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Balsas. 
BIMBA

SLA organo Tėvynės redak
toriui pagailo komunistų. Jie 
jam esą dideli “vargšai-varg
šeliai.”

Bajoras per ašaras šaukia:
“Vargšai tie komunistai, di

deli vargšai! Jie ėjo, zyliojo 
visam pasaulyj, o paskutiniu 
laiku ėmė ir ištiko juos net 
kelios nelaimės...”

O tomis baisiomis nelaimė
mis komunistus apleidęs mū
sų prezidentas Trumanas. Jis 
esąs pasimojęs viso pasaulio 
komunistus suvaryti į ožio ra
gą. Ir, suprantama, brolis Ba
joras jam energingai pad^iąs.

Dabar dar per anksti pra
našauti, kas į tą ragą eis. Ba
joras. komunistus jau seniai į 
tą ragą varo, bet dabar pats 
pripažįsta, kad tie “vargšai- 
vargšeliai” apniko visą pašau-

Pavyzdžiui, Bajoras saky
davo, kad Lietuvos komunis
tus Smetona seniai suvarė į 
ožio ragą ir kad jie nebeverti 
nė išvalgyto kiaušinio, 
n ome, kas į tą ragą 
Lietuvoje.

Hitleris irgi žadėjo
* ‘ vargs a is-va r gš e 1 i a is”
apsidirbti. O visi žinome, kur 
jis pats atsidūrė.

Todėl, būdamas Bajoru, aš 
taip- drąsiai ir greitai su ko
munistais nemanyčiau apsi
dirbti. Nevadinčiau jų 
vargšais, nei vargšeliais.

Bet ži- 
su lindo

su tais 
gražiai

nei

So. Bostono Darbininko 
daktorius, pamiršęs Velykas 
ir Kristaus prisikėlimą, bėda- 
voja, kad nors “Pavasaris dar 
šaltas, bet komunistams * jau 
karštas.” Jis irgi mano, kad 
komunistams svieto pabaiga 
jau čia pat.

re

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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"Karas dar Tebeina’'
Kas Liečia Streikus, 

Sako Tom Clark
Prezidentas Galis Užimti Telefonų Pramonę, Jeigu Unija 

Nesusitaikys su Kompanija iki Šio Pirmadienio Ryto
Washington. — Valdžia 

dės visas pastangas sutaikyt 
Nacionalę Telefonistų Są- 
juiųyą - uniją su Amerikos 
Telefonų - Telegrafo kom
panija; bet jeigu unija ne
susitars su kompanija pirm 
6 valandos šį pirmadienį iš 
ryto, tai prez. Trumanas ga
lės užgrobt visą telefonų 
pramonę ir pervest ją į val
džios rankas, kaip pranešta 
savaitės pabaigoje. Genera- 
lis Jungtinių Valstijų pro-, 
kuroras Tomas Clark’as at- ‘ įstatymą prieš telefonistus, 
rado, kad dar 
technikinis “karo stovis” 
todėl prezidentas, girdi, turi1 — 
teisę užimt telefonų įstai
gas pagal karinį Federalių 
Susisiekimų Aktą.

O jeigu, valdžiai užėmus 
telefonų pramonę ir įsakius 
telefonistam dirbtų jie i joj, Beirne užreiškė: “Tai 
streikuotų, tai streikieriai ■ bandymas atimti teises, ku- 
galėtų būti baudžiami iki i rias federalis įstatymas 
vienų metų kalėjimo ir $5,-Į duoda unijom. Tai mėgini- 
000 piniginės baudos, sakė; mas užkart verguvę.”

Pažangieji Laimėjo Rinkimus 
Pas Fordą, Didžiausiame 
Unijos Skyriuje Pasaulyj

Detroit, Ytich. — Nežiū
rint dešiniųjų pjudymų 
prieš “raudonuosius”, tapo 
išrinkti pažangūnai, kitaip 
vadinami kairieji, .viršinin
kais CIO Automobiliu Dar- 
bininkų Unijos skyriaus 
num. 600 Fordo fabrike Ri
ver Rouge. Tai didžiausias 
pasaulyje unijos skyrius, 
turįs 65 tūkstančius narių.

Skyriaus pirmininku iš
rinktas tas pats Thomas 
Thompson. Išrinkti ir kiti

demokratas kongresmanas 
Howard W. Smithas. Tai 
tas pats Smithas, kuris su 
kongr. Connally seniau įsiū
lė kongresui išleisti įstaty
mą, davusį prezidentui ga
lią karo metu užimt pramo
nes, kurioms gręsia darbi
ninku streikas.

Telefonistų unijos pirmi-
ninkas Josephas A. Beirne išeši tie patys skyriaus ko- 
pareiškė, jog generalis pro- miteto nariai, 
kuroras Tomas Clarkas 
“begaliniai ištempia” karinį

tebeveikia ! “Jeigu prezidentas nuspręs 
' užgrobti telefonų pramonę, 

sakė Beirne, — tada 
mes nusitarsime, kokius 
žingsnius turėsime daryti.” 
Prisimindamas, kad' New 
Jersey gubernatorius žadėjo 
užimti telefonus toj valsti- 

i, Beirne užreiškė: “Tai

Nesikišt į Graikijos Reikalus, tai Būtų 
Geriausia Jai Pagalba, Sako Molotovas
Maskva. — Amerikietis

(Daib., bal. i, ra(jįj0 komentatorius ir žur- 
i nalistas Johannes Steel sta- 

Svarbu. kad kun. Urbonavi- klausimus užsieniniam, 
čius jiems negrūmoja nei dan- i ^^ox^ietti nfnn st i * 
gum, nei pekla, nei Dievu, nei apie Graikiją, Vokietiją, ka- 
velniu. Jis tvirtina, kad su jais rinius atlyginimus Sovietam 
gerai ir greitai apsidirbsią ir dabartinę keturių 
atominė bomba, Trumanas ir!
kun. Urbonavičius.

Pagyvensime, ]
Tik tiek mums nesmagu, kad ! ar prįz."Trumano siūloma 
ne Kristaus prisikėlimas džiu- parama karališkajai Graiki- /Vi VA Ck YYlllon J fCOlCllr M AOlHn 4- /A I •11

; jos valdžiai atsteigs demok
ratiją toje šalyje. Jisai sa
kė, geriausiai būtų išspręsti

di-
' džiųjįi talkininkų konferen- 
! ciją Maskvoje. Molotovas, 

pamatysime, i atsakydamas, labai abejojo,

ne Kristaus prisikėlimas džiu- parama karališkajai Graiki- 
gma musų dvasiškuosius tė-| L 
vėlius, bet nešiotojai keršto ir 
neapykantos.

Graikijos klausimai, jei ki
ti kraštai nesikištų į viduji
nius graikų reikalus.

Sovietai reikalauja $10,- 
000,000,000 karinių atlygini
mų iš Vokietijos; tai tik 
menka dalis atpildo už nuo
stolius, kuriuos vokiečiai 
padarė Sovietam; o ameri
konai - anglai jau daugiau 
atsiėmė iš Vokietijos, sakė 
Molotovas. Jis linkėjo pasi
sekimo dabartinei Maskvos 
konferencijai ir pridūrė, 
kad jos pavykimas priklau
so ne tik nuo Sovietų.

kurie sykiu 
su Thompsonu buvo pažan
giųjų kandidatai. Kilo ginčų 
tik dėl vieno protokolii sek
retoriaus James Couser’io. 
Todėl bus iš naujo balsuo
jami kandidatai į tą vietą. 
Couser ' kandidatuoja pa- 
žangūnų vardu.

Raudonėdžių vajui prieš 
pažangūnus vadovavo Mike 
Magee, klerikalų, tl’ockistų 
ir Reutherio-socialdemokra- 
tų kandidatas i 600 skyriaus 
pirmininkus. Katalikų Uni- 
jistų Sąjungos laikraštis 
The Wage Earner, šaukda
mas prieš raudonuosius, 
tvirtino, kad pažangiųjų 
kandidatas į pirmininkus 
Thompsoria's “tikrai bus su
muštas” rinkimuose.

Bet balsais tapo supliek
tas klerikalu ir kitų deši
niųjų kandidatas Mike Ma
gee. Thompsonas gavo 20,- 
075 balsus, o Magee tik 6,- 
915. Viso balsavimuose da
lyvavo apie 27,000 narių.

Taipgi rinkimus laimėjo

vice-pirmininkas James Ta- 
moor, veiklus unijistas neg
ras William Johnson., senas 
unijos veikėjas Bill McKie 
ir kiti unijinės vienybės ša
lininkai prieš raudonodžius.

Trockistai - klerikalai-so- 
cialdemokratai labai nu
džiugo, kuomet darbo sek
retorius Schwellenbachas 
Washingtone paragino už
draust Komunistų Partiją. 
Pažangiųjų priešai, be kit
ko, skleidė savo suklastuo- 
tus, neva komunistų išleis
tus lapelius. Vietiniai ir ki
tų miestų laikraščiai ir žur
nalai su rašymais prieš pa- 
žangūnų kandidatus buvo 
dalinami bei pardavinėjami 
darbininkams prie Fordo 
fabriko vartų. Raštu ir gy
vu žodžiu dešinieji skelbė, 
kad pažangiųjų kandidatai 
esą tik komunistai arba 
“Maskvos įnagiai.”. O vis 
tiek pažangūnai laimėjo rin
kimus stambiais balsų dau
gumais.

INDIJOS RIAUŠĖSE 
ŽUVO DAR 26 >

New Delhi, Indija.
Kruvinose riaušėse tarp 
dusų ir mahometonų už
mušta dar 26 žmonės iš a- 
biejų pusių ir sudeginta 100 
namų.

in-

Newark. — Federal Radi
jų fabrike 5,000 darbininkų 
pertraukė darbą dviem mi
nutėm ir tyliai stovėjo, bu
dėdami dėl. 111 žuvcisių 
Central!joj mainierių.

FOSTERIS EUROPOJE
NERADO RAUDONĖDŽIŲ

KAIP CHIANG IŠ PASALŲ 
SKERDE FORMOZIEČIUS

tūlo 
kad 
pro- 

mūsu €

Tėvynė įdėjo laišką 
pabėgėlio, kur sakoma, 
“Bimba varo melagingą 
pagandą, šmeižiančią 
tremtinius.”

Niekas jų nešmeižia. Jų pa
čių darbai kalba apie juos 
garsiau, negu mano ar kurio 
kito laikraštininko žodžiai.

Būdamas Lietuvoje kalbė
jausi su daugybe žmonių. Jie 
man pasakojo apie lietuviškų 
fašistų baisius, kriminališkus, 
žmogžudiškus darbus. Tie 
kriminalistai paspruko Vokie
tijon pas Hitlerį ir dabar 
skelbiasi tremtiniais.

Tie sutvėrimai dabar dau
giausia ir rėkia ir draskosi. 
Kurie bėgo iš Lietuvos tik dėl 
baimės karo mūšių, arba ap
gauti hitlerinės propagandos, 
dabar tyli ir galvoja. Vieni jų 
jau sugrįžo Lietuvon, kiti, ap
sigalvoję, sugrįš.

Bet tie, kurie čionai kleri
kalų, menševikų ir smetoninin- 
kų spaudą užpildo piktais 
laiškais, yra juodų sąžinių ir 
sunkių nuodėmių žmonės.

Prancūzai Sakosi 
“Apvalą” Viet Namą
'Paryžius. — Francūzų 

komanda skelbia, kad jie į- 
veikią Viet Namo pa tri jotus 
ir “išvalą” juos iš įvairių 
vietų. Čia jau komanda gė
risi, kad francūzam pavyko 
pasprukt iš spąstų, kuriuos 
jiem užtaisė vietnamiečiai 
ties Hanoi, to krašto sosti
ne. Francūzai sakosi nuslo
pinę sukilėlius ir Madagas
kare.

SUKILO KITATAUČIAI 
PRANCŪZŲ KAREIVIAI

Agen, Franci j a. — 800 in- 
do-chiniečių Franci jos armi
jos kareivių sukėlė maištą 
prieš francūzus komandie- 
rius. 'Sukilėliai apsibarika- 
davo. Jie pritaria savo tau
tiečiam Viet Namo patrijo- 
tam, prieš kuriuos Francija 
kariauja.

Roma. 3 fašistai nu
teisti 30 metų kalėt už so
cialisto Matteotti nužudy
mą.

Praga, Čechoslovakija. — 
Amerikos Komunistų Parti
jos pirmininkas Wm. Z. Fo
steris kalbėjosi su čechoslo- 
vaku laikraščiu atstovais. 
Jis jiems, be kitko, pranešė, 
kad niekur Europoj neužti
ko raudonėdžių kurstymų 
prieš komunistus. O jis jau 
lankėsi Franci jo j, Italijoj, 
Jugoslavijoj, Bulgarijoj, ir 
visur rado žmonių pagarbą 
komunistų vadams. Fosteris 
sakė, jog fašistinių elemen
tų trukšmai Amerikoj pries 
komunistus žemina ameri
konų vardą tarp europiečių.

Shanghai, Chinija.— For- 
mozos salos tautiečiai, rei
kalaudami savivaldybės, bu
vo užėmę beveik visą tą sa
lą kovo mėn. pradžioj. Chi
ang Kai-sheko Chinijos ka
riuomenė nukovė tam tikrą 
skaičių formoziečių. Bet 
Chiango jėgos buvo persilp- 
nos; todėl jis atsiprašė for- 
moziečius ir žadėjo atlygint 
užmuštųjų ir sužeistųjų šei
mom. Paskui, jis iš pasalų 
atsiuntė daugiau armijos, 
kuri urmu užpuolė ir sušau
dė tūkstančius formoziečių,

Išsiveržė Meksikos ugnia- 
kalnis Paricutin.

Bulgarijos valdžia aptak- 
savo bankuose laikomus 
pinigus virš $877.

Gen. Marshall Siūlo 
Atimti Sileziją 

Iš Lenkijos
Amerikonai Rpikalausią Sugrąžint Vokietijai Derlingus 

Pomeranijos Plotus, Kurie Buvo Lenkijai Paskirti
Maskva. — Generol. Mar

shallas, Amerikos valstybės 
sekretorius, siūlys perimti 
Sileziją į Jungtinių Tautų 
valdybą, kaip praneša Uni
ted Press, amerikinė žinių 
agentūra. Potsdamo konfe
rencija, girdi, tik “sąlygi
niai” pripažino Lenkijai Si
leziją, buvusią rytinę Vo
kietijos dali, turtingą fabri
kais, kasyklomis ir derlin
gais laukais. Buvęs Ameri
kos valstybės sekretorius 
James Byrnes, pernai- kal
bėdamas Stuttgarte, Vokie
tijoj, sakė, jog Amerika ne
laiko galutinuoju rubežium 
ta sienos liniją, kurią trys 
didieji talkininkai Potsda
mo konferencijoj pravedė

lingąsias Pomeranijos že
mes. Pasak to koresponden
to, Marshallas pirš atskirt 
nuo Lenkijos “vokiškąją” 
Sileziją ir pavest ją tarp
tautinei valdybai ameriko
nų, anglų, francūzų ir So- • 
vietų.) 1

Sovietų Sąjunga reikalau
ja galutinai pripažint Sile-

t3

i

(New Yorko Post’o mas
kviškis korespondentas pra
neša, kad gen. Marshallas 
reikalaus “pataisyt” sieną 
tarp Vokietijos ir Lenkijos 
ir sugrąžint Vokietijai der-

United Press rašo, kad 
gen. Marshallas taipgi siū
lys pervest Jungtinių Tau
tų valdybon Ruhr kraštą, 
svarbiausią kasyklų ir fab
rikų sritį vakarinėje Vokie
tijoje. Ruhr kraštas dabar 
yra anglų žinyboje, bet ūki
niai apvienytas su ameriko
nų užimta Vokietijos dalim. 
Sovietai reikalavo įvest ben
drą keturių didžiųjų talki
ninkų kontrolę Ruhr srity
je. Anglai bent tuo tarpu 
atmetė sovietinį reikalavi
mu, c-

1
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Šventų Velykų, išvakarėse, 
Jėzaus Nazarėno prisikėlimo 
belaukiant, ' Chicagos kunigų 
Draugo redaktorius išdrožė 
tokį pamokslą: “Kai burlio- 
kiškų arkliavagių ir galvarie- 
zų įpėdiniai — bolševikiniai 
komisarai ir šykštūs jų Čeba- 
tų valytojai su Paleckiu prie-

Anglai Nusmerkė Daugybė Angly Nori 
Dar 2 Žydus Pakartilšgirst Wallace’a

Jeruzalė. — Karinis ang
lų teismas nusmerkė pa
karti dar du žydus, MeverĮ 
Feinsteiną1, 17 metų, ir Da
nielių .Azulai, 20 metu. Jie- 
du nusmerkti už tai, kad 
pernai spalių mėnesį sprog
dinę geležinkelio stotį Jeru
zalėje.

