
Mūsų Moterys.
Ne Pažeminimas, bet 

Garbė.
Mainierių Gyvybė “Pigi.

i

Pereitą penktadienį demo
kratiniu lietuviu motoru suva
žiavimas buvo didelis ir gra
žus. Kas liečia mane, tai nesi
tikėjau tokio skaitlingo suva
žiavimo. O tas tik parodo, 
kad Amerikos lietuvės mote
rys rūpinasi ne tik savo, bet 
ir visuomenės reikliais.

Tikiu, jog po šio suvažiavi
mo sustiprės visas moterų ju
dėjimas. Iš gero, entuziastiš
ko suvažiavimo sugrįžusius de
legates išpopuliarizuos nutari
mus. Svarbiausias dabar rei
kalas, tai moteris organizuoti. 
Moterų Kliubai, Literatūros 
Draugijos moterų kuopos, mo
terų chorai, mezgėjų rateliai 
—visos geros ir naudingos or
ganizacijos. Kur jų nesiran
da, reikėtų suorganizuoti.

Chicaga didžiuojasi motorų 
chorais. Brooklynas, Bostonas, 
Philadelphija neturi.

Kritusiųjų.
Anglija “Susiprato.”

Rašo A. BIMBA
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Kenkianti Maskvos 
Konferencijai

Marshall Siūlo Baigt Konferenciją iki Bal. 2 be Sutarties 
Dėl Vokietijos; Sovietai prieš Davimą Turkijai Balso

Maskva. — Čia supranta
ma, kad prezidento Truma- 
no programa — sustiprinti 
Graikiją ir Turkiją “prieš 
bolševizmą” ir visomis pu
sėmis aptverti Sovietus — 
kenkia Keturių .Didžiųjų 
užsieninių ministrų konfe
rencijai, kuri sušaukta tai
kos sutartims daryti su Vo
kietija ir Austrija.

Amerikos valstybės sek
retorius Marshallas netiki, 
kad čia galėtų būti paga
mintas bendras planas dėl 
taikos sutarties su Vokieti- 

t. Jis abejoja, ar pavyks 
susitarti net dėl Austrijos. 
Tačiaus Marshallas ragino 
užbaigt konferencijos posė
džius iki balandžio 2 d.

Vyriausias Amerikos at
stovas Marshallas siūlė į 
taikos darymą su Vokietija 
pakviesti visas šalis, kurios 
buvo paskelbusios karą 
prieš nacius. Anot Marshal- 
lo, todėl turėtų būti duo’ta 

nu- Į balsas ir Turkijai bendrojoj 
taikos konferencijoje.

Sovietų užsienio reikalų 
šimtas vienuolika mainie-1 ministras Molotovas karčiai 

rių užduso Centralijos kasyk- j kritikavo tokį pasiūlymą.
kad valdžios | Molotovas pareiškė, tai bū- 

. . tų “nesąmonė” kviesti tai
kos konferencijon Turkiją, 
kuri karo metu medžiagi
niai rėmė Vokietiją ir tik 
tuomet neva paskelbė karą 
prieš nacius, kada jie buvo 
jau faktinai sumušti. Nėra 
jokios prasmės laikyti ’’Tur
kiją, Paraguayų ir Filipinus 
lygiomis su Jungtinėmis 
Valstijomis Anglija ir So
vietų Sąjungą” kas liečia 
dalyvavimą kare, sakė Mo
lotovas.

Konferencijoj tęsėsi gin
čai dėl to, ar Sovietai turi 
teisę imti vokiečių nuosavy-

Kodėl?

suradoKomercinė spauda 
dar vieną Komunistų 
generalinio sekretoriaus Eu
gene Dennis didelį “grieką.” 
Jis 1930 metais buvęs Seattle.] ja
areštuotas už dalyvavimą 
streike.

Toji spauda turėtų, suprasti, 
kad toks areštas nėra darbi
ninko pažeminimas. Sunku 
rasti tokį kovingą darbininką, 
kuris nebūtų matęs džėlos. 
Bet jie dėlei to nesinervūoja. 
Todėl ir Dennis — jei tiesa, 
kad už dalyvavimą streike 
buvo policijos suimtas ir 
sodintas į kalėjimą, man 
rodo, nesijaučia Amerikai 
sidėjęs.

pa-
at-

loję. Kalbama, 1 
inspektoriai kasyklos nepri- ’ 
žiūrėjo. Mainierių gyvybei bu- i 
vo pavojus, bet jie nenorėjo 
matyti .

Mainierių gyvybė Ameriko-. 
je yra be galo pigi prekė. 
Daug aukščiau statomi kasyk
lų kompanijų pelnai.

Prezidentas T r u m a n a s 
džiaugiasi mainierių streiką 
sulaužęs ir John L. Levvisą 
pakhipdęs ant kelių. Bet su
laužymas 
tragediją.
Valdžia ir kompanijos išvien 
užsisėdo ant mainierių.

streiko davė šitą 
Jų bus daugiau.

Bavarijos apšvietos galva 
yra tūlas karininkas Meinz.olt. 
šis sutvėrimas kaizerio laikais 
buvo kaizerio armijoje. 1935 
metais, būdamas kunigu, jis 
pats meldėsi ir liepė parapi- 
jonams melstis už Hitlerio 
sveikatą. Antrojo Karo metu 
jis buvo Hitlerio armijoje ka
rininku.

Dabar jam pavestas Bava
rijos jaunimo švietimas ir mo
kymas demokratiją pažinti ir 
pamylėti!

Toji mūsų okupacinė val
džia negražiai tyčiojasi iš 
amerikiečių, kurie krito kovo
je prieš hitlerizmą.

Po visų protestų ir išsisuki
nėjimų, Anglijos valdžia pa
sižadėjo paleisti ginkluotų vo
kiečių .būrius anglų zonoje. 
Tos ginkluotos gaujos yra fa
šistinės.

Tik dabar anglai susipra
to. O susiprato todėl, kad bu
vo priversti. Jau per daug at
virai ir aiškiai jie buvo pra
dėję 
Svieto 
juos.

globoti hitlerininkus. 
opinija sukilo prieš

žinokite, kad LietuvaiVisi
Pagalbos Teikimo Komitetas 
savo pareigas baigė ir nebe- 
siųskite jam jokių rūbų.

na Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Moterų Suvažiavimo

bę rytinėje Austrijoje. Ame
rikos ir Anglijos atstovai 
tvirtino, kad tai buvus aus
trų nuosavybė, tik ją-, girdi, 
vokiečiai ant greitųjų už- 
grobę.

Sovietų atstovas pakarto
jo reikalavimą, kad Vokieti
ja mokėtų karinius atlygi
nimus iš einamosios savo 
pramonės dirbinių. Tatai 
buvo aiškiai nutarta Jaltos- 
Krymo konferencijoj (tarp 
Roosevelto, Stalino ir Chur- 
chillo).

FAŠISTAI NUŽUDĖ 
LENKU MINISTRĄ

Maskva. — Ukrainai fa
šistai Lenkijoje iš pasalų 
nužudė lenkų generolą Kar
lą Svierčevskį, šalies gyni
mo ministro pavaduotoją, 
kaip iš Varšuvos pranešė 
korespondentas Tass, ofi- 
cialės Sovietų žinių agentū
ros.

Gen. Svierčevskis pasižy
mėjo mūšiuose prieš nacius 
ties M. Luzicka. Pirmiau jis 
kovojo prieš Ispanijos fa
šistus, kaip Tarptautinės 
Brigados narys.

Daugiausia Paramos
Buvusiem Priešam

Washington. — Kongreso 
lėšų komitetas užgyrė Tru- 
mano valdžios pasiūlymą 
skirti $300,000,000 pašalpos 
amerikonų užimtai Japoni
jai, amerikinėms Vokietijos 
ir Austrijos sritims, Italijai 
ir Amerikos užimtai pie
tinei Korėjai.

Demokratinių Amerikos 
Lietuviu Moterų Suvažiavi
mas Brooklyne gavo seka
mąjį sveikinimą nuo Tarybų 
Lietuvos žymiųjų moterų 
darbuotojų. Sveikinimas bu
vo suvažiavimui perskaity
tas ir džiaugsmingai priim
tas kovo 28 d.

SVEIKINIMAS
Demokratinių Amerikos 
Lietuviu Moterų
Kongresui

Mielos Tautietės
Amerikos Lietuvės:
Mes Tarybų Lietuvos mo

terys darbininkės, kaimie
tės, intelektualės sveikina- 

Ime jus, dalyves Demokrati
nių Amerikos Lietuvių Mo
terų Kongreso, ir linkime 
iums sėkmės jūsų darbe. 
Mes,, jūsų sesės tautietės, 
džiaugiamės, kad jūs, nors 
būdamos toli nuo gimtosios 
žemės, nuolat palaikote ar
timus ryšius su Lietuvos 
darbininkais ir daug nudir
bote Lietuvos žmonių atei
čiai. Jūs buvote / pirmasis 
būrys tų Amerikos lietuvių, 
kurie pagelbėjo 
Lietuvos liaudžiai jos 
kovoje prieš reakcinį fašis
to Smetonos režimą. Jūs'į 
neapkainuojamai patarna
vote Lietuvos liaudžiai jos 
sunkioje kovoje prieš vokie
čių fašistų okupaciją.

Jūsų marolė ir materiale 
parama buvo nuolat jaučia
ma Lietuvos moterų, kurios 
greta savo vyrų ir sūnų ka
riavo partizanų būriuose ir 
Raudonojoj Armijoj už 
greitą pergalę ant Lietuvos 
pavergėjų. Jūsų simpatija 
uždegė mūsų širdis ir įkvė
pė mus dar didžiau kovoti 
prieš prakeiktus įsibriovė- 
lius. Karas ir fašistu oku
pacija paliko atviras žaiz
das mūsų šalyje ir daug 
pastangų ir darbo reikės 
padėti visai Tarybų liau-

džiai tų žaizdų užgydymuL 
Lietuvos moterys savo išti
kimu ir pasiaukojusiu dar
bu atsteigime mūsų nacio- 
nalės ekonomijos ir kultū
ros įgavo visos Lietuvos 
liaudies pagarbą ir dėkingu
mą, v

Mes Lietuvos moterys tu
rime visas progas mūsų ga
bumus pareikšt visose sfero
se ekonomijos ir valstybės 
vedimo. Trysdešimt aštuo- 
nios moterys yra atstovais 
Tarybų Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos. Septynios mo
terys yra Lietuvos atstovė
mis visos Tarybų Sąjun- 4 i v v • • • 1*1

Earle Ragino Greit 
Pavartot Atominę 
Bombą prieš Rusiją

Kalbėdamas Neamerikiniam Komitetui, Earle Gąsdino, kad 
Sovietai Nesidrovėsią Atom-Bombomis Užpult Ameriką
Washington. — George 

H. Earle, buvęs Pennsylva- 
nijos gubernatorius, paskui 
pasiuntinys Bulgarijoj ir 
Turkijoj, ragino dabar 
Jungtines Valstijas negai
šuojant užpulti atominėmis 
bombomis Sovietų Sąjungą, 
landydamas kongreso Ko
mitetui dėl Neamerikinių 
Judėjimų, Earle gąsdino, 
kad rusai nesidrovėsią pir- kabduti, kad visos kitos sa
mi pavartot atom-bombas |yg pasiduotų atominėrtis in-

prieš Ameriką. Jis pasako
jo, kad “vokiečių ir rusų 
mokslininkai šią pat valan
dą gamina atominę bombą 
Rusijoj ir gal jau turės ją 
šiandien ar rytoj.” Earle 
apgailestavo, kad Amerikos 
žmonės esą tokie “vaikiški”, 
geraširdžiai, jog “pirmi ne
panaudos atominių bombų.”

Amerika turi griežtai rei-

v $
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gos Aukščiausioje Taryboje, r VOKIFflll RIAllŠF^ 
Jausdamos aistrią meilę | *"1111X1y IiirlUijEO
mūsu šaliai, mes dedame vi- 
sas pastangas greičiausia 
atsteigti nuteriotą jos teri
toriją, jos nacionaię ekono
miją ir kultūrą.

Mes nuoširdžiai dėkoiam 
iums už pagalba, jūsų tei-

PRIEŠ ANGLUS

spekcijoms, sakė Earle, o 
jeigu kuri šalis tam nepasi
duos, tai “mes tuojau pavar- 

! tosime savo atomines bom
bas prieš ją.”

Earle pranašavo, kad jei

.. iT izL m

kiamą mūsų nuniokotai ša- i protestuodami,
b.'ii. Mes rinkime jums, mie
los tautietes, viei ir goms su 
visomis progresyvėmis A- 
merikos organizacijomis, 
sėkmingumo jūsų darbe su
stiprinti demokratiją ir tai
ka, v

Atstovė M. Kaunaite,
Lietuvos Moterų Organi
zacijos viršininkė;
Kasnauskaitė, Tarybų
Lietuvos Aukšč. Tarybos 

yice-pirmininkė;
A. Gergelyte, Tarybų Lie

tuvos Aukšč. Tarybos 
prezidiumo narys;

S. Eigirdaite;
Atstovės Tarybų Lietuvos 

Aukščiausioje Taryboje: B. 
Butkeviciute, J. Dinunelytė, 
E/Janušauskaitė, V. Majau- 

skaitė, B. Pilipavičiūtė, S. 
Ramanauskienė, K. Pun- 
d'zienė, P. Jankutė, B. Mi- 
lasevičienė, M. Meškauskie
nė, (?D) B. Stanelienė, M. 
Lukoševičienė, M. Treigie-

Duesseldorf, Vokietija. — 
130,000 vokiečių 1 
dorfe, Solingene ir Hagene 
audringai d e m o nstravo, 

kad anglai 
juos palaipsniui badu mari
na. Demonstrantai suvertė į 
ežerą du karinius ahglų 
automobilius ir amerikonų- 
anglų reporterių , auto ir 
išbeldė langus trijuose ang-į daugiausiai gamint atom- ; 
lų užimtuose namuose. 'bombų ir kraut jas j sandė- 

------ I liūs įvairiose vietose.
, T> Earle gyrė Turkiją; sakė,Maskva.- Pranešama,!^ Turkija <<taj vienintgl6 

kad Stalinas jiasikalbejinie muSų papėdė prieš komuniz- 
Artimuose ir Viduri- 

medžiaginę i niuose Rytuose.” Jis šaukė 
j neklausyti daromų įspėjimų 
prieš pavojus iš Ispanijos ir 
Argentinos fašizmo pusės, 
nes ’ Sovietai esą “tikrasis 
pavojus.”

Earle tvirtino,'kad “Sta
linas sulaužęs daugiau pasi
žadėjimų, negu Hitleris.”

J Neamerikinio Komiteto 
klausimą apie Komunistų 
Partiją jis atsakė, kad ko- 

esą “begailestin-

Duessel-! Amerika pirma nepaleis a- 
■ teminių bombų į Rusiją, tai 
Į “mažiau kaip 10 nuošimčių 
mūsų liksime gyvi per pen
kis metus nuo šiol.”

Jis ragino panaikint civi
linę atomų jėgos komisiją, 
pervest į aukštųjų Ameri
kos karininkų rankas visus 
atominius reikalus, kuo

su anglų ministrų Bevinu ma I v 
siūlė Anglijai 
paramą.

nė, E. Reišytė, O. Staivienė.
Tarybų Lietuvos pagerb

tos artistės: M. Rakauskai
tė, A. Staskevičiūtė. Autorė 
Sofija Čiurlionienė.

Aktorės: Kimontaitė, M. 
Mironaitė, E. Jankevičiūtė, 
T. Vaičiūnienė, Unė Babic- 
kaitė-Graičiūnienė; J. Nar- munistai 
kevičiūtė, buvusi partizanų gai - žiauraus priešo agen 
būrio narė. tai.”

Peter Cacchione, Komunistas New Yorko Miesto Tarybos Narys, Atsisakė Liudyti 
Neamerikiniam Komitetui; Pasmerkė Jį Kaip Gręsiantį Demokratijai Vėžį

f
S

’Ai;

i
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Washington. — Komunis
tas New Yorkų miesto ta
rybos narys Peter V. Cac
chione buvo atvykęs į Wa- 
shingtoną, bet nėjo liudyti 
kongreso Komitetui dėlei 
Neamerikin. Judėjimų. Cac
chione sakė, jog “fašistiniai- 
gengsteriškas” to komiteto 
pasielgimas su. Komunistų 
Partijos sekretorium Euge
ne Dennisu pilnai įrodė, kad 
tas komitetas nenori išgirst 
jokių faktų ir teisingų nuo
monių apie komunistų poli
tiką .ir ių siekimus.

