
miją, Amerikos oficierių iš-

Reikalauja Ištraukt 
Amerikos Kariuo
menę iš Islandijos

Tas darbininkas, dilbas Virginia Electric Power Co. 
šapoj Alexandrijoj, tikėjosi esąs laisvu darbininku, tu
rįs teisę streikuoti už didesnę algą, bet apsižiūrėjo esąs 
fašitiškų įstatu ir pareigūnų replėse. Gub William Tuck 
jį draftuoja į valstijos miliciją verstinam darbui, einant 
atgyvenusiu, praeities šimtmečiu įstatymu. Šešiolika 
šimtų Int. Brotherhood of Electrical Workers AFL, ta
po draftuoti streiklaužiauti.

Mokslininkai Įspėja 
Prieš Atominio 
Karo Pavojų

, sąjungą įstojo šios organi
zacijos:

Amerikos Lietuvių Tary
ba, Amerikos Lenkų Kon
gresas, Vengrų Reformos 
Federacija, Kroatų Katali
kų Sąjunga, Jungtinių Val
stijų ir Kanados Kroatų Są
junga, Slovėnų Katalikų 
Sąjunga, Amerikos Slovakų 
Lyga, Tautinė Serbų Fede
racija, Graikiškų Amerikos 
ir Kanados Katalikų Są
junga (daugiausia Karpa
tų rusinai - Ukrainai).

Lenkų fašistų vadas Roz- 
marek plūdo Sovietus ir čia 
minimų kraštų demokrati-

i

Prez. Trumano Prižadas, Minint 
Roosevelto Mirties Sukakti;
Wallace Kalba ir Pravda^

Washington. — Žymiau
si mokslininkai atominiuose 
Oak Ridge, Los Alamos ir 
kituose projektuose ragina 
kuo greičiausiai pervest 
atominę jėgą ir atom-bom- 
bas į tarptautinę kontrolę. 
Tie atom bombos išradėjai

Reykjavik, Islandija. — 
Komunistai ir organizuoti 
darbininkai reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos ištrauk
tų savo kariuomenę iš Is- 

ir 
karinių laivų stovyklų. Pra
eitą rudenį Amerika prašė 
ilgesniam laikui parsamdyt 
jai tas karines bazes Is
landijoj. Islandijos valdžia 
slepia, kaip dėl to susitarė. 
Islandiečių komunistų laik
raštis Thjodviljinn rašo: 
“Amerikos armija turėtų 
pasitraukti. Kokiu gi tiks
lu Amerika čia nori bazių, 
kaip Hitleris?”

(Iš Islandijos netoli į So
vietų šiaurę.)

Ji J

lavintą ir amerikiniais gin- landijos lėktuvų aikščių i
iais ginkluotą. Jis sten
giasi ant greitųjų sutriuš
kint demokratines ir komu
nistines jėgas ir įvesti savo 
partijos Kuomintango dik
tatūrą Mandžurijoj, kaip 
sako chinų komunistų va
dai. Chiang Kai-shekas su
laužė visas savo sutartis su

LAIDYS ATOMINES BOM 
BAS J LAIVUS LIEPOS 

PRADŽIOJE
Washington.—Prez. Tru

manas pareiškė, kad liepos 
pradžioje tikrai bus mėto
mos atominės bombos į lai
vus. ties Bikini saliuke, Pa- 
cifiko Vandenyne.

Angliškai kalbantieji impe-, 
rialistai, kurie norėjo nepri
leisti Iraną prie draugiško su
sitarimo su Tarybų Sąjunga, 
pralaimėjo. Tarpe Irano ir So
vietų Sąjungos yra susitarimas 
ir bus išrišta eilė ginčijamų 
klausimų.

žinoma, ir pačiame Irane 
veikia britų imperialistai, kad 
kenkti tam susitarimui. Lon
done atvirai sako, kad jie nie
kados nepakęs taikų Irano su
gyvenimą su Sovietais. Reiš
kia, jie nori Iraną naudoti, 
kaipo savo įrankį.

Lietuvių Literatūros Drau
gijoj į garbės kuopas įstojo 
sekamos: 95 kp., Kapuskas- 
ing, sekr. T. Varnelis, 103 kp., 
Hudson, sekr. M. Kazlauskie
nė ir 180 kp., Wilmerding, 
sekr. F. Vilkas.

Detroito 52 kp., kurios se
kretorium yra J. Danta, jau 
pasimokėjo už 126 narius. 147 
kp., S. Brooklyn, kurios sekr. 
yra M. Kulikienė, jau pasimo
kėjo veik už visus narius duo-

’iš

Siūlo 4 Didžiųjų Globą 
Italu Kolonijoms

Farmų Įrankių Darbininkų 
Unija Laimėjo Streiką, ku

ris Tęsėsi 14 Savaičių

Hyde Park,y N. Y. — Mi
nint prezidento Franklino 
Delano Roosevelto metinę 
mirties sukakti ir atidarant 
jo palikimą kaip tautinę 
Amerikos šventovę, balan
džio 12 d., prezidentas Tru- 
manas savo kalboj pasiža
dėjo kovoti už Roosevelto 
naminės ir užsieninės' poli
tikos įvykdymą. Trumanas 
sakė, kad jo valdžia vado
vausis “pažangiais ir žmo
niškais Naujosios Dalybos 
dėsniais naudai visų žmo
nių, o ne saujelei ‘aukštų
jų’.”

sakė: “Rusija turi tiek svei
ko proto, kad nekariaus 
prieš mus, kaip kad ir mes 
turime tiek sveiko proto” 
vengti karo su Rusija.

Hyde Park, N. Y.—De
mokratas senatorius Claude 
Pepper savo kalb’oj pažymė
jo šiltus prez. Roosevelto 
santykius su Sovietų Sąjun
ga ir papeikė Trumano val
džios bendrą frontą su An-

sako, jei atominiai dalykai nes valdžias.^ Daug delega 
nebus perduoti tarptautinei buvo pasižymėję kaip na 
žinybai greitu laiku, tai be- ciųjpastumdėliai.
veik tikrai įvyks p ragaiš Demokratinis • Amerikos

j

Chicago. — CIO Farmų 
Įrankių ir Metalo Darbinin
kų Unija priėmė planą baig
ti 83 dienų streikui. Har
vester kompanija sutiko 
pridėt po 18 centų algos per

London. — Diplomatai 
kalba, kad Anglija siūlys 
pavest bendrai Anglijos, valandą ir -sumokėt tokį 
Amerikos, Sovietų ir Fran- priedą už praeitą laiką, pra- 
cijos globai buvusias Itali- dedant nuo 1945 m. spalių 1. 
jos kolonijas Viduržemio 
Jūros srityje

PAKILO FARMŲ PRO
DUKTŲ KAINOS

Washington.— Farmeriai 
dabar gauna už gyvulius, 
vaisius, daržoves ir medvil
nę 6 nuošimčiais daugiau, 
negu pernai balandžio mė-' 
nesį, sako valdinė statistika.

Franko Kviečia Tiktai 
Pripažįstančius Jį 

Tyrinėtojus

Sudegė 5 Vaikai
Detroit. — Per gaisrą ga

raže, kur gyveno A. Rubal- 
cabų šeima, sudegė 5 jos 
vaikai nuo 2 iki 12 metų.

New York. — Saugumo. 
Taryba šį pirmadienį pra
dės svarstyt lenkų skundą 
prieš Franko Ispaniją ir So
vietų reikalavimą išbraukt 
Irano klausimą.

New York. — Ispanijos 
diktatorius Franko prane- 
š§ kad jis sutiktų priimt 
tyrinėtojus tiktai iš tokių 
Jungtinių Tautų, kurios 
pripažįsta fašistinę ispamj 
valdžią, ir tyrinėtojams bū
tų leista aplankyt tiktai fa
brikus ir pamatyt, kad. Is
panijoj, girdi, negaminama 
atominė jėga. Taip Franko 
valdžia atsakę į Lenkijos 
skundą Saugumo Tarybai, 
kad nacių mokslininkai Is
panijoj daro atominius ban
dymus. Franko valdžios ne
pripažįsta Sovietai, Lenki
ja, Chinija, Meksika" ir Aus-

New York. — Prekybos 
sekretorius Henry A. Wal
lace, buvęs Jungtinių Vals
tijų vice - prezidentas, kal
bėdamas Nacionaliam Poli
tinio Piliečių Veikimo Ko
mitetui bal. 12 d., ragino 
Jungtines Valstijas vykdyti 
velionio prez. Roosevelto 
politiką namie ir užsieniuo
se, ypač vieningai bendra
darbiauti su Anglija ir So
vietų Sąjunga, kad galima 
būtų išlaikyti taiką ir kelti 
žmonijos gerovę. Wallace 
pareiškė, kad Amerika ne
turi rodyti pirmenybės An
glijai prieš Sovietus, bet ly
giai draugiškai elgtis su 
viena ir kita šalim. Jisai

,| Maskva. — Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda va
dino Rooseveltą didžiu pre
zidentu ir pareiškė jam gi
lią pagarbą už trijų didžių
jų talkininkų vienybės pa
laikymą. Bet Rooseveltui 
mirus, per vienus metus 
“pakilo reakcinės jėgos 
Jungtinėse Valstijose,” sa
ko Pravda: “Reakciniai ele- 
m e n t a i Amerikoj dabar 
skelbia, kad Jungtinės Val
stijos turi viešpatauti pa
sauliui, arba planuoja An
glijos - Amerikos karinę 
santarvę prieš Sovietų Są
jungą.”

Rooseveltas kovojo už 
taiką, demokratiją ir prieš 
fašizmo pa laikus, rašo 
Pravda.

tingiausias atominis karas.' Slavų Kongresas pareiškė, 
Kartu jie tvirtina, jog per kad tie fašistai meluoja, 
3 iki 8 metų jau visoms ša-1 būk jie atstovaują 12,000,- 
lims bus žinomi atominės : 000 savo tautiečių.
bombos gaminimo sekretai, I x------------------
nežiūrint, kaip Amerika iri PRIEDAS MOKYTOJAM 
Anglija juos slėptų. Philadelphia, Pa. — Mo-

” ———— . . ky to jams pridėta po $1.60 
Kompanijos Atmeta Mainie- algos per savaitę. CIO Mo- 
riu Unijos Reikalavimus dėl k-vt"'n!.J niją uz $o00 priedą per me

tus.Apsaugos ir Sveikatos
Washington.— Minkštųjų 

angliakasyklų k o m panijos 
atmeta Mainierių Unijos 
reikalavimą įtaisyti apsau
gas darbe ir mokėti tam 
tikrą mokestį nuo kiekvie-

Wilkes Barre, Pa.- 
Mire M. Norbutas

Balandžio 12-tos vakarą, 
no iškasamo tono anglies į Wilkes-Barre General Hos- 
tmijinį mainierių unijos pital, mirė Motiejus Nor- 
sveikatos ir gerovės fondą, butas. Pašarvotas vyriati-

Jugoslavija Atmeta 
Amerikinius Liudytojus 
Už Michailovičiu .

4.

Ą _

A

klės. Kuri kuopa bus sekama 
į garbės kuopų surašą?

KONGRESMANAI UŽ 
DRJFTO PERTRAUKĄ

Washington.-— Jugoslavi
jos valdžia atmetė Jungti
nių Valstijų siūlymą priimt 
amerikonų oficierius kaip

sios dukters namuose, 35 
Hayes Lane. Laidos ant
radienį, balandžio 16-tą, po 
piet, Wyoming kapinėse.

Senas Wilkes Barre gy
ventojas, Norbutas pasta
raisiais apie pustrečių metų 
gyveno Sunnyside, L. L, 
Brooklyno priemiestyje. Iš 
ten atvykdavo į brooklynie- 
čių svarbesnius susirinki
mus ir pramogas, retkar-

11
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GRESIA ATSKIROMIS 
TAIKOS SUTARTIMIS
Washing — Ankšti Jug°slavijos'patrijotus-par-' 'kę tik '9 dienos atgal, pas 
..... gt° . tizanus. Amerikos valsty-šeimos daktara. Buvo il-

valdinmkai lemia, kad Ame- bes departmentas sakė, kad'gametis Uisvės skaitytojas 
rika ir Anglija darys atski- Michailovičius išgelbėjęs ir jr naryS Lietuvių Literatū
ras sutartis su Italija, Ven- sugrąžinęs tam tikrą skai-'ros Draugijos, 
grija ir Rumunija, jei So- Jan^^ lakūnų, 
vietai reikalaus toliau ati- i <

liudytojus už generolą D- čiais abu su žmona atvykda- 
Michailovičių. Jis bus tei- v0 pagelbėti dirbti Lietuvos 
siamas už bendradarbiavi- žmonėms drabužiu centre, 
mą su naciais kare prieš i j Wilkes Barre buvo nuvy-

, Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas. 156 balsais 
prieš 153 priėmė sumanymą 
pratęst verstino rekrutavi- 
mo įstatymą nuo geg. 15 iki 
1947 m. vasario 15 d., bet 
per penkis mėnesius nuo ge
gužės 15 neimt į kariuome
nę naujokų iki spalių 15 d. . v x ___ v - v _______ -c
šiemet. Kongresmanai taip mą, kad didieji talkininkai kūnų, o Michailovičius pa- teris Julią Norbut ir Jo 
TA n F nnkoleovn nnlinnrni aU J _ __ J_____ j____________________ 1 _ • l____ •____ • „1

tizanus. Amerikos /aisty- j šeimos daktarą. Buvo 11- 
; ganietis laisvės skaitytojas

grija ir Rumunija, jei So- C11į jankių lakūnų. • Paliko giliai liūdinčius
vietai reikalaus toliau ati-j Jugoslavų maršalo Tito žmoną Margaret, sūnų Gus 
dėti bendrąją taikos konfe-įvyriausybė nurodė, kad par- N. J.; dukterį Helen Kara- 

>renciją. Taip Amerika irtizanai išgelbėjo daugiau liūs, Wilkes Barre; sūnų 
Anglija laužytų pasižadėji-į kaip 2,000 amerikonų la- Michael, Bronx, N. Y.; duk<

tralija. pat nubalsavo paliuosuot
------- — nuo drąfto visus jaunuolius, 

ORAS. — Bus šilčiau, dali- turinčius po 18 iki 1|9 metų 
nai apsiniaukę.----------------- : amžiaus.

-1 ' ■

išvien darys taikos sutartis. 
Sovietai ir Franci j a reika
lauja atidėt siūlomą taikos 
konferenciją geg. 1 d.

tarnavo kai kuriem jankių 
lakūnam tik todėl, kad no
rėjo gauti daugiau ginklų iš 
Amerikos.

sephine Guesto.
Šeima prašo draugus ir į 

pažįstamus atvykti į Šerme
nis ir palydėti
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Ruoškimės Gegužės Pirmajai
Tarptautinė darbo žmonių šventė—Pirmoji Gegu

žės—jau netoli. Šiemet Amerikos darbininkai, švęsda
mi Gegužės Pirmąją, kaipo kovos dieną už savo reika
lus, kartu minės ir šios šventės 60-ties metų sukaktį.

