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Kongreso ne-amerikinis ko
mitetas New Yorke meškerio
jo visą savaitę. Persekiosimi 
buvo laikraštininkai ii' leidė
jai.

Dabar, sakoma, komitetas 
kraustosi Chicagon. Ten, mat, 
irgi yra laikraštininku ir lei
dėjų. Juos irgi reikia pakvos- 
ti už išdrįsimą naudotis šalies 
Konstitucija, kuri garantuoja 
teisę kiekvienam amerikie
čiui viešai reikšti savo mintis 
ir ginti savo Įsitikinimus.

Ką gi šie apklausinėjimai 
New Yorke parodė?! Jie aiš
kiai parodė vieną dalyką : ta
sai ne-amerikinis komitetas 

nesiskaito su Teisių Biliumi.
To Biliaus pirmas punktas 

(pirmas pataisymas prie Kon
stitucijos) aiškiai neleidžia 
valdžiai slopinti spaudos ir 
žodžio laisvę.

< To biliaus penktasis punk
tas aiškiai draudžia valdžiai 
versti žmogų liudyti prieš sa
ve.

•Bet kaip tik to siekia šis 
komitetas. Puldamas laikraš
tininkus ir leidėjus, jis sulau
žo pirmąjį Teisių Biliaus 
punktą. Reikalaudamas iš pa
šauktų žmonių liudyti prieš 
save, jis sulaužo penktąjį 
punktą.

tTarpe daugybės kitų pa
žangiu žurnalistų man irgi 
prisiėjo pereiti per komiteto 
šerengą. Ir dabar aš galvoju : 
ką tas komitetas atsiekė?

Ogi visiškai nieko. Pašaukti 
žmonės pasinaudojo pirmuoju 
ir penktuoju Teisių Biliaus 
punktais ir atsisakė komitetui 
spaviedotis.

O koks nepateisinamas lai
ko ir pinigų eikvojimas. Atsi
minkime, kad šitas komitetas 
kraštui lėšuoja labai brangiai. 
Jo išlaidas apmoka valdžia, 
apmokame mes, piliečiai.

Pašauktieji komitetui spa- 
viedotis turėjo pasiimti advo
katus. Jiems nemažai kašta
vo.

Gerai būtų, kad ne-amęri- 
kSnės veiklos komitetas užsi
darytų savo biznį. Mano jam 
toks linkėjimas iš gilumos šir
dies. Ar susipras?

O visgi labai gražu, kad 
Airijos sostinės Dublino žmo
nės savo miesto majoru išrin
ko žmogų žydų kilmės. Tas 
parodo jų sveiką samprotavi
mą. ir didelį tolerantiškumą.

Šiuo tarpu Dublino majoras 
Mr. Briscoe lankosi New Yor
ke. Visur jis priimamas labai 
šiltai. Jis to užsitarnauja.

“Daily Workerio’’ redakto
rius John Gates pasidarė po
puliariu veikėju. Jis labai po
puliarus mūsų miesto studen
tijoje. Kai miesto kolegijų 
galvos atėmė studenams teisę 
čates klausytis, susirūpino di
džiojo Columbia universiteto 
studentai. Jie pakvietė Gates 
*jiems pakalbėti. Net trys stu
dentų grupės norėtų “Daily 
Workerio’’ redaktorių išgirsti.

Tai vistiek labai gražus da
lykas: mūsų studentija nesi-

(Magsaysay žuvimas 
i prives prie naujų 
rinkimų Filipinuose
Manila. — Praeita savait- 

i galį Filipinų prezidentas 
' Ramonas Magsaysay žuvo 
i orlaivio nelaimėje. Kartu 
! su Magsaysay žuvo 25 kiti 
keleiviai, jų tarpe Filipinų 

1 aviacijos galva generolas 
j Benito Ebuenas. Preziden- 
• to Magsaysay kūnas, kaip 
' ir kitų žuvusių, buvo taip 
■ apdegintas, kad beveik ne- 
i galima buvo jo atpažinti.

Magsaysay skrido iš pro- 
j vincijos Manilon. Nelaimė 
' atsitiko prie Cubu miesto.