Žydų teroristų Įdėta bom
ba apardė anglų laivą Em
pire Rival. Tai antras Ang
lijos laivas, sužalotas žydų 
bombomis per tris dienas. 
Anglai tais laivais plukdė į 
koncentrac. stovyklas Cyp
rus saloj “neteisėtus” žydus 
ateivius.
OREGONO ĮSTATYMAI 
PRIEŠ STREIKUS

Salem, Ore. — Oregono 
valstijos gubernatorius E. 
Snell pasirašė seimelio tari
mus, kurie uždraudžia strei- 
kuot vienai unijai prieš kitą 
ir užgina darbininkam boi- 
kotuot kompanijas, prieš 
kurias vedami streikai.

Graikijos monarchistai 
neseniai areštavo šimtus 
daktarų ir kitų profesiona
lų.

London. — Kai tik pas
kelbta, kad Henry A. Wal
lace, buvęs Jungtinių Vals
tijų vice-prezidentas kalbės 
viešuose susi rinkimuose, 
tuojau anglai išpirko 10,000 
tikietų, po $1.50 už tikietą. 
Dar 10,000 žmonių prašė ti- 
kietu, bet negavo, nes buvo 
jau išparduoti visi tikietai 
dėl salių, kurios užsakytos 
Wallace’o prakalboms. Ang
lai juo labiau susidomėjo 
Wallace’u po paskutinės jo 
kalbos New Yorke, kur jis 
smerkė Trumano paramą 
Graikijai ir Turkijai.

------ ------------ w - ---------—--------

Chinijos Tautininkai 
Laimį prieš Komunistus

Peiping, Chinija. — Chi
ang Kai-sheko tautininkų 
armijos komandieriai sako, 
kad jie atėmę iš chinų ko
munistų Wayaopao miestą, 
Shensi provincijoj. Jie iš 
anksto garsinasi, kad suiru
sią komunistų kariuomenę į 
varžą toje srityje; giriasi, 
kad neduosią komunistam 
pasitraukt į Vidujinę Mon-

Vakariniai Talkininkai Perša Suskaidyt Vokietiją į Daug Nepriklausomų Dalių
------------------------------------------------------ ;__________________________  m r—i ’

Maskva. — Anglų dele
gacijos narys Byronas Ro- 
bertsonas pasiūlė Keturių 
Didžiųjų konferencijai se
kančius klausimus svarsty
ti dėl Vokietijos valdžios:

1. Ar vokiečiai bus laiko
mi visos Vokietijos pilie
čiais ar tik atskirų savival- 
diškų jos dalių—valstijų pi-

šakyje bus prie dangaus pri
artinti, tada ir nuvargintam 
lietuviui” saulė patekės. (Dr., 
bal. 1 d.).

Šitaip burnotis '< gali tiktai 
broliai Kristuje iš Draugo pa
stogės. . *

lięčiais, kaip kad Bavarijos, 
Vestfalijos, Hesses ir kt.? 
2.) Ar valstijos bus sudėti
nės Vokietijos dalys ar vi
sai nepriklausomos valsty
bės, kurios turėtų teisę sių- 
šti savo ambasadorius į ki
tus kraštus ir daryti sutar
tis su jais? 3) Ar centrinė 
Vokietijos valdžia bus tie
siogiai piliečių renkama ar 
bus sudaryta iš savivaldiš- 
kų valstijų atstovų?

Šie anglų klausimai yra 
dalinai ir jų atsakymai. 
Anglai, kaip ir amerikonai, 
perša padalint Vokiet. į de-

Sovietai Siūlo Leist Vokiečiams Nubalsuot, ar Jie Nori 
Vienos Vokietijos, ar Daugelio Vokiškų “Valstybių”

šimt iki keliolikos “valsty
bių”, kurios skaitytus! tik 
paviršutiniais ryšiais su
jungtos į vieną bendrą Vo-

Sovietai stoja prieš .tokį 
Vokietijos skaldymą. Jie 
siūlo vieną bendrą vyriau
sią, demokratinę ir nugin
kluotą valdžią Jštisai Vokie
tijai. Tačiaus, galima būtų 
leisti patiems vokiečiams

savimą, ar jie nori suskal
dytos ar suvienytos Vokie
tijos, kaip sakė Sovietų už
sienio. reikalų ministras 
Molotovas.

X

(Maskvos spauda rašė, 
kodėl anglai-amerikonai pa
geidauja suskaldytos į vals
tybėles Vokietijos; sako, tai 
todėl, kad paskirose valsty
bėlėse amerikiniai ir ang
liški kapitalistai galėtų len- 

1 jie taip

H----------------------------- .----
pat sienų sienomis atitver
tų tokias valstybėles vaka
rinėje Vokietijoje nuo so
cialistiniai - komunistinės i- 
takos iš lytinės Vokietijos, 
kuri dabay yra Sovietų ži
nyboje.)

Amerikonų koresponden
tų pranešimai iš Maskvos 
taip pat teigia, kad. jei an
glams - amerikonams nepa
vyks susitarti dėl valdiško 
Vokietijos pertvarkymo, tai 
Amerika siūlys sudaryt at
skirą vakarinės Vokietijos 
valstybę: Tuomet, girdi, va
karinė Vokietija būtų kont-

A 1
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roliuojama tik trijų talki
ninkų— Amerikos, Anglijos 
ir Franci jos.

Amerikos delegacijos va- • 
das, gen. Marshallas daro 
nuolaidą Franci jai dėlei nu
statyto anglies kiekio gavi
mo iš Vokietijos. N. Y. Pos
to reporteris rašo, kad 
Marshallas stengiasi įtraukt ; 
Franciją į amerikonų-anglų 
bloką prieš sovietizmą.

i

4 i

nusitarti per visuotiną bal? 1 gviau įsivyrauti;

'■W
London. — Anglijos val

džia skiria tam tikrą dalį 
elektros jėgos ir atominiam 
darbam.
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Pataisymai Prie T rumuno Programos
Demokratas senatorius Johnson iš Colorados nesu

tinka su prezidento Trumano paskelbta programa dėl pa
skolos Graikijai ir Turkijai. Jis patiekė visą eilę patai
symų, kurie, sakoma, labai nervuoja prezidentą ir jo pa
tarėjus :

1. Jokios paskolos bei paramos nereikia Turkijai.
2. Šalis, kuri gauna iš Amerikos paskolą, turi Ame

rikos iždo departmente užregistruoti savo turtus.
3. Bėgyje 90 dienų Graikija turi atsikratyti monar

chijos. Joje turi būti tuojau pravesti demokratiniai rin
kimai, kuriuos kiekvienas graikas, sulaukęs 21 metus 
amžiaus, turi teisę balsuoti. Visiems politin. kaliniams 
turi būti suteikta amnestija.

4. Mūsų teikiama jai paskola turi, būti tiktai ekono
minė, be jokio iš mūsų pusės militarinio kišimosi į jos vi
dujinius reikalus.

Istorinis Mainierių Laimėjimas
Vidaus reikalų sekretorius Krug paskelbė, kad val

džia uždaro 518 kasyklų, nes jos nėra pilnai saugios. Jos 
bus atidarytos tik tada, kada kompanijos ir valdžia iš
pildys įstatymus, kurie nusako, kokioj tvarkoje kasyklos 
turi būti.

Istorinė svarba yra tame, kad mainierių vieningu
mas privertė storžieviškus valdininkus atkreipti dėmesį 
į padėtį kasyklose. Prašymai ir maldavimai nieko nereik- 
šdavo. Vieningas susilaikymas nuo darbo pagerbimui 
Centralia kasykloje žuvusių 111 mainierių sujaudino visą 
šalį. Mainieriai atsisako dirbti ten, kur jų gyvybei grū
moja pavojus!

Iš kitos pusės, šis pono Krug žygis pilnai pateisina 
mainierius ir pasmerkia valdžią. Kodėl tik dabar p. 
Krug staiga surado, kad tos 518 kasyklų nesaugios? Aiš
ku, kad jis seniai žinojo, kad jos yra nesaugios, o tačiau 
nieko nedarė jas padaryti saugiomis. Tuo būdu valdžia 
prisiima atsakomybę už tragediją Centralia kasykloje.

Kodėl Nepaskelbia Savo Vajaus Pasekmių?
Amerikos Lietuvių Tarybos vajus sukelti ketvirtdalį 

milijono dolerių fašistinei propagandai prieš Lietuvą jau 
senokai pasibaigė. Bet kur raportas? Kodėl taip gražiai 
tylima apie vajaus pasekmes?

Žmonės visaip kalba. Vieni mano, kad raportas ne
skelbiamas todėl, kad jie mažai telaimėjo. Kiti tvirtina, 
kad tarybininkai niekad finansinės atskaitos neišduoda, 
nes nenori, kad visuomenė žinotų, kur jie surinktas au
kas išleidžia. Dabar, pavyzdžiui, būtų labai įdomu žinoti, 
kiek iš Tarybos iždo tenka atbėgėliams Griniui, Padals- 
kiui, Skipičiui 'ir kitiems? Taipgi visuomenė norėtų su
žinoti, kiek pinigų išleidžiama tarybininkų baliavoji- 
mams New Yorko ir Washington© viešbučiuose?

' Raporto neskelbimo priežastis dar gali būti ir ta, 
kad tie patys tarybininkai dabar veda vajų už sukėlimą 
daugiau kaip pusės milijono dolerių savo Bendrajam 
Fondui (BALF), Vokietijoje esantiems pabėgėliams 
šelpti. Toks raportas gali pakenkti šiam vajui. Ano va
jaus nepasisekimas gali neigiamai paveikti šį vajų.

Pabėgėlių veidas vis daugiau paaiški Amerikos lietu
viams ir net tie, kurių galvas buvo iš sykio susukus Ame
rikos Lietuvių Tarybos fašistinė propaganda, pradeda 
abejoti Jie irgi, atsipeikėję, pradeda klausti: Kodėl tie 
pabėgėliai negrįžta Lietuvon, kur darbo yra visiems 
užtenkamai? Reiškia, jie yra kuom nors nusidėję prieš 
Lietuvos žmones.

Muzikos ir Dainos Festivalis Rytuose
Proga suvažiavimų Brooklyne buvo susirinkę mūsų 

menininkai. Jie nutarė ateinantį rudenį Brooklyne su
ruošti rytinių valstijų muzikos, dainos ir dramos festi
valį. Bus puiki proga mūsų chorams, dramos grupėms 
ir pavieniams menininkams pasirodyti.

Pernai rudenį įvykęs visos šalies festivalis Chicagoje
s. •1 w
iwwL-. *paskątino mūsų menininkus prie sritinių festivalių. Ry

tuose turime daug meno jėgų, šiame festivalyje jos pasl- 
į - rodys visam gražume.

Pažangioji visuomenė festivalį visapusiškai parems.
■ Mūsų dienraštis nuoširdžiausiai pritaria menininkų nuta

rimui.

Pataisymas, Kuris Nieko Nepataiso
■ Senatorius Vandenberg patiekė pataisymą prie prez. 

S“ Trumano programos dėl finansavimo Graikijos ir Turki- 
.1 jos. Girdi, jeigu Jungtinių Tautų dauguma pasakys, kad 

S toji mūsų parama Graikijai ir Turkijai nenaudinga arba 
įf-V nebereikalinga, mes turėsime ją sulaikyti. Prezidentas 

Trumanas šiam pataisymui nesąs priešingas.. Visi prezi
dento imperialistinės programos šalininkai Kongrese bal- 

jS suoja už Vandenbergo pataisymą. ... ?
Nesunku suprasti, kodėl jie tam pataisymui; pritaria. 

Pritaria todėl, kad Jungtinės Valstijos ir Anglija, eida-

IT HAPPENED BEFORE Į Laisves Skaitytojus

AITACKS AGAINST UNIONS. Kg burine*. led 
the drive to butt labor. Spiet, company police and 
<be black lit* were need to cripple old union. and 
nreve.a the growth of new one*. The open shop 
drive of the early, 1920’a caused union membrrthip 
to dix>p from five mill’ to 3000,000 In the bari- 
industries, union* were suppressed.
•NFLA1 > PROFITS. With the drive to weaken 
labor, came two other .developments that contributes 
mightily to the world-shaking 1929 depression. The 
first was the boom incorporation profits. In five years 
(1924 to 1929), profits of all corporation., after 
taxes, increased from four billion dollars a year • to 
seven billion dollars a year—72 per cent!- Mean
while ... '
LAGGING WAGES. Output per man hour jumped 
35 per cent From 1924 to 1929. But w.ges were 
rcised only Vie an hour per year. The rise in produc
tivity brckight higl>er profits. And failure to raise wages 
according to the rise in productivity, sharply reduced 
workers’ purchasing power. Store sales dropped. Men 
were laid off. The great depression began.

ATTACKS AGAINST UNIONS. Mor^ than 350 bills 

to weaken unions have been introduced in Congress. 
The 250 large corporation. that control two-thirds of 
the usable manufacturing facilities in the United States 
have cracked the whip. Their aim is to force Congress 
to pass hnvs which would weaken union’s power to 
bargain for decent wages.

INFLATED PROFITS. Meanwhile, profits are soar
ing, just as in the 2O’«. The President has estimated 
that corporation profits for 1946 will be 12 biHion 
dollars higher than for the previous record peacetime 
year. For 1947, it is estimated that profits for manu
facturing corporations, before taxes, will top 15 bil
lion dollars.
LAGGING WAGES. The average weekly earnings of 
production workers in manufacturing were $45.83 
in October, 1946
1945. Prices had risen so high that a 1945 wage of 
$46.50 a week would buy only $39.27 worth of mer
chandise. The factory workers’ average weekly earn
ings were $24.69 below a minimum budget to main
tain health and decency for a family of four.

$1.67 lower than in January,

ARE WEAKENED IT CAN HAPPEN AGAIN
Buffalo Union Leader išspausdino ši bauginantį palyginimą. Jis parodo, kaip 

1929 metais pelnai buvo aukšti, algos atsilikusios, darbininkai buvo puolami ir to 
viso pasekmėje kilo katastrofiška depresija. Šiais, 1947 metais, pelnai yra aukšti, 
algos atsilieka ir darbininkai yra atakuojami...