Dabar Pirmąją Gegužės švenčia viso pasaulio dar
bo žmonės. Vienur, kaip Sov. Sąjungoj, masiniai, daly
vaujant pačiai šalies vyriausybei, kitur, maršuojant ir 
demonstruojant gatvėmis reiškiant protestą prieš savo 
šalies valdančiąją klasę ir jos vyriausybę, o dar kitur, kur 
viešpatauja reakcija—tai slaptai.

Gegužės Pirmoji yra tradicinė Amerikos darbo žmo
nių šventė kovai prieš reakciją, kovai už geresnį darbo 
žmonių gyvenimą. Buvo nustatyta ši diena švęsti Ame
rikos Darbo Federacijos Konferencijoj, spalio 7 d., 1884 
metais. Ten buvo priimta rezoliucija, kad Pirmą Die
ną Gegužės, 1886 metais, šaukti visus Amerikos darbo 
žmones, visus mylinčius laisvę, į demonstracijas prieš 
reakciją, netiesą, už trumpesnes darbo valandas* už 
geresnes darbo sąlygas.

Ir per šešiasdešimts metų ši diena buvo Amerikos 
darbo liaudies tradicine kovos diena. Kiekvieną metą 
buvo iškelta obalsiai ir reikalavimai, kurie labiausiai bu
vo reikalingi tam momentui. Visos pažangios jėgos jun
gėsi į daiktą, o visos reakcinės jėgos žiauriai puolė ko
vojančias darbo žmonių eiles.

Amerikos darbininkus pasekė ir kitų šalių darbo 
žmonės, taip, kad vėliau, Antrojo Internacionalo nuta
rimu, Gegužės Pirmoji virto tarptautine pasaulio darbo 
žmonių švente.

Per pastaruosius kelis .metus Amerikos’ ir kitų ša
lių darbo žmonės tą dieną dirbo, nes reikalinga buvo 
ginklai ir amunicija karo pergalei, nugalėjimui hitleriz- 
mo ir fašizmo. Dabar tas atsiekta. Bet savoji buržu
azija, naminė reakcija mojasi ant darbo žmonių reika
lų, o imperializmas provokuoja naują pasaulinį karą. To
dėl šiemet vėl darbo žmonės masiniai demonstruos Ge
gužės Pirmąją, pareikšdami savo nusistatymą reikale 
naminės ir užsienininės politikos.

Ypatingai labai svarbūs reikalai stovi prieš Jung
tinių Valstijų darbo žmones, nes mūsų šalies imperializ
mas pasidarė labai agresyvis, skandališkas, o reakcija 
kelia galvą namie. Todėl, visi ir visos ruoškimės ati
tinkamam Gegužės Pirmosios minėjimui.

Kada Baigsis Globa Fašistų?
Kada Jungtinių Tautų jėgos baigė laužyti nacių ar

mijos frontą, tai į Vokietijos gilumą subėgo didžiausi 
žmonijos neprieteliai — visų tautų kvislingai, hitlerinin
kai, žmonių korikai ir smaugikai.

Jie susispietė į anglų ir amerikiečių okupuotą Vo
kietijos dalį, prisiplakė prie tų žmonių, kurie nacių bu
vo po prievarta į Vokietiją atgabenti darbams dirbti ir 
su vokiečių hitlerininkų pagalba patapo viršininkai sto
vyklose. Dabar jie žinomi, kaip “išvietinti,” arba 
“displaced persons.” Jų yra amerikiečių ir anglų zonoj 
arti miliono. Jų tarpe slepiasi bjauriausi naciai, žmo
nijos neprieteliai ir kvislingai!

; Anglų ir amerikiečių reakcija juos globoja. Ne tik 
jiems teikia iš UNRRA maistą, drabužius ir kitas reik
menis, bet net leidžia organizuotis į ginkluotas gaujas. 
Taip jų tarpe lietuviški naciai—smetonininkai—turi savo 
batalionus ir ginklų pagalba viešpatauja stovyklose, mu
ša ir kankina tuos lietuvius, kurie norėtų grįžti į savo 
tėvynę! Tarpe, “displaced persons” (pabėgėlių) slepiasi 
lenkai, bulgarai, jugoslavai, čechoslovakai ir kiti hitle
rininkai, savo tautos išdavikai, tie, kurie išvien su vokie
čiais naciais korė ir žudė savo tautiečius!

Tarybų Sąjunga, Baltarusija, Ukraina, Lenkija, Če- 
choslovakija ir Jugoslavija jau keliais atvejais reikalavo 
Jungtinių Tautų Organizacijoj, kad persijoti tuos bėg
lius, kad atskirti nuo tų žmonių, kurie buvo nacių po 
prievarta į Vokietiją atvaryti, kad sulaikyti pagalbą 
tiems, kurie yra visos žmonijos priešai. •

Bet Anglija U Amerika, turėdamos balsų?didžiumą, 
su pagalba savo kolonijų atstovų, vis tą teisingą reika
lavimą atmetą. Šeria šimtus tūkstančių nacių, kurie 
nieko nedirba. Aprengia juos, suteikia jiems popierą ir 
kitas reikmenis spaudiniams, taip, kad tie Hitlerio agen
tai leidžia laikraščius, brošiūras, lapelius ir nuodija na
cių propaganda kitus žmones.. Labai dažnai jų nuodai 
randa vietą Amerikoj ir anti-lietuviškuose laikraščiuose.

Dabar Tarybų Sąjunga ir kitos liaudies demokrati
nės respublikos vėl reikalauja padaryti galą esamai pa- y u» v • • 1 • 1 x * . 11 1*dėčiai—sulaikyti

ANTANINA MISIENfi, Išrinkta į Tarybų Sąjungas ALEKSANDRAS ISACENKO, išrinktas j Tarybų
parlamentų nuo Raseinių apskrities. Sąjungos parlamentų.

55555 KAS KĄ RAŠO IR SAKO
APIE LIETUVIŠKO VAR

DO MIESTĄ
Moline, III., yra tekis 

miestas, kurį lietuviai išta
ria “Molinė”. Ten kadaise 
buvo nemažas skaičius lie
tuviu ir to miesto vardas 
dažnai skambėdavo mūsų 
spaudoje. Dabar apie Moli
nę L. Pruseika Vilny rašo:

“Rašau šias pastabas, tik 
ką sugrįžęs iš Moline, Illi
nois, kur dalyvavau laidotu
vėse Antonetos Motečienės.

“Moline kadaise buvo stip
rus progresyvis judėjimas.

“čia kadaise gyveno ir vei
kė M. Pūkis, S. Janulis, J. 
Savickas.

. “Dabar tcm?sųnku.( Beliko 
LDS kuop’a ir mažiukė LLD 
kuopelė.' Kitos srovės čia nie
ko neturi. Vilnies skaitytojų 
tik šeši.

“t’ž tai juo brangesni tie 
draugai, kurie veikia, nenu
stodami vilties.”
Tenka priminti, jog Mo-

line—ne vienas miestas, ku- tinai reikia juos adresuoti 
riame lietuviškas darb. j u- taip, kad būtų . pažymėti 
dėjimas gerokai sumažėjęs. 
Kai kur tai paeina dėl su
mažėjimo lietuvių, o kai 
kur—-grynai dėl mūsų buvu
sių veikėjų ar tai pavargi
mo ar apsileidimo.

AR ŠITAIP REIKIA SKAI
TYTOJUS INFORMUOTI

B r o o k 1 yniškė Amerika 
(bal. 12 d.) praneša:

“Amerikos paštas praneša, 
kad nuo šiol priimamas pa
prastas paštas, oro paštas ir 
pakietai j Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.”

kad būtų . pažymėti 
“Union of Soviet Socialist 
Republics” arba, sutrum-

Bet Amerika nesiteikė to 
pranešti. Vadinasi, ji kaip 
klaidino, taip ir tebeklaidi- 
na savo skaitytojus!

NEIšMANĖLIAI AR PI
GŪS APGAUDINĖTOJAI?

Andai klerikalų Darbinin
kas, o dabar Keleivis susi
rūpino tuo faktu, kad Ta
rybų Sąjunga nupirko vie
ną vilą Long Islande (neto
li New Yorko miesto), ku
ri bus paaukota Tarybų

I ai ir vjskąs.4 \ Bet argi Sąjungoj tarnautojams Am- 
tik tai Jungu.Valstijų pas- brikoje ’atostogoms praleis
tas pranese, ką Amerika įj 
rašo? Žinoma, ne! Jo oficia- i 
lis pranešimas vyriausiai 
lietė Lietuvon laiškų siunti-, 
mo adresavimą. Paštas pa
žymėjo, kad siunčiant į Pa
baltijo kraštus laiškus, bū-

LIŪDNA IR SUNKU ANT ŠIRDIES
Traginga draugo Fred 

Abeko (Akelaičio) mirtis 
sudavė skaudų smūgį visam 
darbo žmonių judėjimui. Jo 
ilgų metų veikla nebuvo 
apsiribojus lietuviais. Pui
kiai jis buvo žinomas visai 
Amerikos Komunistų Par
tijai. Kur tik jis gyveno 
ir darbavosi, jis neapleido 
nei vieno žymesnio tarptau
tinio susirinkimo bei sąs
krydžio. Nuliūsdavo jis, kai 
toks sąskridis nepavykdavo, 
į tikro kovotojo entuziaz
mą pakildavo, kai susirin
kimas praeidavo gerai, pa
sekmingai.

Draugo Abeko pasiges 
ne tiktai Chicaga, kur jis 
paskutiniais laikais daug ir 
sunkiai darbavosi. Pusi
lges jo ne tik dienraštis Vil
nis, kuriai jis tiek daug me
tų ištikimai ir nuoširdžiai 
tarnavo. Skaudžiai pasi
ges jo šiltos darbininkiškos 
sielos ir darbščios proleta-? 
riškos rankos visas mūsų 
judėjimas. Tame judėjime 
pasidarė didžiulė spraga. 
Mūsų visai spaudai jo nete
kimas neapsakomai didelis 
nuostęlis. |

Atsimenu dar anuos se
nus laikus, kai d. Abekas 
sunkiai sirgo, kai daugelis 
mūsų mažai vilties beturė
jome jojo išgijimui taip, 
jog galėtų besidarbuoti mū
sų judėjimui. Nė valandė
lei jis nebuvo pasidavęs li
kimui, nė valandėlei jis ne
buvo pamiršęs savo darbi
ninkiškų pareigų. Ligoninė-

sai gyveno revoliucinio ju
dėjimo dvasia ir reikalais. 
Kai jį aplankydavome, vie
toj mes jam kelti ūpą ir jį 
drąsinti, jis mus akstindavo 
prie didesnių, ryžtingesnių 
pastangų. e

Savo nepaprastai geru, 
draugišku būdu ir giliu at
sidavimu didžiajam darbo 
žmonių išsilaisvinimo idea
lui Abekas patraukdavo 
prie savęs ir pasidarydavo

je ilgos ligos prislėgtas ji
-

■

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

T IKE A baying coyote baring 
his fangs at the moon, the 

Draugas snaps at the Baltic 
Review. For just as the coyote 
hates the bright moonlight be
cause it spoils his marauding, 
“Draugas” dislikes the truth.

This is why the Chicago dai
ly was moved April 8 to devote 
editorial space to a recent edi
tion of the Review. A “Liars' 
Publication” was the way 
“Draugas” described the Re
view.
■ It is not the intent of this 
columnist to defend tjie “Re
view.” The newsletter,, this wri
ter has good reason to believe, 
is quite able of standing on its 
own. We’re more interested in 
the inspiration behind the 
“Draugas” blurb.

—o—
This columnist is quite fami

liar with the last edition of the 
Review. Because of some of the 
astonishing revelations made 
by that publication we were im
pelled to do a little research 
on our part. After consider-

Already the ‘REVIEW has 
struck close to home. It has ex
posed the so-called American 
Lithuanian Council. Putting 
this organization in a bad light 
casts a dark shadow over 
“Draugas,” because Leonard 
Shimutis, president of the 
council, is also editor of the 
“Draugas.” The people behind 
“Draugas” fear that this con
nection may soon be made 
known to certain interested 
parties. That is why they were 
so “generous” as to allot edito
rial space to attack the Baltic 
Review.

—o—
But “Draugas” has good 

grounds for its fear of expo
sure. It cannot break from its 
unhappy past, and it very much 
afraid that this past might rise 
'from the grave to haunt it.

American Lithuanians through
out the country are familiar 
with the way “Draugas” and 
Leonard Shimutis damaged the 
win-the-war unity of Lithua
nians. One cannot forget the

able research and study 
we have concluded that the do
cumentary nature of the 
view’s last edition makes 
contents 
checked 
charges 
tion and
was an objective and accurate 
presentation of indisputable 
facts.

Re- 
its 

We. 
the 
edi-

unimpeachable, 
and re-checked 

included in that 
found that the Review

Shimutis’ 
joint ef- 

American 
for the

great favors that it rendered 
the Nazis by their disruptive 
efforts. By. Leonard 
personal intervention 
forts of Detroit’s 
Lithuanians working
Red Cross were wrecked. Any
one who did work beneficial to 
winning the war was labeled. 
Red by Draugas. In one edition, 
“Draugas” even dared to call 
American Lithuanian contribu
tors to the U.S.O., the Red 
Cross, Navy Relief Fund, etc. 
“swine”!

—o—
It is true that some of the 

facts embarass certain Lithua
nian groups and newspapers. 
But this does not detract from 
their accuracy. Hard facts, un
fortunately, are hard for some 
people to face and bear. As it 
is said, “the truth hurts.” But 
why should “Draugas” be dis
turbed?.; Thęre .was nothing 
directly embarassing to “Drau
gai’ in that last edition. Or was 
there ?

But this is water under the 
bridge. Now that the war is 
over, “Draugas” probably feels 
that its sins have been forgiven. 
Curiously enough, however, the 
“praugas” Kas ’ on its staff 
certain persons who are su
spect. We refer to Edward J. 
Kubaitis, who in 1941 in “Jau
nimas” wrote “Three Cheers 
for Hitler!’, and in 1946 in his 
so-called “Commentaries” in 
“Draugas” English Section now 
heaps praises upon Franco and 
Peron. Even more, he scolds 
our government' for its “unfa
vorable attitude” toward these 
fascist regimes.

• Keleivis,’ žinoma, prakei
kia tokį tarybinės vyriausy
bės žygį, sakydamas, jog tai 
esą pamėgdžiojimas kapita
listų ir kad dėl to tarybinė 
vyriausybė nesanti darbi
ninkiška !