Vice-prezidentas Carlos 
Garcia, kuris tuo metu ra
dosi Australijoje SEATO 
konferencijoje, atsiskubino 
Manilon, kur jis jau tapo 
prisiekdintas prezidentu. 
Bet manoma, kad turės į- 
vykti nauji prezidentiniai 
rinkimai. Magsaysay pase
kėjai, kurie glaudžiai bend
radarbiauja su Ąmerika, 
tokiu rinkimu nenorėtu, bet 4, C a C 7
sakoma, kad jie iš jų ne

Naujoji Indonezijos valdžia bus 
centrine, be komunistų, bet ir 
be reakcines musulmonų partijos

Jakarta. — Komunistai 
paskelbė, kad jie neremtų 
valdžios, kurion kartu su 
nacionalistais įeitų dešini 
Masjumi (musulmonų) par
tija, bet ne jie patys. Mas
jumi paskelbė, kad jokiu 
būdu neitų valdžion kartu 
su komunistais.

Nacionalistų partijos va
dovai su Sukįrno prieša
kyje, kurie lošia vadovau
jančią rolę šalyje, kaip 
matyti, priėjo kompromi
sinio nutarimo: jie organi
zuoja valdžią, kurion ne
beįeis nei komunistai, nei 
Masjumi. Valdžia būsianti, 
kaip ligšiolinė, koalicine, 
susidedanti iš pačių nacio-

duoda reakcionieriams'. už no
sies vedžioti. C

Columbijos u n i vėrsiteto 
studentus turėtų pasekti kitos 
aukštosios mokyklos.

(Naujosios ir jaunosios nėg
ių respublikos Ghana premje
ras Nkrumah yra labai geras 
bičiulis profesoriaus moksli
ninko DuBois, jau įžengusio į 
devintą dešimtmetį.

Nkrumah labai norėjo Du
Bois turėti svečiu -savo šalies 
nepriklausomybės, rš v entėje. 
Bet mūsų Valstybės depart- 
mentas DuBois neišleido.

Dabar laikraštyje “Natio
nal Guardian” skaitau DuBois 
laišką Ghanos premjerui. 
Gražus, draugiškas laiškas, su 
tėviškais jaunajam valstybi
ninkui patarimais.

Prof. DuBois ragina Ghanos 
respubliką atsistoti priešakiu 
visų. Afrikos žmonių kovoje 
prieš kolonializ'mą. Patarimas 
sveikas ir išmintingas. Gali
mas daiktas, kad premjeras 
Nkrumah jo patarimu susido
mės. > 

galės išsisukti. Jie tokių 
rinkimų nenorėtų, nes' jie 
bijo, kad juos gali laimėti 
senatorius Carlo Recto. 
Recto vadovauja toms poli
tinėms jėgoms Filipinuose, 
kurios stoja prieš SEATO, 
kurios norėtų vesti Filipi
nus neutralizmo keliais, ku
riais eina Indija, ’ Indone
zija ir Burma. Recto taip
gi stoja už normališkus 
santykius su Liaudies Kini
ja.

Magsaysay orlaivio ne
laimė įvyko, kai kas tai 
sprogo pačiame ore. Eks
pertai dabar stebisi, kodėl 
orlaivis, kuris vežė prezi
dentą, buvo taip nesaugiai 
perkrautas — - normališkai 
jame turėtų tilpti tik koks 
tuzinas asmenų.

Magsaysay mirtis iššau
kė nemenką susidomėjimą 
Filipinais visoje Azijoje, 
nes atsidarė galimybės to 
krašto politinių gairių pa
kaitai.

nalistų, musulmonu-orto- C f V
doksų (skirtinga nuo Mas
jumi partija ir radikališ- 
kesnė) ir kelių kitų ma
žesnių grupių.