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
PIRKS GINKLUS PALES
TINOS ARABAMS 
GINKLUOTI

Žinių agentūra ONA 
skelbia, kad jai pavyko iš 
patikimų šaltinių sužinoti, 
jog Arabų Sąjungos atsto
vai Londone ir Washingto
ne gavo įsakymus iš atitin
kamų savo vyriausybių su
pirkti Anglijoj ir Amerikoj 
visokių ginklų, kurie bus 
siunčiami Palestinos ara
bams ginkluoti.

Vadinasi, Arabų Sąjunga 
ruošia Palestinos arabus 
ginkluotam susirėmimui su 
zionistais žydais Palestino
je.

Matyt, arabai numato, 
jog Palestina gali būti per
leista Jungtinių Tautų glo- 
bon, o tuomet, jie mano, 
prasidės tikrasis tarp žydų 
ir arabų susirėmimas.

Žydai zionistai taipgi gin
kluojasi. Jiems sunkiau gal 
būt gauti ginklų, kaip ara
bams, kurie turi savo vals
tybes, tačiau doleris suran
da priemones ginklams 
pirkti ir jiems pristatyti 
“kur reikia.”

KARALIUS POVILAS
Žurnalistas Constantine 

Poulos rašo iš Athenų apie 
naująjį Graikijos karalių 
Povilą I-mąjį. Kaip žinia, 
Povilas užėmė Graikijos 
sostą tuojau po mirties sa
vo brolio, Jurgio.

Ar Povilas gabus žmo
gus?

Korespondentas mano, j 
kad jis nėra gabus. Tiesa, 
jis sostui užimti rengėsi jau 
seniai, — matyt, tikėjosi, 
kad Jurgis mirs pirmiau ne
gus jis. Tačiau Povilas yra 
reakcininkas ir susirišęs ry

šių ryšiais su monarchisti- 
nėm klikom, kurios bijosi 
liaudies ir yra pasimojusios 
ją laikyti baisioje priespau
doje.

Kas įdomiausia, žymi Mr. 
Poulos, Povilo žmona yra 
vokietė, reakcininke, —“mi
šinys” Hitlerio ir Hohen- 
zollernų.”

Pasak korespondento, 
Graikijos politikos žinovai 
spėja, kad Povilas veiks po
litikoje daugiau, negu jo 
mirusis brolis ir s tai grei
čiau prives prie atviresnių 
susirėmimų tarp pažangos 
ir reakcijos Graikijoje. O 
tai, su laiku, gali išeit kraš
tui naudon.

gi plačiai buvo aprašyta šis 
lietuviškos knygos jubilie
jaus parengimas. Tai pažan
giųjų mūsų organizacijų 
nuopelnas populiarizuojant 
mūsų tautos kultūrą.”

RUSŲ ŽURNALAS APIE 
LIETUVIŠKĄ KNYGĄ

Argentinos lietuvių sa
vaitraštis “Vienybė” prane
ša:

“Buenos Airėje išeinantis 
demokratinis rusų žurnalas 
“Zveno”, paskutiniame savo 
numeryje labai gražiai ap
rašo sausio 11 d. įvykusi 
lietuviškos knygos 400 me
tų sukakties paminėjimą. 
Nurodo šios s u - 
kakties reikšmę lietuvių 
tautos kultūrai, užgiria taip1 
puikiai paruoštą “Casa Sui
za” salėje paminėjimo pa
rengimą, knygų parodą, ypa
tingai užgiriančiai pažymi 
perstatytus gyvus vaizdus, 
rodančius rašto išsivystymą 
ir J. Januškos skaitytą pa
skaitą “Lietuviškos Knygos 
Kelias.” Džiugu kada kitų 
tautų spauda taip palankiai 
atsiliepia apie reikšmingus 
mūsų paminėjimus.

“Kaip jjlu buvo rašyta, 
kitoje vietos spaudoje taip-

AMSTERDAMAS REI
KALINGAS TALKOS

L. Pruseika rašo Vilnyj:
“Netoli nuo Schenectady 

randasi Amsterdamo mies
tas. Ten lietuvių kolonija 
labai didelė. Lietuvių ten 
gali būti virš trijų tūkstan
čių. Bet mūsų, progresyvių, 
įtaka labai menka. Ten lie
tuvius mulkina smetoninin- 
kai, klerikalai, tarybininkai.

“Man rodosi, kad į Ams
terdamą būtinai reikia pa
siųsti apsukrų darbštų 
draugą - agentą, laikraščių 
platintoją. Juo labiau Am
sterdame prasiplatins “Lai
svė”, tuo daugiau bus vilties 
sukurti ir Amsterdame bent 
užuomazgą progresyvio ju
dėjimo.”

Nėra abejonės, kad kiekvie
nas Laisv. skaitytojas trok
šta matyt Lietuv. Darbinin
kų Susivienijimą augant na
rių skaičiumi, neš ši mūsų 
fraternal ė organizacija lo
šia labai svarbią rolę Ame
rikos pažangiųjų lietuvių* 
gyvenime.

Kas gi iš pažangiųjų lie
tuvių nenorėtų, kad LDS 
nariu skaičius viršintų 15,- 
000?

Tą skaičių mūsų Susivie
nijimas galėtų pasiekti į 
trumpą laiką, jeigu tik tie 
pažangieji lietuviai, kurie 
dar nėra LDS nariais, jaus
tų, kad jų pareiga ne tik 
J)ūti LDS nariais, bet taip
gi raginti ir kitus Amerikos 
lietuvius čia prigulėti.

Šiuo tarpu Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas turi 
paskelbęs vajų įrašymui 
naujų narių. Vajus tęsis iki 
sekamo LDS Seimo, kuris 
įvyks Cleveland© 1948 metų 
vasarą.

Per šį vajų mes turime į- 
rašyti ne jnažiau kaip 2,000 
naujų narių, kad įvykinti 
gyveniman LDS praeito Sei
mo nutarimą.

Todėl mes prašome visų 
Laisvės skaitytojų: ateikite 
mūsų Susivienijimui į pa
galbą. Kurie dar nepriguli
te prie LDS, o jūsų sveika
ta ir amžius leidžia prigulė
ti, tuojaus be atidėliojimo į- 
sirašykite. Paraginkite ki
tus prigulėti prie LDS.

Jeigu pažvelgtume į LDS 
vien tik iš pašalpos ir ap- 
draudos atžvilgio, tai maty
tume, kad vien tik dėl to 
šiame Susivienijime naudin
ga prigulėti. Juk LDS yra 
pagarsėjęs kaipo fraternalė 
organizacija, suteikianti 
tinkamą pašalpą ir apdrau- 
dą už mažą mokestį. Niekas 
šiandien negali sakyti, jog 
pašalpa ir apdrauda nerei
kalinga. Jeigu kas ir yra ki
tur apsidraudęs, vistiek ne 
pro šalį turėti ir daugiaus 
apdraudos.

Bet juk apart pašalpos 
ir apdraudos, LDS lošia

LIETUVIU LITERATŪROS DRAUGIJOS 
SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS

Suvažiavimas Įvyko 1947 m., 
Kovo 29 d., Laisves Svetainėj, 

427 Lorimer St., Brooklyne 
Suvažiavimą atidarė Centro

Komiteto pirmininkas A. Bim
ba 10 :30 vai. ryto.

Suvažiavimo pirmininku ta
po išrinktas V. Paukštys, o jo 
pagelbininku — J. Lesevičius.

Suvažiavimo sekretorium 
išrinktas St. Jasilionis. '

Mandatui priėmimo . ir su
tvarkymo komisijon — P. Ki
sielienė, J. Šmitienė ir J. Vil
kelienė. \

Išklausius raportus, suva
žiavimo dalyviai atsistojimu 
pareiškia pagarbą m irusiems 
draugijos nariams.

Nutarta nusitraukti suva
žiavimo paveikslą.

Mandatų komisijos narė Ki
sielienė praneša delegatų 
skaičių. Ji pažymi, jog daly
vauja delegatai nuo 51-nos 
kuopos, šešių apskričių ir ke
lių broliškų organizacijų. Vi
so delegatų skaičius siekia 
144.

mos tuo reikalu išvien, visuomet sudarys daugumą, tiek 
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, tiek Generaliniam. 
Seime. Vadinasi, jie žino, kad jų planas bus užgirtas.

Kaip į tai pažiūrės Amerikos žmonės, jau visai ki
tas dalykas. Kad Amerikos žmonės neparodė jokio entu
ziazmo šiam mūsų vyriausybės pasimojimui, tai jau vi
siems aišku. Vietoje greito ir šilto masinio pritarimo, 
vyriausybės planas susilaukė aštrios ir greitos kritikos. 
Senatoriai skundžiasi, kad jie .tapo apversti telegramomis 
prieš prezidento Trumano pasiūlymus. Balsuodami už 
Vandenbergo pataisymus, jie tikisi nors dalinai'visuome- 
nę\nuraminti.

Generolo Grūmojimas
Iš Prancūzijos ateina neramių žinių. Vėl prabilo ge

nerolas Charles de Gaulle. Jis atvirai siekia galios. Savo 
prestižu jis norėtų tapti Francūzijos diktatoriumi.

Prancūzijos valdžia, vadovaujama socialisto Rama- 
dier, matyt, smarkiai išsigandus. Premjeras <Ramadier 
buvo nuvykęs pas de Gaulle į namus pasitarti ir prašyti 
jo, kad jis susilaikytų nuo politįkos. O generolas pučiasi 
ir tokių pažadų neduoda. »

Galimas daiktas, kad neužilgo su tuo generolu Fran
cūzijos politinėms partijoms reikės rimtai persiimti. Gen. 
de Gaulle pamiršta, kad fašistinių diktatorių dienos jau 
praėjo. •

Sveikinimų priėmimo komi
sijon — S. Baronas, J. Moc- 
kaitis ir J. žebrys.

Rezoliucijų ko’Aiisijon — 
Jočionis, Stigienė,. K. Kilike- 
vičius, Dr. J. KaškiauČius, J. 
Tamsonas, Čereškienė ir Le
kavičius.

Centro Komiteto pirminin
kas A. Bimba duoda platų ra
portą apie pergyventą devy
nių metų laikotarpį po buvu
siam suvažiavimui 1938 me
tais. Jis pažymi to laikotarpio 
istorinius įvykius ir mūsų veik
lą.

Centro Komiteto sekreto
rius D. M. šolomskas duoda 
raportą apie organizacijos nu
veiktus ir veikiamus darbus. 
Jis pažymi, jog šiuo metu 
gyvuoja 162 kuopos; narių 
skaičius siekia' virš 6,500; na
rių, imančių angliškas kny
gas yra 368; šių metų duok
les jau pasimokėjo 3182 na
riai.

Centro Komiteto iždininkė 
Eva Mizarienė raportuoja 
apie organizacijos iždą.

Delegatų vardošaukį pada
ro J. Šmitienė. Delegatams 
prisegami ženkleliai.

Duoti keli paklausimai Cen
tro Komitetui dėlei jų raporto. 
I paklausimus atsakyta ir ra
portai tapo priimti.

A. Bimba skaito sveikinimą 
nuo Lietuvos rašytojų ir me
nininkų. Kitą sveikinimą nuo 
Tarybų Sąjungos rašytojų. 
Paskui nuo Brazilijos lietuvių, 
nuo Cubos-lietuvių ir nuo bu
vusio šios draugijos sekreto
riaus K. Steponavičiaus. Visi 
sveikinimai priimti dideliu en
tuziazmu.

Pirmoji sesija uždaryta 1- 
mą valandą— pietums.

Sesija II
Sesiją antrą atidarė pirmin. 

V. Paukštys 2:15 , po pietų. 
Jis pakvietė sveikinimų komi
sijos narį J. žebrį skaityti 
daugiau pasveikinimų, žebrys 
pažymėjo, jog prieš suvažia
vimą ir • suvažiavimo metu 
gauta su sveikinimais aukų 
$1,339.32. '

Pakviestas> broliškas dele*

svarbią rolę Amerikos lietu
vių gyvenime: kultūros, ap- 
švietos, socialėj ir pasilink
sminimo srityje.

Kodėl gi nebūti nariu to
kios svarbios lietuvių orga
nizacijos?

Kitas dalykas. Vargiai at
sirastų bent vienas Laisvės 
skaitytojas, kuris nenorėtų, 
kad kuodaugiausia jaunimo 
būtų įtraukta į pažangiųjų 
lietuvių veikimą.

O Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas yra vienati
nė lietuvių nacionalė orga
nizacija, kuri pajėgė įtrauk
ti į savo eiles tūkstančius 
čia gimusių ir augusių lie
tuvių. Iš to jaunimo atsiran
da įvairiose kolonijose vei
kėjų, kurie užima senesnių
jų vietas.

Tačiau to dar neužtenka. 
Juk yra desėtkai tūkstančių 
čia gimusių ir augusių jau
nų lietuvių, kurie nepriguli 
mūsų organizacijose ir ku
rie mielu noru prigulėtų, 
jeigu tik kas juos pakalbin
tų įsirašyti, jeigu tik kas 
jiems nurodytų svarbą pri
gulėti prie tokios organiza
cijos, kaip Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas, kur 
lietuvių jaunimas sudaro 
gražų veikimą kultūros, 
sporto ir apšvietos srity.

Bet kad LDS galėtų į sa
vo eiles dar daugiau jauni
mo įtraukti, tam reikalinga 
pagalba visų pažangiųjų lie
tuvių ; reikalinga pagalba 
.kiekvieno Laisvės skaityto
jo.

Todėl mes prašome Lais
vės skaitytojų: paraginkite 
jaunuosius lietuvius rašytis 
į Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą. Kurie turite sū
nus, dukteris, dar neprigu
linčius prie LDS, paraginki
te įsirašyti.

Į LDS priimami asmenys 
nuo 16 iki 60 metų amžiaus. 
Į vaikų skyrių priimami 
vaikai nuo 2 iki 15 metų am
žiaus.
. Visose didesnėse lietuvių 
kolonijose gyvuoja ir vei
kia LDS kuopos, ir atsikrei
pus prie vietinės LDS kuo
pos galima gauti visas in
formacijas apie LDS. Arba 
dėl platesnių informacijų 
apie LDS galite kreiptis tie
siog į LDS Centrą: 419 Lo
rimer St., Brooklyn 6, N. Y.

J. Siurba,
LDS Centro Sekretorius.

gatas Jonas Jokubka nuo Pie
tų Amerikos lietuvių pasvei
kinti suvažiavimą. Jo sveiki
nimas ir Pietų Amerikos lie
tuvių bendradarbiavimas su 
mumis priimtas džiaugsmu.

Svarstomi draugijos organi
zaciniai reikalai. Kalba visa 
eilė delegatų. Duodamas įne
šimas pakelti narių duokles 
iki $1.75, o šeimos narių iki 
25c. Pataisymas: palikti pil
no nario duoklę $1.50, o šei
mos narių pakelti iki 25 cen
tų. Pataisymas priimtas dide
le didžiuma balsų.

žvelgiant į tai, kad organi
zacijos išlaidos yra žymiai pa
didėję, o pilno nario duokle 
palikta kaip ir buvusi, suva
žiavimas nutaria įgalioti Cen
tro Komitetą atsišaukti į kuo
pas, prašant bile kokiu būdu 
pasinūpinti paremti knygų lei
dimo fondą .