Jei Keleivio redaktorius 
turėtų sąžinės ir blaivaus 
senso, tai jis turėtų žinoti, 
kad Tarybų Sąjungoje visi 
kadaise priklausiusieji ca
rams, kunigaikščiams, dvar
poniams ir ‘ fabrikantams 
palociai yra šiandien pa
versti darbininkams ir vals
tiečiams poilsio namais.

Prezidentas Rooseveltas, 
grįžęs iš Jaltos konferenci
jos, pateikė USA kongresui 
pranešimą ir jame jis sakė, 
kad jam teko Jaltoje (Kry
me) gyventi buvusiąjame 

i palociuje, kuris po 
> buvo 

pakeistas darbo žmonėms, 
tarybiniams piliečiams po-

—o—
The truth of the matter is 

that some of “Draugas’ ” 
friends were under fire because 
they were involved in the shady 
dealing of spreading naked Na
zi propaganda in America. 
Therefor, “Draugas,” which 
acquired a questionable war
time reputation by spreading 
propaganda beneficial to Hit
ler, actually is seeking to ab
solve itself when it hastens to 
the defense of its friends.

By calling the Review 
“liar” it 
pression 
“Dirva,” 
beration
disseminating Nazi propagan
da. It desires to creat this im
pression not that it is concerned 
with the welfare of any of the 
above mentioned “institutions.” 
No that isn’t the reason at all. 
It is all a question of self de
fense. “Draugas,” which has 
dabbled in Nazi propaganda 
fears that before'long its own 
nefarious deeds will be exposed.

a 
hopes to creat the im- 
that “Naujienos” and 
the League for the Li- 
of Lithuania are not

Then there is Rev. K. J. Pruns- 
kis, who in his memoirs reveal
ed how he came to America. 
Wrote he in “Draugas,” Jan. 
4, 1941:

“... I boarded a bus 
took me to the Berlin 
drome from which I had 
to Spain and from
through Portugal to America... 
The Germans looked very little 
at the baggage. I was afraid 
somewhat that they would 
take from me the letters 
trusted to me.”

Also he disclosed that
Lithuanian financier J. Vailo
kaitis had, prior to his depar
ture, told him:
• “Without delay, get to Ame
rica. There is much work there 
and it will be valuable if you 
will find others working there.”

draugu kiekvieną, su kuriuo carų palociuje, L* 
ilgėliau kartu padirbėdavo, Spalio Revoliucijos
kuris turėdavo progą ge
riau jį pažinti.

Dabar mes jo netekome. įlsio namais.
Traginga mirtis staiga 'iš
plėšė jį iš mūsų eilių! Liūd
na ir sunku ant širdies. Ta
čiau joks liūdėsis jojo nebe
prikels. Jis pats, be galo 
giliai at j ausdamas gerų 
draugų išsibraukimą iš gy
vųjų tarpo nelaiku, nemėg
davo ašaroti. Jis visuomet 
sakydavo: Netekom gero 
draugo, pasidarė judėjime 
spraga, mums, pasiliku- 
siems, daugiau darbo, dides
nė atsakomybė. Kiekviena 
tokia mirtis jį akstindavo 
daugiau darbuotis, daugiau 
atsakomybės pasiimti. Ti
kiu, jog jis norėjo ir troško, 
kad ir mes, likusieji, taip 
žiūrėtumėme į jojo tragin- 
gą mirtį. Tai bus geriau
sias mūšų jam paminklas? 
Juk, didžiojo lietuvių tautos 
poeto Juliaus Janonio žo
džiais, “geresnio paminklo 
didvyriams nebus, kaip vyk
dymas jų idealo.”

LAUKIAMA GERESNIO
DERLIAUS

pa- 
poil-

Tą- 
žmo-

Šiuo metu, pav., tarybinė
je Lietuvoje visi palociai, 
išlikę vokiečių nesunaikinti, 
kadaisę priklausę ponams ir 
fabrikantams, dabar 
keisti į darbo žmonių 
šio namus.

Jeigu darbščiausieji 
rybų Sąjungoje darbo
nes atostogas praleidžia 
buvusiuose palociuose, tai 
kodėl tos pačios Tarybų Są
jungos darbo žmonės, gy
vendami ir dirbdami Ame
rikoje, negali praleisti sa
vaitės kitos nuosavuose 
gražiuose ir švariuose na
muose? e

Kiekvienas padorus žmo
gus tegali tik pasidžiaugti 
tuo, kaip Tarybų Sąjungos 
vyriausybė rūpinasi savo 
piliečių sveikata ir gerbū
viu. Tik “socialistinis” Ke
leivis tegali iš to padaryti 
tarybinei vyriausybei pa
smerkimą, bet, kas gi jo ga-

Washington. — Numato
ma geresnis šiemet grūdų 
derlius Indijoj, šiaurinėj. 
Afrikoj ir Franci jo j. Pa
vasario lietūs padėjo' ja
vams. Bet per 3 mėnesius, 
milionai indėnų dar turės 
badauti, o francūzai dali
nai' alkti, jeigu UNRRA ne
paskubės su’pagalba.

Teheran.
demokratų partija* atrėmė 
šmeižtus, būk ji veikianti' 
pagal Sovietų komandą.

Irano Tudeh-

Bites kai kada, tingėdamos 
pačios rinkti saldumynus 
nuo gėlių, vagia medų iš 
svetimų avilių.

Kelis yra didžiausias kū
no sąnarys. . .

which 
aero- 
to fly 
there,

not
en-

the

One can’t help wondering what 
was contained in the “letters 
entrusted 
would

to him or why he 
“be valuable” here.

—o—
it isn’t this “Draugas” 
It fears that the Baltic

But 
fears. 
Review may eventually uncover 
its connection with such as 
“Naujienos,” “Dirva” and 
others, who have been revealed 
as purveyors of Nazi propa
ganda, even though Goebbels 
and his cabal are gone. “Drau
gas” wants to prepare the 
ground for some future expose. 
Then it can say, “There’s no
thing to the Review story. We 
told you Sometime ago that it 
was a liars publication.”

One thing is plain, the Re
view has stepped on someone’s 
corns, thus the howl. .



Irakas, Kuwait, Saadi Arabija— Žibalisiai, Strateginiai Kraštai
Amerikos ir Anglijos de

legatai Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboj aukštais žo
džiais skelbiasi, kad jie gi
ną mažųjų tautų teises Vi
duriniuose Rytuose. Bet iš 
tikrųjų jie gina amerikonų 
ir anglų teises išnaudoti 
ten žibalo versmes ir su-(Iraką “nepriklausoma” vai- masis 
stiprinti karines pozicijas stybe, tai yra, nepriklauso- šys.
prieš S o v i e tų Sąjungą. 
Tarp šalių, kurių angelais 
sargais dedasi anglai ir am
erikonai politikieriai, yra 
ypač turtingi žibalo laukais 
kraštai—Iranas, Irakas, Ku
wait, Saudi Arabija—ir ka
riniai svarbios šalys — Sy- 
rija, Lebanas, Palestina, 
Transjordanija, Turkija.

Apie Iraną buvo platokai 
rašyta dviejuose pastaruo
siuose Įvairumų numeriuo
se, o apie Syriją, Lebaną ir 
Turkiją kiek pirmiau. Taigi 
šį kartą pakalbėsime apie 
Iraką, Kuwaita ir Saudi 
Arabiją.

Irakas
Irakas yra 140,000 ketvir

tainių mylių kraštas su 
pusketvirtų miliono gyven
tojų. Irako užimamas plo
tas pirmiau buvo žinomas 
istoriniu Mesopotamijos 
vardu. Prieš Pirmąjį pa
saulinį karą šį plotą valdė 

Turkija. Po kaizerio są
jungininkės Turkijos sumu
šimo, Mesopotamija buvo 
p a s k e 1 b ta kaip atskiras 
kraštas Irakas. Senoji Tau
tų Lyga pavedė Iraką An
glijai globoti kaip manda
tą. Toliau anglai paskelbė 

ma nuo nieko kito, apart 
Anglijos.

Irakas iš šiaurės rube- 
žiuojasi su Turkija, iš vaka
rų su Syrija, iš pietų su 
Saudi Arabija, mažiuke Ku
wait kunigaikštija ir su 
Persijos - Irano Įlanka, o 
rytiniu savo šonu Irakas su
eina su Iranu.

Per Iraką plaukia garsios 
istorijoj ir padavimuose 
upės Tigris ir Eufratas. 
Irakas tai didžiulė lyguma 
su labai derlinga žeme; ta- 
čiaus yra daug apleistų vie
tų, virtusių išdžiuvusiomis 
dykumomis bei skurdžiomis 
ganyklomis. Jeigu tose 
įupėse būtų įrengti tvenki
niai ir pravesti kanalai že
mei drėkinti, tai 10 milionų 
akrų bergždžios žemės ga
lima būtų paversti šauniais 
laukais ir puikiais daržais 
bei sodais.

“Rojus”
Tigrio - Eufrato upių klo

nio gamta senovėje buvo to
kia turtinga, jog tūli religi
niai Biblijos nagrinėtojai 
tvirtina, kad ten buvęs Ado
mo ir Jievos rojus. Kai ku
rie ne biblijiniai spėjimai 
taip pat skelbia, kad Tigrio 
ir Eufrato klonis buvęs pir-

lop-žmonių veislės

Babilonas
Tai čia stovėjo garsieji 

senovės miestai Nineveh ir 
Babilonas, šiame klony bu
vo ir Ur miestas, pastaty
tas pirm 6,000 m., kaip rodo 
atkasti jo palaikai. Tai se
niausias iš visų civilizacijos 
miestų, kiek mokslininkams 
iki šiol pavyko patirti. Pa
sak Biblijos, Ur miestas bu
vęs ir patriarcho Abraomo 
gimtinė.

Oras ir Derlius
Temperatūra Irake griež

tai keičiasi skirtingais me
tų laikais. Vasarą karštis 
pavėsyje siekia 120 laipsnių 
pagal Fahrenheito termo
metrą, o žiemą labai žiau
rūs šalčiai.

Laukuose gerai auga 
kviečiai, miežiai, ryžiai, 
medvilnė (bovelna), taba
kas. Sodai duoda daug vai
sių. Yra ištisi miškai fini- 
kinių palmių, iš kurių gau

nama dideli kiekiai saldžių 
vaisių-datulių.

Šiaurinėje krašto dalyje 
auginama ir ganoma pulkai 
avių. Įmanomose vietose 
visur yra galvijų.

Geležinkelis, einąs per 
sostinę Baghdadą, jungia 
Iraką su jo žibalo versmių 
centru Mosulu, su Turkija 
ir Iranu. Baghdade anglai 
yra įrengę naujovišką lėk
tuvų stotį.

žibalas
Irakas nepaprastai gau

singas žibalo laukais. 1943 
metais iš jų ištraukta 30,- 
900,000 statinių žibalo, skai
tant po 42 galionus statinei. 
Bet tai dar tik pradžia Ira
ko žibalo naudojimui.

Valdžia
Irako valdžia, Anglijos 

valios vykdytoja, yra vadp 
narna konstitucinė monar
chija. Dabartinis karalius 
Feisal II tik vienuolikos 
metų berniukas. Jo dėdė 
Emiras Abdul Ilah veikia 
kaip karaliaus pavaduoto
jas (regentas), iki Feisalas 
subręs.

Seimas susideda iš atsto
vu rūmo ir senato. Atsto
vai, viso 150, yra renkami 
balsavimais, o senatą iš 20 
narių skiria karalius arba 

jo pavaduotojas.
Mokyba pradinėse mo

kyklose “dovanai” teikiama, 
bet ne privaloma.

Didžioji dauguma gyven
tojų yra mahometonų tiky
bos ir vartoja arabų kalbą. 
Krikščionių tik 90,000, o žy
dų apie 100,000.

' Į kariuomenę verstinai 
imami vyrai tarp 19 ir 25 
metų. Ramiais laikais Ira
kas turi 50,000 nuolatinės 
armijos.

Kuwait
Kuwait yra mažiukė, an

glų globojama mahometo- 
niška kunigaikštija, kampe 
tarp pietinio Irako, Irano, 
Saudi Arabijos ir Persijos 
Įlankos. Kuwait teturi tik 
1,950 ketvirtainių mylių 
ploto ir apie 60,000 gyvento
jų, bet turtingas žibalo vers
mėmis. Šiaip gi Kuwait 
yra žemdirbiška šaliukė; 
augina javus, vaisius, gal
vijus, arklius ir avis. Tarp 
kuwaitieciu yra gerų narū
nų, kurie graibo perlus iš 
jūrinės Persų Įlankos.

Saudi Arabija
Saudi Arabija yra 350 

tūkstančių ketvirtainių my
lių karalija, bet tiktai su 
5,250,000 gyventojų. Jinai

Iš Istorijos
Prieš Pirmąjį pasaulinį 

karą Turkija buvo vyriau
sia Saudi Arabijos valdovė, 
nors jos plote buvo kelios 
priklausomoš karalijos bei 
kunigaikštijos su vietine 
saviyaldybe. Vienos tų ka- 
ralijų Nejdo valdovas Ab
dul Aziz es-Saud Ibn Saud 
palaipsniui nukariavo Heja- 
zo ir kitų Arabijos valsty
bių karaliukus bei kuni
gaikščius ir pats tapo visos 
Saudi Arabijos karalium, 
palikdamas kitiem tiktai 
vietines savivaldybes. An
glai paskyrė Hejazo kara
liuko sūnus Irako ir Trans- 
jordanijos karaliukais.

Sostinės ir šventmiesčiai
Saudi Arabija turi dvi 

sostines — m a h o m e tonų 
šventmiestį Mekką, 80,000 
gyventojų, ir Riadhą, 30,- 

■000 gyventojų. Jokiems 
(krikščionims neleidžiama 
apsistoti Mekkoj, ir europi
niai ir amerikiniai atstovai 
paprastai gyvena Jeddos 
uostamiestyje.

Saudi Arabija yra di- 
d ž i a usių mahometoniškos 
tikybos šventovių šalis. Ma
hometonų bažnyčioje Medi
nos mieste yra kapas jų 
pranašo Mahometo, mirusio

(Tąsa 5-me pusi.)

užima didžiąją didžiumą 
Arabijos pussalio, pietiniai- 
vakariniame Azijos kampe. 
Saudi Arabija šiaurėje ru- 
bežiuojasi su Transjordani
ja ir Iraku, rytiniame at
siremia į Persijos Įlanką. 
Raudonosios Marios iš va
karų pusės skiria Saudi 
Arabiją nuo Afrikos. Pie
tiniai - rytinis Saudi Ara
bijos galas sueina su anglų 
globojama Adeno šaliuke ir 
arabiška Yemeno kuni
gaikšti jėle.