Kiek pirmiau pats Cac
chione pasisiūlė tam komite
tui liudyti ir buvo pakvies
tas į komiteto posėdį* pra
eitą penktadienį. Bet kad 
komitetas prieš porą dienų

Neamerikinis Ko- 
prisikabino prie

Laiške Neamerikiniam Komitetui Cacchione Sako, Komite
tas Nenori Išgirst Teisingo Žodžio apie Komunistų Politiką

siuntinys jau senokai gatavas, 
bet dar neišsiųstas. Manoma, 
kad Sovietų laivas bus ’New 
Yorke apie vidurį balandžio. 
Tikimės tuomet rūbus išsiųs
ti.

nedavė Komunistų Partijos 
centro sekretoriui Euge- 
ne’ui Dennisui Įtaiso pada
ryti pareiškiipą, tai ir Cac
chione atsisakė komitetui 
kalbėti, 
mitetas
Denniso dėl to, kad Dennis 
vartojęs skirtingus vardus. 
Po trumpų ginčų dėl vardų, 
Dennis buvo pašalintas iš 
komiteto kambario.

«
Vieton pačiam į komitetą 

eiti, Cacchione parašė atsi
sakymo laišką, kurį komite
tui garsiai perskaitė Nor
manas Schrank, Brooklyno 
Komunistų Partijos sekre
torius.
Cacchiones Pareiškimas

Cacchione, komunistas 
New Yorko miesto tarybos 
narys, savo laiške Neame
rikiniam Komitetui pareiš
kė:

“Jūsų komitetas 
begėdiškai atsisakė išgirsti 
Komunistų Partijos nuomo

nę apie du bilius, siūlančius 
uždraust Komunistų Parti
ją; aš todėl atšaukiu pir- 
mesnį savo prašymą atvykti 
šiam komitetui liudyti.

“Aš esu įsitikinęs, kaip 
ir kiekvienas teisingas ame
rikietis turi būti įsitikinęs, 
jog šis komitetas neturi ir 
niekuomet neturėjo intenci
jos išgirsti nuomones, prie
šingas sumanymui, siūlan
čiam kirsti smūgį šalies 
Konstitucijai ir Teisių Bi- 
liui. Tas smūgis taikomas 
per uždraudimą arba suvar
žymą politinio komunistų 
veikimo. Aš, kaipo Pirmojo 
pasaulinio karo veteranas, 
protestuoju prieš šį pamo
jimą apšlubinti demokūafL 
nes laisves mūsų šalyje.

“Visai aišku/jog šiam ko
mitetui rūpi tik tam tikim 
žmonių garbę - charakterį

Paskutinis Lietuvai para
mos dėvėtų rūbų ir čeverykų

H-----------------------------------------------------------------

r chione reporteriams, — aš 
sužinojau apie fašistiniai- 
gengsterišką šio komiteto 
pasielgimą su Dennisu (Ko
munistų Partijos centro se
kretorium). Todėl aš nema
čiau jokios naudos mėginti 
kalbėti šiame komitete.

“Dar niekuomet visame 
savo politiniame gyvenime, 
— tęsė Cacchione, — aš ne
mačiau atviresnio, begėdiš- 
kesnio fašizmo pavyzdžio 
valdiš*koje įstaigoje, kaip ta
me komitete. Aš vengsiu 
bet kokio žingsnio, kuris 
galėtų padaryt klaidingą į- 
spūdį, būk aš pripažįstu šį 
komitetą tikru kongresiniu 
komitetu. Atvirkščiai, aš 
dėsiu visas.pastangas, kad 
būtų nuplėšta kaukė ' šiam 

Peter V. Carchto^“' Thomaso-Rankino komite- 
New Yorko Miesto u’ ka^ Jls. butl* i)ana1’ 
Tarybos Narys.” kmtas- Nes J1S Yra vezYs>

užmušti, o ne demokratiniai 
dalykus svarstyti. Aš smer
kiu šį komitetą kaipo netei
sėtai įsteigtą, todėl kad (1) 
kongresas niekuomet nenu
sakė, kokiu mastu šis komi
tetas gali veikti; (2) Ko
munistų Partija nėra nea- 
merikinė organizacija, to
dėl ji neįeina į šio komiteto 
veiklos sritį, o (3) kongres- 
manas Rankin, komiteto na
rys, buvo neteisėtai išrink
tas, nes Mississippi (Ranki
ne valstijos) žmonėms buvo 
nelegaliai atimta balsavimo 
teisė, kuri jiems priklauso 
pagal Konstitucijos 14-tą ir 
15-tą pataisymus.

Partijos įstatymiškos komi
sijos sekretorių, kodėl Ca
cchione pats neperskaitė sa
vo laiško tam Neameriki
niam Komitetui. Gates at
sakė:

“Kaipo demokratiniai iš
rinktas New Yorko miesto 
tarybos narys, Peter Cac
chione suteiktų perdaug 
darbės šiam komitetui, jei
gu pats komitete pasirody
tu.”

$2,500 Būtų Išgelbėję 
Tuos Mainierius

Centralia, III. r— Jeigu 
Centralijos Anglies Kompa
nija būtų išleidus tik $2,500 
geresniam kasyklos num. 5 
vėdinimui ir kitiems patai
symams, tai būtų buvus ap
saugota gyvybe 115 iki 120 

gręsiąs suėsti Amerikos de- mainierių, kurie žuvo per 
Nebūtų Naudos į Tokius ; mokratiją.” eksploziją.

Kalbėti , Vienas reporterių užklau-1 .----------------
“Atvykęs čia,— sakė Cac-1 sė Johną Gatesą, Komunistų • ORAS. — Būsią, šilčiau.
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Anglijos Darbo Partija ir Užsienio Politika
Gegužės mėnesį įvyks metinė Anglijos Darbo Parti

jos konvencija. Jau dabar, pasak pranešimų iš Londono, 
partijos organizacijos priimdinėja rezoliucijas, kuriose 
reikalaujama, kad Anglijos užsieninė politika būtų išlais
vinta iš Amerikos dolerinės diplomatijos ir pakreipta link 
draugiškesnio sugyvenimo su Tarybų Sąjunga. Nesą nė 
vienos rezoliucijos, užgiriančios dabartinę Bevino-Attlee 
politiką.

' Įdomu bus, ką Darbo Partijos konvencija pasakys. 
Ar Bevino-Attlee šalininkams pavyks užgniaužti tąjį 
protesto balsą? Vienas geras dalykas: Kalbos eina, kad 
Bevin greitoje ateityje “susirgs” ir rezignuos iš užsienio 
reikalų ministro vietos. 

■ , ... ...... ■ ,

Suokalbis Po Suokalbio
14/’ V* • •

Iš Vokietijos vėl atėjo pranešimas, kad anglų oku
pacijos zonoje tapo susektas naujas hitlerininkų suokal- 

- bis. Vėl nemažai hitlerininkų suareštuota ir pasodinta 
kalėjimam

O tas tik parodo, kad nors Hitlerio nebėra, bet hit- 
lerizmas vokiečiuose tebėra nemiręs. Amerikiečių ir ang
lų paskelbtoji “mažiems” hitlerininkams amnestija tiktai 
padrąsino hitlerininkus organizuotis ir kovoti.

—:----------- <
\ Ką Jis Būtų Pasakęs?

J Kovo 26 dieną Kongreso komisijoje turėjo pasiro
dyti Komunistų Partijos generalinis sekretorius Eugene ' 
Dennis ir pareikšti savo partijos nusistatymą prieš anti-

1 komunistinius bilius. Jis, žinoma, į komisijos susirinkimą 
pribuvo paskirtu laiku. Bet, matyt, tie, kurie kvietė jį 
išdėstyti komunistų poziciją, nebuvo linkę Dennisą iš
klausyti. Ko čia, rodos, reikėjo bijoti? Tiek daug šneka- 

I- X — ma ir agituojama prieš tą mažą partiją, tokios milžiniš- 
kos propagandos priemonės visoje šalyje paleistos dar-

| I ban prieš ją, tai kodėl nenorėta, kad tos partijos atsto-
I > vas aiškiai ir šaltai išdėstytų jos programą ir siekius, at-

. sakytų į visus užmetimus ir klausimus apie partijos pla-
• nūs ir veiklą?

Tas savaime meta nuožiūrą ant tų, kurie yra pasimo- 
ję Komunistų Partiją užgniaužti. Jie pasirodo nesirenką 
priemonių. Eina prie savo tikslo aklai — eina tuo keliu, 
kuris nesuderinamas su Amerikos demokratinėmis žmo
nių laisvėmis.

Dennis buvo pasirašęs tai, ką jis norėjo komisijoje 
pasakyti. Bet jam neleido. Tuojau prie jo pradėjo kabinė
tis dėl jo pavardės. Keista, kad pirmiau toji komisija nei 
vieno liudytojų nekamantinėjo dėl pavardės. Pasisakė 
žmogus pavardę ir ką jis atstovauja, ir viskas. Neklau
sė nei vieno, ar ši tikra pavardė, ar tokia pavarde esi 

I. gimęs, kodėl vadiniesi tokia pavarde ir t.t.
Kamantinėtojai pamiršta, kad Amerikoje žmogus gali 

E, pasirinkti tokią pavardę, kokia jam patinka. Pavyzdžiui, 
[ į > .tosios Kongresinės Neamerikinių Veiksmų Komisijos 

pirmininkas ponas Thomas nešioja pasisavintą pavardę. 
Jis kadaise vadinosi Feenev ar kokia ten kita pavarde. 
Dabar vadinasi Thomas. Niekas už tai jį nesmerkia ir 
niekas už tai jo neterorizuoja. Tai kodėl Dennis neturi 
teisės vadintis Dennisu ? Jis ta pavarde žinomas per dau
gybę metų. Jis ta pavarde dirba, ta pavarde taksus mo
ka, ta pavarde balsuoja, yra gimęs Amerikoje, Seattle 
mieste.

Argi ne aišku, kad komisijos vyrai norėjo Komunistų 
Partijos sekretorių išterorizuoti iš susirinkimo, užčiaup- 

Jam kurn3> kabinėjantis prie techniškų dalykėlių? Tai 
ESį neteisinga ir negražu.

Po išmetimo iš komisijos susirinkimo, Dennis paskel- 
;; hė spaudoje savo pasirašytą pareiškimą, kurį jis norėjo 

perskaityti. 0 tam pareiškime nieko baisaus nesiranda. 
Faktais ir argumentais jis nurodo, kad Kongresan įneš- 

/ tieji biliai priešingi Amerikos konstitucijai. Išanalizuo
ja jis. bilius ir parodo jų klaidingumą. Nurodo toliau, kad 
šituos bilius priėmus, nebesaugu bus jokiai politinei gru
pei arba partijai. Pagal tokius įstatymus, toji partija, 
kuri kontroliuoja valdžią, galės viena užviešpa
tauti ir visas kitas partijas užsmaugti, paskelbiant jas 
“konspiracijomis prieš valdžią.” Vadinasi, šitie biliai 
reiškia tiesioginį žingsnį linkai fašizmo Amerikoje.

Kitoje dalyje savo pareiškimo Komunistų Partijos 
sekretorius išdėsto komunistų programą ir nusistatymą 
įvairiais dienos klausimais. Jis nurodo, kad komunistai 
nuoširdžiausiai rėmė pereitą karą. Komunistai pirmu
tiniai šaukė pasaulį į kovą prieš fašizmą. Tūkstančiai 
Amerikos komunistų galvas paguldė ir kraują praliejo 

E karo laukuose. Dennis cituoja aukštų karininkų pareiš
kimus, kuriuose komunistai kariai aukštai vertinami.

Į
 Visa eilė komunistų tapo pakelti į karininkus. Jis nuro

do, kad visi reakcionieriai, visi Hitlerio agentai ir pa- 
W stumdėliai taip pat palaiko įneštuosius bilius uždrausti 

jL . Komunistų Partiją.
. “Argi šitie biliai nereikalauja Komunistų Partiją už*

Prieš metus laiko Ameri
kon atvažiavęs Mr. W. 
Churchill, Fulton, Mo., 
kalbą, šaukdamas ang 
kalbančiuosius karan
Tarybų Sąjungą. Ko jo\po- 
zicija susilaukė, jau žinoma.

Kaip žinome, tada Chur
chill viešėjo pas Trumaną 
ir abu kartu nuvažiavo į 
Fulton, Mo. Dabar, veik me
tai laiko po to, Mr. Truma
nas pasakė kalbą atstovų 
senato ir kongreso rūme. 
Kaip jo kalbos reikšmę api
būdino buvęs Roosevelto 
draugas, vice - prezidentas 
H. Wallace, visi žinome, nes 
tai buvo išspausdinta mūsų 
dienraštyj. Čia trumpai no
riu paduoti 1 daugelio kitų 
žymių žmonių atsiliepimus, 
kaip mūsų šalyj, taip ir už- 
sienyj.

New Yorke “Daily News” 
rašė: “Na, vyrukai, laiky
kitės už kepurių ir išsiimki- 
te ta's karines uniformas, 
kurias buvote pasidėję su 
apsaugojimu nuo kandžių. 
Jūs turėsite naują kelionę.”

Chicago “Sun”: Preziden
to prašymas neturėtų būti 
patenkintas, kol tikrai ne
bus patirta, kad mes remia
me laisvą ir demokratinę 
Graikiją, o ne fašistinę 
Graikiją...”

Senatorius Taft: “Aš'’ne
noriu karo su Rusija.” O 
jis, kaip žinome, yra aršus 
Tarybų Sąjungos priešinin
kas.

Mr. N. Boardman, New 
York Timese reikalai! i a, 
kad Mr. Trumano pasiūly
mą leistų Amerikos žmonių 
nubalsavimui, kitaip jis ma
to pavojų taikai.

Mrs. E. Roosevelt susilai
kė nuo pareiškimo* savo 
nuomonės, bet ji pridėjo, 
kad prieš komunizmą nega
lima kovoti ir laimėti, kur 
yra didelis vargas ir skur
das.

Kongresmanas Vito Mar- 
cantonio griežtai išstojo 
prieš tą rolę Amerikai, ku
rią jai siūlo Trumanas. Jis 
sakė: “Ir naciai sakė, kad 
jie eina gelbėti pasaulį nuo 
komunizmo... grobdami ki
tas šalis.” Jis sakė, kad A- 
merikoj demokratija galėtų 
ilgai gyvuoti, jai komuniz
mas nesudarytų pavojaus,

jeigu valdančioji klasė savo 
naudai tą demokratiją neiš
kraipytų.

Daily Worker griežtai iš
stojo prieš, kaipo pavojingą 
taikai planą. Jis dar kartą 
įrodė, kad Trumanas neina 
į talką demokratijai, nei 
Graikijoj, nei Turkijoj, nes 
ten viešpataujanti klasė ko
voja prieš demokratiją.

Profesorius Dr. H. ‘Scud
der Mekeel iš Wisconsin 
Universiteto pareiškė, kad 
siūlomas Trumano planas 
“ginklų pagalba sulaikyti 
komunizmą, tai yra raganų 
gaudymo planas.” Jis sakė, 
kad Sovietai tiki, kad jų 
tvarkos demokratija yra 
geriausia pasaulyj, o Mr. 
Trumanas, kad mūsų. Tą 
gali patikrinti tik liaudis, 
pasirinkdama vieną, ar kitą 
kelią, bet negalima įtikinti 
ginklais.
. Mr. James P. Warburg, 
bankininkas ir buvę& veikė
jas Office of War Informa
tion griežtai išstojo prieš 
Trumano pasiūlymą. Jis sa
kė:

“Kokis taip greitas reika
las atsirado gelbėti Graiki
jai ir Turkijai?... Preziden
tas minėjo savo kalboj, kad 
laisvės neturi Lenkijos. Ru
munijos ir Bulgarijos žmo
nės, bet kaip jis surado lais
vę Graikijoj ir Turkijoj?... 
Kaip su liaudies laisve Is
panijoj? Kaip su liaudies 
laisve Portugalijoj? Kaip 
su žmonių laisve Argenti
noj ?”

Tuo pačiu kartu 
k o n g r e s e i r s e n a- 
t e eina susigrupivimai. 
Mr. Trumano šalininkai 
bando įkalbėti, kad tas pla
nas “nesudaro taikai pavo
jaus.”

Sovietų Sąjungoj Mr. Tru
mano planą sutiko, kaipo 
pavojingą. Dienrašt. “Izvie- 
stija” rašė, kad Mr. Truma
no gąsdinimas pasaulio ko
munizmu ir ruošimas “gel
bėti”, tai nėra naujiena. 
Komunizmu gąsdino Hitle
ris. “Izviestija” ir “Pravda” 
rašė, kad Amerikos imperi
alistai atvirai atsistojo 
prieš Graikijos demokratiją 
ir siekia tą šalį pavergti.

Lenkijoj šaltai pasitikta 
ta kalba, ’ kaipo pavojinga

taikai. Lenkijos premjeras 
J. Cyrankiewicz stebėjosi, 
kaip Amerikai parūpo labai 
Lenkijos žmonių laisvė po 
to, kaip ten daugidu, kaip 
90% piliečių išsirinko savo 
valdžią. Jis sakė, kad pirma 
karo Lenkijoje apie 20-mt 
metų viešpatavo fašistų val
džia, bet Amerikoj niekas 
tada nesirūpino lenkų de
mokratija.

drausti todėl, kad paskui būtų galima uždrausti proruz- 
yeltinę darbininkų-demokratų koaliciją?” klausia Den
nis. “Argi jie nereiškia, kad būtų neleista kandidatuoti į 
jokias vietas visiems tiems, kurie stoja už palaikymą 
Wagnerio Akto ir Naujosios Dalybos įstatymų?”