Priimtas sumanymas, kad, 
varde visų trijų suvažiavimų 
— Lietuvių Moterų Suvažiavi
mo, Literatūros Draugijos Su
važiavimo ir Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mo — nuvežti vainiką ant 
mirusio Jungt. Valstijų prezi
dento Roosevelto kapo. Mūsų

(Tąsa ant 4-to pusi.)

——----------------- 2-ras puslapis
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išduoda

o

stovio.

atrodo, 
apsauga 
ir bizū-

Įstatymai, kaip 
didžiumoje yra 
viešpataujantiems 
nas tarnaujantiems.

Pagal tą pačią konstituci
ją galima žmogų pasodinti 
j elektros lįėdę ir galima jį 
išteisinti — priklausant mm

Jis suvaldė Lewisą, jis pus, prieštaravimai 
suminkštino Staliną” —šau- melus.

Teisėjas Goldsborough ir 
Aukščiausias Teismas nu
baudė mainieriu uniją ir 
Lewisą, o prez. Trumanas . aiškintojų ir nuo finansinio n . • e / T • 1  •

Žmogus su Hoppi - Kopteriu, 
Kaip Paukštis be Sparnų

Gamtos Įstatymai Amžini; 
Žmogaus -- Visaip Apeinami

Per tūkstančius metu bu
vo svajojama apie sparnus, 
kuriais žmogus galėtų pa
kilti ir kaip paukštis lėkti.

Anot pasakiško senovės 
graikų padavimo, didvyris 
Dedalas su sūnum Ikaru pa
našiai, lėkę, prisilipdę vašku 
sparnus. Ikaras taip aukštai 
pakilo, kad saulės karštis 
su tirpdė vašką, sparnai nu
krito, ir jis tiško į marias.

Ne vienas ir lietuvis iš 
vadinamųjų “išradėjų”, pri
sirišęs sparnus ir užlipęs 
ant stogo, bandė pasiplas- 
nodamas lėkti. Baigėsi 
tuom, kad “išradėjas” susi
kruvino nosį arba išsisuko 
koją.

Lėkti pačiam vienam oru 
yra tokia gili svajonė, jog 
daugelis žmonių sapnuoja, 
kad skrendą, pasiplasnoda- 
mi rankomis.

Paties žmogaus jėgomis 
tokie sapnai ir svajonės ne
įvykdomi, nes rankų ir pe
čių raumenys per silpni, 
kad jis galėtų gana smar
kiai judinti prisirištus spar
nus.

Tačiau Amerikoj jau išra
stas lengvas mechanizmas, 
kuris beveik patenkins se
novinę žmogaus svajonę — 
lėkti vienam ir bet kur nu
tūpti. Tai vadinamas Hop
pi-Kopteris.

Hoppi-Kopteris yra ma
žytis lėktuvėlis vienam as
meniui. Jis sveria tik 104 
svarus, lekia 60 mylių per 
valandą ir viso gali skristi 
200 mylių vienu pradėjimu.

Žmogui reikėtų turėti 
daugiau kaip 104 svarus 
vien tik rankų-pečių rau
menų, kad jis galėtų prisi
rištais sparnais skristi.

Hoppi-Kopterio motoras 
duoda 25 arklių jėgas, suka 
sparnelius - propelerius vir
šuje, taip ir varo lėktuvėlį, 
neturintį jokių šalutinių 
sparnų. Hoppi-Kopteris vei
kia panašiai, kaip helikopte
ris, jau nuo pirmiau žino
mas lėktuvas.

Hoppi-Kopterio įtaisymas 
paprastas: Viršuje motoras 
su propeleriais-varomaisiais 
sparneliais, žemiau — atvi
ra sėdynė vienam žmogui, o 
apačioje trys kojos su ra
tukais nutūpimui. Atsisė
dęs, žmogus prisiriša, kad 
lėkdamas neiškristų.

‘ Hoppi-Kopteris yra tik 
vieną lazda vairuojamas 
pirmyn, atgal, į visas pu
ses, aukštyn ir žemyn. Jis 
gali pakilti nuo sklypelio 
tik penketo pėdų ilgio ir 
tiek pat pločio ir nusileisti 
ant tokio pat sklypelio. Ho- 
ppi-Kopteriu 
visai lengva 
ti.

Kada bus
giau Hoppi-Kopterių sta
tyti, toks lėktuvėlis lėšuos’ 
$750, sako tos kompanijos 
pirmininkas - išradėjas H. 
T. Pentecost.

Dar lengvesnis Hoppi- 
Kopteris, tik 88 svarų, yra 
taikomas kariniams reika
lams. O kareiviai- galėsią 
šiuos lėktuvėlius vartoti vie
toj parašiutų. Karinis Hop
pi-Kopteris lekia mylią per 
minutę ir gali nešti apie 325 
svarus, įskaitant kareivį ir 
jo ginklus bei įrengimus. 
Taigi šis lėktuvėlis pakelia 
faktinai keturis sykius tiek, 
kiek pats sveria.

Hoppi-Kopterio veikimas Uiarems 
jau patikrintas valdiškų '

lakstyti esą 
greitai *fšmok-

pradėta dau-

inspektorių. Netrukus bus 
daromi platesni bandymai.

Dėl tų lėktuvėlių lengvu
mo ir mažumo jie jau pra
minti “oro dviračiais” bei o- 
ro “džypsais.”

Kai kam baugu, kad per
daug tokių “oro dviračių” 
neprisiveistų. Jeigu šimtai 
tūkstanč. žmonių pavieniai, 
kaip besparniai paukščiai, 
imtų lakstyti, tai galėtų į- 
vykti daug nelaimių tame 
jų miglyne. Pavojus būtų ir 
pėstininkams ant žemės.

Audringosios dulkių vėt
ros smarkumas būna apie 
60 mylių per valandą.

Geiger’o Prietaisas Sekti 
Atominiams Spinduliams
atominių bombų eks-Po 

plozijos ištisos savaitės ir 
mėnesiai laiko praeina, bet 
pavojus gyvybei nuo radio- 
aktingųjų elementų, pasili
kusių ore ir apylinkėje, te- 
bebūna nepasišalinęs. Mirtis 
tebeliurksi eksplozijos vie
toje, debesyse ir ant žemės, 
net ir tuose plieniniuose lai
vuose, kurie tiesioginiai 
bombomis nebuvo paliesti, 
arba mažai nukentėję.

Tuo pavojinguoju metu 
ugniagesiams tenka gesinti 
liepsnojančius laivus — eiti 
tiesiog į nematomosios mir
ties sritį. Šimtai ožkų, kiau
lių, žiurkių ir kitų gyvūnų 
jau būna persmeigti pra
gaištingaisiais gamina spin
duliais. Nors tie gyvūnai 
nejaučia jokio skausmo, ta
čiau jau būna pasmerkti 
miriop. Kaip tada laivų ge
sintojams galima žinoti, ku
rie tų laivų yra saugesni 
priėjimui, kur jau nebėra 
gyvybei pavojaus nuo radio- 
aktingųjų elementų?

Atsakymą į tai suteikia 
Geiger’o instrumentas, pa
našus į nešamojo radio-im- 
tuvo dėžutę prietaisas su 
rodykliais ir ausiniais klau- 
sytuvais, saikuojantis ir 
nusakantis, kiek tų pavojin
gų spindulių tebebūna kur 
užsilikusių.

Šio prietaiso klausytuvais 
galima išgirst trukšmą aš
trių tiksėjimų, kuriuos su
daro atominių spindulių 
sproginėjimas. Juo didesnis 
tiksėjimas — juo didesnis 
būna radio-aktingumas ir, 
žinoma, tuo pačiu kartu gy
vybei pavojus.

Po numetimo atominės 
bombos ant Bikini salos, ug
niagesiai mažais laiveliais 
leidosi linkui degančių lai
vų, akyvai sekdami Geiger’o 
instrumentus, kurie jiems 
nurodė, kur jau buvo saugu 
prisiartinti ir kur dar siau
tė mirtingieji, nematomie
ji atonjiniai elementai.
Sekimas atominių debesų

Ne po ilgam laikui po 
sprogusios ten bombos, pen
kių mylių aukštumoj vėjai 
blaškė nepaprasto gražumo, 
|artum paauksuotus debe
sis — blaškė juos linkui jū
ros. Nors tie debesys atro
dė nekaltos rūšies, tapiau 
jie buvo pilni užmušamosios 
energijos. Staigus vėjo pasi
sukimas galėjo tuos debesis 
pakreipti į orlaivinių kelių 
ruožtus, nustatytus regu- 

i kelionėms orlai
viams; arba galėjo nupūsti

blaškė juos linkui jū-

Šios moterys, atstovaudamos Amerikos Motery Kongresą ir 26 kitas organiza
cijas, maršuoja j Washingtona protestuot prieš karinę Trumano paramą Turkijai 
ir Graikijai.

vokiečiui asistentui, 
vadinosi Hans Gei-

Šis jo pagelbininkas 
išrado instrumentą

tuos mirtinuosius debesis 
kur nors į tirštai žmonėmis 
apgyventas salas. Todėl rei
kėjo sekti tų debesų slinki
mą. O tai irgi labai pavo
jingas darbas orlaivinin- 
kams, nes lengvai buvo ga
lima papulti į pačius tų de
besų mirtinguosius nasrus
— jeigu ne Geiger’o instru
mentas, kuris ir čionai buvo 
panaudotas saugumo patik
rinimui. Orlaivininkai, su 
Geiger’o “myterio” pagal
ba, sekė tuos debesis iki 
galutino jų išsisklaidymo — 
iki tikrai buvo žinoma, kad 
pavojus jau pašalintas.
Kas tą prietaisą išrado

Šis Geiger’o instrumen
tas buvo išrastas moksli
niams tyrinėjimams daug 
pirmiau, negu mintis apie 
atominę bombą atsirado — 
apie 40 metų atgal. Tuomet 
anglas fizikas Rutherford 
buvo užsiėmęs radiumo stu
dijomis, prigelbstint jau
nam 
kuris 
ger. 
tada 
skaičiavimui smulkiųjų da
lelyčių naujai atrastuose 
elementuose. Ir po šiai die
nai šis instrumentas tebėra 
geriausia? išradimas sekti 
radio-aktingumą. Jis yra 
naudojamas visatinių, kos- 
miškų spindulių saikavimui 
ir kituose moksliniuse tyri
nėjimuose. Taipgi gydytojai 
naudoja Geiger’o išradimą 
gydant vėžį.bei kitas mir
tingas ligas. *
Naudojamas prie 
operacijų

Amputuojant kojas bei 
kitas žmogaus kūno dalis,1 
Geiger’o instrumentas, tik
sliai nusako, kurioj būtent 
vietoj gangrena būna susi
metusi ir kurioj vietoj pjo
vimas turi būti daromas, 
kad, sakysime, bereikalingai 
nenupjovus kojos virš ke
lies — kas neretai atsitik
davo, amputuojant be tiks
laus žinojimo.

žodžiu, tai esąs neišma
tuojamos vertės instrumen
tas gyvybės išgelbėjimui, 
saugumų patikrinimui ir į- 
vairiems moksliniams dar
bams.

Bet ar šis įrankis bus at
eityje daugiausia naudoja
mas žmonijos gerovės tiks
lams ar destrukcijai, pri- 
klahsys nuo paties žmogaus,
— sako savo straipsnyje
apie tai Samuel Burger, 
Scientific American žurna
le. R1 .M. S.

KAIP ATSILIEPIA 
ŽMOGUI MAISTO 
SUMAŽINIMAS

Jei žmonės gauna tik apie 
pusę reikalingo maisto, jų 
nervai taip iškrinka, kad 
žmonės negali būti ramūs, 
nors jie ir neturėtų intenci
jos kelti riaušes, sako ame
rikonas daktaras Arnoldas 
P. Meiklejohn, vyresnysis 
mitybos patarėjas UNR- 
RA’i, tarptautinei pašalpų 
organizacijai. Jis, tarp kit
ko, primena šešiolika alka
nųjų streikų, įvykusių Aus
trijoj pernai pavasarį.

Minnesotos Universitetas 
ir kai kurios kitos ameriki
nės mokslo įstaigos darė 
bandymus, kaip atsiliepia 
kūnui, protui ir nervams 
pusiau sumažintas maisto 
kiekis. Bandymams savano
riai pasidavė vadinami są
žiningieji karo priešai, ku
rie atsisakė eit į. kariuome
nę ir už tai buvo baudžia
mi.

Pasirodė, kad per tam ti
krą laiką gaudami apie pu
sę reikalingo maisto, tie vy
rai pasidarė labai erzūs; 
prarado visokį norą veikti 
protiniai ir bet ką dirbti fi
ziniai. Juos apėmė toks ap
tingimas, kad jie nenorėjo 
net krustelėti. Ypač skau
džiai pajautrėjo jų klausa, 
taip kad nuo subildėjimo ar 
kitokio trukšmo jie krūp
čiojo ir negalėjo susierzini
mo suvaldyti.

Dr. Meiklejohn praneša, 
kad dėl neužtenkamo ir pra
sto maisto daugelis vaikų 
'Europoj serga rakitu, kur 
kaulai suminkštėja ir virsta 
kremzlėmis. Tokie vaikai 
menkai teauga, ir jų smege
nys taip nusilpę, kad jie 
mokykloje beveik nieko ne
gali išmokti. Lenkijoj ir Ju
goslavijoj dėl maisto stokos 
motinoms ir kūdikiams kai 
kur trečdalis kūdikių mirš
ta jau pirmaisiais metais 
savo amžiaus. Nuo džiovos 
dveja tiek daugiau žmonių 
vakarinėje Europoje dabar 
miršta, negu pirm karo. Vis 
tai dėl maisto trūkumo.

S. L.

BIBLIJOS PIRMŲJŲ 
KOPIJŲ KAINA

Pirmieji biblijos leidiniai 
vertinami ape $100,000 už 
vieną kopiją. American Art 
Draugija 1926 metais par
davė Guttenbergo laidos bi
bliją, pirmojo spausdinto 
leidinio kopiją, už $106.000.

Berišant argumentų ga-

Faktais Remti Margumynai
- Krieno Surasti Lobynai

BALANDŽIAI SU ŠVIL
PIANČIOM UODEGOM

Chinijoj balandžiams prie 
uodegų pririšama švilpukai, 
kurie skraidymo metu švil
pia ir tuomi apsaugoja ba
landžius nuO vanagų, nes 
švilpiantis garsas vanagus 
baido.

arba 
ir iš

Iš KURIOS PUSĖS 
ŠĄLA VANDUO

Vanduo gali šalti 
virsti ledu iš viršaus 
apačios — priklausant nuo 
to, kurioje pusėje būna šal
čiau. Upių bei ežerų van
duo šąla nuo viršaus, o šal
domųjų, dirbtinių čiuožynių 
prūdai šąla nuo apačios, ka
dangi iš ten būna leidžia
mas šaltis.

ŽEMĖS ŠVIESOS 
ATSPINDIS

Šviesa nuo žemės atsimu
ša lygiai taip pat, kaip ir 
nuo mėnulio— bet žemės 
šviesa yra virš septynių sy
kių stipresnė už mėnulio.