žeme ir Gyventojai
Apie pusė Saudi Arabijos 

ploto yra smėlynų dykumos. 
Daugelis gyventojų yr> 
bastūnai avių ganytojai; 
jie taip pat augina kuprius 
(verbliūdus), asilus ir ark
lius. Dirbamo jo j žemėj 
auga kviečiai, miežiai, dar
žovės ir vaisiai. Nemažai 
yra finikinių palmių su sal
džiais vaisiais - datulėmis.

žibalas
Svarbiausias Saudi Ara

bijos gamtos turtas tai ži
balo laukai. Amerikinė 
Standard Oil kompanija 
yra gavus leidimą naudoti 
žibalą visame tame krašte. 
Jau 1943 metais amerikonai 
ištraukė 7,800,000 statinių 
žibalo iš Saudi Arabijos že
mės.

ANGLŲ - AMERIKONŲ VARŽYTINĖS DĖL ŽIBALO IR PLANAI PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Persijos (Irano) Įlankos tuose, bet žymiausias ame- 

srityje yra gausingiausi ži- rikonų įsigalėjimo punktas 
balo laukai. Toje srityje— 
Irane, Irake, Kuwaite ir 
Saudi Arabijoje — 70 nuo
šimčių viso žinomo požemi
nio žibalo pasaulyje.

yra Saudi Arabija ir greti
ma jai Kuwait kunigaikšti- 
jėlė, nors politiniai Kuwait 
tebėra Anglijos globoje.

Standard Oil kompanija 
Pirmiau ten pilnai viešpa- ir Texas korporacija, ben- 

tavo žibaliniai Anglijos ka-'dru Arab-American Žibalo 
pitalistai, turėdami pietinio kompanijos vardu, turi lei- 
Irano ir Irako žibalo vers- dimą išnaudot visą Saudi 
mes. Bet per paskutinius'Arabijos žibalą ir jau įdė- 
dešimtį metų, ypač laike 'jo 100 milionų dolerių į ži- 
Antrojo pasaulinio karo, [balinius įrengimus tame 
amerikinės žibalo kompani- krašte. Per desėtką metų 
jos gana giliai įlindo į tuos arhėrifctffi&l tikisi tiek išvys- 

, ir tyti ‘ žibalo gamybą Saudi 
kontro- Arabijoj, kad kas metai 

liuoja daugiau kaip 42 nuo- gautų 78 milionus statinių 
šimčius ištirtų žibalinių lau-, žibalo. Dabar statoma Ras 
kų toje srityje. Ten yra 70 at Tanuroj nauja dirbykla 
nuošimčių visų užsieninių ketina apvalyt po 50,000 
Amerikos žibalo versmių.
Saudi Arabija Amerikonų 

Kišeniuje
Amerikiniai žibalo trus

tai yra išgavę leidimus vi
suose Vidurinių Rytų kraš-

Vidurinių Rytų kraštus, 
dabar amerikonai

statinių žibalo per dieną.
1941 m. Amerika davė 

paskolą Saudi Arabijos ka
raliui Ibnui Sandui. Pas
kirti jam amerikonai fi
nansiniai patarėjai, kad at-

United Automobile Workers (CIO) viršininkai kon
vencijoj, neseniai įvykusioj Atlantic City, N. J. Iš kai
rės: Finansų sekr. George Addes, prez. Walter Reuther
ir vice prezidentas R. J. Thomas. /

kabintų tą šalį nuo angliškų 
pinigų, o surištų ją su Ame
rikos doleriais. Amerikonų 
inžinierių komisija planuoja 
tvenkinius ir žemės drėkini
mo kanalus Saudi Arabijoj. 
Amerikos kareiviai pastatė 
didžiulę lėktuvų stotį arti 
atidarytų ten žibalo vers
mių. Kariniai Amerikos 
pasiuntiniai tuo tarpu lavi
na Saudi Arabijos armiją.

Auksas
*

Amerikos bankininkai 
laksto, žiūrinėdami, kur

naudingiau būtų atidaryt (tą Palestinoj arba į kokį 
savo bankų skyrius. Ame
rikinė Smelting and Refi
ning kompanija jau kasa 
auksą ir jieško kitų brangių 
mineralų Saudi Arabijoj. 
Amerikonai ima faktinai 
jau visą tą kraštą.
Naujas žibalo Vamzdis — 

Pavojus Anglams
Dabar jie planuoja pra

vesti iš Saudi Arabijos ir 
Kuwaito didžiulę vamzdžio 
liniją, kuria žibalas būtų 
pumpuojamas į Haifos uos-

Egipto uostą, Viduržemio 
Jūroje. Pravedus tokį 
vamzdį į Haifą ar kitą Vi
duržemio Jūros uostą, ame
rikiniai žibalo trustai tikisi 
jau užviešpataut žibalines 
rinkas Europoje.

Žibalo vamzdžio pravedi- 
mas bus ir politinis reiški
nys. Amerikinės kompani
jos darys spaudimą savo 
valdžiai, kad tinkamai ap
saugotų vamzdžio liniją 
tuose kraštuose, per ku
riuos ji eis.

KAS JIE TOKIE BUVO ARBA YRA?

Aguinaldo, Emilio (1870 
m.), filipinietis patriotas, 
pirmiausiai pasižymėjęs fi
lipiniečių sukilime prieš is
panus 1896 m. Su ameri
kiečių pagalba, jisai galop 
išvijo ispanus iš Filipinų sa
lų. 1898 m. Aguinaldo pa
tapo laikinosios valdžios 
prezidentu, o sekančiais me
tais ėmė kariaut prieš Jung
tines Valstijas, siekdamas 
paliuosuot savo tautą nuo 
naujųjų kolonizatorių. Ta
čiau, po dvejų metų kovos, 
Amerikos militarinės jėgos 
sutriuškino filipiniečių su
kilimą ir patsai Aguinaldo 
pateko nelaisvėn. 1901 metų 
pradžioje jisai prisiekė iš
tikimybę Jungtinėms Vals
tijoms ir apsigyveno jam 
paskirtame dvare, gauda
mas iš amerikiečių pensiją 
ir pasitraukęs iš visuome
ninio gyvenimo. Nuo to lai-

Trumpos biografinės žinelės apie tūlus paskilbusius asmenis, 
kurių vardai kartais minimi įvairiuose rašiniuose.

Parankiojo J. BARKUS 
anglas gydytojas ir auto
rius. Jis artimai draugavo 
su Priestley’u, Darwin’u ir 
Southey’u. Žymesnieji jo 
raštai: Evenings at Home 
(6 tomai), General Biogra
phy (10 tomų) ir Memoirs 
of Oliver Goldsmith.

Aikin, Lucy (1781-1864), 
anglų rašytoja, duktė aukš-_ 
čiau minėtojo John Aikin’o. 
Ypatingai pasižymėjo para
šydama šešis tomus atsimi
nimų iš gyvenimo karalie
nės Elzbietos laikais, taip
gi karalių Jokūbo Pirmojo 
ir Karolio Pirmojo gadynė
je. Jinai parašė taipgi au
toriaus Addisono gyvenimą.

das pasisamdė laivan tarnu 
ir nuplaukė Amerikon, kur 
praleido 10 metų bastyda
masis Arkansaso srityje ir 
Meksikoje, viską stebėda
mas ir rinkdamas temas sa
vo novelėms. 1870 metų ka
re vokiečių prieš francūzus, 
jisai nukeliavo Franci j on ir 
ten organizavo būrius kovo
tojų (savo rūšies partiza
nų) prieš vokiečius. Para
šęs daugybę novelių, kurių 
26 yra išverstos anglų kal
bom

Amerikonai Irako žibale panija tariasi su Egipto • 
Vienu vamzdžiu jau trau- valdžia. Ne veltui Egipto 

kiamas žibalas iš Irako į delegatas Mahmoud Hassan 
Haifą, Viduržemio Jūros Saugumo Taryboje taip ge- 
uostą, o vamzdžio šaka ei-;rinosi Amerikos valstybės 
na Į Lebano uostą Tripolį, sekretoriui Byrnesui. 
Amerikos Standard Oil 1943 metais Egipte buvo 
kompanija turi 25 nuošim- pagaminta 9,100,000 stati- 
čius šėrų Irako žibalo lau- nįų žibalo, bet įsitvirtinus 
kų ir to vamzdžio. Per su- ten amerikinei Standard Oil 
tartį su anglais žibaliniai kompanijai, bus pagamina- 
Amerikos grūstai išgavo ma kur kas daugiau. Da

bartiniu laiku du Standard 
Oil atstovai sėdi pusiau val
dinėje Egipto Žibalo ir Ka
syklų Sąjungoje.
Neužmiršta ir Ethiopijos 
Tuo tarpu kita amerikinė . 

kompanija, Sinclair Oil kor
poracija gavo leidimą jieš-, 
koti žibalo versmių Ethio- 
pijoj. O Ethiopija tiktai 
antrapus siaurų Raudonųjų 
Marių nuo Saudi Arabijos.

Politinė įtaka
Į v y k d ž i us dabartinius 

(Tąsa 5-me pusi.)

Amerikos trustai 
teisę ir toliau plėtoti savo 
biznf Irake ir kituose Vi
durinių Rytų kraštuose, kur 
pirmiau tik anglai viešpata
vo.

Ryšiai su Egiptu
Naująjį žibalo vamzdį pa

ti Amerika karo metu pra
dėjo tiesti iš Saudi Arabi
jos į Palestinos uostą Hai
fa arba į vieną iš Egipto 
uostų. Amerika sakė, tatai 
reikalinga karo vedimui. 
Paskui tas vamzdis perleis
tas Arą b-American Žibalo 
kompanijai. Dabar ši kom-

•1 I
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patriotai ėmė laikyt Agui- 
naldą savo tautos pardavi- 
ku. Numirė jis, rodos, An
trojo pasaulinio karo pra
džioje.

Aikin, John (1747-1822)
4

Aimard, Gustave (1818- 
1883), žymus francūzas ra
šytojas, rašęs daugiausiai 
apysakas iš ankstybbjo gy
venimo Jungtinėse Valsti
jose ir Meksikoje. Jisai 
netgi vadinamas francūzįš- 
kuoju Fenimoru Cooperu, 
nes, kaip ir šis amerikietis 
autorius, Aimardas savo 
apysakose dažnai vaizdavo 
Amerikos iųdijonų gyveni
mą. Visai- jaunas Aimar-

Ainsworth, William Fran
cis (1807-1896), anglas gy
dytojas, geologas ir keliau
ninkas. Labiausiai domėjo
si geologine kalnų sudėti
mi. Tyrinėjo Pirenėjų kal
nyną tarp Franci jos ir Is
panijos, paskui keliavo į 
Kurdistaną ir į Mažąją Azi
ją, vis tais pačiais geologi
nių tyrinėjimų tikslais. Pa
rašęs apsčiai mokslinių raš
tų, tarp kurių žymiausi: 
Researches in Assyria, 
Travels in Asia Minor, Tra
vels in the Track of the 
10*000 Qreetok

/

Saulėtoj Ispanijoj

-

• 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:
LLD KANADOS VEIKIANTIS KOMITETAS

P. O. Station “D,”,Box 44, 
Montreal 22, Que., Canada
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(Tąsa)
Ant rytojaus laikraščiai jau pasklei- 

do apskelbimą, ir svotai darė pritinka
mus susitarimus su Saldžios Kvapsnies 
tėvais, kuriems buvo paaiškinta, jog jau
nojo tėvas serga ligos patale, todėl ve
dybos rengiamą greit. Jaunosios tėvas 
džiaugėsi. Džiaugėsi ir jos brolis ir bro
lienė, kad visa kas taip slidžiai eina.

O pati Saldi Kvapsnis iš tos linksmy
bės da labiau pagražėjo. Ji nuoširdžiai 
dėkojo Mulan’ai už tokį seserišką tar
pininkavimą. Jos gyvenimas lig šiolei 
buvo toks nelygus, su tokiomis staigme
nomis. Kitų gyvenimas plaukia lygiai, 
vienodai, kaip ta upė, o jos—-tai krenta 
tai šoka, kaip “devynių driežlų vand'ėnJ 
puolis-krioklys.”

Saldi Kvapsnis vis tebenešiojo palaidi- 
nėlį su ilgom rankovėm, činia ją tikrai 
mylėjo ir labai švelniai su ja apsiėjo, 
už jos pergyventas kančias. Jis net tą 
raudoną jos rankos dėmę bučiavo. O ji
nai jam sugebėjo išlygint raukšles ant 
kaktos. Meilės žavesys taip daug pa
daro, taip daug pakeičia.

r
!
L/

Tuoj ant rytojaus po to, kaip pasirodė 
;Tseng’o skelbimas, gavo jis nuo Niū’o 
laišką. Laiškas buvo nuolaidus. Senis 
Niū’s rašė, jog .jo nevertingoji duktė Su
jun’a abiem šeimom padarė sarmatą. 
Bet, girdi, buvo galima ir be tų viešų 
garsinimų, privačiai persiskirti. Tseng’as 
jam į tai da mandagesnį, atsiprašantį 
laišką pasiuntė.

Bet šiurkštesnis laiškas už kelių dienų 
artėjo nuo Sujun’os smarkuolio brolio. 
Huaiju’s rašė, kad Sujun’os nekentė jos 
šešiūras ir anyta Tseng’ai dėl jos nevai
singumo, su ja blogai apsiėjo jos vyro 
šeima. Todėl ji ir pati norėjo persis
kirti. Bet tikrovėj—Sujun’a ir gan per- 
pyko, tik ją kiek numaldė Inging’a: gir
di, neverta terliotis. Moteriai persiskir
ti tai nieko tokio, tai nėra jokia gėda. 
Pasiliuosavai nuo netikusio vyro, ir vėl 
tu laisva paukštė.

Huaiju’s taipgi rašė, kad neverta tikėt 
prietaringų laikraščių pasakomis. Jo se
suo Sujun’a nieko nekalta. Nebėr teisy
bės šiame pasaulio sąmyšy, baisioj doro
vės suirutėj. O su Tseng’ais tai dar, gir
di, teks sąskaitos suvesti, kada nors. 
Tseng’ai—tai Niū priešai...

Tseng’as įsiširdijo ir į laišką visai ne
atsakė: tai žemiau jo vertybės.

Ir nuo dabar Sujun’a prisitaikė prie 
savo brolio sėbrijos. O Inging’a ilgam 
prikibo prie Čin’o, to suktojo vertelgos, 
obligacijų vijurko. Huaiju’s tapo gene- 

. rolo Vu pasitikimuoju sekretorium ir pa
tarėju. Jie neužilgo persikėlė Mančuri- 
jon, ir į Tiencin’ą sugrįžo 1924 m., kartu 
su Mančurijos kareiviais, atžygiavusiais 
šiapus Chinijos sienos.