“Visiškai natūralu,” jis sako, “kad šiuo tarpu ko
munistai būtų pirmiausia užpulti reakcijonierių pastan
gose karinę pergalę paversti pralaimėjimu, išbraukti 
iš žmonių visokią atmintį apie karą ir apie tikslus, už 
kuriuos buvo kariauta, ir atimti iš Amerikos žmonių 
Roosevelto palikimą? Visiškai natūralu, kad šis Neame- 
rikinis Komitetas, kuris karo metu taip gražiai pagel
bėjo fašistinei Ašiai, dabar vadovauja pokarinei profa
šistinei konspiracijai.”

Pabaigoje Dennis pareiškia:
“Mes, Amerikos komunistai, čionai esame ir pasilik

sime. Mes būsime tol, kol bus Amerikos darbo žmonės. 
Nepaisant, kokios priemonės būtų vartojamos prieš m" 
sų partiją, sulaužant konstituciją ir pamatinius demo
kratijos principus, kuriais mūsų šalis paremta — šimtai 
tūkstančių Amerikos darbininkų ir progresyvių žmonių 
išmoks būti amerikiniais komunistais. Jų mokykla yra 
Amerikos paprastų žmonių kova prieš trustusjr imperi
jos statytojus.

“Paskutinėse savo kančių valandose, Galileo pasakė 
savo kankintojams, ‘bet žemė tebesisuka? Mes, komunis
tai, žinome, kad visuomenė nestovi ant vietos ir kad 
ji žygiuoja linkui demokratinės pažangos ir socialinio 
progreso.

“Amerikoje mes,norime žygiuoti pirmyn demokrati
niais keliais ir taikingomis priemonėmis.

“Mes šaukiame visus amerikiečius, kurie turi tokius 
pat troškimus, kad jie, nepaisant jų nesutikimo su ko
munistais kitais klausimais, priešintųsi biliams H. R. 1884 
ir H. R. 2122 ir darbuotųsi,- kad jie ir kiti panašūs suma
nymai būtų atmesti. Su pasitikėjimu mes šaukiame vi
sus patrijotingus amerikiečius pastoti kelią profašis
tinei konspiracijai, kuri šiandien grūmoja Teisių Biliui 
ir Jungtinėms Tautoms.”

Tai tokios nuomonės minėtoji kongresinė komisija 
nenorėjo išgirsti. . : ---- -

Italijoj didžiumoj spauda 
šaltai Mr. Trumano kalbą 
pasitiko. Daugumoj nusi
gandusiai rašė, kad pasaulis 
brendąs į naują krizį.

Franci jo j, pradžioj bur
žuazinė spauda džiaugėsi, 
bet vėliau pasidalino. Fran
ci j a bijo likti karo laukas, 
jau nekalbant apie komuni
stų ir kairių socialistų spau
dą ir vadus, prieš Trumano 
poziciją išstojo net Leonas 
Blumas. Jis sakė: “Man ne
patinka nei Mr. Trumano 
argumentai, nei pasirinkti 
žodžiai. Aš labai norėčiau, 
kad kaip vienoj, taip ir ki
toj Atlanto pusėj atsisakytų 
nuo pavojingo papročio var
toti tokiu pat terminus api
būdinimui hitleriško režimo 
ir tarybinės tvarkos.”

Skandinavijoj (Švedijoje, 
Danijoj ir. Norvegijoj) Mr. 
Trumano kalba buvo sutik
ta, kaipo pavojinga santy
kiams tarpe vakarų demok
ratijos ir rytų tvarkos.

Jugoslavijoj kalba sutik
ta kaipo pavojinga taikai ir 
gal būti todėl Jugoslavija 
padidino apsigynimo reika
lams išlaidas.

Bulgarijoj tą kalbą suti
ko, kaip besiartinančios au
dros žaibus.

Anglijoj labai nusidžiau
gė karo kurstytojas Chur
chill. Graikijoj viešpatau- 
ianti valdžia karštai pasvei
kino Trumano kalbą ir A- 
thenų mieste centralinę gat
vę pakrikštino Trumano 
vardu. Turkijos valdžia iš
reiškė didelę padėką Tru- 
manui, bet opozicija priė
mė tą kalbą šaltai. Chinijoj 
generolas Chiang Kai she- 
kas pareiškė, kad nuo dabar 
jis tikras, jog gaus kiek tik 
nori iš Amerikos pagalbos, 
nes dabar “Amerika rems 
bile prieš-komunist. valdžią.” 
Ispanijoj per daugelį metų 
nebuvo tokio džiaugsmo, ko
kį iššaukė Mr. Truhiano 
kalba.

Jungtinių Tautų organi
zacijoj, kurios centras New

apėjo, pažemino, kaipo nie
ko nereiškiančią ir negalin
čią.

Marjorie H. Grenberger 
pareiškė New York Time- 
se: “Šiandien Jungtin. Tau
tų organizacija mirė.”

Buvęs ambasadorius Joe 
Kennedy ir tas išstojo prieš, 
nes sako, kad jeigu visiems 
taip dalysime pinigus, kaip 
Mr. Trumanas siūlo, tai pati 
Amerika nubiednės ir čia 
užviešpataus komunistų idė
jos.

Tuo kartu atsiranda jau 
ir nauji kandidatai, kurie 
tuojaus prašys pinigų jų iš
gelbėjimui “nuo komunizfc 
mo”, tai-Iranas, Sirija, Le- 
banonas, Vengrija, Palesti
na, Korėja, Irakas ir kiti.

Greta agitacijos už Tru- 
mano planą, komercinėje 
spaudoj eina kampanija 
prieš Tarybų S ą - 
j u n g ą, komunistus, dar

bo unijas, liberalus ir bend
rai — kas tik nesutinka su 
karo šalininkais.

Vieni siūlo nieko nepar
duoti Sovietams, o tas tik 
priartintų greičiau ir dar di
desnį Amerikoj nedarbą. 
Kiti siūlo kitokius planus. 
Mokyklose jau meta laukan 
tas knygas, kurios karo 
metu buvo parašytos ir kur 
bešališkiau teikė davinių a- 
pie Tarybų Sąjungą, kaipo 
Amerikos talkininkę.

Mr. Trumanas jau išleido 
įsakymą “apvalyti” valdiš
kas Įstaigas nuo komunistų 
ir jiems simpatikų. Tas pa
liečia 2,200,000 valdžios dar
bininkų. Aišku, kad daug 
pažangesnių žmonių nuken
tės. Ir tas iššauks tarpe pa
čių valdžios darbininkų ne
pasitikėjimą, vieni kitų nuo
žiūrą, kas tik žalą šaliai 
neš.

Valstiečio Sūnus.

Klumpaičio Nuotykiai
Rašo Dzūkelis.

(Feljetoniškas Padavimas)
. Klumpaičio Kelionė pas 

Sūnų
Dar Klumpaičio sūnus 

lankė Alytaus gimnaziją, 
tad Klumpaitis dažnai pa
mąstydavo vienas sau:

— Tai bus puiku, kaip 
sūnus pabaigs gimnaziją ir 
gaus Kaune aukštą vietą, 
gal kokio buhalterio, o gal 
ministerio... negi čia pras
tas žmogus gali žinoti tų 
auktų pareigūnų vietas bei 
vardus... Gausiu progą ir aš 
tada pamatyti mūsų sosti
nę Kauną... ha!...

Taip. Klumpaičio svajo
nės išsipildė. Praslinko keli 
metai ir jau Klumpaičio sū
nus Kaune.

Vieną dieną Klumpaitis 
savo žmonai tarė:

— Klausyk, boba, tu dik
tatorius virtuvėj, bet aš 
pagaliaus nusitariau aplan
kyti sūnų Kaune, tad pa
ruošk man gerą krepšį už
kandžių ir leisiuos kelionėn 
ir tu nesipriešink!... Matai, 
jau pačius skubiausius dar
bus apsidirbom; rugiai jau, 
ačiū Dievui, kluone...

Vieną vakarą Klumpaitis 
ir išlipo Kaune iš autobu
so. Žingsniuoja jis Vytauto 
prospektu ir stebi puošnųjį 
Kauną. Ir ve, priselina prie 
jo kokia tai elegantiška pa
nelė. Sakytum, kad gimna
zistė, bet lūpos raudonos, ir 
“valstybinė” iš burnos labai

sia kasininką: *
— Kiek čia turiu mokėt?
— O ką tamsta valgei ?
— Lašinius, dešras, agur

kus ir keletą kiaušinių, — 
nieko blogo nemanydamas, 
Klumpaite paaiškino.

— Kiek lašinių suvalgei?
— Gal būt arti kilogramo.
— Vadinas, kilogramą! O 

kiek dešros?
— Tai ir taip arti kilog

ramo.

Yorke, ta kalba iššaukė di-1 atsiduoda.
— Ponas, duok prikišt,— 

sako ji.
— Ar tai panelė rūkai?
— Žinoma! Rūkau cigare

tes “Salem Aleikum”.
Pridegė jai cigaretę ir 

manė, kad jau viskas. O ji 
tik mirkt akim.

— Gal užeisim į barą?
— Atsitrauk! — subarė 

ją Klumpaitis ir eina toliau. 
Ji dzibt, dzibt paskui Klum- 
paitį ir vėl klausia:

— Ponas, ką čia nešat ši
tam dideliam krepšyj? Gal 
lašinius?

— Sakau, kad atsitrauk! 
O jei ne, tai... — Piktai pa- 
grąsė Klumpaitis ir panelė 
kaž-kur dingo.

Prisiartindamas Klum
paitis prie Laisvės alėjos at
siminė, kad jis nepaprastai 
išalkęs. Smuko jis į vieną 
gražiai išpuoštą kavinę.

— Ką ponas norėsite? — 
persistatė padavėja.

— Tik arbatos! Viską ki
tą aš turiu savo.

Atnešė jam arbatos, o jis 
iš krepšio susikrovė ant 
stalo visas savo gerybes ir 
pradėjo doroti, kad net au
sys kruta. Pabaigęs, dairosi 
padavėjos, bet nesimato. 
Ateina prie bufeto ir klau-

delį nusiminimą. Mr. Tru
manas apėjo tą organizaci
ją ypatingai tada, kada 
Jungtin. Tautų specialė ko
misija yra Graikijoj ir ty
rinėja padėtį. Koresponden
tai, kurie susidūrė su 2,600 
tos orgahizacijos žmonių, 
nerado nei vieno, kuris būtų 
pareiškęs Sutikimą.

Senatorius Harry F. Byrd 
sakė: “Kada mes praeiname 
pro Jungtinių Tautų orga
nizaciją, tai ar šie savaran
kiški Amerikos žingsniai 
sunaikins Jungtinių Tautų 
organizaciją?”

Mr. James Reston, didelis 
Trumano politikos šalinin
kas, rašo iš Washingtono, 
kad ten .keisto ' supratimo 
sudarė Mr. Trumano kalba. 
“Tik mėnesis laiko atgal 
Washingtone kaltino Angli
ją už laikymą armijos Grai
kijoj, o dabar jau siūlo duo
ti pinigų, kad Anglija ten 
galėtų laikyti armiją.” To
liau jis rašo, kad .dar taip 
neseniai Mr. James Byrnesy 
Trumanas ir Marshall sa
kė, kad Jungtinės Valstijos 
remia savo politiką taikos 
palaikymui ^ant Jungtinių 
Tautų organizacijos, o. da
bar staigiai tą organizaciją

— Keturis kiaušinius ir 
pustuzinį agurkų.

— Daugiau nieko?
— Beje, dar stiklą arba

tos, — pastebėjo Klumpai
tis.

.Kasininkas brūkšt, brūkšt 
paišeliu per popierį ir sa
ko : . Ą

— Viso 8 lt. ir 50 centų!
— Už ką? — nusigandęs 

klausia Klumpaitis.
— Štai sąskaita. Skai

tyk....
— Nugi, kad lašiniai ir 

dešra buvo mano... Jūs tik 
stiklas arbatos.

— Ką čia mulkini? Mes 
tokius tipus jau senai pažį
stam. Mokėk, o jei ne, tai 
šaukiu policininką.

— Ko gero, dar kalėjimo 
gausiu,—pamanė sau Klum
paitis; geriau reikia tai
kytis. Ir iškrapštęs taukuo
tą mazginiuką, 
rankom atkišo 
mą sumą.

Pernakvojęs 
viename viešbutyje ant ry
tojaus anksti numaršavo 
tiesiai į ministeriją.

— Ką pasakysi? — pri
puolęs šveicorius klausia 
kaimietį.

— Noriu užeit pas direk
torių.

— Pas direktorių? O ko
kiu reikalu?

— Mat, jis mano sūnus. 
Jau keturi metai kaip ne
mačiau, tai atvažiavau ap
lankyti.

— Aha! Prašau truputį 
palaukti. Aš tuojaus jam 
pranešiu. *• '

Šveicorius įsmuko į direk
toriaus kabinetą. Klumpai
tis laukia ir galvoja: ot, nu
sidžiaugs sūnus, kai suži
nos, kad aš atvažiavau. Bet 
išėjęs šveicorius visas jo 
viltis sugriovė.

• — Matai, šiandien nepri
imama diena ir todėl direk
torius tamstos negali pri
imt. Užeik rytoj.

Kitą dieną Klumpaitis vėl 
ministerijoj. ’

(Tąsa ant 4-to pusi.)

drebančiom 
reikalauja-

Klumpaitis r

m

•
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Atomų Jėgos Išvystymo Darbai 
Belgijoj, Franeijoj ir Kitur

NAUJAUSIAS LAKŪNU IŠSIGELBĖJIMAS
- K ANUOLINIU IŠŠOVIMU .

Juo Didesnis Sąžines Juodumas 
-Juu Didesnis Asmens Bailumas

Belgija stengiasi išvystyti 
atominę jėgą, sako, pramo
nės ratams sukti.

Iki šiol paskiri belgij uni- 
versitetai darė atominius 
bandymus. Dabar valdžia 
įkūrė atominę komisiją, su
derino atominius darbus ir 
skyrė jiems lėšų.

Kai kurie belgu moksli
ninkai pranašauja, kad ne
trukus atomų skilimo jėga 

* bus vartojama jų lėktuvams 
varyti, taigi tiks ir kari
niams tikslams.

. Savo kolonijoj Kongoj,
Afrikoj, Belgija turi gau
singas uraniumo kasyklas. 
Uraniumas yra medžiaga, 

į iš kurios Amerika gamina
si sprogimus atominėms 
bomboms. Tačiau uraniumo 
atomų skilimo jėga yra ga- 

t Įima pakinkyti fabrikij ma-
# šinoms varyti, namams ap

šildyti ir kitiems naudin
giems tikslams.

Menama, jog, belgų kolo
nijoj Kongoj yra tiek ura
niumo, kad galima būtų iš 
jo gauti varomosios jėgos 
ir šilumos daugiau, negu iš 
viso pasaulio angliakasyklų. 
Atomine Medžiaga Anglijai 

Pati Belgija yra mažiukė 
Europos šalis, tik 11,755 
ketvirtainių mylių su 8,387,- 
gyventojų, bet belgų koloni
ja Kongo užima 902,082 ket
virtaines mylias ir turi dau
giau, kaip 10,425,000 žmo
nių. Beveik visi Kongo gy
ventojai yra negrai, apart 

> saujelės belgų, kaip viešpa
taujančios klasės.

Savo uraniumą iš Kongos 
belgai iki šiol daugiausia 
pardavinėjo Jungtin. Vals
tijoms. Suprantama, kad 
dabar ir anglai perka iš Bel
gijos uraniumo atominiams 

j darbams Anglijoje.
Belgija jau nuo seniai yra 

Anglijos globoje, ir Belgijos 
atstovai Jungtinėse Tautose 
faktinai visuomet balsuoja 

Į išvien su anglais-ameriko- 
nais prieš Sovietų Sąjungos 
pasiūlymus atominiais ir 
kitais klausimais.

Iš to galima suprast, kad 
Anglija ir Amerika finansi
niai padės Belgijai išvystyti 
atominę jėgą ne tik nekal
tiems civiliams reikalams, 
bet ir kariniams tikslams.

Francija pavertė Saclay 
“atominiu miestu”, kur 
stengiasi plačiai išvystyti 
atominę jėgą fabrikiniams 
reikalam, kaip pranešė gar
susis francūzų mokslinin
kas komunistas Joliot-Cu- 
rie, Franci jos valdiškos at
ominės komisijos galva. Jis 

" tvirtina, kad francūzai žino, 
kaip atomines bombas dirb
ti, bet to nedaro. Kai yra 
paruošta atominė medžiaga, 
sako Joliot-Curie, tai atom- 
bombos pagaminimas jau 

; paprastas dalykas ir nėra 
joks sekretas.