AMERIKONIŠKŲJŲ ARŲ 
PRIJAUKINIMAS

Amerikinis aras, kurio 
atvaizdas yra vartojamas 
kaipo oficialis valstybės 
simbolis, nėra toks plėšrus

Žemės Amžius
Žemės rutulys yra susida

ręs jau pirm 3 bilionų ir 350 
milionų metų. Tiek žemei 
amžiaus skaičiuoja Edin- 
burgho Universiteto geolo^ 
gijos profesorius Arthur 
Holmes, Škotijoj. Savo išva
dą apie žemės senumą jis 
daro sulig to, kiek laiko rei
kia radiumo metalui pakir
sti šviiTu. • Radiumas, spin
duliuodamas, savaime irda
mas, per tūkstančius milio- 
nu metu virsta švinu, u v

Svetimos Širdys
Gorkio Medikalio Institu

to profesorius N. P. Sinitsi
nas Maskvoj yra įdėjęs var
lėm kitų varlių širdis jau 
daugiau kaip metai atgal. 
Su svetimomis širdimis tos 
varlės gyvena ir veisiasi ly
giai, kaip ir su savomis šir
dimis. Prof. Sinitsinas taip- 
g yra įdėjęs patelių širdis 
patinukam, o patinukų pa
telėm. Jis tikisi, kad ir 
aukštesniems gyvūnams ga
lima bus įdėti naujas šir
dis. , , . A1 

kia politikieriai, aukštinda
mi prez. Trumaną ir stip
rindami jo kandidatūrą bū
simiems rinkimams. Kandi
datai juk turi būti su “nuo
pelnais”...

kredituojamas “Lewiso su
valdymu.” Argi tai reikštu, 
kad teismų nuosprendžiai 
eina pagal planus ir pa
tvarkymus iš anksto?

paukštis, kokiu gal kas sau 
įsivaizduoja. Šios rūšies a- 
merikiniai arai leidžiasi 
būti prijaukinamais; juos 
taipgi išmokina gaudyti sa
kalus (falkonus).

ŽEMIŠKA ŽUVIS
Be vandens gyvenanti žu

vis yra taip vadinama “lung 
fish”, arba plaučių žuvis, 
galinti išbūti be vandens 
trejus arba ketverius metus.

KURI PASAULYJE 
UPe ILGIAUSIA?

Sudėjus Missouri ir Mis
sissippi upes į daiktą, pasi
darytų ilgiausia upė pasau
lyje, kadangi nuo Missouri 
prasidedančios tėkmės iki 
Mississippi žiočių susidaro 
4,221 mylios ilgis. «Kitaip, 
tai ilgiausia upė būtų Nilas, 
turinti 4,194 mylias ilgio.

INDIJOS BASAKOJAI
Apie 290,000,000 žmonių 

Indijoje vaikščioja basi — 
tai yra virš 80 nuošimčių 
visų tos šalies gyventojų 
skaičiaus neturi avalų.

PIRMAS DRAMBLYS 
AMERIKOJE

Pirmasis dramblio pasi- 
rodvmas šioje šalyje buvo 
'1797 m. rugpjūčio 30 d., Sa
lem. Mass. Dramblys buvo 
ten buvo atgabentas iš Indi
jos ir vadinosi “Old Bet.”

SĖDTNčltlJŲ duelius 
KARDAIS

18-tam šimtmetyje fran- 
cūzų republikonas 1 Benja
min Constant turėjo kar
dais dvikovą su markizu’ 
de Forbing sėdėdami, ka
dangi Constant’ui reumatiz
mas kojoje neleido kovoti 
stovinčiam. Kovą baigus, 
sužalota buvo tiktai viena 
kėdė. • '

savo

BARŠKUOLIŲ GYVAČIU
KŲ NUODINGUMAS

Barškuoliai gyvačiukai 
savo nuodingumu būna pa
vojingi nuo pat užgimimo. 
Jie, kaip ir didžiosios, su
augę barškuolės gyvatės, 
turi visas' nuodingumo ypa
tybes tiesiog nuo pat 
gyvenimo pradžios.

PIRMIEJI ŽODŽIAI 
ANT REKORDŲ 
, Ant pirmųjų gramofono 
plokštelių pirmiausiai re- 
korduoti žodžiai buvo paties 
išradėjo, Edisono, deklama
cija apie Marytę ir ėriuką— 
“Mary had a little lamb.”

žmop-aus įstatymai gali 
būti visaip mainomi ir ap
einami, bet gamtos įstaty
mai — amžini..

Ignoruojamas asmuo ki
tokiu ir būti negali kaip tik 
ignoruojančiu.

Daugiausia nukentėję ma
žiausia skundžiasi.

Visoki nusiskundimai yra 
nemalonūs kitiems ir ne
naudingi pačiam.

Papjautas ir nupeštas 
gaidys — jau negiesminin- 
kas, nors tebėra gaidys.

Drg. Bijūnas iš Floridos 
prisiuntė man angliškosios 
poezijos žurnalą, anot jo, 
“naujam įkvėpimui.” Gra

žių eilių jame apščiai, bet 
poezija skurdi — nieko 
naujo.

Bėda su poezija šiandien 
visur yra tame, kad joje 
stoka dinamikos, stoka ryž- 
tesnių žvilgsnių į 
—stoka poezijos.

ateitį ir

Kleofas 
dideli ū-

Kalbama, kad 
Jurgelionis įsigijo 
ki kur tai N. Y. valstijoj. 
Jeigu jis tą ūkį paverstų 
į prieglaudą seneliams bei 
invalidams, tai iškirstų di
delį šposą visoms “milijoni
nėms” mūsų organizaci
joms, kurios daug apie tai 
kalbėjo, bet nieko nenuvei
kė.

Esu informuotas, kad 
Alfonsas Puišis, buvęs J. V. 
laivyne komandierium, sėk
mingai baigė advokatūrą ir 
dabar randasi su Proctor & 
Gamble firma, Staten Is
lande. Be to, jis dar yra 
laisniuotas profesionalis 
inžinierius ir visą tą moks
lą pasiekęs savo dideliu 
triusu, gabumu ir pasiryži
mu.

Pažįstu Alfonsą nuo pat 
mažens. Tai vargšų tėvų, 
kadaise gyvenusių Newar- 
ke gerų laisviečių vaikas. 
Mažai tokių yra pasaulyje. 
Linkėtina jam geriausios 
kloties!

Kas tūpčioja ir dejuoja— 
ant vietos ir skursta; kas 
triūsia ir ryžtasi — į.aukš
tumas prasisiekia.

Pr. Krienas.

Kasmet Jungt. Valstijose 
sunaudojama daugiau kaip 
vienas bilionas pieštukų — 
“penselių.”

Rhode Island yra mažiau
sia Amerikos valstija, Į>et 
turi ilgiausį vardą. Josios 
pilnas pavadinimas yra 
“Providence Plantations.”
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Richmond Hill. —

ir
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Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

n

Great Neck, — F

Brooklyn, — S.

Strižauskas. .
Chester, — P. Šla-

Sta-
Mil-

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

pažangiųjų Ka.na-
ir nuo Liaudies

Toronto, K. Kilike-
Janauskas ir Ja-

suvažiavimo pa-

Cliffside^ — ' S.

Paserskis.
27 kp., New- Britain, — J. 

Malinauskienė.
28 kp., Waterbury, Conn.

— M. Meisonicnė, S .Meisonas 
ir Juozas

30 kp., 
j us.

32 kp.,

patogiau

il-

P.

ir

atidarė

nežinojo, 
valandė-

E £ ’• J'.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
organizacijos atstovu paskir
tas Centro sekretorius D. M. 
šolomskas.

Pagautus potviniy londoniečius Anglijos armijos val
tys, vadinamos “antimis,” išveža-iškeldina ant sausže- 
mio. Po didžiu šalčiu ir stokos anglies, užėję potviniai 
iš naujo prikamavo sunkiausią žiemą šiaip taip iš
gyvenusius anglus.

Kalbama knygų leidimo 
programa ii’ žurnalo šviesos 
reikalai. Centro Komitetas 
pažymi, jog sekančią knygą 
manoma leisti Viduramžiu Is
toriją. L. Prūseika siūlo išleis
ti bendrą'kelių autorių knygą 
apie svarbiuosius amerikinio 
gyvenimo klausimus: komerci
nės spaudos rolę, unijizmą', 
kapitalistų pasimojimus, ir t.t. 
Kiti siūlo vėl kitokio < turinio 
raštus leisti. Tačiau galutinus 
sprendimas paliktas Centro 
Komiteto valiai.

Stigienė skaito rezoliuciją 
dėl Amerikos žmonių teisių 
gynimo. Rezoliucija vienbal
siai priimta.

Dr. Kaškiaučius skaito ben
drą "suvažiavimo pareiškimą į 
organizacijos narius ir i lietu
vių visuomenę. Rezoliucija 
priimta.

J. žebrys praneša, kad su

1 kp., Brooklyn, dalyvavo: 
A? Mureika, Valis Bunkus, V. 
Bunkienė, J. W. Thompsonas, 
W. Čepulis, K. Balčiūnas, 
Poškaitis, Geo. Warisonas, 
Gužas, K. Karpavičienė 
Litvinskas.

2 kp., So. Boston, — Žeko
nis, P. Žukauskienė, Simana- 
vičienė, lg. Kubiliūnas.

6 kp., Brockton, — S. Ba
ronas, K. Pūkelis, J. Stigienė, 
W. Jurkevičius, J. Jasilionis.

8 kp., Cambridge, Mass.,— 
V. Kvietkas, A. Jakimavičie
nė.

9 kp., Norwood, — M. Ku
rilienė, Mon. Trakimavičienė 
ir Anna Gasparas.

i - ■ ■ ■

E FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

★ ★ ★ (APYSAKA)
—........    ■■■■■ Parašė Petras Cvirka

(Tąsa)
—Ser, — Franko konkurento ūsas 

pradėjo kilti aukštyn. Abu jautė, kad 
perkūnija turėjo prasidėti,' —man na- 
bašninkų pakaks. Savo biznyje advokatų 
nereikalauju. Aš laidoju geriausiose ka
pinėse. Su smulkiais neprasidedu! Jūs 
tai galite spręsti iš mano įrengimo.

Jeigu Frankas būtii galėjęs tuo išlošt, 
tuojau būtų puolęs raityti šitą ūsuotą 
vabalą. Bet jis veikė gudrumu ir liežu
viu, kuris kapojo kaip kardas:

— Ar jums ^žinoma, kad vakarinėje 
Naujorko dalyje siaučia cholera... Dak
tarai nieko negali padaryti. Ten lekia vi
si graboriai. Jums būtų daug 
ten...

— Cholera ateis ir čia.
Frankas krimto nagus. Jis 

ką daryti. Puolė, bet paskutinę 
lę norėjo savo konkurentui kolegiškai pa
dėti ant peties ranką, — ir tai nepavyko.

— Klausykite manęs, ser, čia gyvena 
daugiausia lietuviai. Jie susipratę pa
triotai ir mažai iš jų ką pešite. Aš jums 
duodu du šimtus dolerių — išnykite iš 
šitos vietos. Ruimą su grabais jūs galite 
parduoti man.

— O, ne, ser! Ne, ne! Rodos, tamsta 
vadiniesi Kruku. Taigi, ne, Kruk, pasi
tenkinsiu tuo, kas nuo tamstos liks. My
liu savo amatą ir noriu čia pasilikti.

— Nuo manęs nieko neliks!
—Orait...

— Nieko neliks! — šaukė visai po 
gojo graboriaus ūsu Frankas, čia belsda
mas pirštais į grabą, čia skėtrinėdamas. 
— Aš laidosiu po pusę dolerio, aš laidosiu 
veltui, nors ir badu padvėsiu. Laidosiu 
su muzika. Jūs išdrįsote pasisavinti ma
no lango planą, apgarsinimo turinį. Aš 
dešimtį meti# išnešiojau savo galvoje idė
ją apie krutantį grabą, o jūs atėjote ir 
apvogėt mane. Iš kur jūs žinote, kad Jur
gis Vašingtonas mirė?! Ser, iš manęs ši
tuos žodžius paėmėte, tai mano sugalvo
ta. Iš manęs pagrobėte!

—Jurgis Vašingtonas mirė, — šaltai 
atsakė graborius Levinskis.

— Aš tatai pats ‘žinau, ir visit žino, 
bet tamsta pavogei mano idėją! Jeigu jūs 
nenorite turėt reikalų su miesto majo
ru, šerifais, ir teisėjais — imkite iš ma
nęs tris šimtus dolerių, perku jūsų gra
bus, — palikite Čia mane vieną.,

Levinskis dar Frankui nespėjus iš
traukti piniginės ir pasakyti gadem, — 
brangiam mūsų tautiečiui taip sugriebė 
už apikaklės, kad tasai pajutęs jo sausų 
pirštų jėgą, jau atvirame stryte atsidū
rė. Franko apmaudas ir įžeidimas buvo 
toks didelis, kad jis iš karto į burną du 
cigarus įsidėjo, bet greitai vieną ištraukė 
ir sviedė į Levinskio langą. Pyktis tuo la
biau nesumažėjo, kai jis įsisėdęs negalėjo 
užkurt automobilio, lyg pats velnias’būtų 
į jį įlindęs. Fordas šoko staiga, dideliu 
šuoliu, kaip avinas. Frankas maigė asilu 
bliaunantį signalizatorių, — rodos, kad 
iš kelio jam'turėjo trauktis visas Bruk
linas.

Netrukus lietuvių graborius gaudė 
“Marijos Angelų” parapijos svetainėje 
ir ieškojo klebono, neseno pažįstamo, ku
ris porą metų kalbino ųstoti Franką į ka
talikų draugystę.

—Heilo, kunige! — iš kito galo sve
tainės sušuko Frankas, tiesdamas ranką 
viršum savo pilvo, ir taip su ja per visą 

' svetainę plaukdamas į vos judantį'kuni
gą, kuris buvo be sutono, juodu madnu 
švarku. Abu surėmė savo pilvukus. — 
Atėjau su reikalu. Įrašykite mane į savo 
Katalikų Draugiją, aš noriu jai pasidar
buoti. Kaip biznis, ganytojau?

— Teisingi yra Dievo žodžiai: šiokiais 
ar kitokiais keliais — vistiek grįžta visi 
į Aukščiausiojo prieglobstį. Džiaugiuosi 
ir sveikinu. Ar girdėjote, malonus Kru- 
kai, Lietuvoje dabar visi ministerial iš 
katalikų. Tikėjimas ir išgelbėjo mūsų 
tėvynę nuo pražūties. Gerai — būsite 
mūsų narys. Apie tai mes paskelbsime 
savo laikraščiuose.

— Klebone, aš noriu jūsų" draugijai 
duot tris dolerius, kad ji kovotų už Jė
zaus mokslą. Pasakykite man, klebone, 
koks čia naujas graborius prie mūsų pa
rapijos bažnyčios įsteigė savo biznį?

—Nežinau tikrai. Geras žmogus. Jis

pirmąją dieną įstojo į mūsų Katalikų 
Draugiją, sumokėjo pajų už visus metus 
ir paėmė tris bilietus į sekantį katalikų 
pikniką.

— Girdėjau, kad jis ir žydus balza
muoja, o į saušelistų susaidę nuėjęs pa
sakoja, kad jis palaidosiąs visus kuni
gus.

— To negirdėjau, Krukai...
— Ir monkes jis mano laidoti. Klebo

ne, jūs nepasiklausėte manęs. Saugoki
tės jo. Mano žmogus buvo pas jį ir vos 
gyvas parbėgo. Baisų biznį jis sugalvo
jo-

— Negali but, Krukai... Ką gi?
— Yes, prisiekiu savo penkiasdešimts 

penkiais grabais! Ar jūs žinote, jis len
kas. Pats mačiau jo ūsą. Toks viską gali 
padaryti. Pirmiau šitas vabalas gyveno 
Čikagoje ir keistu būdu visa lietuvių ko
lonija su šv. Jurgio parapijos klebonu iš
mirė. Tada šnekėjo, kad jis paleido bjau
rią ligą.