Huaiju’s apleido savo pačią su penke
tu vaikų. Taijun’a jos pasigailėjo ir 
įprašė savo motiną Funią ir tėvą Niū 
priimti pas save. Senis Niū’s mylėjo 
sūnėnus, ir jie tik dabar pradėjo pažint 
vaikystės džiaugsmą. Už’ dviejų metų 
Niū’ienė nusinuodijo karbolium, nusku
rusi, apleista senė nedidelėj Tiencin’o 
lūšnelėj. Ją palaidot padėjo tik senis 
Niū’s ir Huaijaus pati su vaikais. Toks 
buvo skurdus galas kada tai galingos Se
nelės Kumelės, finansinės Pekino valdo
vės ...

O Tseng’ą labai subaladojo ir sukrėtė 
Sujun’os ir Huaijaus epizodai. Jis vis 
niurzgėjo, šniaukrojo, ir vieną rytą jį 
trenkė apopleksija. Jam truputį atsi
kvošėjus, vedybų ceremonija tapo pada
ryta. Činia ir Saldi Kvapsnis ramiai ir 
kukliai perėjo tą apeigą draugų būrely.

Per pietus Činios motina buvo iš visų 
linksmiausia, nors ji irgi jau gerokai 
senstelėjusi. Ir buvo jai ko džiaugtis: 
trys marčios ir visos trys geros,’ ramios, 
tarpsavy draugingos: Mania — velionio 
Pingios našlė, Mulan’a — Sunios žmona 
ir Saldi Kvapsnis—Činios. Tseng’ienės 
sumanymu visos trys prisiekė būti pri- 
saikin tomis seserimis ir sąlydžiai gy
venti.

Vestuvėse visi buvo linksmi, tik Auk
suotoji ' Šilkinė truputį markatna, kad. 
Saldi Kvapsnis t^po pakilėta, o ji—fle/* *

Po vedybų Tseng’as išgyveno vos du

mėnesiu. Šlapligė jį vargino. Jis ėjo 
silpnyn ir menkyn. Jis pasišaukė na
miškius ir pasakė jiems, kad reikės greit 
atsiskirti. Kai aš numirsiu, gyvenkite 
visi ramiai, sutartinai. Nemėginkite 
peraukštai kilti ir perteklingai išdykau
ti. Kol motina gyva, laikykite namus. 
Paskiau, kaip norite, galėtute ir par
duoti. Mania, Mulan’a—geros, protin
gos marčios. Duktė Ailien’a laimingai 
ištekėjusi. Lilien’a tebemergauja: jai 
patariu negaudyt tuščių vėjų su tomis 
laisvomis vedybomis. Geriau tegul su- 
augesnieji parinks jai vyrą. —Sunkūs, 
neramūs dabar laikai, sumišimai, suki
limai ir jų bus dar daug. Neįkliūkite 

*bėdon...
Privargęs, sunkiai dūsavo. Pasišau

kė savo sūnėnus ir.dukterėčias ir juos 
palaimino: Manios augintinį Asuan‘uką 
ir Mulan’os Atung’utį ir Aman’ytę.

Užsimerkė ligonis, ištiesęs du pirštu: 
tiktai du tėra sūnėnai. Čia jam greitųjų 
supratlyvoji Kasia šnibžtelėjo ausin, kad 
Saldi Kvapsnis turi “linksmybę” savo kū
ne. Senukas nusišypsojo ir išleido pas
kutinę dvasią.

Šermenys buvo didžiulė iškilmė. Tsen
g’as vis tiek buvo neblogo būdo žmogus, 
kultūringas, disciplinuotas. Per savo vi- ■ 
są ilgą gyvenimą jis tesusikrovė šimtą 
tūkstančių dolerių. Palyginti, tai ne
daug. Kokie peckeliai valdininkėliai su-, 
siplėšia tiek per šešis mėnesius. Užuo
jautos laiškų atėjo iš visų kraštų. 
Tseng’ą palaidojo, kaipo mandariną: .su 
mandarino kepure, su karoliais, su dir
žu, su batais, su apsiaustu. 5

Mulan’a ėjo dvigubą gedulą: jos mo
tina ir jos šešiūras numirė tais pačiais 
metais. Ir, priešingai Konfucijaus mo
kymui, jinai “pastojo” tame pačiam mė
nesy, ką Tseng’as mirė. Ir jai mergytė 
gimė gal tik trejetu mėnesių paskui Sal
džios Kvapsnies berniuką.

Numirus Raudonrožei ir Jao’ienei ir 
iškeliavus Jao’ui, jų garsusis sodas kaž
kaip aptuštėjo. Užmirštas tapo jaunuo
menės kliubas. Seniai pasimirė, jauniai 
išsisklaidę, apsivedė, ištekėjo.

Jao’ų sesutėms jautėsi liūdna ir atsa
kinga. Raudonrožė prigėrė, Afei’jus su 
Paofen’a užsieny, Paku’s su Sutan’a, ap
sivedę, retai teužsukdavo. Senis rašyto
jas Lin’as išvyko į pietus. Donahiūtė vis 
dar kartais užeidavo. Retkarčiais į Hua’- 
ienės krautuvę atkiūtindavo tapytojas 
Či’s. Maciai buvo užėję skaudė t krūtinę, 
bet ji atsisakė gydytojų ir vartojo žolių 
mostelę, kurią jai patarė kaimietė Mula
n’os tetulė.

Lifu’s rašinėjo straipsnius bėgamai
siais politiniais klausimais. Ir jis sukū
rė mokslinį kūrinį “Augalų Jausmas,” 
kur jis išvadžiojo, jog gyvūnai ir augalai 
permano aplinkumą ir saving^i reaguo
ja. Skruzdės tikrai nujaučia užeinančią 
audrą. Sužinus gyvenimas nėra vien tik 
žmonių savybė. Visas organinis pasau
lis, savo prasme, jį turi. Gėlės “šypsosi” 
saulėj, “kurčiai dūksoja ir dejuoja” ru
denio miškas. Medžiui skauda, kai jam 
nulauži šaką arba nulupi kur žievės lo
pinį. Tatai “sužeidžia” medį, “sužaloja,” 
“įžeidžia,” “išniekina,” “užgauna” jį. Me
dis mato, girdi, liečia, užuodžia, valgo, 
virškina, valosi kitaip, negu žmogiškas 
sutvėrimas, bet visai įveikmiai savo bio
loginiams tikslams . Medis jaučia švie: 
sos, garso, šilimos ir oro judėjimus, 
džiaugiasi arba liūdi, kai gauna ar ne
gauna saulės ir lietaus.

Visa tai sutampa su Taoistų filosofi
ja, kuri lyg ir žemina žmogaus “pojū
čių,” “nujautimų,” “sąmonės” ir “kalbos” 
monopoliją.

Lifu’s pasakojo savo žmonai, kad gim
dymo dieną motinos krūtys išskiria gels
vą antiseptingą sunką, kūdikiui apsaugo
ti. Ir tokios slėpinybės nėr vien tik žmo
nių ypatumai, žemesni gyvybės pavidalai 
turi instinktą, kurs padeda jiems prisi
taikyt prie aplinkos. Bakterijos ir tos 
turi stebėtiną cheminę nuojautą. Šilka
verpių vikšrai gamina puikiausi šilką.. 
Vorai išsunkia lipnų skystį, iš kurio pa
sidaro nepermirkiamas, neatskiedžiamas 
klijus. Šviesvabaliai gamina tobulą, šal
tą šviesą, taipgi ir tūlos jūros gelmių 
žuvys. '

(Daugiau bus)
- j. U-. - .

d.

Atsakymas Keleivio 
Korespondentui

Keleivio No. 11, kovo 13 
laidoj, tilpo žinutė iš Seattle.
Po ja pasirašo Svečias. Jis pri
rašė visokių nesąmonių.

Pirmiausia jis pradeda: 
“Gyvenu Seattle mieste dar 
tik porą metų.”

Tai man rodosi, kad nėra 
joks svečias, bet vietinis gy
ventojas, nes svečias taip ilgai 
nėsisvečiuoja.

Toliau jis rašo: “Iš lietuvių 
gyvenimo čia mažai kas yra 
pranešti, čia niekas neminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktuves. Čia gy
vuoja LDK Gedimino Draugi
ja. Ji jau gyvuoja apie 40 me
tų. Kadaise ta draugija buvo 
veikli ir patrijotiška, o dabar 
jos narius užpuolė staliniškas 
kvaitulys, todėl jiems patrijo- 
tiškumas mažai rūpi.

“26 d. sausio draugija tu
rėjo surengus šokį bendrai su 
Stalino kavalieriais, bet ka
dangi buvo gražus balius ir li
ko gražaus pelno, tai stalinie- 
čiai gediminiečius prie pelno 
paskirstymo, sako, visai ir ne
prileido. Kur staliniečiai tuos 
pinigus padėjo, eina visokios 
kalbos. Bet vienas dalykas yra 
aišku: Lietuvos reikalams jie 
pinigų tikrai neskyrė. Grei
čiau, jau jie pasiųs rusams. 
Komunistai galėjo pinigus ir 
saviems reikalams sunaudoti. 
Kas tenai juos supaisys.”

čia reikia atsakyti ponui 
Svečiui: Kai buvo rengiami 
tie šokiai, tai buvo išrinktas 
komitetas iš sekančių organi
zacijų: nuo LDK Gedimino 
Draugystės 3 atstovai; nuo 
LLD 161 kuopos vienas atsto
vas; nuo LDS 141 kuopos vie
nas ir nuo Moterų Kliubo vie
nas.

Matote, Gedimino Draugys
tė viena turėjo tiek atstovų, 
kiek kitos trys organizacijos 
kartu.

Aš patarčiau Svečiui nueiti 
pas Gedimino Draugystę ir pa
žiūrėti lapkričio mėnesio, 1945 
m., protokolų knygoj užrašytą 
nutarimą, kad' yra rengiami 
šokiai dėl naudos Lietuvos 
žmonių, nukentėjusių nuo ka
ro. Ir jeigu pelno liks, tai bus 
pasiųstas nuo karo nukentėjtį
siems sušelpti, o ne pabėgė
liams. Ir didžiuma balsų už 
tai nubalsavo, tiki du buvo 
tam priešingi. Ir taip yra pro
tokole užrašyta, ir ponas Sve
čias tą turėtų žinoti.

Po šokių buvo sušauktas 
komitetas peržiūrėti bilas ir 
surokuoti, kiek pelno liko. 
Komitete dalyvavo nuo Gedi
mino Draugystės du atstovai, 
nuo LDS 141 kuopos vienas ir 
nuo Moterų Kliubo vienas. Tai 
matai, ponas Svečias, kad Ge
dimino Draugystė tiek turėjo

| komitete atstovų, kiek viso nuo 
kitų organizacijų. Nuo LLD 
161 kuopos nebuvo atstovo. 
Peržiūrėjus bilas, tam mitinge 
paaiškėjo, kad pelno liko 
$242.21. Ir Gedimino Drau
gystės atstovas davė įnešimą, 
kad pinigai būtų pasiųsti ten, 
kaip kad draugystės protokolo 
knygoj užrašyta: pagalbai 
Lietuvos žmonių, nuo karo nu
kentėjusių. Visi su tuo sutiko 
ir pinigai pasiųsti Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui, 
Brooklyn, N. Y. Draugystės 
susirinkime buvo parodyta pa
liudijimas nuo to komiteto, 
kad pinigai priimti ir bus su
naudoti, kaip komitetas jiems 
patarė.

Tai matai, ponas Svečias, 
kad viskas padaryta taip, kaip 
nariai nutarė, o ne taip, kaip 
ponas Svečias plepi, nieko ne
žinodamas. Jeigu nori ką žmo
nėms pranešti, tai pirmiausia 
gauk faktus, o nerašyk bile 
ką, kas ant galo liežuvio už
kliūva.

Kas dabar,remia Lietuvos 
žmones, nukentėjusius nuo ka
ro, tai tie negeri žmonės, ne- 
patrijotiški, pagal Svečio su
pratimą. Svečias, matomai, la
bai trokšta, kad Gedimino 
Draugystė ir kitos organizaci
jos remtų Lietuvos pabėgėlius, 
Hitlerio tarnus.

LLD 16 kuopa, LDS 141 
kuopa ir Moterų Kliubas ben
drai parengimais sukėlė $775.- 
21 suteikimui pagalbos Lietu
vos žmonėms. Tai gražus, pa- 
trijotiškas darbas. Būtų zgerai, 
kad ir Gedimino Draugystė 
daugiau prisidėtų prie to gra
žaus, patrijotiško darbo.

M. Baltrušaitis.

Washington. — Kongresi
nis žemdirbystes komitetas 
užgyre pasiūlymą palaikyti 
reikmenų kainų kontrolę 
vienus metus nuo birželio 30 
dienos.

Washington.— Trumanas 
peike laivyno komandierius, 
kurie priešinasi sujungimui 
laivyno, armijos ir oro jė
gų po viena bendra koman
da.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
. Laidotuvių Direktorių

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TĘL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Los Angeles, Cal
Pavyzdinga Moteris

Kovo 31 d., Bendras Drau
gijų Komitetas surengė paren
gimą Lietuvos vaikučių nau
dai. Iš skelbimų žinojome, 
kad geros širdies ypata žadė
jo duoti pietus dėl 200 žmo
nių ir visus kaštus apmokėti, 
kad tuo būdu padarius pelno 
rengiamam tikslui.

Didžiuma manėm, kad tai 
bus kas nors vienas iš tų Los 
Angeles turtingųjų. Kaip gi 
kitaip galima būtų suprasti. 
Bet kada pirmininkas Ig. Le- 
vanas užėjo ant estrados ir jis 
parodė tą ypatų, tai daugelis 
nustebo. Tai buvo draugė Sle- 
sariunienė. Nežinau, kiek ši 
draugė yra turtinga, bet nie
kas jos už turtingą nepriskai- 
tė, nes neturi didelių apart- 
mentų, kaip kad daugelis Los 
Angeles lietuvių. Visi žinom, 
kad drg. Slesariunienė dirbo 
visą gyvenimą ir dabar dar 
dirba, kad padarius pragyve
nimą. Ji daug vargo yra pa- 
nešus savo gyvenime, nes ji 
palaidojo du vyrus. Daug var
go turėjo užauginti sūnų ir 
dukterį. Ir čia nelaimė: už
augęs sūnus pradėjo motinai 
pagelbėti, bet susirgo ir mirė. 
Duktė apsivedė, žentą paėmė 
į kariuomenę ii- jis ten žuvo.

Galima suprasti, kiek šir
dies skausmo ir vargo ji turė
jo pernešti. Ir dabar ji išga
lėjo ateiti su tokia didele au
ka dėl Lietuvos vaikučių! Dau
gelis iš mūsų čia Los Angeles 
gana turtingi, bet jeigu reikia 
išgauti koks doleris aukų nors 
ir labai svarbiam tikslui, tai 
dažnai tam, kas renka, reikia 
daug pavargti iki prikalbini 
paaukoti.