Naujuoju premjeru vie
toje Sastroamidjojo pas
kirtas Suwirjo (išsitaria 
Suviršo). Jis skaitomas ar
timu Sukamo ir buvusio 
premjero Sastroamidjojo 
draugu. Nacionalistai to
kiu būdu bandys ir toliau 
išlaikyti dabartinę Indone
zijos padėtį/

Kol kas dar neaišku, ko
kiu būdu naujoji valdžia 
stengsis išrišti sukilimų 
krizes. Kaip yra žinomą, 
visa eilė karinių vadų Ce- 
lebese, Sumatroje ir kitose 
Indonezijos dalyse atsisako 
klausyti centralinės val
džios Jakartoje.

IRA irgi minėjo airių 
nacionalinę šventę, — 
bet su sprogdinimais. . .
Londonderry. — Airių 

nacionalistų pogrindinė 
armija praeitą savaitgalį 
irgi paminėjo savo tautinę 
šventu, Šv. Patriko dieną, 
bet ne paradais, o teroris
tiniais aktais. Jie čia iš
sprogdino elektros trans- 
formerių stotį. Panašus 
sprogimas pravestas ir 
South Derry provincijoje. 
Kitose Airijos- dalyse, Šiau
rės ir Pietų, IRA naciona
listai nutraukė elektros 
laidus. Jie taipgi „išdalino 
lapelius, kuriuose žadėjo 
britams tokią pat kovą, su 
kokia jiems tenka susidurti 
Malajoje, Kenijoje ir Kip
re.

Paleistas hiaiirus šmeižtas 
prieš redaktor. Ant.. Bimbų
Praėjusį . šeštadienį, ko

vo 16 d., New York “Daily 
News” įdėjo tūlo Neal Pat- 
tersono korespondenciją iš 
Kongreso Ne-amerikinio 
Komiteto sesijos New Yor
ke. Toje korespondencijoje 
buvo biauriai apšmeižtas 
Antanas Bimba. Joje sako
ma, kad būk komitete per 
apklausinėjimą buvo jam 
primetamas palaikymas ry
šių su “rusų slaptąja poli
cija” ir kad būk informerė 
Elizabeth Bentley tame pa
čiame komitete pirmiau 
“surišusi Bimbą su rusų po
licija”.

Beveik ištisai tas pats 
biaurus šmeižtais buvo iš
dėtas ir į “Long Island Dai
ly Press”, tik ten niekas ne
pasirašo.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

EI Arišas. — Egipto ka
riniai daliniai jau Įžengė į 
EI A,riša, miestą Sinajuje, 
kuris artimiausias prie Ga
zos srities. Egiptiečiai ža
da greit įžengti ir Gazon. 
Izraeliečiai, ‘ koncentruoja 
jėgas prie Gazos. Sakoma, 
kad jie turi?plana atskirti 
Gazą, tai yra, neužimti pil
nai to žemės ruožo, bet tik 
jo pietinę dalį, kad neleisti 
egiptiečiams įžengti. Tuo 
pačiu laiku pranešama, kad 
izraeliečiai siunčia laivą 
per Akabos įlanką, kad iš
bandyti, ar egiptiečiai ir 
saudi-arabiečiai bandys lai
vą sulaikyti. Izraelio užsie
nio reikalų ministrė G. 
Meir vėl Washingtone. 
Hammarskjokias ir Bunche 
Kaire.

Deli. — Lenkijos premje 
ras J. Cyrankėvičius atvyko 
Indijon. Aerodrome jį suti
ko premį’eras Nehru. Kar
tu su Cyrankevičium vyks
ta keli kiti aukšti Lenkijos 
valdžios vądovai. Jie ap
lankys taipgi Burma, Kam- 
bodiiją, šiaurės Vietnamą, 
Kiniją, šiaurės Korėją ir 
Mongoliją.

Damaskas., — čekoslova- 
kai statys naftos (aliejaus) 
išdirbyklą Sirijoje.

Aucklanas. — Britanijos 
eks-premjeras Edenas, ku
ris ilsisi Naujojoje Zelan
dijoje, kiek pasveiko, bet 
jis dar vis labai silpnas, sa
ko jo daktarai.

Dublinas. — Pirmą kartą 
12 metų bėgyje Airijos' 
smuklės buvo atdaros. Šv. 
Patriko dienoje. Praeity
je buvo uždrausta per tą 
dieną pardavinėti alkoholi
nius gėralus, kad išvengti 
perdidelio girtuokliavimo.