Anglija įsteigė atominių 
bandymų centrą Didcot’e, 
apie 50 mylių nuo Londono, 
ir anglų valdžia reikalauja, 
kad seimas paskirtų stam
bią sumą pinigų atominiams 
darbams.

Kanada turi gausingus 
mišraus uraniumo klodus ir 
perdirbipėja jį į sprogsta
mąją atominę plutoniumo 
medžiagą/

Nors Hydro kompanija 
Norvegijoje gamina yadina-

* mą “sunkųjį vandenį”. Tas 
* vanduo tinka vartot vietoj

grafito darbams, kur papra
stas tingus uraniumas pa-

verčiamas smarkiąja sprog
stamąja atomine medžiaga. 
Minimas Norvergijos fabri
kas taip tvirtoviškai įtaisy
tas, kad nebijąs oro bombų.

■'Švedija didina savo ato
minių tyrinėjimų laborato
rijas Nobelio Institute Fres- 
cati mieste, arti sostinės 
Stockholmo.

Holandija, Argentina ir 
Australija paskyrė pinigų 
saviems atominiams bandy
mams daryti. Overseas Ži- 
nių Agentūra praneša, kad 
Brazilijos valdžia samdo 
Europos mokslininkus ato
miniams tyrinėjimams va
dovauti Brazilijoj.

Naujojo Sovietų penkme
čio planę yra skirtas moks-' 
liniukams didelis uždavinys 
— išvystyti atominę jėgą 
praktiniams pramonės ir 
gyvenimo reikalams. Ato
miniame moksle Sovietų Są
junga yra viena iš pirmau
jančių pasaulio šalių, kaip 
jau ne kartą pažymėjo A- 
merikos mokslininkai.

Ar Sovietai jau turi ato
minę bombą ar greitai ją 
pasigamins? Del to karto
jasi spėliojimai komercinė
je Amerikos spaudoje.

Praeitą savaitę Associa
ted Press, amerikinė žinių 
agentūra, paskelbė, kad jos 
atstovas Europoj kalbėjosi 
su vienu “atominiu” vokie
čiu mokslininku, kuris, gir
di, pabėgo iš Sovietų Sąjun
gos. Jis sakęs, kad sovieti
niai mokslininkai, “akių ne- 
sudėdami, dieną ir naktį 
prakaituoja, stengdamiesi 
pagamint atominę bombą, 
tokią kaip Amerikos arba 
net dar smarkesnę.” Viena
me pranešimo paragrafe tas 
pabėgėlis tvirtina, kad So
vietai “labai greitai” turės 
atominę bombą, o kitame 
sako, kad jie per “3 iki 5 
metų” pasigamins tokią 
bombą.

New Yorko Mirror’o ko- 
liumnistas Drew Pearson iš 
Washingtono pirm poros sa
vaičių rašė, kad sužinota, 
jog Sovietai jau turį atomi
nę bombą, bet ji esanti ma
ža. (Bet žymėtina, kad jei
gu bomba būtų per maža, 
tai ji negalėtų sprogti ato
miniu smarkumu; todėl jos 
ir negalima būtų vadinti a- 
tomine bomba tikrojoj tb 
žodžio prasmėj.)

Galimas daiktas, jog to
kios “žinios” yra tik mėgi
nimai išgaut iš Sovietų at
siliepimą, iš kurio ameriko
nai galėtų daryti išvadą, ar 
Sovietai turi atominę boųi- 
bą ar ne. Iš -tikrųjų gi dar 
niekas tos paslapties neži
no, apart Sovietų atomistų 
ir jų valdžios vadų.

Nauja Didžiule Amerikonų Pramonė—Angliai Perdirbti į Gazoliną
Pittsburgho srityje užsi

mezga nauja didžiulė Ame
rikos pramonė; kur minkš
toji anglis bus perdirbama į 
žibalą, gazoliną; alkoholį ir 
kaitriausias žibinamąsias 
dujas.

Tai pramonei išvystyt su
sidėjo dvi milžiniškos kom
panijos — Pittsburgh Con
solidated Anglies Kompani
ja ir New Jersey Standard 
žibalo Kompanija. Jodvi su
jungė savo kapitalus ir ži
nojimą naujajai pramonei.

Pittsburgh Consolidated 
turi 43 angliakasyklas 
Pennsylvanijoj, West Virgi-

Kuomet orlaivis skrenda 
300 mylių greitumu per va
landą, pasidaro toks didelis 
oro spaudimas, kad lakūnas 
būna bejėgis savo pastan
gomis iššokti iš orlaivio su 
parašiutu — jeigu būtų 
reikalas tuomet jam gelbė
tis. Todėl tapo išrastas tam 
tikras, patrankai panašus 
prietaisas, kuris lakūną iš
šauna iš orlaivio, kaip ka- 
nuolės kulką, ir tuomet jis 
su parašiuto pagalba nusi
leidžia žemyn.

Jungt. Valstijų armija 
dabar daro bandymus šiuo 
išradimu. Vienas tokių ban
dymų neseniai buvo pada
rytas West Virginijoj, ku
rio dalyvis, seržantas Law
rence Lambert, buvo iššau
tas į orą, orlaiviui lekiant 
300 mylių greitumu per va
landa.

Seržantas Lambert sako, 
kad jis jautėsi “kaip įspir
tas 1000 mulų, spiriant vi
siems vienu ypu.”
Šis kanuolin. prietaisas yra 

3 pėdų ilgumo ir teleskopiš- 
kai išsimaųnantis iki 5 pė-

FAKTAIS REMTI MARGUMYNAI
-KRIENO SURASTI EORYNAI

KVAILIAUSIA IR 
PROTINGIAUSIA ŽUVIS

Protingumo tyrimų entu
ziastai nuo žmonių jau pe
rėjo prie žuvų. Neseniai bu
vo tyrinėtas žuvų protingu
mas ir viename tokių tyri
mų pasirodė, kad darniau
sia žuvis yra karpis, o gud
riausia — ešerys. Įvairių 
rūšių žuvys buvo suleistos į 
skaidrų vandenį ir tėmyta, 
kaip jos elgiasi su meškerė
mis. Ešerys esąs gudriau
sias, kadangi jis, matyda
mas, kaip kitos žuvys užki
bo ant meškerės, šalinosi 
nuo jos. Tuo tarpu karpis 
visvien godžiai kibo, pul
damas prie maisto ant meš
kerės, nors( jau buvo matęs, 
kas už tai kitoms žuvims 
atsitiko.

ŽALČIO ŠLIAUŽIMAS
Žaltys šliaužia tik į prie

kį. Jis gali mesti save 
gal, bet šliaužti atbulai

at-
ne-

SARGASSO JŪROS 
UŽVADINIMAS

Žodis “sargasso” portuga
liškai reiškia “vynuogės.” 
Sargassb jūroj plaukioja la
bai daug burbuliuotų pikt
žolių, panašių į vynuogių 
kekes. Pirmu kartu jas iš
vydę portugalai jūrininkai, 
taip užvardino ir tą jūros 
srytį.

nijoj, Kentucky ir Ohio val
stijoj. Iš tų kasyklų ir ang
lies dirbinių ši kompanija 
pernai gavo 145 milionus 
dolerių pajamų. New Jersey 
Standard yra didžiausia ži
balo kompanija.

Žibalo kiekiai Amerikos 
požemiuose mažėja — seno
sios jo versmės išsisemia ir 
nesurandama naujų gausin
gų žibalo versmių. O anglies 
Jungtinių Valstijų žemėje e- 
są tiek, kad užtektų dau
giau kaip per pustrečio tūk
stančio metų.

Jau ne vienas žinovas į- 
spejo, kad jeigu kiltų nau- 

xdų. Jame įtaisyta kėdė, 
su įsitvirtinimais galvai ir 
rankoms, kurias lakūnui 
pritaiso, sėdant į kėdę. Rei
kalingu ’momentu paspau
džiamas knypkis, kuris užde
ga paraką ir tuomet pa
tranka iššauna kėdę su la
kūnu pakankamu smarku
mu, kad jis būtų išmestas 
toliau nuo orlaivio uodegos.

“Kuomet mūsų orlaivis 
pasiekė 7,800 pėdų aukštu
mą,” sako Lambert, “aš 
signalavau orlaivio vairuo
tojui, kad paspaustų knyp- 
kį. Į^yko baisus trenksmas. 
Aš jaučiau tą baisų trenks
mą ir nepaprastai didelį 
spaudimą. Per kokias 25 se
kundas mano kūnas tikrai 
svėrė porą tonų. Mane išme
tė apie 40 pėdų virš orlaivio.

“Sąmonės tačiau neprara
dau nei vienai sekundai. Aš 
jaučiau, kaip verčiausi kū
liais ir tuo tarpu buvo auto
matiškai atliuosuota nuo 
manęs kėdė —• už trijų se
kundų po iššovimui iš orlai
vio.

“Tai buvo didelis paleng-

KERĖPLIŠKOS KOJOS
Didelės, kerėpliškos vvro 

kojoą, —kaip ekspertai sa
ko, — yra ženklas, kad toks 
vyras būna labai geras 
mininkas ženybiniame 
venime.

šei- 
gy-

KAIP KARŠTIS
VEIKIA AKMENĮ

Nepaisant kaip labai įkai
tintas, akmuo dalimis ne- 
skvla. Nuo karščio jis gali 
tik sutrupėti, bet neskilti.

Didžiumos Amerikos mo
terų čeverykų dydis, arba 
“saizas” yra šeši ir pusė.

didelio

AR PLAUKIA 
DRAMBLYS

Nepaisant savo 
sunkumo, dramblys priklau
so prie tos rūšies gvvulių, 
kurie vandenyje plaukia — 
ir jis gali plaukti.

“KROKODILIAUS 
AŠAROS” TARP ŽMONIŲ

Verkimas be priežasties 
arba be tam tikro reikalin
go susijaudinimo yra, taip 
sakant, “krokodiliaus aša
ros”. Sulyg American Me
dical Association žurnalo, 
tai nėra retas tarp žmonių 
pasireiškimas. Šio žurnalo 
žinioje buvę du asmenys,1 
kurie verkė kiekvieną sykį, 
kai tik sėsdavo valgyti va
karienės. i 

jas' pasaulinis karas, tai 
Jungtinėms Valstijoms pri
stigtų gamtinio žibalo. Aiš
ku, jog tai bus viena iš prie
žasčių, vedančių į dirbtinio 
žibalo ir gazolino gamini
mą iš anglies.

Šiemet bus pastatyta ban
domoji tam dirbykla, kaip 
sako žinios iš Pittsburgho. 
Toliau bus įrengta milžjniš- 
ka įmonė, kuri lėšuos apie 
120 milionų dolerių. Skai
čiuojama, kad ta įmonė kas
dien suvartos apie 20,000 
tonų anglies. Pirma bus an
glis paverčiama aukštos rū
šies dujomis, duodančiomis 

vinimas, atsiskyrus nuo kė
dės, su .kuria nelengva bū
tų buvę nusileisti žemyn. 
Tuomet aš paiutau senai 
man įprasta stebėtina malo
numą, kaip kad plaukiant 
aukštieninkui, ant pečių. 
Parašiutas automatiškai iš
siskleidė per 3 sekundas,— 
kaip kad mano buvo nusta
tyta.”

Seržant. Lambert yra 30 
metų amžiaus, tarnaująs J. 
V. armijoj nuo 1935 metų, 
parašiutininkų instrukto
rium. Jis yra iššokęs su pa
rašiutais iš orlaivių 76 sy
kius ii’ per tą laiką sulaužęs1 
aštuonis savo kaulus. Jo 
žmona žinojo, kad jis bus 
šaunamas iš orlaivinės pa
trankos. <
“Mes abudu bijojomės,” sa

ko Lambert. — “Aš pats vi
sados bijausi prieš iššoki- 
mus ir nebežinau, ar teks 
vėl būti iššautam iš patran
kos; bet visko galima tikė
tis, kadangi tebesu armijo
je.” O armijoj, kaip žinoma, 
atsisakinėjimu nėra.

R. M.' S.

KODfL SPYGLIUOTOJI 
ŽUVIS NEBIJO RYKLIŲ

Rykliai arba “šarkai” 
kartais praryja ir spvoliuo- 
taia žuvi. angliškai vadina
ma “porcupine fish.” Bet 
tuomet, kaip Darwinas aiš
kina. spygliuotoji žuvis, pa
tekusi i rvklio vidurius, iš
leidžia “labai skaistaus rau
doname gvslinę medžiaga”, 
kuri apsaugoja ia nuo su
virškinimo. Rvklio vidu
riuose jinai tada praėda sau 
skvlę ir vėP gyva išlenda į 
laisvę.

prapuolantis
EŽERAS

Šveicarijos Alpių tarpkal- 
niuose randasi ežeras, vadi
namas Maerielen (5.000 pė
du ilgio, 1,600 pėdu pločio ir 
190 pėdų gilumo), kuris lai
kotarpiais prapuola ir vėl 
atsiranda toje pačioje vieto
je.

SUOMIŲ SOSTINE
Suomių sostinės vardas 

pirmiau buvo Helsingfors, 
dabar gi ji vadinasi Helsin
ki. ' šie skirtingi pavadini
mai paeina nuo to, kad pir
miau suomių sostinę valdė 
Švedija ir todėl buvo švedi- 

■ škas jos pavadinimas —Hel
singfors ; kuomet tikrasis, 
suomiškas pavadinimas yra 

i Helsinki.

tiek karščio, kaip gamtinis 
žibinamasis gesas. Paskui 
dujos bus perdirbamos į ži
balą ir gazoliną. Standard 
Žibalo kompanija jau karo 
metu pradėjo Louisianoj 
perdirbinėt žibinamąjį gesą 
į aukštąjį octane gazoliną. 
Šios kompanijos patyrimai 
bus panaudoti ir tai pramo
nei, kuri suplanuota Pitts
burgho srityje.

Didelių • ^anglies kiekių 
perdirbimas į žibalą, gazo
liną ir industrinį alkoholį 
tarnaus fabrikams, automo
bilinei važiuotei ir patoges
niam namų apšildymui, sa-

Kapitalistai, kaip ir maži 
vaikai, lyginai bijosi baubų. 
O kadangi 'kapitalistų sąži
nė yra neramesnė, tad ir 
baimė jų didesnė.

Milionų dolerių vertės 
pasigarsinimą komunizmas 
dabar gauna iš Washingto- 
no veltui. — Juk “every 
knock is a boost”! Sakykit, 
argi čia nebus pasidarbavi
mas ir gudrumas iš Mas
kvos?

Vėliausias Amerikos tur
čių* nusistatymas: Maistą 
naikinti ir mokėti pinigus 
visiems — kad nebūtu ko
munistais.

Daugelis iki šiol gal dar 
nebuvo girdėję apie komu
nistus, bet dabar jau žinos 
ir galvos, kad visgi kas nors 
ten turi būti svarbaus—jei
gu taip daug dėmesio krei
piama į komunistus. Dauge
lis gali tapt simpatikais ir 
pasekėjais.

Prieš galą visos musės 
kerta skaudžiau, o politikie
riai skerėčiojasi daugiau.

Kas turi tikslą klampinti 
kitus, gana dažnai sykiu įsi- 
klampina ir pats save.

Kiekvieno paprasto žmo
gaus gyvenimas turi tam 
tikrą grožį, tačiau tik artis
tas gali tai permatyti ir į- 
vertinti, — sako Ibsenas.

Visi vertingiausieji posa
kiai dažniausiai yra paties 
autoriaus pergyvenimai.

Raštuose yra tiek daug 
vertingų pamokinimų ir ga
bių posakių, kad’* nuolat 
juose besiknisdamas gali 
nusitolinti pats nuo savęs 
— jeigu retkarčiais tokių 
studijų nepertrauktume! 
nuosaviems apgalvojimams.

Neturintis igimto gabumo 
kiaurai dalykus permatyti 
iš anksto, arba neturintis 
reikalingų tam patyrimų, 
asmuo būna labai pavojin
gas vadovybės pareigose.

Labai lengva sušukti ir 
vesti kitus kur tik norima. 
Bet labai sunku, o kartais 
ir visiškai neįmanoma, ap- 
sigrįžti ir vesti atgal, kuo
met viena koja ant kranto 
tebestovi, o kita jau prara- 
jon būna nužengusi.

Tvirtesniam išsireiškimui 
rašytojui reikalingas nu
garkaulis. Bet kojos, anot 
Sovietų Višinskio, jam taip 
jau reikalingos — kad galė- 

ko garsinamieji pranešimai; 
būsią ir mainieriams dau
giau darbo.

Sovietų Sąjunga ir Vokie
tija jau kur kas pirmiau 
gaminosi apsčiai žibalo, ga
zolino ir gumos (robo) iš 
anglies.