Dabar apie patį parengimą. 
Buvo labai pavyzdingi pietūs. 
Buvo vieni iš geriausių, kokius 
aš esu valgęs parengimuose. 
Programa buvo graži. N. Va
laitienės, L. A. Lietuvių Choro 
mokytojos, sudarytas kvarte-

tas gražiai pasirodė: Seserys 
Sarapaitės, Riminienė, ir žel- 
nikienė. Taipgi draugė Leva- 
nienė dainavo solo ir Aldona 
Sarapaitė dainavo solo. Trum
pą, gerą prakalbą pasakė 
draugas Vladas Raila.

Šis parengimas su aukomis 
duos apie 300 dolerių pelno. 
Tai graži parama Lietuvos 
vaikučiams.

Reikia priminti, kad šį pa
rengimą pradėjo draugai Le- 
vanai. Jie pateikė sumanymą 
Bendram Draugijų Komitetui. 
Ir jie daugiausia darbavosi 
parduodami tikietus, sudary
dami programą, ir visam pa
rengime.

širdingiausias ačiū visiems, 
Ims kuo prisidėjo prie šio taip 
daug naudingo ir pasekmingo 
parengimo.

R-ka.

NE AUKSAS, BET SO
VIETINIAI GRŪDAI 

FRANCIJAI

Paryžius. — Francūzų 
komunistų dienraštis ‘L’Hu- 
manite’ rašo, jog Sovietai 
siunčia į Franciją ne auksą, 
kaip išmislioja New York 
Times, bet kviečius, “auk
sinius Ukrainos kviečius.”

SULAUŽYTAS JALTOS
TARIMAS DeLEI GRAI

KIJOS RINKIMŲ

Graikų Laisvinimo Fron
to vadai primena, kad Jal
tos konferencija užtikrino 
Graikijai laisvus, demokra
tinius rinkimus. Bet Angli
ja sumašinavo tik smurto ir 
apgaules rinkimus fašistų- 
monarchistų naudai.

Buenos Aires. — Paskuti
niuose rinkimuose Argenti
noj demokratiniai kandida
tai gavo 45 nuošimčius bal- f

Telef. HUmboIdt 2-7964

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

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

telephone 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Gr abortas
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

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

<♦>

<♦> LIETUVIŠKAS KABARETAS
<♦>

<!>

<

<!>

<♦>

<

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyn©

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

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

Trr"1!1 "I.  .....„liįį.,-------- įte j liijito iiltfiiii 11 -fe &> '■ life

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Irakas, Kuwait, Saudi Ir Mano Žodis Deki Angliško Wilkes-BaiT e, Pa.
Arabija-Žibaliniai Stra 

teginiai Kraštai
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

632 metais. Mekkos mies
tas yi’a Mahometo gimtinė. 
Didžioj Mekkos bažnyčioj 
laikoma, kaip švenčiausia 
mahometonų relikvija, juo
das akmuo, ir tikintiesiems 
pasakojama, kad arkange
las Gabrielius atnešęs tą 
akmenį ir padovanojęs pa
triarchui Abraomui, kurį 
mahometonai taip pat laiko 
šventuoju. Į Mekką kasmet 
atsilanko apie 150,000 mal
dininkų - pilgrimų iš įvai
rių kraštų. Iš Medinos, 20,- 
000 gyventojų miesto, eina 
geležinkelis į anglų pasisa
vintą Transjordanijos kraš-

R e 1 i giniai mahometonų 
įstatai kartu yra ir Saudi 
Arabijos įstatymai.

N. M.

Angly-Amerikony V ar 
žytines dėl Žibalo
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

amerikonų planus, jie tikrai 
išstumtų anglus iš pirmo
sios vietos žibalo pramonė
je Vidurinių Rytų kraštuo
se. Nežada Amerika atsi
likti ten ir politinėje įtako
je. Juk dabar ūkiniai - fi
nansiniai Amerikos pasiun
tiniai duoda patarimus Ira
no valdžiai. Prieš-sovietinis 
amerikonas policijos oficie- 
rius yra vyriausias Irano 
žandaru komandierius.

l.tas Puslapis

Skyriaus“Laisvej e”
Jau keletas draugų pasisakė 

dėlei Laisvėje angliško sky
riaus: vieni už, o kiti prieš. 
Bet didžiuma pasisakė prieš 
angiišką skyrių.

Man atrodo, kad draugų 
Laisvės skaitytojų argumen
tai prieš anglišką skyrių neiš
laiko kritikos. Vieni prieš sky
rių argumentuoja, kad jiems 
mažai belieka vietos lietuviš
kiems raštams. Kitiems gaila 
pinigų mokėjimui algos angliš
ko skyriaus redaktoriui. Tre
ti sako, kad jie tokio pasi
skaitymo gauna amerikoniš
koje spaudoje, o ketvirti pa
sakoja, kad jaunimas neskai
to angliško skyriaus Laisvėje. 
Tad jų visų manymu, angliš
kas skyrius Laisvėje yra be
vertis.

Aš turiu skirtingą nuomonę 
šiais klausimais. Tie, kurie no
ri daugiau lietuviškų raštų ir, 
vieton angliško skyriaus, siū
lo daugiau apysakų, štai ką 
turėtų žinoti: Mes neturime 
viską spręsti tik pagal save, 
Juk mes skaitėme išimtinai 
lietuviškus raštus ir apysakas 
nuo pat mūsų pribuvimo į šią 
šalį ir pažiūrėkime į lietuviš
kos spaudos skaitytojų kiekį, 
ne tik darbininkiškos spaudos, 
bet ir kitų srovių. Visi sutik
sime, kad milžiniška didžiuma 
išeivijos neskaito jokios spau
dos, nei lietuviškos, nei angliš
kos. Kodėl? Todėl, kad tie 
senesnės kartos žmonės nesi- 
interesuoja politika ir abelnai 
apie pasaulinę situaciją. Jie 
pasitenkina tuo, ką Jonas ar 
Marijona jiėms pasako, o jau
nesnioji karta neskaito lietu
viškos spaudos 
jiems kalba 
prantama.

Angliško 
riaus alga,
draugai? Gal jūs manote, kad 
apysakų ir daugiau lietuviškų 
raštų galima atspausdinti Lais
vėje veltui, be mokėjimo kam n , ,

dėl to, kad 
ir rašyba nesu-

Kalinės Bazes
Jungtinės Valstijos stato

si lėktuvų aikštes ir ruošia 
sau karinio laivyno stovyk
las Viduriniuose Rytuose. O 
laivynui ir lėktuvams rei
kalingas žibalas yra ten pat. 
Steigiama galingas karo nors algos? Aš manau, kad, 
laivų ir oro jėgų centras, 
grūmoti Sovietų Sąjungai, 
kontroliuoti Aziją.

Amerikos politikieriams 
baisiai nepatiko žinia, kad 
Iranas davė Sovietų Sąjun
gai leidimą* išvystyti ir nau
doti žibalo pramonę šiauri
niame Irano ruože, kuris 
rubežiuojasi su sovietiniu 
Kaukazu. Jie patys kartu 
su anglais veržėsi į tą sritį. 
Nes jeigu jiem būtų leista 
įsivyrauti tame ruože, tai 
jie galėtų tuojau per sieną 
grąsinti Kaukazui ir sovie
tinei žibalo pramonei jame.

skyriaus redakto-
O ką manote,

Barberių ir grožės kultūris- 
tų unija buvo susirinkus dvie
jų dienų konvencijai baland
žio 8 ir 9 dienomis, New Yor
ke.

nežiūrint kaip rašysi, lietuviš
kai ar angliškai, vistiek rei
kės mokėti algą. Tad tuo rei
kalu nieko mes sučėdyti nega
lime.

Sako, jaunuoliai gauna ži
nių ir kitų raštų buržuazinėje 
amerikoniškoje spaudoj. Vot, 
čia tai ir visa nelaimė keri. 
Jie mano, kad mes, darbinin
kai, semdami filbzofiją iš bur
žuazinės spaudos, esame ly
giai naudingi visuomenei. Jei
gu būtų buvę 
raštų nuo pat 
vių spaudoje, 
ateivių spauda, 
gresyvių spauda, 
kolei jaunimas mažiau buvo 
suamerikonėjęs, o daugiau pri
sirišęs prie tėvų ir jų ateiviš- 
kų tradicijų, tai .aišku, kai die
na, kad jaunimas būtų dide
lėj didžiumoj skaitęs tuos raš
tus bei skyrius. Jie būtų neati-

anglų kalboj 
pradžios atei- 
kaip pradėjo 
ypatingai pro- 

išeidinė'ti,

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iŠ mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant .sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvąrabų, bet ir sutaupysi namažą 

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-Cpmplex 
Tabletelės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vąrtoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, pris.iųntimą mes ap
mokame.

Koncerto Rengimas Atšauktas
Mes buvom pasibrėžę su

rengti pavasarinį koncertą. Bu
vom ir svetainę paėmę ant 28 
d. balandžio, buvom užkvietę 
dainininkus net iš Chicagos ir 
St. Kuzmicką ir vietinius. Ma
nėm surengti gražų pavasari-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOJ MOTERYS

tolę nuo tėvų ir jų tradicijų ir 
būtų didžiumoje pasilikę išti
kimi savo klasės reikalams ir 
abelnai pačiai visuomenei bū
tų buvę naudingesni. Juk dar
bininkai yra didelėj# didžiu-|Rį koncertą. Visi artistai buvo 
moję. Tad jie sudaro pačios apSjemę dalyvauti. Bet laikui

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 39 has been issue J to the undersigned 
tp sell , beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 East 92nd Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FELIX LeROY SCHRAUTH 
LcRoy’s Tavern 
St., Brooklyn,1814 N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6841 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Daw at 137 Schenectady Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on (he premises.

SALVATORE PODICANO & 
JOSEPH PODICANO. Admn. Est. of 

Vincenzo Policano
137 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y. T ,

SLAUGES
9 (NURSES)

UŽBAIGUSIOS MOKSLĄ
IR

visuomenės nugarkaulį.
Todėl, man atrodo,

bėgant viskas pasikeitė. Nega-
kad jįma gautį parengimams gėrL 

šiandien mums nereikėtų pa- miL pgta visos pastangos, bet 
veltui. Mūsų publika myli pa
silinksminti. Bet jeigu nėra 
gėrimų, tai nenori eiti į pa
rengimus. Kiek buvo sausų pa
rengimų, tai publika 
dalyvauti.

Todėl atsiprašome 
nininkų ir visų kitų.
koncertas lieka atšauktas ■— 
neįvyks.

šakoti, kad mūsų jaunimas ne-, 
siinteresuoja Laisvėje anglis-: 
ku skyrium, nes jie" to neran
da, ko jie randa amerikoniš
koj spaudoj.

Ne visai tiesa, kad ir dabar 
jaunimas neskaito Laisvės an
gliško skyriaus. Aš žinau, kad 
mano duktė skaito tą skyrių, 
žinoma, kad čia tas daug pri
klauso ir nuo tėvų. Tėvai turi 
karts nuo karto priminti vai
kams apie tą skyrių. Tad aš 
manau, kad ir lėtai, bet po 
biskį pradės perskaityti ir pra
dės po biskį susiinteresuoti 
Laisvės anglišku skyrium.

Jeigu būtų buvęs mūsų 
spaudoje angliškas skyrius, tai 
ir mums, ateiviams, būtų ne
įkainuojamos naudos atnešęs; 
būtume išmokę angliškai skai
tyti ir kalbėti. O kadangi ne
užginčijamas faktas, kad at
eiviai yra daugiau radikališki, 
negu vadinami amerikonai, ir 
kuomet ateivių radikalų vai
kai būtų neatsilikę tiek toli 
nuo tėvų tradicijų, tai aš esu 
įsitikinęs, kad amerikoniška 
visuomenė būtų radikališkes- 
nė. O tas būtų ne tik Ameri
kos visuomenei, bet ir pasau
liniu maštabu ant naudos dir
bančiąja! liaudžiai. Prie to, 
argi ne tragikomedija, kad 
mes, išgyvenę šioje šalyje virš 
trisdešimts metų, nemokame 
tinkamai kalbos tos šalies, ku
rioje sau duoną pelnome, ir 
nebemanome grįžti į seną tė
vynę ? čia praleidom gražiau
sią dalį savo gyvenimo. Suta- 
pom su šios šalies gyvenimu ir 
mes, ateiviai, labai žymiai pri- 
sidėjom prie išbudavojimo 
Amerikos, kokia ji šiandien 
yra, ir neišmokom šios šalies 
kalbos. Tai yra tikra tragiko
medija. Tad man atrodo, kad 
žymi dalis tų visų nelaimių ir 
yra, kad mes, ateiviai, per
daug buvome atitrūkę nuo 
amerikoniškos visuomenės po
litinėse sferose iš priežasties 
nemokėjimo šalies kalbos.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19013 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control # Law pt 
455 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
FRANCIS E. DOBSON & BEN. HICKMAN 
455 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 1 
RL 18551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Latv at 216 Greene Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

ANTHONY POLIZZI
216 Greene Ave., Brooklyn, N. Y. T :

NEBAIGUSIOS MOKSLO
Dirbti Džiovos Sanitorijoje 

Adirondack Kalnuose
ALGA IR UŽLAIKYMAS

atsisakė

visų me-
Minimas I

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11504 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
542 McDonald Avenue .Borough of Brooklyn, 
County pf Kings, to be consumed off the 
premises.

LEONARD & ANTHONY PINNAVAIA 
542 M.cppnald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. • 
RL 1844 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 456 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE SAVIDES, JR.
456 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y. T

STONY WOLD
Lake Kushaąuą, N

(02)

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu i visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas. \

WONDER LIVE FOUNDATION
0164B—Metro.Sta., Dept. C, Lo» Angeles 55, Calif.

Serga
M. Norbuta, senas Wilkes- 

Barre gyventojas ir geras or
ganizacijų darbuotojas, ilgą 
laiką dirbo anglies kasyklose. 
Nusibodus anglies dulkes ger
ti, paskutiniu laiku buvo išva
žiavęs į New Yorą. Ten susir
go ir sugrįžo į Wilkes-Barre, 
pas savo dukteris. Kreipėsi 
pas gydytoją, kuris išegzami- 
navęs, patarė eiti ant operaci
jos. Jis pasidavė operacijai, ir 
dabar randasi General Hospi
tal, ant ketvirto aukšto. Drau
gai, malonėkite jį atlankyti.

Draugai Norbutai laukia su
grįžtant savo sūnaus iš karo 
tarnybos.

Senas Wilkesbarrietis.

PR X NFŠD1 XI
BAYONNE, N. J.

ALDLD 212 kp. susirinkimas 
įvyks antradieni, balandžio 16 d., 
7:30 v. v., 2 W. 22nd St. Būtinai na
riai dalyvaukite.—P. Janiūnas, sekr.