—Netikiu. Tikrai jau?...
— Klebone, jūs mane pažįstate, — 

kertu iš penkiolikos dolerių, — šitas 
žmogus juodas kaip negras. Jis gali būt 
vienas iš tų gengsterių, kurie pernai api
plėšė Šv. Baltramiejaus parapijos ku
nigus. To aš ne tvirtinu. Jis nešioja ūsus, 
bet aš manau, kad jie prikabinti. Apie 1 
tai mūsų kostumieriai plačiai kalba. Lie
tuvius reiktų perspėti. Per sekantį pa
mokslą, klebone, galėtumėt surikti savo 
parapijonims, kad jie kol kas neimtų 
karietų ir nesilaidotų pas šitą lenką, kol 
mūsų graborių unija nesužinos, iš kokio 
paukščio kiaušinio jis išsiritęs.

— Ponas Krukai, pagalvokite šalčiau. 
Na, taip, žinoma..*, yes. Bet bažnyčia vi
sus savo vaikus vienodai globoja ir myli. 
Tasai Levinskis užsimokėjo mokesnį, 
mačiau, kaip jis kėlė kepurę ties mūsų 
bažnyčia. Manau, kad bus geras katali
kas. Biznis turėtų eiti savo keliu, o tiky
ba savo.

— Okei! — Frankas švytravo opalo 
žiedu. Jis pagavo žingsniuot skersai ir 
išilgai parapijos salę; lyg kariuomenės 
viršila su vėliava, plačiai plasnojo savo 
rankovėmis ir gaudė kaip būbnas Gelbė
jimo Armijos spektakliuose. Frankas vi
sa savo kūno struktūra buvo panašus į 
bonką apverstą kaklu žemyn. Pečiuose 
ir viršuje platus — į apačią susiaurėjęs, 
trumpomis kojukėmis, džimi kelnėmis. 
Nė vienas grabas iš jo įmonės nebūtų ti
kęs jo kūno eksportacijai.

— Už vieną gerą pamokslą apie mano 
grabų krautuvę ir šitą gadem polak, aš 
jums duosiu dvidešimts dolerių. Tikėki
te, imkite mano ranką. Kas jums bran
giau, klebone, — lietuvis ar lenkas?

— Tikrai jau nežinau. Jeigu tamstos 
sakote, gal ir teisybė. Iš širdies prisipa
žinsiu, man irgi tas Levinskis nelabai pa
tiko. Kai jis atėjo pas mane susidrau
gauti su mūsų parapija, jo viena akis gu
driai dairėsi po salę, ir jis kreipėsi į ma
ne lenkiškai.

—Tą ir aš pastebėjau, klebone. Jį rei
kia sunaikint, jis kenkia lietuvių bizniui. 
Apie tai aš pasirūpinsiu, jei tik lietuviai 
parems. Gudbai, ganytojau! Laukiu jū
sų pamokslo. x

— Gudbai, ponas Krukai.

— Heilo! Čia Frank Kruk? Taįp, gra
borius ir balzamuotoj as. Kaip, koksai 
strytas? Gerai,'mister, mes atvyksime su 
grabu po dešimts minučių.

...— Gųd morning, Džoni! Tu dar lo
voje. Ar girdėjai apie paskutinį mūsų 
parapijos klebono pamokslą? Puikiai pa
sakė. Yes! Bet šitas gadem polak spėjo 
visur įlįsti. Jis numušė kainą už grabus. 
Aš jam įtaisysiu taip, kad jis bėgs į Kan- 
zaso štatą su savo loviais.

.•— Mister Kruk, tamstą kviečia į bal- 
zamavimo rūsį. Gal pažiūrėtumėt, kaip 
mes tą nabašninką ištepem. Galėtų stot 
ir vaikščioti.

— 'Padėkite į koplyčią... paruoškite 
karietą. Mes vešime jį ne Fordu, o karie
ta... Klausau, Džoni! Sakai turi gražią 
merginą? Vakare. Šiur!

Frankas padėjo telefono ragelį. Barz
daskutys kažkokiai moteriškei 
duris. Frankas girdėjo raportą:

.(Bus daugiau)

r'v-'tr.---

LIETUVIU LITERATŪROS DRAUGIJOS 
SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS

84 kp., Paterson, — Juozas 
Bimba ir Jonas Pocius.

86 kp., Chicago, — K. Abe- 
kienė ir M. česnienė.

87 kp., Pittsburgh, — D. P. 
Lekavičius.

92 kp., Cicero, — A.. Doč- 
kienė ir K. Stanevičienė.

104 kp., Chicago, — O. 
Jablonskienė ir N. Kirstu k ie- 
nė.

136 kp., Harrison — Kear
ny, — A. Kushlis, O. Žilins
kienė, A. Globičius ir V. Ži
linskas.

137 kp., Montreal, — J. 
Vilkelienė, Liudas Kiselius, 
Petrė Kiselienė.

138 kp., Maspeth, — J. 
Kalvaitis ir Janulevičienė.

145 kp., Los Angeles, 
K. Karosienė.

146 kp., Chicago, — 
Vaičiulienė.

153 kp., San Francisco, 
K. Karosienė.

155 kp., Worcester, — Ag- 
neška Vasiliėnė ir Marcelė 
Stankūnienė.

162 kp., 
vičius, 'Z, 
nauskienė.

185 kp.,
A. Verkutis, P. Juodzevičius, 
V. Paukštys, P. Bieliauskas ir 
V. Venskūnas.

188 kp., Detroit, — Stasys 
T vari j on as.

190 kp., Cleveland, — D. 
Petrauskas, J. žebrys, M. Ma- 
čionienė, P. Kadžius, A. Ka
džius.

198 kp., Oakland, — K. 
Karosienė.

ALDLD Kanadoj Veikian
tis Komitetas — J. Lesevičius.

*ALDLD 1-ma Apskritis, — 
Chicago—L. Prūseika.

ALDLD 2-ra Apskr. Brook
lyn, — P. Babarskas.

ALDLD 3-čia Apskr., Conn, 
valstija — W. Brazauskas.

ALDLD 10-ta Apskr. Mi
chigan, — N. Beliunienė.

ALDLD 12-ta Apskr., Wil
kes-Barre-Scranton, — V. J. 
Stankevičius.

LDS 5-ta Apskr., Conn.

4-tas puslapid
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pasveikinimais dar gauta $10.
K. Kilikevičius patiekia svei

kinimą nuo 
dos lietuvių 
Balso.

Einant į
baigą, pakviečiami pakalbėti: 
kanadietis Vilkelis, E. Miza- 
rienė, Dr. Kaškiaučius, S. Ja
silionis, P. Jočionis, K. Abe- 
kienė, S. Sasna, L. Prūseika.

J. Gužas praneša apie ren
kamąją medžiagą centrai i- 
niam archyvui. Jis pažymi, 
kad stambiausia medžiaga ar
chyvui teko — tai Juozo Bal
trušaičio ir Juozo Ramanaus
ko literatūros rinkiniai. Jis 
prašo ir daugiau talkos archy
vui.

Argentinietė Autose Kišo- 
nis kalba apie sunkią būklę 
Argentinoje ir apie pažangių
jų veikėjų kankinimus.

Pakviečiami pakalbėti R. 
Mizara, J. Mockaitis. Ir su
važiavimas baigiamas.

Suvažiavimą 'uždarė pirm. 
V. Paukštys.

Sekr. St. Jasilionis.

valstija, — J. J. Mockaitis.
LDS 62 kp., S. Boston, — 

J. Žekonis.
LDS 138 kp., Cleveland, — 

Anna Pason.
Broliškas delegatas nuo Bra

zilijos lietuvių — Jonas Ja- 
kubka.

Moterų Susivienijimas, Cle
veland, — Anna Pason.

Moterų Apšvietos Kliubas, 
Montello, — K. čei;eškienė.

Lietuvių Moterų Kliubas, 
Rochester, — L. Bekešienė.

Naujosios Anglijos Liet. 
Moterų Sąryšis, — P. Micke
vičiene ir J. Rainardienė.

Nuo Liet. Organizacijų Chi
cago je, — J. Skeberdytė ir 
A. Kenstavičienė.

Nuo Liaudies Balso, Kana
doj, *— Kostas Kilikevičius.

Nuo Nacionalio Lietuvių 
Komiteto Kanadoje, — Z. Ja- 
nauskas.

Viso dalyvavo 161 delega
tas, nuo 57 kuopų, LLD 5 
apskričių ir 13-kos kitokių or
ganizacijų.

Jeigu būtų kur nors klaida 
su vardais arba delegatų skai
čiumi, tai prašome atleisti ir 
apie tai pranešti j Draugijos 
centrą. D. M. šolomskas, 

Centro Sekr.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus A 
sudarau su ame-G 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GEenmore 5-6191

Stone Avė.
Broadway Line

SURAŠĄS ALDLD DELEGATŲ, 
DALYVAVUSIŲ SUVAŽIAVIME

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. 

Tel. ST. 2-8842

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Matthew A 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

10 kp., Philadelphia, — J. 
Šmitienė, M. Ramanauskienė, 
A. Merkienė.

11 kp., Worcester, — J. 
Jeskevičius ir Gustaitis;

12 kp., Pittston-Wyoming,
— A. Valinčius ir M. Radi- 
šauskienė. \

16 kp., Jersey City, — A. 
Matulis.

17 kp., Shenandoah, — J. 
M. Bujauskienė.

19 kp., Chicago, — Leonas 
Prūseika, J. Mažeika.

2() kp., Binghamton, — J. 
K. Navalinskiene, Vaicekaus
kas, S. Jasilionis, Paulina Ja- 
silionienė, Ona Girnienė.

I 20 kp., Motorui Skyrius, — 
A. Maldakiehė, A. Žemaitie
nė, N. Garnienė.

22 kp., Cleveland, — A. 
Gendrėnienė, A. Pasingienė ir 
D. Mankauskienė.

24 kp., Brooklyn, — J. že
maitis.

25 kp., Baltimore, — O. 
Deltuvienė, J., Balsys ir P.

New Haven, — J. 
Kunca ir B. Vikšrienė.

37 kp., Lawrence, — 
sys Penkauskas ir Jonas 
vidas.

39 kp., Scranton, — M. Tu- 
reikienė, E. Gęlažauskienė ir 
V. Valiukas.

40 kp., McKees Rocks, — 
J. Portikas.

43 kp.< Wilkes Barre, — 
P. Mažeika ir A. Grigaitienė.

44 kp., Lowell, — Jonas 
Karsbnas.

47 kp., Montreal, — B. Ma
linauskienė, J. Vilkelis.

50 k p., Rčchester, — L. 
Bekešienė ir P. Anderson.

52 ■ kp., Detroit, — O. 
Demskienė, N. Astrauskienė, 
P. Jačioniš ir A. Gotauta.

54 kp., Elizabeth, — A. 
Strepeika, P. Taraškevičius ir 
A. Skairus.

55 kp., Ridgewood, — K. 
Načiunskas ir P. Kukoni«.

63 kp., Bridgeport, — A. 
Jocis, A. Jocienė, U. Valin- 
čienė, A. Švėgžda ir P. Bara
nauskas.

68 kp., Hartford,/ — B. 
Mulerank h ir Z. Juška.

72 kp.,
Klaston.

77 kp.,
R užgis.

81 kp.,
Petkienė ,0. Depsienė ir Ma 
ry žekas.

r

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

CHARLES J. ROMAN
• (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio 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
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4442 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2720 Gerrittsen Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK J. MACKEN

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 336 has been issued to the undersigned 
to sell beer 

(107 of the 
at 1552 —- 
County of 
premises.

NOTICE is
RW 663 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1833-5 StrAuss St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAŠINŲ OPERATORES
Milling, drilling, presų darbas. 

Penkių dienų savaitė. Patogi vieta.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 302 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 615 Lorimer St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL CAMUSO

PATYRUSIOS 
CHENILLE 

. OPERATORES
Prie Multi Adatos ir 

Vienos Adatos Mašinų 
NUOLATINIS DARBAS. 

GERA ALGA.
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

CROWN TUFT >
MFG. CO.

110 CHACE ST., 
FALL RIVER, MASS.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 310 has been issued Io the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 559 Lorimer St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH BONITGLIO

Minersville, Pa

Philadelphia, Pa
(81)

HYMAN HAINICK

HUEBNER & JAMES BOBBITT

ST. PETERSBURG, FLA (81) .

T

(79)

the (791

No.

T

*

ING.

License No.

-

No.

No.

hereby Riven that License No. 
been issued to the undersigned

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

Borough of 
be consumed

TELEPHONE
BTAGG 2-5043

hereby given that 
beėn issued to the 
wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Nuimtas iš V-2 raketos už šimto mylių virš žemes, 
šis paveikslas yra aukščiausiu bil</ kada imtu. Jis įrodo 
žemes apvalainumą ir parodo virš 200,000 ketvirtainių 
mylių plotą J. V. ir Meksikos žemių. Pridedamasis brai- 
žinys įvardija kai kurias paveiksle esamas vietas.

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

■J-tas puslapis—---------------- —
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Pirmadienis, Baland. 7, 1947

■

T. HYNES
Linden

& J. F. FAHY 
Liquors

'' W

- A

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

Tel. SOuth 8-5509

.RONKONKOMA , 
8634

and wine at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
Broadway, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

i

1

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadieni.

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

atėmimui komunistų 
“Jeigu mes 

nelegalizuoti komu-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

I

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D 
, 530 Summer Avenue,

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

i
to sell
107 of
at 165 
County
preipises.

J.

' WTO
>

F-1 .į ■■■„, ,53^.231^.

NOTICE is
RL 751 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 2121 Emmons Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS P. LAGIOS

įvyks

MATTHEW P. BALLAS 
I 

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

PATYRUSI 
NAMŲ DARBININKĖ IR SKALBĖJA. BA

LIAI LAIKO KASDIEN. MAŽA ŠEIMA. 
BUCKMINSTER 2-2082

(81)

NOTICE is 
L 5784 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 2276 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL CURRAN

FRED CROCE
New Broadway Pizzeria)

hereby given that License

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

Borough of Brooklyn, 
Imi consumed off 6he

PALAIKYK JAUNYSTĘ!

DEKEN’S OINTMENT

NOTICE is hereby given that 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
8th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

DIE MAKERS
Atviros vietos kompetentiškiems . 

vyrams.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

NOTICE is 
RW 395 has 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 269 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
HENRY

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti ant 

ūkės, kad būtų blaivininkas, ne gir
tuoklis. Amžius nedaro skirtumo. 
Turi mokėti dirbti su arklių tymų, 
karves melžti su mašina ir Su ran
komis. Susitarsime su alga. Rašykite 
1 Mrs. B. Blekis, Carter Rd., Ply
mouth, Conn. (78-80)

NOTICE 
RL 7583 
td sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1261 I-'lushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE BOCKMANN & BOUL SIBER 
(George & Boul Bar & Grill)

NOTICE is hereby given that License 
RL 7233 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1025 Lafayette Ave. & 19 Reid 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

FRED KEMP

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9173 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1071-3 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOUGLAS JAMES

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3083 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 752 Flushing Avenue, 
Brooklyn, County of Kinrfs, to 
on the premises.

ALBE BAR & GRILL,

RL 755 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4021 
Brooklyn, County 
on the premises.