Amerikos Standard Žiba
lo Kompanija turėjo ryšius 
su vokiečių dirbtinės gu
mos trustu ir apsikeisdavo 
kai kuriais patentais. Na
ciai, tiesa, slėpė naujausius 
savo išradimus toje srityje. 
O Standard Žibalo kompa
nija net karo metu slėpė 
nuo Amerikos valdžios sa- 

tų pabėgti nuo tokio as
mens, apie kuri tvirtai išsi- 
reiškia.

Plėšikavimai, žmogžudys
tės, žaginimai, divorsai, 
skandalai — taip ir mirga 
komercinio šlamšto spaudo
je. Bet tvarkos ir doros 
sargai mažai tekreipia aty- 
dos į tai — jie užimti ofen- 
syva prieš “raudonuosius”, 
kurie kriminalystėmis ne
užsiima ir kurių vardai 
blogdarybių rekorduose ne-

šiuomi laiku New Yorko 
apylinkėje, ypač Brookhme, 
baisiai ėmė siausti plėšikai. 
Nėra tos dienos, kad nebū
tų papildyta keletas apiplėši
mų, įsilaužimų Į namus. Di
džiumoj tai vis jaunuoliai ir 
tokiomis pavardėmis, kaip 
Egan, O’Connor — airių ka
talikų vaikai? arba “švento 
tėvo” vaikai — italai. At
rodo, kad juo didesnis kata
likas — tuo smarkesnis plė
šikas !

i

Kas mažiausia visko turi, 
' tas visuomet daugiau ir 
skaudžiau nukenčia.

Pr. Krienas.

AMERIKOS PINIGAI 
SU GALVIJAIS

Tubac’o gyventojai, Ari
zonoje, apie 1860 metais, ' 
turėjo pinigus su gyvuliu 
paveikslais, kadangi penki 
šeštadaliai gyventojų ten ’* f 
nemokėjo skaitvti. Todėl 
skirtingais gyvuliu paveiks
lais jie žvmėjo pinigo vertę. 
Pavyzdžiui, kiaulė reiškė 
vieną bitką (bit), arba 12 
ir pusę centų: telvčia — dvi 
bitkas, arba 25 centai; gai
dys — pusė dolerio; arklys
— vienas doleris; ir bulius
— 5 doleriai.

KO VERTI PERLAI VAL
GOMUOSE AUSTRIUOSE

' " A 
t* r*

Valgomuose austriuose, 
arba, angliškai sakant “ovs- 
ter’iuose”, kartais pasitaiko 
rasti perlą.' Bet ju vertė 
esanti labai maža. Ypač jei 
oysteris jau buvo virtas> 
tai perlas jame būtų visiš
kai bevertis.

• ®

PIRMAS AMERIKIEČIŲ 
MŪŠIS UŽPRAEITAME 
PASAUL. KARE

Pirmajame pasauliniame 
kare Amerikos armija j pir
mąjį mūšį stojo tik už vie
nų metų ir vieno mėnesio 
po karo paskelbimui. Ir tas 
mūšis įvyko prie Cantigny, 
Franeijoj, 1918 metų gegu
žės mėnesį.

vus ir vokiškus patentus. 
Už tai valdžia užvedė bylą 
prieš ją, bet kompanija ven
gė teismo; sumokėjo val
džiai palyginti nedidelę pa
baudą, ir tokiu būdu išven
gė didesnės bausmės.

Laimint ‘ karą, ameriko
nai pagrobė tūkstančius pa
tentų Vokietijoje. Kai kurie 
vokiški patentai bus pavar
toti ir naujajai didžiai ame
rikonų pramonei, kur iš 
anglies išeis žibalas, gazoli
nas ir pramoninis alkoho
lis. J. C.
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WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

ia hereby given that 
has been issued to tho

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that
RL 1072 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13171 has been isaued to the undersigned 
t<x sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
RL 3015
to sell beer, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 2789 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD BRICKER. JR., 
Van Siclcn Tavern

Law at 108 Reid 
Brooklyn, County of 
on the premises.

THOMAS HAYWOOD

LEM MARTIN

NOTICE Is hereby given that License No. 
OB 13126 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
387A Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THOMAS DE NAVE & 
CONSTANTINE DE SANTIS

NOTICE is 
RL 822 has 
to sell beer, . _ ___
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaw at 152 Metropolitan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES ZAILSKY

hereby given that 
beei issued to the 
wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6665 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Lnw at 3294-6 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

ANTHONY MIKALAUSKAS & 
PETER JANKUS 
(The Txigan Inn)

the

No.NOTICE is hereby given that License 
RW 650 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail-under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1069 Bergen St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. | £>/

FRANK DE MARTINO 
Martha Italian Rest.

NOTICE is hereby given that 'License No. 
RL 756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 57 Fulton Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

EAGLE RESTAURANT.

Borough of 
be consumed

INC.

NOTICE is hereby given that ’ License No. 
RL 6169 has been issued to tho undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Avenue O. Borough of 

of Kings, to bo consumed

ti sell beer, wine 
Section 107 of the 
Ixy at 159-161 
Brooklyn, County 
on the premises.

CARMELLA STANZELLA
No.NOTICE is hereby given that License 

RW 698 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1089 Gates Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to tie consumed on the 
premises.

MARIA ČABANO 
New Villa Roma Rest.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 4428 has been issued to the undersignet) 
to sell beet, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1078 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD S. BRONIKOWSKI 
(Anchor Inn)

NOTICE is hereby given that 
RL 1161 has been issued to the 
to sell beer, wino and liquor nt 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed

I«w at 2243 Kimball Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
(Tally-Ho Casino)

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 6998 has been issued to tho 
to sell beer, wine 
Sect ion I 07 of tho 
Law at 216-218 
Brooklyn, County 
on the

License No. 
undersigned 
retail underand liquor at

Alcoholic Beverage Control 
Crescent St., Borough of 
of Kings, to be consumed

premises.
MICHAEL RUGGIERO 

(The Wave of the Hand)

No.NOTICE is hereby given that
RL 787 1 has been issued to tho 
to sell beer, wino and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 537 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oh the premises.

MICHAEL GUARINO
(Marcy’s Tavern)

License 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 357 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 649 
County
premises.

LOUIS 
(Vicory

(Victory Spaghetti House)

beer and wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Manhattan 
of Kings,

Ave.. Borough of B’klyn, 
to be consumed on the

NOTICE is hereby given that 
RL 7488 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 3622 Quentin Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DOYLE 
(Quentin Bar & Grill)

License No. 
undersigned 
retail under

CO LA SANTO
Ntaovbgkčetaoicmfwe

(R)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9070 has bęen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at
Brooklyn, County of 
on the premises. 
MICHAEL ARELO.

& JOHN .T.
(Moe’s

231 Cleveland Street, 
Kings, to

KLUMPAIČIŲ NUOTYKIAI
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 351 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage 
at 9402 Ft. Hamilton Pk’way. 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premixes.

JOHN F. GRAY

Control Law 
Borough of 

be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Contiol 
Law at 371 Oakland Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

‘ JOHN J. DOBIES

Borough of 
be consumed

IGNAZIO 
KLINCEWICZ 
Tavern)

MUCCIARDI

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

License No.NOTICE is hereby given that 
RW 589 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 832 Jamaica Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

NOTICE is hereby given that 
RL 5285 has been issued to the 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at Brighton 
Brooklyn, County 
on the premises.

309 BRIGHTON BEACH AVE., INC.

License No. 
undersigned 
retail underand liquor at

Alcoholic Beverage Conti pl 
Beach Ave., Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE is
RL 845 has 
to sell beer.
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1291 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY D. GRUNEWALD

JAMES J. MASONE & 
GAETANO NATALE 

(Masone’s Rest.

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

NOTICE 
GB 13077 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that L’cense No. 
RL 6232 has been issued to the undersigned 
to seN beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 616 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK RAYMOND

ABRAHAM LAIKIN

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

wine at wholesale under

NOTICE
DW 105 
to manufacture
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1080 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

, MORRIS SLEPIAN 
, (Metro Wine Company)

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5807 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control s Law 
at 431 Chester Street, 
County of Kings, to 
premises.

SEYMOUR

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

J. CASH

NOTICE is hereby given that License No. 
L 885 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
197 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 194 Hoyt Street.
County of 
premises.

Borough of Brooklyn,.
Kings, to be consumed off the

(Admx
ANNA SCHWARTZ

of Estate o fLouis Schwartz)
(K)

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1193 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2921 Beverly Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off ■ the 
premises.

Me LOON E. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 63 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Ij*w 
at 3133 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premisos.

HENRY WURDEMANN

the

NOTICE is hereby given that I iccnse 
L 1895 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Lav^ 
at 980 Brooklyn, Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMAN DOLOWITCH

No.

the

No.hereby . given that License 
been Issued to the undersigned 
and liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

NOTICE is 
L 891 has 
to sell wine 
107 of the
al 4804 Avenue N. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN FABER

NOTICE is 
L 606 has 
to sell wine 

,< ; 107 of the
A ’ at 1525 Cortelyou

. County of Kings, 
premises.

s QUALITY WINE

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

Road, Borough of B’klyn, 
to be consumed off the

& LIQUOR STORE, INC.
(K)

, - NOTICE is hereby given that Lkense No.
i - L 531 has been Issued to the undersigned

. to sell wine and liquor at retail under Section
107 of the Alcoholic Beverage Control Istw 
at 292 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 

m r County of Kings, to bo consumed off the
? Wv'* premise*.

LOUIS HOROWITZ
WK? (Pitkin Wine & Liquor Shop)

NOTICE is hereby given that License 
RL 8669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 367 St. Marks Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RALPH BORRELLI

No.

NOTICE Is hereby given that 
RL 2^0 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3521 Quentin Rd., I* 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET M. HAMILL

License No. 
undersigned 
retail under

Law at 1302 Avenue U, 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

JOHN ACIERI

NOTICE is hereby given that 
RL 4224 has been issued to the 
to sell Leer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1823 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6368 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at J089-91 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

WELLWORTH CAFE.

bo consumed

INC.

premises.
MAY T. HASSELMAN 

Hay’s Road House

į NOTICE License No. 
undersigned 
retail under

License No.

) is hereby given that
RD 4223 has been issued to the

Ito sell beer, wine and liquor at
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control
Law at 178 — Broadway, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER LUGER, INC.

NOTICE is hereby given that
RL 3036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
LaW al 2258 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO BUGLIONE
(Dante’s Spaghetti House, Bar & Grill)

(R)

NOTICE is hereby given that

NOTICE is hereby given that 
RL 1187 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 8500 
Brooklyn, (_____
on the premises.

LA TOURAINE CAFE.

License No. 
undersigned 
retail under

issued to the 
and liquor at
Alcoholic Beverage Control

1500 — 4th Avenue,
County of Kings, to

License No. 
RL 868 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1439 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

! FRANCIS M. GILLESPIE
Borough of 

be consumed

INC.

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail vneer

NOTICE is
RL 951 has 
to sell beer.
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 657 — Broadway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY BEHRENS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7873 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Conti ol 
Law at 351 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kin|?s, to be consumed 
on the premises. “
THOMAS J. PATTEN & MARY PATTEN 

(R)

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 7216 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 86 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUCIA VON MINNEN

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5318 has been issued to the undersigned 
to sell Leer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3138 Fulton Street. 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

JOHN JANKOWSKI 
STANLEY ANTONOVICH 

(Norwood Palace)

Borough of 
be consumed

&

NOTICE is hereby given that 
RL 9136 has been issued to the 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4723 • - 
Brooklyn, County 
on the premises.

FRANCIS M. GILLESPIE

License No. 
undersigned 
retail underand liquor at

Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1351 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control. 
Law at 489 Seneca Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, 

CHARLES BAR & GRILL, INC.
(of Ridgewood)

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1002, has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed
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stogo.;. Dabar... nėra kas 
pasiųst pataisyt stogą.

Kitą naktį guliu ir trau
kaus! nuo šalčio. Žmona 
klausia, gal gumbas suėmė? 
Ne, ne gumbas, bet šalta. 
Žiūriu į barako sienas ir 
aiškiai per plyšį matau ant 
dangaus žėrinčias žvaigžde
les.

Taigi, matai, plyšiai, ply
šiai ir skylės, bet nėra žmo
gaus, kas tas skyles užkam
šytų. .

Kaip aš gerai jaučiuos ir 
nešalta, tad aš guliu ant ve
randos. (Neįsivaizduok, po
nas, kad veranda yra kokia 
pana. Mes čid, gonkas vadi
nam veranda.)

Aš dažnai meldžiuos, ir 
meldžiuos labai karštai, pa
sikabinęs ant barakų sie
nos didelę Kristaus mūką; 
kartais suklaupiam visa šei
ma ir meldžiamės, kad Die
vas paverstų Lietuvoje Ne
muno vandenį aliejum, ir 
kad ten atsirastų giliai po 
žeme anglies klodai, tai tuo
met amerikonai momenta
liai atimtų Lietuvą, iš po ru- 
skių. Bet dabar, kuomet 
Lietuvoje nėra jokių mine
ralų, tai amerikonai nežino 
nei kokioj pasaulio dalyj 
Lietuva randasi. >.

Bet labiausia aš šiuo tar
pu meldžiuosi prieš tą Kris
taus mūką, kad Tau Vieš
pats Dievas įkvėptų dvasią 
šventą ir kad Tu paruoš- 
tum mums “Affidavit of 
Support” ir paimtum mane 
su šeima į Ameriką. Matai, 
ponas, Amerika tur būt yra 
vienintelė šalis, kur mums 
nereikėtų dirbti ir kur yra 
tinkamas klimatas.

Anksčiau su mumis kar
tu buvo ir moterys bei mer
ginos, bet vėlesniu laiku 
jaunesnes merginas ir ge
riau atrodančias moteris 
anglai nusigabeno į Angliją 
ir ten prirėmė prie darbo— 
daugiausiai ligoninėse. 0 
kada išgabeno tas merginas 
ir moteris, tad mums pasi
darė dar neramiau, dar nuo
bodžiau, ir jeigu taip toliau 
bus — negalėsime pakęsti.

Aš čia buvau su vienu in-, 
žinierium įsitaisę auto ma
šiną (automobilį) ir pradė
jom po Vokietiją važinėtis, 
pasipuošę auto mūsų tau
tos tri-spalve vėliava, bet 
tuojaus valdžios autorizuoti 
pareigūnai sustabdė mus ir 
įspėjo, kad mes, išvietintie-

nės kalėjimo, užsimokėjo 5 
litus ir per tris dienas ba
sas pasiekė Pieriškių kaimą.
Dzūkelis Gavo Laišką iš 
Vokietijos nuo Buvusio 
Smetoninio Direktoriaus,

Vytauto Klumpaičio
Aukštai Gerbiamas Pone!..

Suradęs per tam tikrus 
šaltinius Tamstos, Pone, an
trašą — kreipiuosi su dide
liu maldavimu, kurį čia že
miau išdėstysiu.

Tur-bįjt stebėsies Ponas 
mano laišku ir mano likimu, 
bet deja, taip yra. Matai, 
aš asmuo, nuo kurio piršto 
pakrutinimo, sukosi mano 
šalies mašinos, tiesėsi per 
upes tiltai, dygo mūriniai 
namai; lenkėsi mūsų tautos 
dideli žmonės prieš mane.

O šiandien aš lyg stipi
nas, be turto, be namų, be 
tautos — randuosi Vokieti
joje, kareiviškuose barakuo
se; randuosi su keliomis de
šimtimis tūkstančių Lietu
vos pabėgėlių.

Aš apleidau savo,brangią 
tėvynę tuomet, kaip galva
trūkčiais bėgo vokiečiai iš 
Lietuvos, o artinosi driskių 
armija, kuri vadinosi “Rau
dona Armija”. Traukėm 
mes visi kaip galima giliau 
į vakarus; norėjome pakliū
ti į amerikonų globą — ir 
pakliuvom. Bet kas iš to? 
Jau treti metai, kaip čia gy
venam ir laukiam... Lau
kiam ir nežinom ko, — tary
tum keleivis perone atva
žiuojant ekspreso.

Kiekvieną dieną mūsų 
gyvenimas darosi niūresnis. 
Didžiausias mūsų galvose 
dieglys, kad UNRRA likvi
duojasi. Įsivaizduok, Ponas, 
jau praeitą savaitę buvo 
mus išvarę į artimą girią 
prisikirst malkų, kad apšil- 
dyt barakus!... Kai kurie iš 
mūs savo gyvenime neturėję 
kirvio rankose; man rodos, 
verčiau nusižudyt, negu pa
čiam malkas kirst. /

Man direktoriaujant, tu
rėjome abiem vaikam po 
auklę — šiandien nei vienos 
neturime. Vyresnis vaikas, 
Algirdukas, vos 7 metų, o 
jau žilas kaip paršiukas — 
tai iš pasikeitusio gyvenimo 
aplnkumos! Tuomet turėjau 
savo naują “Buick” — Vo
kietijoj praradau ir tą! Iš 
viso to, žmonos, Meilutės, 
nervai baigia jau pakrikti!