(87-88)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11998 has been issued to the undersigped 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 — Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID CONCHADO
169 Bond St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11944 has been issued to the undersigned 
to sell 6eer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
136 Hopkinson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off, the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RD 3514 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 48 Sands Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SERRAGO 
(Bridge Bar & Grill)

48 Sands St., Brooklyn, N. Y. T

NAMŲ DARBININKĖ
Dirbti abclną namų darbų, 

vietos. Privatiįkas kambarys 
Nereikės virti. Vasarą važiuoti

. Gera

Guolis ant 
ir maudynė, 
į vasarvietę.

alga.
H. EPSTEIN,

1305 East 22nd Street, Brooklyn.
Arba Saukite ESplanade 7-5273.

(89)

LUIGI SACCO
136 Hopkinson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 465 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I^tw 
at 365 Columbia St., 
County of Kings, to 
premises.

MARIA
365 Columbia St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4852 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4209 — Avenue J, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

fARMINE & DOMINICK PASQUENZA 
(The Jay Tavern)

4209 — Ave. J, Brooklyn, N. Y. T

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

FURIO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5477 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Daw 
at 1624 Coney Isl. Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS JOSEPH GILLEN. JR. 
1624 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8656 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor* at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5705 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN PELMAS & RUDOLPH PELMAS 
(John and ftuddy)

5705 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y. T

MERGINOS
MOKYTIS KOJINIŲ TAISYMO • 

UŽDIRBA
BESIMOKINDAMOS
PO TRUMPO PERIODO

UŽDIRBKITE IKI $45
UŽ PENKIŲ DIENŲ SAVAITĘ 

KREIPKITĖS
Abramson’s

DEPARTMENT STORE 
37-02 MAIN STREET 

FLUSHING, L. I.
(90)

NOTICE is hereby given that License No. 
i RL 8283 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

I Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OAK TAVERN, INC.
133 Nassau Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 431 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE KNAPP
431 Irving Ave., Brooklyn, N. Y. T

N. Y.

CLEVELAND, OHIO
Prašome įsitėmyti: Balandžio 16 

d. įvyks svarbios prakalbos, kalbės 
Antanas Bimba, neseniai sugrįžęs iš 
Lietuvos. O balandžio 17 d. bus ro
doma įdomi ir svarbi filmą, kurią 
parsivežė drg. Bimba iš Lietuvos. 
Prakalbos įvyks White Eagle salėje, 
8315 Kosciuszko Avė., 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkes 
dalyvauti šiose svarbiose prakalbose, 
išgirsti gyvu žodžiu ką Antanas Bim
ba pasakys. — Kom.(x)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 180 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the .premises.
LEONARD S. CAREY & JOHN McGRATH 

New Ridgewood Casino
180 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1793 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 119 Belmont Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS ABRAMOWITZ
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y. T

NAMŲ DARBININKĖ
Košei* valgių virimas. Guolis ant vietos. 3 
suaugę, linksma apylinke, atskiras kambarys.

SAUKITE BENSONIIURST 6-1411, A. M.
(88)

REIKALINGA ABELNAM NAMU DARBUI 
; DARBININKĖ, sutinkanti išvažiuoti j už
miestį. 4 suaugę, 1 vaikas, lengvas virimas. 
Gera alga. MRS. KLEIN, 862 LINDEN 
BLVD., BROOKLYN. DICKENS 6-4923.

(88)

8 vai. vak.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL.8597 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine.and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 9508 Flatlands Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

EVELYN & ROBERT G. GEFFKEN 
9508 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1676 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2953-55 Gravesend (Neck Roa<D. Bo- ' 
rough of Brooklyn, County of Kings, ,to be i 
consumed on the premises.
CONNELL BOYLE &

(Marine Park 
2953-55 Gravesend 
Neck Road,

APVALYMUI MOTERIS.
NUO 5 IKI 11 V. V. < 
$18 už 30 valandų.

THE F. & M. SCHAEFER 
BREWING CO.

430 KENT AVE., BROOKLYN.
(89)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

JOSEPH D. MINER 
Bar & Grill)

Brooklyn, N. Y. T

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

DAILYDĖS 
REIKALINGI 

PRIE
KONSTRUKCIJOS DARBO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1403 has been issued to the undersigned 
to1 sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 257 Flatbush Avenue, Borough of. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONNEL McCUNNINGHAM
257 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5034 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1700 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. >

HARRY FINKELSTEIN 
(Broadway Tavern)

1700 — Broadway, Brooklyn,

Bridgeport ir Milford 
Ruožtuose

NOTICE is hereby given that License No. 
■ RL 1334 has been issued to the undersigned 
I to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 423 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
(Bona-Vita Tavern)

423 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 457 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 940 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICHOLAS J. GARAMBONE 
(Garis Italian Rest. & Pizzeria) 

Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. T

KREIPKITĖS
EDWIN MOSS & SON, INQ 

CONTRACTORS & BUILDERS 
555 GRANT STREET 

BRIDGEPORT, CONN. 
Telefonas: BRIDGEPORT 4-4177 

(88)

REIKALINGI VYRAI
Aukšta alga patyrusiom 

laipytojam j medžius. 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės tarpe 5 ir 6 vai.
McHale Tree Expert & 

Landscape Co. 
217 Hempstead Turnpike, 

HEMPSTEAD, E. I.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 416 
to sell 
107 of 
pt 154

has been issued to the undersigned 
wine & liquor at retail under Section 
the

Laisvės skaitytojams 
pramokti šios šalies

Todėl aš pilnai sutinku su c‘)UU.lv ofi premises.
Laisvės redakcijos nuomone,!' 
kad Laisvėj įvedama angliš
kas skyrius su tikslu, kad pa
dėjus 
tiksliau
kalbą. O nuo savęs pridedu, 
kad tinkamiau mokėdami ša
lies kalbą, būsime naudinges
ni ne tik sau,' .bet ir abelnai 
visuomenei.

Taipgi aš sveikinu ir Vilnies 
redakciją, kad ir Vilnis nuta
rė įvesti kasdieną anglišką 
skyrių į savo špaltas.

Tiktai tiek 
kad tokie 
pavėluoti 
tos rolės, 
jei būtų
įvesti progresyvėje spaudoje 
nuo pradžios ateivių pragresy- 
vės spaudos susikūrimo.

J. Bimba.

apagilestauju, 
skyriai labai daug 

ir nebegalės sulošti 
kokią būtų sulošę, 
buvę tokie skyriai

SKELBKITĖS LAISVĖJE!

N. Y.

151

Alcoholic Beverage Control I/itw 
Ave. U, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

PETER BRESSI J 
(Avenue U Wine & Liquor Store) 
- - Ave. U. Brooklyn, N. Y. T

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
CL 236 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 735-41 65th St., Borough of B’klyn, 
County of Kings,- to be consumed on tho 
premises.

DANISH ATHLETIC CLUB, INC.
735-11 — 65th St., Brooklyn, N. Y. T

hereby given that License No. 
been 
wine

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
St., Borough of Brooklyn,

NOTICE is 
CL 144 has 
to sell beer, 
Section 107 of the
Law at 215 60th 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OTHĘNBERG« KAM RATES. INC.
215 — 60th St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2294 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control. Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

at 4522 — 18th Ave., 
County of Kings, to 
premises.

4522 — 18th
HABER

Brooklyn, N. Y. T

hereby given thut License No.

ISIDORE 
Avė.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 238 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises. 

. JOSEPH 
238 Wyckoff Ave.,

Kings, to be consumed

STEFANUL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11969 has been issued to tho undersigned 
t oscll beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lay/ at 4402 
5th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

JOHN CONTOS
4402 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6278 has been issued to the underigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 271 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WALSH
271 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8514 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 308 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. v

BERNICE KAYHOE
308 Graham Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 pf the■ Alcoholic Beverage Control 
Law at 396 Hamilton Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 55 Hudson Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

55

the premises.
GEORGE BAKANAUSKAS

Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1438-40 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
op the premises,
ANTHONY & CARMINE FABRICATORE 

1438-40 Flatbush Aye., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7801 has been issued to the undersigned 
to se|l beer, wine and liquoi* at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at Ų6 Cooper Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

’ GRACE LUBY
146 Cooper St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License Mo. 
RL 1407 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1227 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL MclIUGH
1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 8688 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor pt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 51 Morgan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. %

ATOMIC REST. CORP.
51 Murgau Ave.

■Ūmi

940

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 667 has been issued to the undersigned 
to sell beer add wine at retail under Sectioh 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 646 Myrtle Ave. .Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

646 Myrtle

(X)

Kings,

LEO 
(Myrtle 
Ave.,

to be consumed on the

BELLUCCI
Rest. & Bar)

Brooklyn, N. Y, T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 197 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
107 of the 
at 4811 — 
County of 
premises.

and wine 
Alcoholic 
Ave. N.

Kings, to

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

APOSTOL

4811

GEORGE
(A. P. Bar & Grill)

Avė. N, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RXV 441. has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 321 Columbia Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FEDERICO TRILLI 
(Fred’s Bar & Grill)

321 Columbia St., Brooklyn, N.

the

Y. T

NOTJCE is hereby given that License No. 
RW 472 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under* Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 263 Riverdale Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tire 
premises.

SAM KLEIMAN & LOUIS LEVINE 
263 Riverdale Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 256 has been issued to the underidgmAl 
to sell beer 
107 of the 
at 4113 — 
County of 
premises.

and wine at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
Ave. U, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

VITO CARLO
4113 — Ave. U, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
L 181 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Iaiw. 
nt 586 Kings. Highway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ALBERT WEINER & MIRIAM WEINER 

(Culver Wine & Liquor Store)
Brooklyn,1 < Y. TBrooklyn,’ N. .Y. T < 586 Kings Highway,

■ į^Y^yfe *' ’ '

BUDINKŲ APTARNAUTOJAI 
AR D2IANITORIAI 

Blaivūs. Reikia turėti jmliūdijimų. 
Patyrę prie aliejum šildymo.

Nuolatinis darbas, kambarys, užlaikymas ir 
puikiausia alga.

651 HIGH STREET, 
NEWARK, N. J. 

MARKET 3-2877

BODY IR FENDER 
VYRAI

5^ DIENŲ SAVAITE 
Turi būt Patyrę 
Nuolatinis Darbas.

Gera Alga.

WILLIAM O. TAYLOR
289 Fifth Ave., Paterson, N. J.

(90)

Balandžio 8-tą pirmosios 21 
veteranų šeima susikraustė į 
Canarsie Beach sekcijoj įreng
tus laikinus namus vetera
nams. Kada projektas bus už
baigtas toje srityje apsigyvens 
7,000 veteranų šeimų.

1 ......... ... .1 . ........................................................................................................................

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO. 
. . t\ O. Box (1(16, Newark L N. J

k .-I t' -•

dėžė
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Pirmadienį Turite
Sumokėti Taksus

I

Jeigu lig šiol to nepadarėte, 
pirmadienį (iki pusiaunakčio) 
yra paskutinė diena sumokėti 
New Yorko valstijai taksus 
nuo įplaukų (sumokėtieji ko
vo mėnesį buvo federalei vy
riausybei).

Visi pernai mokėjusieji tak
sus, prieš keletą savaičių ga
vote blankas laišku į namus 
ir ružavą konvertą išpildy
toms blankoms grąžinti. Išpil
dė blankas, kaip nurodyta, li
kusią mokėti sumą padalinki
te pusiau — mokėsite tik pu
sę. Blankos buvo padarytos 
pirm Valstijos Seimelio nuta
rimo numažinti valstijos tak
sus pusiau.

Siųskite čekiu ar money or
deriu. Už siųstus pinigais, jei
gu pražūtų, atsakote jūs pa
tys, ne vyriausybė.

Knygynu Tarnautojai 
Skurdinami

praeitą
miesto
atsto-

toks priedas negali 
pabrangusio pragy-

kad kenčia darbinin-

I

K
h*

fc'i k
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Piunad., Balandžio 15, 19 W

Keturi Miesto Tarybos Nariai 
Kovoja Prieš Kėlimų Taksy

Miesto Tarybos nariai Peter 
V. Cacchione ir Benjamin J. 
Davis, Jr., Brooklyno ir New 
Yorko komunistai, pradėjo 
energingą kampaniją prieš kė
limą taksų ant pirkinių (sales 
tax). Jie išsiuntinėjo tūkstan-

pirkinių irgi turėtų rengtis 
dalyvauti, turėti savo atstovus 
tame posėdyje.

Lietuvių Literatūros D-jos
1 Kuopa Nutarė Siųst 

Rezoliuciją

Pasmerkė Kolegijos 
Viršininką

balionė; ką tu sakai, kad jūrų 
vanduo dasigavo į požeminę 
peklą! čia, bracia, kitas daly
kas yra, tiktai apie jį mums 
nieko nesako; čia buvo atomi
nės bombos triksas. , . ”

“Ką tu u tari j i
pridūrė
bombą išbandys 
mojaus 
vėliau.’

United Nations Turės 
Centrą Pasaulio 
Parodos Plote

trečias,

Peter V. Cacchione 

čiams New Yorko unijų ir kitų 
organizacijų raginimus veikti, 
neleisti taksus pakelti.

Toje kampanijoje pasižadė
jo komunistus remti abu dar- 
biečiai Miesto Tarybos nariai: 
Michael J. Quill ir Eugene P. 
Connolly.

Atsišaukimas randa organi
zacijose atbalsį. Veikiama vi
sokiais būdais. Siunčia rezoliu
cijas ir laiškus miesto majorui 
O’Dwyer, savo apskrities pre
zidentui ir Miesto Tarybos vi- 
ce-pirmininkui Joseph T. 
Sharkey. Kai kurios organiza
cijos mobilizuoja savo dele
gacijas pas tarybos narius 
(councilmanus). Ir daugelis 
organizacijų mobilizuoja dele
gacijas lankytis Miesto Tary
bos posėdyje, kada tas klau
simas bus svarstomas.

Taksų svarstymo posėdžiui

Apie trys šimtai susirinku
sių tėmyti Miesto Budžeto Ta
rybos posėdį žmonių 
ketvirtadienį plojo 
knygynų darbininkų
vams, kurie grasino uždaryti 
knygynus, jeigu darbininkų 
algos ir abelnai knygynuose 
padėtis nebus pagerinta.

Knygynų tarnautoju negali 
būti bile kas. Privalai turėti 
4 metus kolegijos ir po to 
praktikos knygyno darbe pirm 
įeinant į miesto knygyno tar
nautojus. O po to visko algos 
gauna $115 mėnesiui. Dabar 
majoras, kaip siūloma jo ra- 

■ porte, sutinkąs jau pridėti $10 
mėnesiui, viso $120 per mo-

l tus. Bet 
padengti 
venimo.