FANNIE ELLMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 242 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD MACELLA

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

LLD 28 kp. susirinkimas jvyks* 
balandžio 9 d., 7:30 v. v., 103 Green 
St. Malonėkite dalyvauti, išgirsite 
raportus iš trijų suvažiavimų, ku
rio jvyko 28, 29 ir 30 dd. kovo Broo
klyn, N. Y. Turime ir kitų svarbių 
reikalų aptarimui. — S. .Meison.

(80-81)
NOTICE is hereby Riven that License 
RW 329 has beetj issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 667 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ’ l»e consumed on the 
premises. \

JAMES JOSEPH ALBINO 
(Trumpet Rest.)

AUTOMATIŠKŲ
Sriubų Mašinų Operatoriai. • 
Naktiniai Šiftai. Viršlaikiai.

Turi mokėti nusistatyti savo darbui.
UNDERWOOD CORPORATION

581 CAPITOL AVE.,
HARTFORD, CONN. \

(81)

NOTICE is hereby given that License
GB 1.32G1 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 404 
Park Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ROCCO MANICONE

Reikalauk tty.

P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

Republikonų dienraštis “The 
Philadelphia Inquirer” balan
džio 2 d. rašo, kad geriau pa
darytų Amerikos valdžia, kad 
ji nesirūpintų ir nesaugotų, 
karalius, bet ištiestų pagalbos 
ranką mirštantiems seneliams 
ir vaikams tose šalyse, kurios 
nuo karo nukentėjo.

Graikijoj nespėjo karaliaus 
jostą užimti naujas karalius, 
kaip laikraščiai rašo, kad ka
ro laiku jis buvo Hitlerio ber
nas ir vadovavo jaunuolių 
grupei, kuri rėmė.. Hitlerio 
okupaciją Graikijoj.

švento Andriejaus parapi- 
jonkas kunigas apšaukė “ap
sėstomis raudonos dvasios.” 
Dalykas buvo taip. Seserys 
išsiuntinėjo laiškus parapijon- 
koms kviečiant susirinkti į 
svetainę. Prisirinko daug mo
terų ir viskas ėjo gerai, bet 
štai įeina kunigas, pribuvęs 
per beržyną iš Berlyno ir sa
ko : Katros esate apsėstos rau
donos dvasios, tai prašau iš
eiti laukan iš svetainės.

Viena iš parapijonkų jam 
atsakė, ar jis mato ant kaktų

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

užrašą, kurios “apsėstos rau-, 
donos dvasios” ir kurios ne. 
Kunigas, neturėdamas ką 
daugiau daryti ir matydamas, 
kad jo elgesiu moterys pikti
nasi, tai patsai išėjo iš svetai
nės.

Tautiškas Kliubas buvo iš
rinkęs delegatu į Amerikos 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą P. Kuodį, stambios 
užeigos užlaikytoją. Bet tas 
labai nepatiko Smetonos šali
ninkui kunigui Railai. Jis su
kėlė skandalą, pradėjo gąz- 
dinti parapijomis ir sekama
me susirinkime delegatas bu
vo atšauktas.

Negražu, kad smetoniškai 
nusistatęs kunigas padiktuoja 
tokiai stambiai organizacijai 
politiką. Mūsų kliubas yra pa
šalpos kliubas ir didžiumoj 
susideda iš darbo žmonių, de
mokratiškai nusistačiusių, tai 
ir neturėtų klausyti kunigo 
valios. Narių išrinktas delega
tas, būtų nuvažiavęs, dalyva
vęs suvažiavime, kartu su ki
tais demokratiniais lietuviais 
už demokratines žmonių tei
ses. Kliubietis.

Maskva. — Sovietu užsie
nio reikalų ministras Molo
tovas buvo amerikonų re
porterių užklaustas, kaip 
jam atrodo prezidento Tru- 
mano siūloma 400 milionų 
dolerių “paskola” Graikijai 
ir Turkijai stiprinti prieš 
bolševizmą. Molotovas nu
peikė Trumano intencijas ir 
pareiškė, jog ta parama re
akcinėms graikų ir turkų 
vaišioms netarnaus demok
ratijai.

■■■■■■■■■■■
Tamstos Ateitis Nebloga

Ha, matau milijonus besikankinančius ReumatiŠ- 
■R£ 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 laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pdsekmingumą Deksnio 

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

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

Palaikyk jaunystę su pasaulio geriausiu 
Deken’s Cold Cream. Ačiū mokslo pagel- 
bai, 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 velvetini ir malonų veidą. 
Grožis yra • tavo laimė ir turtas. Dėl 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. Už tikrinam, pasek
mes.

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

Mirė du lietuviai. Kovo 27 d. 
mirė Vincas Grūstas Marline, 
buvo 59 metų. Jis nesijautė ge
rai per ilgoką laiką. Per visą 
savo laiką, apie 40 metų dirbo 
anglies kasyklose — po žeme. 
Anglies dulkės ir pakirto jo 
sveikatą — sugadino kvėpavi
mo kanalus.

Vincas Grūstas atvyko į šią 
šalį 1907 metais, iš Suvalkijos, 
Marijampolės apskr. Pašlavan- 
čių kaimo. Jis buvo giminaitis 
drg. Sinkuvienės. Buvo pažan
gus žmogus, skaitė dienraštį 
Laisvę, tai ir palaidotas lais
vai į Lietuvių Laisvus Kapus.

Daug kartų teko su juomi 
pasikalbėti. Jis daug pasakyda
vo apie 1905 metų sukilimą Lie
tuvoj prieš carizmo režimą. Jisi 
patsai dalyvavo tame sukilime 
ir buvo areštuotas. Jis buvo 
linksmas, nuolatos dalyvavo 
progresyvių parengimuose. Bet 
bendrai jis nesijautė laimingas 
gyvenime, buvo vedęs lenkų 
tautos moterį, susilaukė du sū
nus ir dukrą, bet vėliau su žmo
na persiskyrė. Lai jam būna 
lengva žemelė, o giminėms už
uojauta.

Kovo 20 d. mirė Juozas Gra
bauskas, kuris nelaikė užeigą. 
Buvo tikėjimiškų pažiūrų, bet 
rimtas žmogus. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis. Paliko 
nuliūdime moterį, sūnų ir 
ra. Sūnus fcosi daktaro 
fesijos. . V.

.. -A®
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Iš F. D. F. Suvažiavimo
Kovo 26-27 dienomis čia 

įvyko Floridos Darbo Federa
cijos metinis suvažiavimas. 
Sesijos buvo laikomos Soreno 
Hotely. Delegatai daug laiko 
pašventė bediskusuodami apie 
reikalingumą lavintis, kad 
unijistas žinotų pamatine dar
bininkų judėjimo filozofiją. 
Ed. Weyler, sekretorius Ken
tucky Darbo Federacijos daug 
kalbėjo apie reikalingumą 
unijistams lavintis. “Mes kei
kiame bosus, keikiame CIO ir 
kitus, bet vyriausias negeru
mas su mumis yra, kad mes 
meluojame patys sau, — sakė 
Weyler. — Mes esame suvarę 
daugiau organizacijų į CIO, 
/legu CIO ištraukė iš mūsų.”

Weyler ragino, kad Flori
dos Darbo Federacija imtųsi 
pirmenybės išdirbti lavinimo
si planą-programą ir jį per
duoti lokalams, kurie galėtų 
lavintis, kad unijistas gerai ži
notų unijos įstatus, ♦ galėtų 
vesti susirinkimus ir pilnai ži
notų, kas yra sutarčių kon
traktuose su kompanijomis.

John L. Kenney iš Tam
pos Universiteto irgi pridūrė, 
kad unijistai privalo būti ge
rai išsilavinusiais kalbėtojais 
ir kad galėtų gerai vesti dery
bas su kompanijomis. Kenney 
patarė delegatams kreiptis j 
savo apylinkių universitetus, 
kuriuose būtų galima suorga
nizuoti panašius kursus, kaip 
kad Tampa Universitete.

Tokis sumanymas labai ge
ras, kad visi unijistai turėtų 
progą išsilavinti pamatinio 
darbininkų judėjimo filozofi- 
jos supratimo. O vienintelė iš 
geriausių darbininkų judėjimo 
filozofijų yra Karolio Markso 
filozofiją. Bet FDF suvažiavi
mo delegatams marksistinė 
darbininkų judėjimo filozofi- 
ja visai nepatinka, nes antrą 
suvažiavimo dieną priėmė re
zoliuciją, kurioje buvo pažy
mėta, kad Komunistų Parti
jos nariai nesą pageidaujami 
į FDF. Iš to darosi išvada, 
kad ta jų filozofiją yra Gree- 
...............................  i______

n’o filozofiją, kad turėtų daug 
išlavintų unijos viršininkų, ku
rie, kaip vienas išsitarė, turė
tų sugabumo komanduoti dar
bininkus.

Kitas buvo sumanymas, 
kad Floridos Federacija įsi-’ 
gytų apsigynimo nuo prieš- 
darbininkiškų bilių fondą, į 
kurį nariai sumokėtų po $1 į 
metus. Ant šito sumanymo bu
vo labai karštų diskusijų už 
ir prieš. Vienas argumentavo, 
kad pagal šį nutarimą pa
griebtų narius už gerklės ir 
rinktų iš .jų pinigus. Taipgi ir 
konstitucija to nepavelinanti. 
Paleidus nubalsavimui, 86-iais 
balsais prieš 40 tapo atmes
tas.

Dar kitas buvo sumanymas, 
kad Fla. Federacijoj būtų ge
resnė demokratija apskričių 
valdybų rinkimuose, bet ir šis 
sumanymas didžiuma balsų 
tapo atmestas.

Gulf Coast Fishermanų uni
ja reikalavo suvažiavimo, kad 
surastų būdą nubaudimui tų 
žuvų marketų, kurie laužo 
kontraktą, imdami žuvį iš ne- 
laisniuotų žuvininkų ir kad 
Federacija imtųsi priemonių 
aptaksavimui tų žuvininkų, 
kurie žuvauja dėl sporto. Su
važiavimas marketų baudimą 
atmetė, tik mėgins surasti bū
dą, kad sporto žvejams rei
kėtų gauti laisnius. Bet var
giai ir pastarasis sumanymas 
bus galima įvykdyti, nes jū
rų, sūriame vandenyje, sporto 
žvejams niekur nereikalauja
ma laisnių. Ypatingai tas čia 
turistus labai užpykdytų, nes 
pameškerioti čia yra jų visas 
pasitenkinimas.

Tapo priimtas sumanymas, 
kad išreikalauti sutrumpini
mo darbo valandų savaitėje ir. 
algų pakėlimo, dėl to, kad 
darbininkų produktyviškumas 
tarpe 1933 ir 1943 metų pa
kilo iki aukščiausio 
ir iš to turčiai žeriasi 
tus pelnus. O prie 
brangumo darbininkų 
jėga mažinasi. Taigi,
suorganizuoti tvirtesnę loby- 
jistų grupę Washingtone. Ir
gi priimtas sumanymas, kad 
unijistai nebūtų nei demo
kratais, nei republikonais, o 
tik darbo unijistais. Su tokiu 
pareiškimu, kad “Pasaulio li
kimas priklausys nuo Ameri
kos darbininkų judėjimo.”

Rezoliucijos- priimtos seka
mais’ klausimais: Organizuo
ti prie citrinių vaisių dirban
čius darbininkus; už pratęsi
mą rendų kontrolės; užgirtas 
bilius už pakėlimą mokesties 
laiškanešiams Įtaikė atostogų 
ir prasišalinimo (retirement); 
už pakėlimą algų ugniage
siams ir kad ugniagesiai būtų

laipsnio 
negirdė* 

šitokio 
pirkimo 
nutarta

duk-
pro-

VYRAI
NAKTINIAM DARBUI 

SHEET METAL 
MECHANIKAI 

IR STRUKTŪROS PLIENO 
DARBININKAI 

NUOLATINIS DARBAS. 
GERA ALGA. 

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
Moderninė Šapa 

W. S. ROCKWELL 
COMPANY 

200 ELLIOT ST., 
FAIRFIELD, CONN.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš,di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

ŽMOGUS, KURIAM NE
KENKĖ GYVAČIŲ 
ĮGYLIMAI

Kad žmogaus kūnas gali 
turėti atsparumo prieš gy
vačių įgylimus, yra įrodęs 
australietis AugUst Eich- 
orn, gyvačių ekspertas, ku
ris savo viešuose pasirody
muose šimtus sykių leido 
gyvatėms įgilti save, nei 
kiek nuo to nenukentėda- 
mas. Vienok jis mirė nuo 
užsinuodinto kraujo, kurį 
gavo spygliuotos vielos įsi- 
drėskimu, būdamas 87 me
tu amžiaus.

Per vieną geležinkelio 
mylią relėse esti virš 3,000 
sujungimų.

WILLIAM GREEN
Nors pasisakė esąs priešin

gu komunizmui, AFL prezi
dentas William Green vienok 
pareiškė Neamerikiniam Kon
greso Komitetui, kad jis prie
šingas
partijai teisių. » 
leistume 
nizmą. . tie, kurie šiandien 
patogiai pravardžiuoja komu
nizmu bile ką, kas jiems ne
patinka . . . visa galia siektųsi 
persekioti ir bausti liberalų 
grupes,” sakė AFL viršinin
kas.

padėti po civil service teisė
mis; už reikalavimą, kad ke
lių darbininkai gautų tokį pat 
pasitraukimo mokestį kaip ir 
geležinkelio darbininkai gau
na. Atmesta rezolucija, su 
kuria mėginta pasmerkti CIO 
už “pragaištingą veikimą” 
(pernicious activity) organi
zuojant Floridos darbininkus.

N. S.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13220 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Grattan Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to Im? consumed off the 
premises.

SEBASTIANO INQpGLIA

NOTICE is 
5764 has 

wine
the Alcoholic Beverage Control Law- 
Linden Blvd., 
of Kings, to

NOTICE 
RL 3129 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4209 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. '

CARMINE & DOMINICK PASQUENZA 
(The Jay Tavern) (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13241 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1510 — 39th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed off 
premises.

ZACHARIAS STERNKLAR

Centralia, Ill. — Kasyklų 
savininkai neina i kvotimus 
dėl nelaimės, kur užmušta 
111 mainierių

REIKALINGAS
1 DIE DARBININKAS. 

1-mos Klases
1 GAGE & TOOL 

DARYTOJAS. 1-mos Klasės 
Turret Lathe Operatoriai 

(galinti nusistatyti patys savo 
mašinas)

Billing Mašinos Operatoriai 
JOHNS HARTFORD 

TOOL CO.
390 CAPITOL AVE., 
HARTFORD, CONN.

(79)

VYRAI 
DIRBTI FOUNDRĖJE 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

48 VALANDŲ SAVAIT4 
NUOLATINIS DARBAS 

FLOCKHART FOUNDRY 
83 POLK STREET 

NEWARK, N. J.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

balandžio 9 d., 8 v. v. LDP Kliube, . 
408 Court SI. Draugai, visi dalyvau
kite šiame susirinkime, nes bus 
daug svarbių dalykų aptarimui. — 
V. K. Sher&lis, sekr. (80-81) \

Prez. Trumanas kreipėsi į 
kongresą, kad pratęstų esa
mąją rendų kontrolę vienus 
metus, pradedant nuo šie
metinio birželio 30 d.
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Pirmadienis, Baland.

puslapio 
Daily * 
7, 1947NewYoAo^z^fe2iiii(H

Komunistai Veteranai
Maršuos Gegužinėj
Uniformuoti

“Užpuolikams ant mūsų pa- 
trijotizmo geriausiu atsakymu 
bus mūsų visų išėjimas su mū
sų partija pilnoje uniformoje 
ir su dekoracijomis,” pareiškė 
komunistų partijos veteranų 
komisija. “Tas suteiks žmo
nėms dramatišką parodymą 
mūsų tolimesnės tarnybos ko
voje prieš fašizmą,” sako to
liau komunistų veteranų pa
reiškimas, šaukiąs visus vete
ranus maršuoti su partija Pir
mosios Gegužės parade.