Mes čia turime įsisteigę 
gimnazijas ir universitetus, 
bet paskutiniu laiku mūsų 
kalbamas įstaigas pradeda 
uždarinėti; studentai šali
nami. Kadangi mes papras
tai čia tiek naktį, tiek die
ną — gulime. Bet kai ali- 
jantai pradėjo mūs įstaigas 
uždarinėti, tai mes vietoje 
gulėjimo — susėdohie ir pa
skelbėm sėdėjimo streiką.

Tiek vokiečiai, tiek ame
rikonai laiko muš ant pašai
pos. Kuomet jūs, ameriko
nai praleidžiat dideles su
mas daktarams, kad nume
tus kiek svorio, tad mes 
maitindamiesi su 1,500 kalo
rijų dienai, kovojame su ba
du.

Veik visos drapanos, ku
rias jūs prisiuntė f per 
BALF — yra gerokai apdė
vėtos ir su skylutėmis, — 
mums unaras neVelija jas 
dėvėti.

Bendrai, gyvenimas čia 
bjaurus. Andai guliu naktį 
ir sapnuoju, kad lyg tai kas 
pila ant manęs karštu van
deniu. Pabundu, kad pro 
kiaurą barakų stogą laša 
tiesiai ant mano lovos. Pa
sikėliau, patraukiau lovą į 
kitą vietą ir manau sau:

— Jeigu tas būt įvykę 
man bebūnant direkto
rium!... Būtų iššaukti stog-

dengiai vidurnaktį, o kas 
nors būtų skaudžiai nubaus
tas už neprižiūrėjimą to 
ji asmenys, neturime teisės 
turėti leidimą vairuoti Vo
kietijoje motorinį vežimą. 
Prakeikimas, sakau, dau
giau nieko! Įsitaisėm ma
šiną — negalime ja važinė
tis...

Įsisteigėm mes čia fabri
ką, pasisamdėm kelias de
šimtis žmonių ir manėm, 
kad jau mūs gyvenimas 
kryps į gerąją pusę. Bet 
štai, tuojaus Amerikos vy
riausybės asmenys infor
muoja mus, kad mes čia ne
galime tapti fabrikantais, 
mes esam išvietinti asme
nys. '

Tai su šiuo ir baigsiu 
laišką, pasiliekantis su vil
tim, kad Tamsta kuo grei
čiausiai paruoši man “Affi
davit of Support”, o vėliaus, 
kada viskas bus paruošta 
kelionei, aš pranešiu Ameri
kos lietuvių organizacijoms, 
kaip tai BALF ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kad jos 
išrinktų, žymiausius asme
nis ir veikėjus pasitikimui 
manęs ant laivo; taipgi, kad 
suruoštų vienam iš didžiųjų 
New Yorko viešbučių iškil
mingas sutiktuves - balių.

Buvęs Kauno ministerijoj 
direktorius,
Vytautas Klumpaitis

— Pas direktorių ? — pa
klausė šveicorius, jau žino
damas reikalą.

— Taigi, sake, kad šian
dien’priims.

Šveicorius užėjo į kabine
tą, o sugrįžęs pranešė:

— Direktorius liepė už
pildyti kortelę.

— Kokią kortelę?
— Štai šitą,— padavė jam 

tokią blanką. — Visi intere
santai tokias korteles turi 
užpildyti.

— Aš ne interesantas, bet 
jo, tėvas.

— Nesvarbu. Vistiek tu
ri užpildyti, r— paaiškino 
šveicorius.

Klumpaitis parašė ant tos 
blankos savo vardą, pavar
dę, kada gimęs, užsiėmimą 
ir 1.1.

Šveicorius nunešė direk
toriui. Vos tik jis spėjo iš
eit, Klumpaitis jį klausia:

— Kaip? Ar galėsiu už
eit?

— Direktorius nesutinka 
tamstos priimt, nes ant kor
telės neparašei datos.

Klumpaitis paėmė vėl tą 
kortelę ir berašydamas da
tą sugadino. Kol jis naują 
kortelę parašė, tai praėjo 
beveik valanda, ir kai švei
corius sugrįžo, tai apgailes
taujančiai pranešė, kad di
rektorius išvažiavo į posėdį.

— Tai ateisiu rytoj, —sa
ko Klumpaitis.

— 0, ne'! Rytoj vėl inte
resantai nepriimama. At
eik kitą pirmadienį.

O kai Klumpaitis pirma
dienį atėjo j ministeriją, tai 
šveicorius ištolo suriko:

— Nieko nebus! Direkto
rius jau išvažiavęs į Palan
gą atostogaut.

Taip Klumpaičių i ir ne
pavyko pasimatyt su savo 
sūnum.

Bevaikščiojant Klumpai- 
čiui Kauno gavėmis, dargi 
vieno bato ir padas prakiu
ro, tuomet užėjo į miesto 
sodą, atsisėdo ant suoliuko 
ir mąsto:

— Na, bent užvalgy siu 
čionai ramiai, — ir išsiėmęs 
lašinius pradėjo . juos dzū
kiškai kirst. Prieina prie jo 
koks tai ponaitis su ameri
koniškais akiniais, su ūsiu
kais ir atsisėda čia pat.

— Tai užkandžiauji, po
nas, aa? — paklausė Klum
paitę.

Už kėlę t o minučių jau 
jie pasidarė beveik drau
gai. Klumpaitis užkandęs 
užsikūrė pypkę ir ruko.

— Ką tu čia smalini tą 
smirdančią pypkę? Še, ge
riau, 25 centai iv atsinešk 
iš kioskos cigaretų. Užsirū- 
kysim abu. Nebijok, aš laši
nius pasaugosiu.

Klumpaitis klusniai pasi
kėlė ir nuėjo jieškot cigare
tų. Be sugrįžęs su cigare- 
tais nerado nei ponaičio nei 
lašinių.

— Po šimts velnių!... Rei
kia skubintis namo pakol 
dar turiu penkius litus ke
lionei, nes čia man Kauno 
ponstva nuaus ir paskuti
nes kelines, — pamanė sau 
Klumpaitis, ir leidosi sku
biai skersai Vytauto pros
pektą į autobusų stotį.

—0 kur tave čia negero
vė neša? — pasitikdamas 
policininkas ant šaligatvio 
kaimietį užpuolė. Ir išsiė
męs knygutę rašo 5 litų pa
baudą.

— Už ką ši pabauda? — 
klausia Klumpaitis.

— Tamsta ėjai ne ant 
kampo skėfsai gatvę, o ties 
viduriu gatvės. Tas yra 
prieš tiesas.

Nežiūrint, kaip'Klumpai
tis nesit^isino, tačiaus, ne
norėdamas paragauti sosti

HELP HEAVEN

American Red Cross Photo
Highway haxards, particularly In 
winter, are reduced throughout the 
United States by 2,000 first aid sta
tions operated by Red Cross trained 
volunteers, ready to provide emer
gency care. Your own Red Cross con
tribution may thU5 come back to you 

in time of need.

PALAIKYK JAUNYSTĘ!
Palaikyk jaunystę su pasaulio geriausiu 
Deken’s Cold Cream. Ačiū mokslo pagel
tai, šis Cold Cream yra sudarytas iš 6 
skirtingų grožio palaikymo daiktų. Pa
vartojus per tūlą laiką, matysi didelį skir
tumą savo veidrodyje. Deken’s Cold Cream 
daro stebėtinai velvetinį ir malonų veidą. 
Grožis yra tavo laime ir turtas. Del mo
teries gražumo ir jos veido skaistumo, ka
ralius atsižadėjo ir karališko trono. Įver
tink savo grožį, vartodama Deken’s Cold 
Cream. Tuojaus dėk $1.00 į konvertą ir 
siųsk šiuo antrašu, o aplaikysi didelę dėžę 
Deken’s Cold Cream. Užtikrinam pasek
mes.

Law al 155 Greenjioint Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

SIMON BOURKE

No.hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

License 
undersigned 
retail under

NOTICE is
RL 921 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consutn<d 
on the premises.

JOSEPH MOKOLA

License No. 
undersigned 
retail undci

NOTICE is hereby given that 
RL 6154 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control
Lhw at 882 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES PATELEAKIS 
(Palla’s Rest.)

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE Is hereby given that 
RL 3155 has been issued to the 
to keli Leer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1399, — Broadway, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERNEST GUIDO & ATTILiO MARI 
(Pine Rest.)

NOTICE is hereby given that 
RL 8296 has been issued to - the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 39 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises. 7

39 GRAHAM AVE. CORP.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that Llconso No. 
RL 6176 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the 
[>hw at 1'354-6-8 
Brooklyn, County

Borouulfe of > on the premises.

Alcoholic Beverage Control 
Bedford Ave., Borough of 
of Kings, to be conimmed

License No.NOTICE is hereby given that
1053 has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under
I 
to sell 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 407 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises,

CARMELLA SANTORELLI

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 2404 has been issued to the undei signed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 168 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
EDWARD R. & WALTER J. BUTTERLY

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. Į 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 L J

^llllllllllllinillllMIIIIIIIIIUIIIIIIUlH

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

JUSTIN LOWENBERGER 
(Unity Delicatessen)

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. 0. Box 666, Newark 1, N. J.

Tamstos Ateitis Nebloga

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6963 has been isaued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
L«w 'at 3901 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
oi? the premises.

JOHN RUSHMER

NOTICE is hereby given that 
RL 8916 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at

License) No. 
undersigned 
retail under 

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
[<aw at 120 Norman Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 'Kings, to be consumed 
on the premises.

WILHELMINA BENEDICT 
(Norman Bar & Grill)

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

Išskiriant trečiadieni
* ir sekmadieni.

650 5th Ave., kamp. |9th St 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

Ha, matau milijonus besikankinančius ReumatiŠ- 
kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, Šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga MosČia. Turime daug ląiškų nuo Žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio 

Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokiu kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Ji’s žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasaulį į vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida. ’ %

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.



MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

PĖL ATTENDANT NURSES 
SU PROGA SPECIALIAM IŠSILAVINIMUI 

PRADINĖ ALGA $1260 SU PRIEDU UŽLAIKYMO.
CHARLES E. THOMPSON, M. D.

SUPERINTENDENT, GARDNER STATE HOSPITAL 
EAST GARDNER, MASSACHUSETTS

(76)

Pittsburgh, Pa
(79)

Hudson, Mass (79)

(79)

vien

Baltimore, Mi

pasveikini-

PRANEŠIMAS

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Moterų 
aprašys 
įvykius, 

mintis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

dar-
savo

mes visur tu- 
kad ne mes 
tik iš apsilei- 
dabar taryba 

kad tas

ir tokiu
yra nege-

d. čia kalbėjo Jonas
LDS prezidentas, 

įvyko L. U. K1 i u bo 
Publikos buvo ne- 

tuo kartu pasitaikė

DIE MAKERS
Atviros vietos kompetentiškiems 

vyrams.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

MAŠINŲ OPERATORES 
Milling, drilling, presų darbas. 

Penkių dienų savaite. Patogi vieta. 
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

Lawrence, Wass.

valstijoj gyvena
vien Baltimore,]'

AUTOMATIŠKŲ
Sriubų Mašinų Operatoriai. 
Naktiniai šiftai. Viršlaikiai. 

Turi mokėti nusistatyti savo darbui.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE., * 
HARTFORD, CONN.

NAMŲ DARBININKE -
Nakvojimas ant vietos. Privatiški namai. 
Nuosavas kambarys. Nereikės virti. Pagelbėti 
su dviem kūdikiais

S125
I. Sinkman, 1971

NIGHTINGALE

NEON TUBE LANKSTYTOJAI
CLAUDE NEON VISADA
TURI VIETOS GERIEMS

VAMZDŽIŲ LANKSTYTOJAMS
AUKŠČIAUSIOS ALGOS. NUOLAT. 
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS. 
CLAUDE NEON OF CONN., INC.

30 HOLLAND AVE- 
BRIDGEPORT, CONN.

(79)

vietos.

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

LOS ANGELES, CAL
Buvo surengta “surprise pa- 
7 J. Sleivienei proga 60 metų

HELP WANTED-FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

fj-tas puslapis----------------------
Laisve—-Liberty Lith. Daily ” 
Pirmadienis, Kovo 31, 1947

niko prisirengti reikalinga 
daug laiko.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

filmų kompanijų darbininkai 
iu šeši menesiai kaip, išėjo j

imti po mūsų vadovybe ir tos 
draugystės bei kliubai per visas 
Suvienytas Valstijas turi, būti 
ištraukta iš “komunistų kontro
lės.”, kad jos turi kovoti už “iš-

Prane simas LLD Nariams.
LLD 145 kuopos susirinki RANDASI VIETOS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Matthew A. 
BUYAUSKAS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

ir

Tas Pats.

norėjo 
jieško- 

Bet

Denver, Colo.
Max Cohen, ateivis iš Rusi
jos, 114 metų amžiaus. Jis 
rūkydavo ir įsigerdavo.

tyj Tawson. Ir kaip tik paskel
bė, kad ten statys tą mokyklą, 
tai iškilo didžiausis riksmas ir 
protestai.

ba išėjo į streiką, tai jis 
jokios pašalpos.

Karo laiku" valdžia 
negrams statyti namus, 
jo vietos tiems namams, 
kur tik pasirinko vietą tokių 
namų statymui, tai tuojau kilo 
dicįeli protestai iš baltųjų pu
sės. Atrodo, kad mūsų plačioj 
šalyj nėra vietos tiems žmo
nėms gyventi.

Dabar iškilo kitas panašus 
nuotikis, Baltimorės “Board of 
Education” nori pastatyti ne
grų vaikams mokyklą priemies-

PAJIEŠKOJIMA)
’ Marijona Baužiukė - Velionė, pa- 

jieško Mateušo Murausko. Anksčiau 
gyveno New Yorke. Iš Lietuvos ki
lęs Walausko parap. Aš kilus iš 
Dudlaukio kaimo, Eržvilko parap. 
Prašau jo paties atsišaukti, arba kas 
žino kur jis gyvena, praneškite man, 
už ką būsiu dėkinga. — M. Vėlienė, 
424 Cadet St., Pittsburgh, Pa.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame-7 
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu t o k i o 
dydžio, kokio pa-'O 
geidaujama. Tai- x 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauącey St., !

Stone Avė. 
Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

Amerikos Lietuvių Taryba 
Suokalbiauja.

Vasario mėnesį paskutinėm 
dienom tarybininkai turėjo su
sirinkimą. šiame susirinkime 
dalyvavo ir vienas pabėgėlis. 
Šiame susirinkime davė rapor
tą iš Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubo, kur vasario mėnesį 
organizuotai atėjo į susirinki
mą, kad išgauti ($500) penkis 
šimtus dolerių auką, neva dėl 
Lietuvos vadavimo, bet tikre
nybėje, tai dėl parazitų pabėgė
lių iš Lietuvos, užlaikymo. Ta- 
čiaus prašymas buvo atmestas. 
Šiame susirinkime pabėgėlis 
pranešė, kokius prisakymus tu
ri dėl tarybos kuopų, kokia pro
grama patiekta dėl finansavi
mo. Programoj pasakyta, kad 
kiekviena draugystė, kiekvienas 
kliubas turi sumokėti tam tik
rą kiekį pinigų proporcionaliai, 
pagal kiekį narių. Kliubai bei 
draugystės turinti nemažiau 
500 narių, turi sumokėti tary
bai po $1,500 dėl parazitų už
laikymo; mažesnės draugijos po 
mažiau. Lietuvių Neprigulmin- 
gas Kliubas, kuris yra vadovau
jamas tarybininkų, jau sumokė
jo $500, kaipo dalį uždėtos 
kontribucijos (pinigai perduoti 
Lietuvos neprigulmybės ap- 
vaikščiojime). Kilo klausimas, 
kas bus daryta su tais kliubais 
ir draugystėm “kurias vado
vauja komunistai”? (Taip jie 
vadina progresyvius.) Atsaky
mas: kad nėra skirtumo, kas 
vadovauja. Sako, 
rim didžiumą, o 
vadovaujam, tai 
dimo. Sako, nuo
dės visas pastangas, 
draugystes, kliubus turim pa-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir .Pritaikome Akinins 

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

liuosavimą Lietuvos iš po bol
ševikų priespaudos.”

Kliubų bei draugysčių virši
ninkai, kurie yra nusistatę 
prieš mus, turi būti prašalinti 
pirmutiniuose ateinančiuose su
sirinkimuose, tas turi būti at
likta neatidėliojant, nes kitaip 
bus pervėlu, o į jų vietas turi 
būti išrinkti žmonės, kurie tar
naus jiems.

Pastaba. Kliubai ir draugys
tės, budėkite, ba tarybininkai 
rengiasi ne juokais, nes vasa
rio mėn. Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubo susirinkime tary
bininkai išdrįso tik aukų reika
lauti — penkių šimtų dolerių,— 
o jau kovo mėn. susirinkime 
reikalavo pasiaiškinimo, ką 
kliubas mano daryti su ta au
ka, kurios tarybininkai reika
lauja dėl užlaikymo iš Vokieti
jos pabėgėlių.

Reporteriu Buvęs.