Ne tik
kai, kenčia kartu ir patys kny-" diena, rodos, yra nustatyta šio 
gynai, visas kultūros ir švie
timo darbas. Siekiančių ap- 
švietos žmonių skaičius dau
gėja. Knygynai turi 1,500,000 
žmonių, užsiregistravusių gau
ti knygų, pareikalavimas kny
gų daugėja, o miestas neten
ka vis daugiau patyrusių tar
nautoju ir sunku gauti atsa- 
komingn nauju darbininkų dėl 
tos skurdinančios algos.

Knvgynn tarnautojų reika
lavimus remia daugelis kitų 
organizacijų, stojančių už sky
rimą daugiau pinigų 
švietimo aparatui.

mėnesio 30-ta. Lietuviai, jeigu 
nenori aukštesnių taksų ant

Ne Namai, Bet Keliai 
Pirm Visko

nubalsavo 
ekspresinį 
kuriuomi 

limozinai, 
panašūs

visam

Ona ir Jonas Jakulevičiai 
Susilaukė Trečio Sūnaus

Benjamin J. Davis, Jr.

Kuopos susirinkimo, įvyku
siame bal. 11-tos vakara, Lais- 
vės salėje, įgalinta valdyba 
pasiųsti sekamą rezoliucija:

Rezoliucija
At its regular monthly 

meeting held April 11 at 419 
Lorimer Street, Brooklyn, N. 
Y., Branch 1 of the Lithuan
ian Literary Society went on 
record urging that the Board 
of Estimate and the New York 
City Council reject the 1 per
cent increased tax on sales 
and raise the 40 million dol. 
needed by raising taxes on real 
estate 28 points more to bring 
the tax up to 2 percent which 
would yield $45,000,000 
ditional, and

It was further resolved 
Governor Dewey call a
cial session of the State Le
gislature. to appropriate addi
tional funds for the City of 
New York.

rt fl-

that
spe-

Reikalauja Mokytojams 
Daugiau Algos

Tūkstantis Brooklyno Kole
gijos studentų praeitą ketvir
tadienį dalyvavo demonstraci
joj reikalauti, kad kolegijos 
prezidentas Marry Gideonse 
atšauktų sauvališkai paskelb
tą pakaitą klasių. Demonstra
ciją sušaukė mokyklos Stu
dentų Taryba.

Gideonse prieš porą savai
čių, staiga, paskelbė pratęsi
mą ankstybųjų klasių nuo 9 v. 
ryto iki 3, vieton buvusių iki 
1 vai. Kitos klasės nuo 11 iki 
5, vieton buvusių nuo 1 iki 5.

Studentai pareiškė, kad 78 
nuošimčiai studentijos tuo pa
tvarkymu verčiami mesti dar
bus, be kurių jie vargiai ištei
sės baigti mokslą. Tas prak
tikoje reiškia biednuomenės 
jaunimo išmetimą iš mokyk
los.

Žemės Drebėjimas ar 
Atominė Bomba?

Kaip jau visiems žinoma, 
užpraeitą savaitę laikraščiai ir 
radijai paskelbė žinią apie že
mės sudrebėjimą kur tai Pa- 
cifiko okeano dugne, Alaskos. 
pakraščiuose ar kur kitur. Sa
koma, kad jūrų dugnas taip 
susipurtė, jog pakilo šimto pė
dų aukštumo vilnys ir jos ėjo 
iki 300 mylių per vai. greitu
mo. Ilawaii’u salų pakraš
čiuose vilnys, užliedamos pa
kraščius, prigirdė iki 300 žmo
nių. Visokio mokslininkai grie
bėsi aiškinti (žinoma, kiekvie
nas kitaip) priežastį to žemės 
su drebėjimo. Nors tie moks
linčiai ir kažin kaip aiškintų, 
vienok Brooklyne žmonės kal
ba savaip.

štai, užpraeitą šeštadienį bu
vau užėjęs į porą lietuviškų 
saliūnų. Ir viepoj ir kitoj vie
toj lietuviai garsiai diskusavo 
minėtą nuotikį. Vienas aiški
na, kad tai vanduo kaip nors 
dasigavo į tą amžiną ugnį, ku
ri nuolat dega žemės viduryj, 
ir nuo to kilo baisi eksplozija 
jūrų dugne. Kitas, gavęs pro
gą “paimti” balsą, sako: “Tai

menesyje

nonsensą,” 
“atominę 

kada
ar gal

nors 
dar

pir-? ” vėl atsiliepė 
Netikėk tam, ką jie 

ir kalba apie iš- 
atominės bombos 

vasarą. O dėl 
neseniai Ame- 
maniebrus su 
laivų ir orlai-

mas is 
mums rašo 
bandymą 
kada nors šią
ko, tu manai, 
rika padarė 
daugeliu karo 
vių ten kur, Aląskos pakraš
tyje? Jie .ten nuvežė ir išdum- 
pavo didelį lodą atominių 
bombų ir atsitraukę tolyn nuo 
tos vietos, jas eksplodavo. . . 
Ot, nuo ko taip labai susiūba
vo marios ir prigirdė daug 
žmonių. Mums apie tai nesakė 
ir nesakys, ba jie bijo, kad 
žmonės nekeltų protestų už 
tokias štukas, kurios gali visą ; 
svietą ap verst aukštyn ko j o- ■ 
mis...”

Gal dar būtų ilgiau besitę- 
sę tos diskusijos, bet štai įėjo darbininku
saliūnan paskutinio diskusan- 
to moteris ir suriko į savo vy
rą : “Roman, namo greičiau; 
atvažiavo kūmas iš Blissvillės 
ir nori su tavim pasikalbėt.”

R.

Jungtinių Tautų sekretaria- 
tas susikraustysiąs į Sperry 
Gyroscope šapos bildingus, 
Lake Success, L. 1., o didie
siems posėdžiams vartos mies- 
tavą bildingą buvusiame Pa
saulio Parodos plote, Flushing 
Meadow Parke, kaip praneša 
miesto majoras. O’Dwyer. Bil- 
dingas dabar yra vartojamas 
čiužyklai (skating rink).

Sutarties su miesto vyriau
sybe prieita uždarame posė
dyje. Sutartis esanti tokia:

Miestas išleis $1,250,000 iš
laukinėms ir viduje bildingo 
pataisoms? Atlikus remontą, 
apie gruodžio 1-mą, ten tal- 
pinsis darbui apie 5,000 dele
gatų ir svečių.

UN sekretariatas ne už il
go išsikraustys iš Hunter Ko
legijos rūmų į Lake Success 
i patalpas. Pfivatiški statybinin- 
i kai pabudavos namus apie ke
turiom tūkstančiam nuolatinių 

Namai būsią ne 
toliau mylios atstumo nuo 
Sperry šapos. Susitarta, kad 
UN ten apsibus mažiausia 5 
metus.

■rėkdavo, užtrenkdavo. Paga
liau, pati vyriausybė jau pa
matė, kad Bove per toli eina, 
nuteisė, tačiau pirm to daug 
narių nukentėjo visokio smur
to už pastangas numaskuoti 
sukčių ii1 išrinkti teisingą va
dovybę.

Visgi rakalis prilipo liepto 
galą.

Teisiama už žmogžudystę, 
Mrs. Esperanza Pisanti Brook
lyno teismabutyje taip šumijo 
ii’ rėkavo, kad turėjo ją už
vilkti rankų judesį ir balsą 
varžančiu maišu. Pagaliau, sa
koma, ji prisipažino tiktai lo- 
šusi pamišėlę, kad išvengti 
bausmės.

Dr. Dan W. Dodson iš Ma
yor’s Committee on Unity 
kreditavo newyorkiecius esant 
tolerantiškais, turinčiais inte
ligentišką darbininkų vadovy
bę ii’ tarpgrupinį draugavimą, 
rymantį ant kultūros, įstatymų 
ir išlaikymo visiems bendrų 
įstaigų.

Nakčia iškilęs gaisras 8 šei
mų name, 38 Cooper Street. 
Brooklyno, sužalojo namą, šei
mos turėjo prisiglausti pas ki
tus, iki pataisys.

Ragina Paremti 
Streikierius

Unijos Iždo Eikvotojas 
Eis Kalėti

PAJIEŠKOJIMAI
Sugrįžęs lietuvis karys, vedęs, be 

šeimos, pajieško 3-jų ar 4-ių kamba
rių su maudyne Now Yorko apylin
kėje. Skambinkite EV. 8-3626.

KoNew Yorko Valstijos 
munistų Partijos Komitetas at
sišaukė į visas savo kuopas, 
visus savo narius, parinkti au
kų, paaukoti pinigais ir maistu 
paramai Westinghouse strei- 
kierių.

Komitetas nurodo, kad lai
mėjimas CIO elektristų unijos 
Westinghouse šapose tuojau 
ir tiesioginiai atsilieptų - pa
gelbėtų laimėti angliakasiams, 
Phelps - Dodge, farmeriams 
mašinų dirbėjams ir kitų ama
tų streikuojantiems darbinin
kams.

New Yorko teismo apeliaci
nė divizija, Brooklyne, užgy
nė pirmesnio teismo sprendi
mą byloje James Bove, nuteis
to už sukimą unijos iždo.

Bove, buvęs Int. Hodcar
riers, Building & Common La
borers Unijos Lokalo 60-to, 
AFL, viršininku, buvo nuteis
tas 10 iki 20 metų už išvog- 
čiojimą $60,000 iš lokalo iždo.

Lokalo nariai, ypatingai pa
žangieji, seniai buvo pastebė
ję netikslumų unijos reikalų 
vedime, ragino taisyti padėtį, 
rinkti kitus viršininkus. Bet 
Bove ir jo sėbrai narius riks
mais ir net su mušeikomis už-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai vyram ar moterims. Visi vėliausi 
įrengimai. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas Swanson (basement), 
189 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

(88)

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrleon Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

lĮ^ĄJiįgĄJI IIĄS4
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Penktadienį, bal. 12 d., šių 
žodžių rašytojui taikėsi susi
tikti su buvusiu kaimynu Lie
tuvoje (jis nuo šakių, o aš nuo 
Naumiesčio, Suvalkuose) ir 
dabartiniu kaimynu Brookly
ne, Jonu jakulevičium. Jis bu
vo nepaprastai linksmas. Pa
klausiau, dėl ko ta šypsą ant 
veido ?

—Rytoj, šeštadienį, bal. 13 
d., mano žmona Onutė sugrįš 
iš Williamsburg Maternity 
ligoninės su nauju sūnuku, ku
ris jau bus mūsų trečiasis sū
nus. Motina sveika ir drūta, 
kaip ir naujagimis. O aš, kaip 
matai, irgi gerai jaučiuosi. Tik 
nusibodo vienam su dviem ma
žais vaikučiais Jonuku ir Vy
tuku namie šeimininkauti ir 
mes visi pasiilgę laukiam jos 
sugrįžtant.

— Tai tu tikrai laimingas. 
O kada jūsų naujasis sūnukas 
gimė ir kokiuo vardu jį pava
dinsite? — paklausiau Jono.

—Jis gimė praeitą penkta
dienį, balandžio 5, o vardas jo 
bus Alekas.

Sveikinu Jakulevičius ir 
naujagimį ir linkime jam, 
mūšiam atominėj gadynėj,
augti į tikrai gerą ir naudingą 
pilietį. J. B-nas.

Miesto Budžeto Taryba pra
eitą ketvirtadienį 
visais garais tiesti 
kelią per Bronx, 
greit galintieji šauti 
Rolls Royce ir kiti
automobiliukai, galėtų greit 
pasiekti užmiestyje esančias 
puikias rezidencijas.

Budžeto Taryba (Board of 
Estimate) visiškai < atsisakė 
klausyti protesto 300 šeimy
nų, kurių namus nugriaus, kad 
užleisti vietą tam šauniam ke
liui. Išmes juos iš pastogės, 
nežiūrint, kad nėra kur 
kur susirasti kitą butą.

Ponai, kaip pasirodo, 
kad neišmoks užmiršti 
reikalus.

MIRĖ

eiti,

nie-
savO

Rd., 
ba- 
Kū- 
Lai-

Konstantinas Warnauskas, 
gyveno 78 Steamboat 
Great Neck, N. Y., mirė 
landžio 12 d., namuose, 
nas pašarvotas namuose,
dotuvės įvyks balandžio 16 d., 
Kalvarijos kapinėse, 9:30 vai. 
ryto. »

Velionis paliko nuliūdime 4 
sūnus ir 2 dukteris.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius F. W. šalins- 
kas, 8402 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y.

jy 
gi- 
iš-

Mokytojai buvo skaitlingai 
atstovauti Miesto Budžeto Ta
rybos posėdyje praeitą ketvir
tadienį. Jie smerkė visą bud- 
žetą, kaipo “negerą, neteisėtą, 
nepakankamą, kur kas nepa
tenkinanti miesto švietimo rei
kalų.”

Darbiečių atstovas Irving 
Lemov sakė, kad budžetas, 
kaip dabar pasiūlytas, nuker
ta algas 375 mokytojams, su
mažina švietėjų štabą. Jis rei
kalavo po $700 algos priedo 
dapildyti pabrangusio pragy
venimo padaromų nedateklių.

Mokyklų komisionierius 
John E. Wade siūlė sugrąžin
ti mokytojams mokestį už 2 
mėnesiu ligos (dabar moka 30 
dienų) ir duoti paskyrų vasa
rinėms ir suaugusių 
klasėms.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

F. W. Shalins
. (Shalinskas)

Funeral Home

švietimo

švietimo 
budžete 

veteranų

Tead, aukštesniojo 
viršininkas, ragino 
pridėti $559,913 
mokslui, be ko neįeis kolegi-
jon 2,350 tinkamų priimti ve
teranų.

įėjo Galion Lenktynių 
Aptaksavimas

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

BROOKLYN

LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

SALES dčl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

Bteičius bu naujausiais {taisymais. 
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

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

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

3

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreen 4-9812

New Yorko Fifth Avenue’s 
busai vėl sustodinėja kas du 
blokai, kaip buvo pirm karo. 
Naujas patvarkymas įėjo ga
llon 14-tą. Karo laiku buvo 
patvarkyta sustoti tik kas 4 
blokai, taupymui gaso ir dar
bo jėgos.

Miesto Taryba priėmė ir 
majoras O’Dwyer pasirašė bi- 
lių, kuriuomi uždedama 5 
nuošimčiai taksų ant lažybų 
arklių lenktynėse. Įstatymas 
pradėtas vykdyti. Tikimasi,’ 
kad miesto teritorijoje einan
čios trejos lenktynės atneš 
miestui geroką žiupsnį milionų 
taip labai reikalingų 
gerinimui, dolerių.

* ■ • ■ -i y .......... r-

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

Tel. SOuth 8-5569
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Persodlnam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longtnes, 
Jules Jurgensen.

miesto

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAT

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. BT. S-2173 ATDARA VAKARAIS