Komunistų veteranų komi
tetas siekia sumobilizuoti du 
tūkstančius uniformuotų vete
ranų maršuoti su partija, po 
jos paparčiu, parade ant 8th 
Avė., gegužės pirmą dieną. 
Prašo vaikinus ir merginas ve
teranus jau dabar apžiūrėti 
savo uniformas ir dekoracijas, 
kad viskas būtų tvarkoje di
džiajam paradui.

Motery Kvota Raudono
jo Kryžiaus Vajuje

Moterų divizijos specialių 
dovanų komisija Raudonojo 
Kryžiaus fondo kampanijoje 
pasiekusi 61 nuošimtį savo 
kvotos. Kvota buvo $420,000. 
Iki balandžio 5-tos buvo su
kelta $255,914.38.

Specialių dovanų divizijos 
užduotis yra pasiekti tuos as
menis, kurie gali duoti stam
bią auką. Ta kampanijos sek
cija, sako Mrs. Fergus Reid, 
to skyriaus vedėja, vyriausia 
atsilikusi dėl to, kad dauge
lis numatytų stambioms dova
noms asmenų, turtingųjų vy
rų ir moterų, “tik dabar grįž
ta iš nepaprastai ilgo sezono 
pietuose” — po šiltus kraštus. 
Mrs. Reid tikisį kampaniją 
pagerėsiant, kada tie sugrįš.

Neanglišky Laikraščių 
Paroda

Visos Unijos Ruošiasi 
Remti Telefonistus

Georgo Meyerscough, di
džiojo New Yorko srities cen- 
tralinio telefonų streiką komi
teto pirmininkas, sakė, kad 
jisai planuoja turėti susirinki
mą su viso miesto organizuo
tų darbininkų atstovais šio 
pirmadienio rytą.

Pasitarimo tikslas, sako 
Meyerscough, yra gauti visų 
miesto darbininkų paramą te-

lefonistams, jeigu jiems 
eis išeiti Į streiką. Streiko bu
vo tikimasi balandžio 7-tos ry
tą, jeigu pirm to kompanijos 
nebus susitarusios su telefo
nistų unijomis.

Jau iš anksto buvo numaty-, 
ta, kad New Yorko darbinin
kai telefonistus rems. Buvo li
kęs tik klausimas, kokia para
ma reikalingiausia.

pri-

Miestas Pasiekęs 61 
Nuošimtį Kvotos 
Raud. Kryžiui

Visoms Organizacijoms 
Reikia Pasitarti Dėl 
Gegužinės Parado

Saukas, 466 Cleve- 
East New York, ko- 
suėjo 2 metus am-

New Yorko didžiajame kny
gyne, Fifth Avenue ir 42nd 
St., apatiniame aukšte, išsta
tyti parodai didžiuma iš 1,- 
010 mūsų šalyje išleidžiamų 
neangliškų laikraščių. Išstaty
ta laikraščiai 39-mis skirtingo
mis kalbomis.

Apie ketvirtadalis 
253, išeina New

Skaitlingumu 
užima ispaniški, 
seka vokiški —
yra 102, lenkiškų 79, žydiškų 
56, vengriškų 54, čechiškų 52. 
Keturių tautelių yra tiktai po 
vieną laikraštį.

Paroda pirmu kartu buvo 
suruošta praeitą vasarį, Jung
tinių Tautų centre, Lake Suc
cess, per Common Council for 
American Unity. Ta pati įstai
ga rūpinosi suruošimu ir šios.

iš jų, 
Yorke, 
pirmą vietą 
jų yra 130, 
115, itališkų

JNGRID BERGMAN 
scenos, filmų ir radijo aktorė. 
Paskiausia jos radijo progra
ma suruošta Velykų dieną, 
nuo 10 iki 11 vakaro, ABC 
ryšiais, Teatro Gildijos valan
dą.

Pateikė Vaikams Filmų 
Programą

PAL grupė Williamsburgo 
87-me precinkte, 65 Bushwick 
Ave., buvo suruošus progra
mą susiedijos vaikams. Rody
ta dvi filmos, “Ali American 
Aviation” ir “Desert Victory.” 
Programą parūpino J. V. Ar- 
mijon rėk rūta vimo stoties pa
reigūnai M/Sgt. Norman Rhe- 
aume ir Cpl. Robert

PAL palaikoma 
pastangose teikti 
jaunukams švaraus
mo ir prilaikyti nuo patekimo 
į blogdarybes.

Follit.
policijos 
susiedijų 
užsiėmi-

Darbo Partija Remia 
O’Dwyer Budžetą

Majoro O’Dwyer’io pasiūly
tas miestui budžeto projektas 
1947-48 metams gavo Ameri
kos Darbo Partijos už gyrimą. 
Partija sako, kad jis New 
Yorko piliečių gerovę pastatė 
virš “savanaudiškų didžiųjų 
real estate interesų ir 10 cen
tų fėro šalininkų.”

brookly metės,

Unijos Gražuolės
Artistų Lygos 'baliuje praeitą 

šeštadienį išrinko dvi “Trade 
Union Pin Up” merginas šiems 
metams, abi
Connie Carter ir Pat Randall. 
Viena yra balta, kita negraitė. 
Abi gavusios tiek daug aplodis
mentų, kad sunku buvo atskir
ti, katra karūnavoti. Prizui, na- 
čionaiiai grasūs artistai Moses 
Soyer ir Lena Gurr nutapys jų 
paveHcslus.

Gražūs Suvažiavimų 
Paveikslai

Teko matyti suvažiavimų 
paveikslai. Visi gana geri. No
rintiems užsisakyti, kurie 
užsisakė suvažiavimuose, 
bar laikas tai padaryti.

Ypatingai įspūdingas ir 
paprastai gražiai išėjęs

ne-

• Thomas (Teddy) Gleason 
sulaikytas po $50,000 .kaucija 
kaipo liūdininkas Anthony 
Hintz’o žmogžudystės byloje. 
Hintz, laivakrovių samdytojas- 
boselis, buvo sušaudytas jo 
paties namuose sausio 8-tą. 
Pirmiau areštuoti trys vyrai, 
John M. Dunn, Anthony She
ridan ir Daniel Gentile 
kaltinami žmogžudystėje.

yra

MIRĖ
Antanas Mačys, 65 m. 

žiaus, gyveno 939 Grand 
Brooklyn, N. Y., mirė balan
džio 3 d., staigiai, Greenpoint 
ligoninėje. Jo kūnas pašarvo
tas grab. S. Aromiskio koply
čioj, 423 Metropolitan Avė., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks

4 balandžio 7 d.. Av. Jono kapi
nėse. Laidotuvių pareigomis 

» --riipinasi graborius Aromiskis,

am- 
St.,

James M. Cecil, generalis 
Raudonojo Kryžiaus kampa
nijos pirmininkas, praeitą šeš
tadieni paskelbė, kad miestas 
jau pasiekęs 61.51% savo kvo
tos, kuri yra $6,153,600, Ta
čiau dar trūksta virš*38 nuo
šimčių iki užbaigimo kvotos.

Origin al is vajaus laikas bai
gėsi kovo 31-mą, bet bus dir
bama iki sukels visą kvotą.

Imant apskričiais, kampani
joje pirmoje vietojo buvo 
Queens, antroje Richmond 
(Staton Island), trečioje Man
hattan, ketvirtoje Brooklynas, 
paskutinėje Bronx.

Mr. Cecil sako, kad “Rau
donasis Kryžius negali pra
leisti nieko iš, savo kvotos. 
Kvota buvo nustatyta remian
tis budžeto reikalavimais se
kamiems metams. Kaip visuo
menė žino, 75 nuošimčiai tų 
fondų yra skiriami patarnavi
mui veteranams ir ginkluo
toms jėgoms. Tikriausia nei 
ta programa, nei ta lygiai 
svarbi, nors ne taip iškaštinga 
taikomoji civiliniams 
būti keičiamomis...”

Nieko nelaukus 
planus ir imtis

yra šaukiamas
šio antradienio

Pirmoji Gegužės, (darbinin
kų diena,. jau netoli. Specia- 
lėms konferencijoms patogaus 
laiko neliko, 
reikia daryti 
darbo.

Tuo tikslu 
pasitarimas
vakarą, balandžio 8-tą, 7:30 
valandą, Laisvės salėje.

K v i e č iamos organizacijų- 
draugijų valdybos ir visi, ku
riems rūpi darbininku geguži
nė. Valdybos privalo žiūrėti, 
kad nors vienas narys atsto
vautų jūsų organizaciją. Čia 
suplanuosime darbą ir išsi
rinksime komitetą darbui pra
vesti.

LAIKINAS KOMITETAS.

Bobby 
land St., 
vo 24-tą 
žiaus. Ta proga jo tėvai, Ma
ly ir Jack Stukai sukvietė
gražų būrį savo giminių,
draugų ir pažįstamų. Visus 
gerai pavaišino, o svečiai pa
linkėjo Bobbiui laimingai aug
ti ir būti talkininku darbinin
kų judėjimui, kaip jo tėvai.

Stukai yra Laisvės skaityto-' ginusia 
jai. Jisai yra nariu Lietuvių 
Literatūros Draugijoje, o ji
nai — Moterų Apšvietos Kliu- 
be, tad tikimasi, kad ir jų 
Bobby, bent du syk tiek pa
augėjęs, bus kandidatu Į 
Juozo Byron o lietuvių kalbos 
mokyklėlę, o vėliau ir i lietu
višką jaunimą. O dabar— 
...Linkiu laimingai augti!

Ona Yakštienė.

SVEČIAI
Ketvirtadienio popietį Į 

Laisvės raštinę užėjo senukas 
Ad. Stankevičius, gyvenantis 
New York City.

Jis pasikalbėjo su keletą 
laisviečių ir nusiskundė, kad 
iš priežasties senatvės negali 
niekur dalyvauti. Bet jį dau- 

suramina dienraštis 
Laisvė, kuomet jis pasiskaito 
apie visą progresyvių lietuvių 
veikimą, o ypač New Yorko 
apylinkėje, tai jis jaučiasi, 
kad tai sykiu su jais dalyvau
ja, nors ir 

Adomas 
nuolatinis 
mėjas. Jis 
ciui Laisvei 
sikalbėjo 
namo.

būnant namie.je.
Stankevičius yra 
mūsų spaudos rė- 
paaukavo dienraš
čio. Pasėdėjo, pa

ir povaliai išvyko

negali

Buvęs miesto majoras La
Guardia diriguosiąs orkestrai 
keliems numeriams atidaryme 
Carnegie Hall “Pop” Kon

ne- tų sezono gegužės 1-mos 
di

džiojo, Trečiojo Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mo paveikslas. Dar niekad 
pirmiau neteko matyti taip 
aiškiai nutrauktos tokios di
delės minios žmonių. Paimti ir 
pažįstamai nutraukti visi iki 
vienam, net gale salės stovėju
sieji prie sienos (išskyrus mo
terų skrybėlių pridengtus). 
Įimta ir balkonas, nors čia 
jau balzganesnis paveikslafe, 
veidai sunkiau Įžiūrimi. Vie
ninteliai nepatekę į paveikslą 
yra pačiame kampe ties pat 
priešakinėmis durimis susibū- 
rusieji.

Moterų Suvažiavimo pa
veikslus užsisakyti pas Mr. J. 
Stokes, 512 Marion St., Brook-

karą.

cer-
va-

galKiaušiniu tuzino kainos 
pašoksiančios iki $1 tuzinui, 
sako New Yorko prekybinin
kai. ei i e už tai kaltina žemdir
bystės Departmęntą.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVcrgreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

Pavasaris—Simbolis 
Naujo Gyvenimo

viskasPavasario sezonu 
atrodo nauja, pripildyta nau
ja viltimi ir gyvybe. Gamta 
pasipuošia spalvingais rūbais I 
atžymėdama savo atgimimą. 
Kartu ir mes norime puoštis 
naujais rūbais, ypatingai nau
jomis skrybėlėmis. Adam Hat 
Stores turi didžiausį skrybėlių 
pasirinkimą ir tikriausia vie
na iš tų krautuvių randasi ar
ti jūsų namų. Skelb.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L. K. Kliubo svarbus susirinkimas 
įvyks antradienį, balandžio 8 d., 8 
vai. vak., 419 Lorimer St. Girdėsime 
įdomų raportą ir turimo svarbių 
darbų. — Valdyba. (79-80)

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St 
Brooklyn, n. y.
Tel. EVergreen 4-8174

Demokratinio: Empire Pho
tographers, 1595 Broadway, 
New York’19, N. Y.

Literatūros Draugijos (ne
atsiklausiau, kas fotografas) 
per V. Bunkus, 427 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y.

Kiekvieno paveikslo kaina 
po $1.50.

New Yorko miesto taksai 
ant nejudomos nuosavybės 
lutiname apskaičiavime 
būsią kiek žemesni, negu 
ginaliai numatytieji $2.95 
šimto dolerių vertybės.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALCS <151 Bulių, Koncertų, Bnnkietų, 
Ve»tuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

eteičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagj? 2-3842

~r imin^įm................ -

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Specialūs Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
1 v

Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystč 
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.

DIDELIS ATIDARYMAS
Grand Opening

Balandžio 19 April, 7 Vai. Vakaro
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
4,26 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

Naujas savininkas JUOZAS LUGAUSKAS kviečia 
atsilankyti, gražiai pavaišins.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas 
bei pare. Prašome užeiti pasilinksminti.

Salę išnomuojame del puotų, pokilių, krikštynų 
parių, vestuvių.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

. LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

ga
gai 
o ri
ant

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
v Geriausias Alus Brooklyne

■■■■■■■■Ii

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

_________________ 4

DEAN
15 |«w«h . . . $2475

CHARLES VIGŪNAS A 284 Scholes Street
Brooklyn, N. Y.

I 

Telephone EVergreen 4-8578

Imsią dar apie 10 dienų vi
siškai išvalyti Collyer’ių na
rna. Vežimas ir darbininku 
grupė kainuosią po $120 die
nai. Ta suma būsianti at ro
kuota iš jų turto, jeigu jo ra
sis.

Tėvų organizacija nutarė 
siųsti delegaciją į miesto bu
džeto svarstymui viešuosius 
posėdžius reikalauti paramos 
96-šiems miesto esamiems vai
ku priežiūros centrams.

Carienė Anastazija (Ludmila Čelikovskaja) atmeta 
kunigaikščio Kurbsky (Nikolajaus Nazvanof) prisimei
linimą intensyvėje scenoje iš Sergejaus Eisensteino di
rekcijoj gamintos naujos Tarybų Sąjungos filmos “Ivan 
The Terrible.” Rodoma Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke.

GREEN STAR BAR & GRILL
' LIETUVIŠKAS KABARETAS

Brooklyn, N.
Telefonas EV. 4-8698

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

If
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OVA!

CAMBRIDGE

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATKIOA 
t? (♦*•!» . . . $247S

pu

MATOCi

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008