LDS 66 kuopa kovo 23 d. bu
vo surengus prakalbas. Kalbė
jo J. Gasiūnas, organizacijos 
prezidentas. Jis įdomiai nušvie
tė mūsų šalies valdonų, kaip 
naminę, taip ir užsienio politi
ką. Jis aiškiai nurodė, ką reiš
kia ir tie atbėgę iš Vokietijos 
pabėgėliai, kurie pirmiau ben
dradarbiavo su Hitleriu, o da
bar visaip puola Lietuvą ir iš 
Amerikos lietuvių vilioja pini
gus.

Gasiūnas sakė, kad LDS yra 
stipriausia lietuvių tarpe pašal
pos organizacija. Jis nurodė, 
kiek ji prisidėjo prie karo lai
mėjimo, kiek jau yra išmokė
jus lietuviams pašalpomis ir 
pomirtinėmis. Ta suma viršija 
daugiau, kaip pusę miliono do
lerių.

Gasiūnas aiškiai dalykus iš
dėstė ir jo kalba publikai pati
ko. Tik gaila, kad permažai 
buvo žmonių. Daugelis sėdi na
mie, neateina ir neišgirsta taip 
svarbias prakalbas 
svarbiu laiku, o tai 
rai.

Buvo rinkta aukų 
mui Demokratinio Lietuvių Su
važiavimo. Surinkta $4.90. 
Ačiū aukavusiems! Ačiū D. Ju
stui ir jo žmonai, kad jie savo 
automobiliuje atvežė kalbėtoją, 
o po prakalbų parvežė atgal. 
Ačiū L. P. Kliubui, kad svetai
nę suteikė nemokamai! P. V. 

mas įvyks balandžio 6 d., 11 v. 
ryte, 435 S. Boyle Ave. Visi 
nariai privalote dalyvauti savo 
organizacijos susirinkime, nes 
kiekvieną sykį randasi naujų 
reikalų, kurie paliečia kiekvie
ną narį. Taipgi, dar daugelis 
narių nepasiėmėte knygos už 
1946 metus. Knyga turi labai 
žingeidžių aprašymų apie Lie
tuvos sunkenybes ir vokiečių 
žvėriškas žudynes. Kiekvienas 
narys privalote pasiėmęs tą 
brangią knygą ištisai perskai
tyti, tai tikrai suprasit, kas yra 
fašizmas ir fašizmo idealas, ku
rį kapitalistų spauda bando ir 
dabar žmonėm įkalbėti.

Nepamiršk dalyvauti susirin
kime balandžio 6 d. ir gauki
me naujų narių į LLD, nes da
bar eina vajus naujų narių įra
šymo. Sekr. J. A.

Apie Moterų Parengimą.
Manaus kad Lietuvių 

Kliubo korespondentai 
kovo 9 d. parengimo 
bet nors trumpai savo 
noriu pareikšti.

Kiek man teko patirti, tai 
Moterų Kliubo parengimas pa
vyko ir vakaro .programa ne
peiktina, nes veikaliukas “Mei
lė ir Likimas” gerai suloštas. 
Pabaigoj lošimo sudainavo Lie
tuvių Choras po vadovyste 
jauno mokytojaus Vėl. Babi- 
čiaus. Publika labai norėjo, 
kad choras dar daugiau dainuo
tų, bet tik tiek choras buvo pa
sirengęs.

Pradžioj programos Moterų 
Kliubo pirmininkė pasakė trum
pą, bet reikšmingą prakalbėlę, 
kuri labai tiko moterų dienos 
minėjimui.

Reiškia, kad Moterų Kliubas 
savo užduotį atžymėjo gerai. 
Garbė priklauso d. A. Bručie- 
nei, taipgi lošėjams, kurie turė
jo dideles roles išmokti.

Po Miestą Pasidairius.
Teko daug sykių pro šalį va-’ 

žiuoti, kur įvyko milžiniška che
mikalų eksplozija, 923 E. Pico 
Blvd. Ten per keletą metų už
laikė tą dirbtuvę O’Connor 
Plating Works, laike karo ir 
iki dabar ten išdirbo chemiškų 
produktų.

Kada įvyko eksplozija, tai 
žuvo didelis skaičius gyvasčių. 
Sugriauta ir apdraskyta nepa
prastai daug namų. Miesto svei
katos skyrius tįk dabar supra
to, kad tokia dirbtuvė negali 
būti kur tirštai apgyventa 
žmonėmis vieta.

Ta dirbutvė tik dešimts blokų 
iki miesto centro, bet hė vienas 
miesto inspektoris “nežinojo,” 
kad ten randasi tokių pavojin
gų chemikalų!
Tas reiškia, kad tik tada žmo

nes apsaugoja miesto valdinin
kai, kada nuveža į kapines.

Narsus Kovotojas.
Jau ne sykį buvo rašyta, kad

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY 

streiką. Kompanija užsispyru
siai nori priversti darbininkus 
grįsti darban be jokių sąlygų.

Pradžioj streiko darbininkai 
masiniai pikietavo, tai kompa
nija išėmė drausmę prieš .strei
ką. Bet darbininkai to nepaisė, 
vis pikietavo, tai keli šimtai li
ko į kalėjimą pasiųsti. Daug 
užsimokėjo didelę bausmę. Sykį 
likosi areštuotas ir įkalintas 
ant 6 mėnesių narsus unijos ko
votojas org. Herbert Sorrell.

Pradžioj kovo mėnesio Sor
rell liko paliuosuotas iš kalėji
mo, tai pora dienų vėliaus 
gengsteriai, policijos drabužiais 
apsirengę, sustabdė jo automo
bilį ir įsodino į kitą automobi
lį, uždėjo pančius ant rankų, su
rišo kojas ir išvežė 130 mylių 
už miesto į pūsynes. Vežant au
tomobilyj jis buvo labai pri
muštas ir laukuose paliktas. 
'Bet Sorrell kiek ' atsipeikėjęs 
’visom jėgom šliaužė į tą pusę, 
kur eina kelias. Jam prisiarti
nus prie siauro kelio, nakties 
laiku vienas važiuotojas užtė
mi jo gyvastį. Jis tik tokiu bū
du išliko gyvas, nes tuojaus li
kosi nugabentas į ligoninę.

Praslinkus virš savaitę lai
ko Sorrell atvyko į masines 
prakalbas ir kovo 9 d. ant es
trados pasakė prakalbą. Jis sa
kė, kad kuo reakcija daugiau 
siunta, tuo met turim daugiau 
kovoti prieš ją. Jis sakė, kad 
jis nepaiso pergyventų skaus
mų, bet vėl stos į kovą už 
bo žmonių teises ir už 
teises.

30 Metų, Vergijoj.
Kalifornija yra garsi ne 

gamtos; ir klimato puikumu, bet 
taipgi savo istorija. Netoli nuo 
Los Angeles yra turtingas po
nas Tolin. Jis savo dvarą pasi
samdė juodveidę mergaitę ir ji 
ten ištarnavo 30 metų, negau
dama nė vieno cento algos. Ji 
buvo laikoma labai blogose są
lygose, prie sunkių . darbų dir
bant ilgas valandas. Bet per 
kitą tarną likosi pranešta poli
cijai apie tą vergę. Tik tokiu 
būdu ji išėjo ant laisvės sulau- 
.kus 57 ■ metų amžiaus. Mano, 
kad'teismas privers tą poną at
mokėti jai algą.už virš 30 me
tų darbo. Jos sveikata taip nu
alinta, kad ji svėrė tik 90 sva
rų, 5 pėdų ir pusės moteriškė.

Alvinas.

Kovo 9 
Gasiūnas, 
Prakalbos 
svetainėj, 
daug, nes
nemažai kitokių lietuviškų pa
rengimų, bet prakalbos pavyko.

J. Gasiūnas nuosekliai daly
kus aiškino, publika su įdomu
mu klausėsi. Jis kalbėjo apie re
akcijos siautimą mūsų’ šalyj ir 
pavojingas intrigas pasaulinėj 
politikoj. Išaiškinęs Trumano 
politikos žalingumą, jis nušvie
tė ir Lietuvos reikalus, taipgi 
rolę tų pabėgėlių, kurie dabar 
važinėja po Ameriką ir vilioja 
iš lietuvių pinigus.

Patėmijau, kad P.. Buknys 
rašo kas dėl pikniko Mass, val
stijoj, liepos 4 d.‘, kad dar nie
ko neveikiama. Mūsų pianai 
jau senai padaryti ir J. Karso- 
nui pavesta duoti spaudon, pa
daryti tikietus ir kitus darbus. 
Reikia skubėti, nes tuojau už
eis ir vasara, o prie tokio pik- 

sukakties. Parę rengė sūnus ir 
marti. Dalyvavo gražus būrys 
giminių ir taip pažįstamų. Ju- 
biliantei linkime laimingai ilgai 
gyvuoti ir darbuotis LDS orga
nizacijoj ir kitur žmonijos ge
rovei.

Kovo 23 d. SLA 41 kuopa 
rengė prakalbas ir vakarienę. 
’Už kalbėtoją parsikvietė advo
katą Ch. Kalinauską iš Boston. 
Jis, vietoj kalbėti apie savo or
ganizaciją, tai plūdo pažangius 
lietuvius. Puolė komunistus ir 
jiems leido gyvuoti jau tik 10 
dienų. Jis trokšta Amerikoj te
roro ir reakcijos. >

' Juokas ima klausant tokius 
žmones, kurie nepasimokino 
nei iš Smetonos, nei Mussolinio, 
nei Hitlerio teroro. Rodosi, pro
taujantis žmogus galėtų pada
ryti teisingą išvadą, prie ko at
vedė ten fašistų teroras. Jie 
“naikino” komunistus, o galų 
gale komunistai jų režimą su
naikino. Amerikoj reakcija dar 
mažiau turės pasisekimo. Mū
sų šalies žmonės moka gerbti 
laisvę ir mokės už ją .kovoti.

Kovo 23 d. įvyko LLD 37 
kuopos susirinkimas. Narių ne- 
perdaugiausiai dalyvavo. Peik
tina, kad draugai nesilanko į 
susirinkimus. Sekamas kuopos 
susirinkimas įvyks birželio 20 
d., Maple Parke. Visi nariai 
prašomi dalyvauti ir iki to lai
ko gauti naujų narių.

Gegužės 3 d. turėsime gražų 
koncertą, Rusų Svetainėj. Dai
nuos broliai Vasiliauskai, radi
jo dainininkai. Bus ir daugiau 
gerų dainininkų. Visi ir visos 
prašomi atsilankyti.

S. Penkauskas.

Nenaudingi Įstatymai 
Darbininkam s

Marylando vals- 
išleidžia žalingus 
įstatymus. Apie 

parašysiu. Mary-

Annapolyj, 
tijos sostinėj 
darbininkams 
du iš jų čia
lando valstija priskaitoma prie 
pietinių valstijų, taip vadina
mų “Mason Dixon” linijos. Pla-< 
ciai jau žinomi “Jim Crow” 
prieš negrus įstatymai pietinių 
valstijų ir Marylando valstija 
šiame klausime nesiskiria nuo 
jų.

Annapolyj buvo įneštas bi
rius atšaukti tą ■ žalingą “Jim 
Grow” įstatymą, bet tą bilių 

naudodami politinius 
vadinamus “Clin- 

atmetė 
skymus, taip 
chin” būdus.

Marylando 
daug negrų,
yra apie 300,000.

Marylando valstijoj daug 
progresyvių ir žymių žmonių, 
jų tarpe septyni kunigai, taip
gi rabinai agitavo už to bi liaus 
priėmimą. Jie aiškino, kad 
“Jim Crow” įstatymas pažemi
na Marylando valstiją.

Kitas žalingas įstatymas, tai 
suvaržymas darbininkų, kurie 
turi gauti nedarbo pašalpą. Pir
miau pagalbos mokėdavo nuo 
$7 iki $20 į savaitę, o dabar 
nua $6 iki $25. Daugiau uždir
bę ir gauna daugiau pašalpos, o 
mažiau uždirbę — gauna ma
žiau. Blogumas tame, kad da
bar pašalpos mokėjimas prigu
lės nuo boso valios. Jeigu bosas 
paleis darbininką iš darbo dėl 
nebuvimo darbo, tai jis išduos 
darbininkui liudijimą -dėl gavi
mo pašalpos, bet jeigu bosas 
paleido darbininką dėl kitokių 
priežasčių, arba darbininkas 
patsai pasitraukė iš darbo, ar- 

negaus

Visokios Žinios.
Kovo 23 d. įvyko paskaita 

apie 400 metų lietuviškosios 
knygos sukaktį. Pirmininkavo 
D. P. Lekavičius, paskaitą skai
tė P. Imbras, L. M. Draugystės 
Svetainėje, 142 Orr St.

Pirma paskaitos sugiedojo 
Jungtinių Valstijų himną ir po
rą dainelių viešnios K. Abekie- 
nė ir A. Kenstavičienė iš Chi- 
cagos. Po paskaitos vėl mūsų 
dainininkės labai gražiai pa
dainavo pasirenkant dainas. 
Po to trumpą prakalbą pasakė 
J. Skeberdytė, apie šių dienų 
svarbius klausimus. Aukų su
rinkta $46.50.

Paskui dainininkes trečiu 
kartu dainavo. Povilas Stogis 
nepribuvo, nes susirgo. Labai 
gaila! Daug žmonių serga, pas 
mus susirgo: S. Orda, H. Kai
rienė, J. Kasimir, Jurgis Leka
vičius ir negalėjo parengime 
dalyvauti.

šeštą valandą vakare ‘prasi
dėjo vakarienė, kurią surengė 
Moterų Kliubas. Vakarienė bu
vo labai skani. Daugiausiai jos 
surengimui darbavosi: Karso- 
kienė, Načajienė, Vilienė, Mi- 
keškienė, Jablonskienė ir An
gį inskienė. Varde LLD 4-tos 
Apskrities tariu joms širdingai 
ačiū!

Buvo pakviesta eilė draugų 
pakalbėti: kalbėjo J.'Miliaus
kas, J. K. Mažukna, K. Abe- 
kienė, Dr. Baltrušaitienė, J. 
Skeberdytė. Visi kalbėjo apie 
būsimus mūsų suvažiavimus ir 
kitus svarbius reikalus. J. Vai
tonis paaukavo $5 ir dar prašė 
viešnias padainuoti. Vakarienę 
baigiant visi sudainavo “Kaip 
aš turėjau kaime mergelę.” 
Reiškia, vakaras gražiai' pavy
ko. Chicagietės važiuodamos į 
mūsų suvažiavimus palinksmi
no ir Pittsburgho publiką.

Lietuvių dalyvavo ir iš apy
linkės: Wilmerdingo, Am
bridge, New Kensington ir kitų 
miestų.

Aukavo po $1: J. Briedis, 
P. Imbros, J. Mažeika, M. Sa- 
vukaitienė, O. Jokubauskienė, 
S. Paich, M. Vielienė, A. Pipi
ras, J. Mažukna, Nežinomas, 
Janavičius, P. Vicinas, A. Me- 
deikis, M. Matakas, Tereila, 
Palikonis, S. Dasis, J. Urbo
nas, A. Grigaitis, J. Lekavi
čius, K. Berukštis, M. Pavluk, 
J. Urbonas, J. Miliauskas, J. 
Vaitonis. Po $2 — Usonis ir J. 
Parčauskas, ir 50 centų Vasi
liauskienė. Visiems ačiū!

D. P. Lekavičius.

Scnatorių ir Kongresmanų 
Tarimai del Prezidento-

Sąmatos Numosimo
Washington. — Senatas 

nutarė numušt $4,500,000,- 
000, o kongreso atstovų rū
mas $6,000,000,000 nuo pre
zidento Trumano reikalau
jamų valdžiai $37,500,000,- 
000 lėšų per metus.

Mirė

Yra skalbiamoji mašina. 
j mėnesį. , 
E. 21st St., Brooklyn.

5-0495.
____________ (74)

NAMU DARBININKE
Nakvoti ant vietos. Mažas apartmentaS. 

Nereikia virti. Pajrelbėti su kūdikiais.
SI 25 j mėnesį. Skambinkite' 

NIGHTINGALE 5-2452.
A <77)

PAPRASTI DARBININKAI
Patyrimas Nereikalingas 

6 Dienų Savaitė— 
7:30 iki 4:30

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės Tuojaus

BETH ISRAEL CEMETERY 
ROUTE 25 

WOODBRIDGE, N. L
(77)

ELIZABETH, N. J. '
Balandžio 2 d., įvyks svarbios 

prakalbos Didžiojoje viršutinėje sa
lėje, 41)8 Court St. Pradžia 7:30 v.v. 
Kalbės' Leonas Prūseika iš Chicagos. 
Bus paminėjimas 400 m. sukakties 
nuo pasirodymo pirmos spausdintos 
knygos lietuvių kalboje. Įžanga vel
tui. Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti. — Rengėjai — LDS 
33 kp., LLD 54 kp. ir LDP Kliubas.

(74-75)

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. 1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123



Iškilmingas Lletuvišk.
Knygos Parodos

Atidarymas
—Negaliu savo akims tikėti 

visu tuo, ką matau, štai, ana 
lapeliai, išleisti senais .laikais 
Lietuvoje prieš caro valdžią; 
antai Amerikoje išleisti seni 
lietuviški laikraščiai, lapeliai, 
brošiūros. Kiek daug čia dar
bo ir pastangų įdėta ir vis 
tam, kad mūsų gyvenimas bū
tų' gražesnis ir šviesesnis.

Karosienė mano, jog būtų 
labai geras dalykas, jei tokios 
parodos būtų galima suruošti 
kituose miestuose.

Pakviečiamas svečias iš 
Brazilijos, Jonas Jokubka.

Jis džiaugiasi paroda, pa
reikšdamas :

—Jūs čia negalite pilnai su
prasti, kaip Brazilijos lietuviai 
įvertina knygą ir kiek jūsų 
išleistosios knygos padėjo ap-

Kovo 28 d. vakaras.
Lygiai 8 valandą Lietuvių 

Amerikos Piliečiu Kliubo sa
lėje žmonių daug, bet tyku, 
ramu, kiekvieno akys įdebtos 
į milžiniškus stalus, ant ku
rių išdėta daugybė knygų, 
brošiūrų, — į sienas, ant ku
rių iškabinta lietuviškų laik
raščių egzemplioriai.

Atrodo, kas tokio nepapras
to, — šventiška nuotaika.

Kiekvienas čia žiūrovas nu
stelbtas tuo, ką jis mato!...

Tai lietuviškos knygos pa
roda, — pirmoji tos rūšies pa
roda Amerikoje. Tai lietuviš
kų literatūrinių vertybių paro
da, rodyte rodanti kelius, ku
inais ėjo lietuviška. knyga.

Viršuje estrados milžiniška 
iškaba, dailininko Roberto 
Feiferio nupiešta: LIETUVIS- sišviesti mūsų broliams ir se

sutėms, gyvenantiems Pietų 
Amerikoje.

Pirmininkė pakviečia Leoną 
Pruseika, svečią iš Čikagos.

Kalbėtojas pabrėžia paro
dos reikšmę ir klausia:

—O kur4’gi mūsų erzatz- 
patrijotai? Kur kunigai? Kur 
tie, ką tiek daug šaukia apie 
“meilę lietuvių tautai ir lietu
vių kultūrai?“ Jų čia nerasite. 
Jiems ne tai rūpi. Brangiau
sias ir geriausias lietuvių tau- i ■ • J • • • V • • • I

KOS KNYGOS 400 METŲ 
KELIAS.

Staiga ceremonijų pirminin
kė, Eva Mizarienė, paskelbia:

—Parodą atidaromo Ame
rikos ir Lietuvos himnais. . .

Pakviečia dainininkes Ken- 
stavičienę ir Abekienę sugie
doti himnus; pijanti palydi 
Sylvija Pužauskaitė.

Pirmininkė pakviečia dai
lininką FeiferĮ tarti žodį. Iš
kviestasis pasisako, kad jis ne 
kalbėtojas, — jo paskirtis de
koruoti, dailinti. Pareiškia, 
kad jis dėjęs pastangų pada
ryti parodą gražią, patrau
kiančią, vertą jos turinio. Pa
žymi, jog šios parodos suruo
šimui, be jo paties, daug dar
bo įdėjo Jonas Siurba, Jonas

dovai), taipgi Jurgis Variso- 
nas ir kt. Feiferis pakviečia 
Rojų Mizara atidengti pedes- 
talą, a»t kurio stovi pirmosios 
lietuvių knygos nuotraukos — 
Mažvydo knygos fotostatai.

Atidengęs, Mizara trumpai 
dėsto Mažvydo knygos vertę 
lietuvių literatūrai ir visai 
kultūrai.

Rašydamas “Katekizmą,“ 
Mažvydas nesitikėjo, kad po 
400 metų mes čia susirinksi
me jo darbui minėti; jis “Ka
tekizmą“ rašė religiniais su
metimais, ir mes tą knygą 
šiandien vertinamo ne dėl jos 
turinio, bet daugiau dėl jos 
formų. Atsiminkime, kad tai 
yra pirmoji lietuvių knyga; 
nepamirškime, kad šitoje kny
goje telpa pirmoji 
abėcėlė ir -pirmasis 
eilėraštis.

Nurodęs sunkius
kelius, kuriais teko eiti lietu
viškai knygai bėgyje 400 me
tų, kalbėtojas žymi, jog šian
dien, esant Lietuvai tarybinei, 
lietuviškai knygai klestėti at
sidaro progos, kokių 
nebuvo ligi šiol.

Kalbėtojas priminė, 
knygos sukaktis ir ši
privalo būti akstinto.fu kiek
vienam Amerikos lietuviui 
daugiau darbuotis, stiprinant 
lietuvišką knygą, lietuvišką 
spaudą, — tą spaudą, kuri ko
voja už tiesą, už laisvę, už 
darbo žmonių reikalus. Svar
bu aiškinti jaunimui, kad jis 
susipažintų su lietuviškos kny
gos praeitimi.ir dabartimi.

Pirmininkė pakviečia Ksa
verą Karosienę, viešnią iŠ Ka
lifornijos.

Iššauktoji sako:

tos tradicijas mes, pažangioji 
visuorhenė, plečiame ir plėsi
me. Mes 'didžiuojamės, kad 
lietuvių tauta išsilaisvino ir 
gyvena tarybiniu gyvenimu. 
Jokia pajėga nesugrąžins Lie
tuvon liaudies išnaudotojų 
viešpatavimo. . .

Kalbėtojas sustoja ties da
bartiniais įvykiais Amerikoje 
ir nurodo, *kad mes, puoselė
dami savo tautos kultūrą, pri
valome būti gerais amerikie
čiais, kovoti už Amerikos liau
dies laisvę, už Washington©, 
Jeffersono, Lincoln©, Franklin 
Delano Roosevelto tradicijas, 
prieš reakciją, keliančią savo 
galvą.

Pirmininkė baigia parodos 
atidarymo ceremonijas, dėko
dama visiems, kurie prisidėjo 
prie parodos padarymo pa
sekminga.

Didelis Lobis
Daug, daug brangių verty

bių parodoje. Yra knygų, iš-

lietuviška 
lietuviškas

ir painius

niekad

kad ši 
paroda

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas jvyks 
balandžio 1 d., Šapolo-Vaiginio salė- 

•je, 147 Thames St., 7:30 v. v. Nariai 
dalyvaukite, nes yra gana svarbių 
klausimų aptarti. Atsiveskite ir nau
jų narių įrašyti. Ir kurie LDS na
riai gyvenanti Ridgevvoodo srityje, 
norėdami persikelti j 103 kp., mel
džiame ateiti, ant vietos bus galima

• išpildyti lakštas. — J. Kairys.
(74-75)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti keptuvė

je (Bakery). Gali kreiptis ir nemo
kantis darbo, mes Išmokinsime. Gera 
alga. Del daugiau informacijų pra
šome kreiptis į Scholes Bakery, 532 
Grand SU Brooklyn, N. Y. (74-76)

STASYS JASILIONIS
Iš Binghamton, N. Y., poe

tas, dienraščio Laisvės ben
dradarbis, atvyko dalyvauti 
Lietuviu Literatūros Draugijos 
ir Trečiajame Demokratinių 
Am. Lietuvių suvažiavimuose.

- C *

p

ALDONA POVELON1S
Iš Chicagos atvyko dalyvau- 
Brooklyne sušauktuose su-ti 

važiavimuose.

PRANAS JOČIONIS
Iš Detroit, Mich., atvyko 

dalyvauti Lietuvių Literatūros 
leistų 1853 metais, — dau- Draugijos ir Trečiajame De
giausiai religinio turinio; yra mokratinių Am. Lietuvių Su- 
daugybėYlapelių, 
laikais Lietuvoje; 
išleistų fašizmo 
laikais Lietuvoje;
niais laikais .išleistų knygų, 
laikraščių, — žinoma, toli 
gražu ne visos.

Iš Amerikos lietuvių spau
dos: matai lapelius, išleistus 
prieš 70 metų, “Lietuviškos 
Gazietos” pirmesnieji nume
riai; pirmas “Tėvynės“ nume
ris; “Kovos,“ “Keleivio“ pir
mieji numeriai. O kiek knygų, 
brošiūrų. Kiek laikraščių, ku
rių šiandien niekas nei vardo 
nežino. Antai buvo leidžiamas 
lakraštis “Pleperis“ — kas 
šiandien apie jį žino?

Gaila, kad paroda suruošta 
trumpam laikui, kad ją ne
bus galima pamatyti platesnei 
visuomenei — dėl laiko trum
pumo. Ji užsidarys pirmadie
nį. Dalyvis.

išleistų caro važiavime, sušauktuose Brook-
yra lapelių, • lyne kovo 29 ir 30-tą dieno- 

siautėjimo I mjs.
yra tarybi-

Vakar, penktadienį, New 
Yorko miesto majoras O’Dwy
er buvo nuvykęs į Washingto- 
ną ir kalbėjosi su prez. Tru- 
manu.

Kai kurie klausė majorą, 
gal jis kalbėsis apie, mėtymą 
iš miestavų darbų komunistų. 
Bet majoras atsakė: Ne, tu,o 
reikalu nebus kalbamasi ir aš 
nemanau jokios “čistkos“ 
New Yorke daryti.

Duesseldorf, Vokietiją. •— 
Audringai protestuodami 
prieš alki, bent 1,000 vokie
čių kele riaušes prieš ang
lus ir akmenimis bombarda
vo jų įstaigas.

JURGIS ŽEBRYS
Iš Cleveland, Ohio, Demo

kratinių Amerikos Lietuvių 
Centro narys, atvyko dalyvau
ti Trečiajame Demokratinių 
Am. Lietuvių Suvažiavime, 
sušauktame Brooklyne kovo 
30-tą, Grand Paradise Ball
room. Jis taip pat dalyvavo 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos Suvažiavime kovo 29-tą, 
Laisves salėje.

gyvenąs 
Bronxe, 
žmoną, 

ji buvo 
’ pralei-

Viktoras Vigotski, 
1474 Wilkins Ave., 
kadaise nušovė savo 
Gloriją dėl to, kad 
“kur tai, be jo žinios
dusi naktį. Teisėjas Stackeli 
šiomis dienomis Vigotskį nu
baudė 7<4 metų kalėjimo. Vi- 
gotskis — karo veteranas.

Moterų Suvažiavimas
Praėjo Entuziastiškai,

Nuodarbiai
Demokratinių Amerikos Lie

tuvių* Moterų Suvažiavimas, 
pirmas po 8 karo metų, įvy
kęs kovo 28-tą, Piliečių Kliu
bo salėje, praėjo su gražiu 
entuziazmu ir pasimojimu di
desniems darbams, negu buvo 
iki šiol nudirbta. O nudirba, 
kaip pasirodė iš delegačių ir 
centralinio Literatūros Drau
gijos Moterų Komiteto prane
šimų, buvo daug.

Suvažiavimas buvo skaitlin- 
gesnis, negu tikėtasi. Dalyva
vo gerokai virš šimtas dele
gačių ir daug viešnių ir svečių, 
vietinių ir jau suvykusių iš to
limų kolonijų delegatų į Lie
tuvių Literatūros Draugijos ir 
Trečiąjį Demokratinių Ameri
kos Lietuvių suvažiavimus, se
kamus po moterų suvažiavimo, 
kovo 29 ir 30-tą.

Skaitlinguose ir duosniuo- 
se pasveikinimuose suaukota 
arti 700 dolerių paremti mo
terų organizaciniam darbui, 
literatūros leidimui.

Suvažiavimą sveikino ir 
daugelis čia atvykusių svečių : 
brazilietis Jonas Jokubka, 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Centro Komiteto pirmininkas 
Antanas Bimba, Laisvės re
daktorius Rojus Mizara, Vil
nies redaktorius Leonas Prū- 
seika ir kai kurie kiti.

Suvažiavimą taipgi sveiki
no ir buvo išrinkta jo pirmi
ninke žymioji Amerikos Vaka
rų lietuvių atstovė, draugė 
Ksavera B. Karosienė iš Ka
lifornijos. Jai gabiai talkinin
kavo darbe chicagietė Kons
tancija Abekienė. Sekretorys- 
teje teko dirbti Petrytei Ki
sielienei (Matulaitytei) iš 
Montreal, jos padėjėja buvo 
Ona Girnienė iš Binghamton, XT

Gauti Sveikinimai iš Lietuvos
- Ir Piety Amerikos

Įspūdingus sveikinimus at-

vyriški topkoutai
IR OVERKOUTAI

Specialūs Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų 

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto) 
Telefonas EV. 7-5550-1-2

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

siuntė Lietuvos moterys, Pietų 
Amerikos lietuvės iš Argenti
nos, Brazilijos.

Lietuvos moterų sveikinimus 
pasirašo Genovaitė Paleckie
nė, Tarybų Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos atstovės, ar
tistės, amerikiečiams žinomo
sios operos dainininkės Ra
kauskaitė ir Staskevičiūtė, 
Raudonojo Kryžiaus viršinin
kės ir kitos.

Vienas Lietuvos moterų 
sveikinimas Amerikos lietu
vėms moterims telpa pirmame 
puslapyje. Visi kiti sveikini
mai tilps sekamose Laisves 
laidose.

Jautru iki Ašąru
Kada išstojo mus pasvei

kinti gyvu žodžiu dar jauna, 
kukli moteris Danutė Man- 
kauskienė, tą jautrų momen
tą sunku buvo išlaikyti sauso
mis akimis. Kur kas didesnio 
susikaupimo reikėjo jai pačiai 
išstoti prieš skaitlingą susirin
kimą draugių ir draugų po 
pergyventų sunkumų Brazili
joje, kur buvusioji žiauri dik
tatūra neleisdavo žmonėms su
sirinkti. O visgi jinai ištesėjo.

Trumpai, glaudžiai, veik

gyvu paveikslu jinai perstatė 
buvusią jos pačios ir jos drau
gių dvasiniai skurdžią padėtį 
be savo knygos, be laisvos 
draugijos, be savų susirinki
mų, turint tenkintis tiktai vie
nas vienam tegalėjimu per
duoti žinias' Ir baisiai varga
ną gyvenimą dėl mažų uždar
bių ir stokos būtiniausių gy
venimui patogumų — atskiro 
šeimoms buto, drabužių.

Mankauskienė įteikė suva
žiavimui gražų albumą — do
vaną nuo Brazilijos lietuvių 
moterų.

Jos pranešimą dapildė Jo
nas Jokubka, pažymėdamas, 
kad nors vargas tebėra tas 
pats, bet laisvės braziliečiai 
lietuviai ir visa Brazilijos liau
dis jau išsikovojo daugiau. O 
tai pagelbės gerinti jų būklę 
ir ekonominiai.

Klausantis jų ‘pranešimo, 
veik visi verkė. Mes verkėm,

■------------ ---------------  6-tas puslapio
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Pirmadienis, Kovo 31, 1947

tik girdėdami apie tą gyveni
mą, kurį jie turėjo išgyventi 
ir kuriuo tebegyvena desėtkai 
tūkstančių kitų Brazilijos lie
tuvių.

Braziliečiai yra jautriai dė
kingi amerikiečiams, ypatin
gai Lietuvių Literatūros Drau
gijai už atsiųstas knygas. 
Knygos, dienraščiai Laisvė ir 
Vilnis, kuriuos broliai ir seserys 
šiauriečiai pasiuntė, buvo vie
natinė paguoda jų sunkumuo
se ir suteikė vienintelę jiems 
savišvietą, neleido dvasiniai 
nupulti, daug pralavino. Pra- 
lavino taip, kad lietuviai skailo- 
si viena iš pažangiausių grupių 
visame Brazilijos darbininkų 
judėjimo.

(Pabaiga rytoj)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

SALES dėl Bulių, Koncertų, Bankietų 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

Bteičius su naujausiais (taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos* į 9~12 ‘Valandos, j 8vakare
Penktadieniais Uždaryta

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

----------------------------J—............. .............................................................................

CHARLES VIGuNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue
Brooklyn. N. Y. ■»

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS
324 Devoe Street
Brooklyn, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENA ŠEŠTADIENĮ

459 Grahd Street, Brooklyn, 'N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-869S

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
R H E I N G O L D 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskaa 

----- ----............... .......... - - ............... —

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITfiJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-961.2

Happy Days Restaurant
426 SOUTH 5TH STREET BROOKLYN, N. Y.

Po Nauju Managcmentu

ATIDARYMAS 
Bei Pavaišinimo Pare Įvyks 

BALANDŽIO 19 APRIL
Pare Prasidės 7:30 vai. vakaro

Happy Days Restaurante Pares įvyksta kiekvie
ną šeštadienį. Prašome užeiti pasilinksminti.

v JUOZAS LUGAUSKAS, Savininkas.