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles jau sugrįžo 
iš Australijos, kur dalyva
vo SEATO konferencijoje.

Visoje toje koresponden
cijoje nėra nė krislelio tie
sos. Tai perdėm išgalvotas, 
b’aurus melas. Per apklau
sinėjimą komitete joks 
klausimas apie jokį šnipi
nėjimą lar turėjimą, ryšių 
su “rusų slaptąja policija” 
nebuvo Bimbai statomas ir 
jo vardas sie»amas. Visiškai 
išgalvotas pasakymas, kad 
būk šioje komiteto sesijoje 
buvo sakomis, jog Elizabeth 
Bentley kada nors yra suri
šusi A. Bimbą su “rusų po- 
cija”.

Šiuos žodžius rašant dar 
nežinia, ką darys apšmeiž
tasis apgynimui savo vardo 
„nuo tų šmeižikų. Veikiau
sia jis tarsis su savo advo
katu ir ieškos būdii šmeižtų 
atmušimui. Apie tai išgirsi
me vėliau.

Gyvenimas
J

Lietuvoje
Karnavalas ant ledo

Daugiau kaip trys tūks
tančiai i respublikos * sosti
nės jaunuolių ir merginų 
neseniai užtvindė Vilniaus 
Valstybinį “Spartako” sta
dioną.: Fabrikų ir gamyklų 
jaunieji darbininkai, stu
dentai, moksleiviai čia su
sirinko į pirmąjį Vilniaus 
istorijoje karnavalą ant le
do, skirtą artėjančiam 
Tarptautiniam jaunimo fes
tivaliui.

Vakaras. Stiprių prožek
torių spinduliais apšviestas 
lyg veidrodis spindi ledas. 
Aplink vidury i e pastatytą 
eglutę sukasi įvairiaspal
viais drabužiais pasipuošu
sios čiuožėjų poros.

Pagaliau prasidėjo didelė 
ir turtinga programa, ku
rios metu buvo išpildyti 
įvairūs žaįdimai ant ledo. 
Pasirodė geriausi respubli
kos sostinės dailiojo čiuo
žimo mėgėjai, ji!' „tarpe, 
čepionė N. Mazūronytė, at
likusi pasakos ’’Raudonke
puraitės” herojės rolę.

Išvykas į kaimyninius ra
jonus dažnai rengia nese- 
nes.eniai susikūręs Kapsuko 
dramos teatras. Aktoriai 
Vilkaviškyje suvaidino A.t 
Vienuolio pjesę “Prieblan
doje.” Gižų gyventojai žiū
rėjo spektaklį “Draugai ne
laimėje.”

Broliškosios Baltarusijos 
sostinę Minską aplankė Vil
niaus, geležinkelių transpor
to techhikumo liaudies an- . i
samblib oklektyvas. Jis fi
nansų technikume surengė 
koncertą, apžiūrėjo Minsko 
architektūrinius paminklus, 
aplankė istorinį Didžiojo 
Tėvynės karo muziejų, susi
tiko su čia viešėjusia Suo
mijos delegacija.

Vakarą kolūkiečiams su
rengė; Raseinių rajono 
“Naujo kelio” žemės ūkio 
artelės trečiosios brigados

Unija veda kova už 
35 valandų savaitę 
audinių dirbtuvėse
New Yorkas. — Tekstilės 

darbininkų unijos (Textile 
Workers Union of Ameri
ca) pildomoji taryba čia 
laikė savo posėdF'ir nutarė 
pradėti pilno masto kam
paniją už 35 valandų darbo 
savaitę. Audėjų unija to
kiu būdu yra pirma tarp 
didžiųjų unijų, kad pradėti 
tokia kampanija. TWUA 
(AFL-CIO) sako, kad 
trumpesnė darbo savaitė 
yra vienintelis logiškas at
sakymas į automatizavimą. 
Be darbo savaitės trumpi
nimo, sako unija, vis di
desniam . audėjų skaičiui 

j gręsia nedarbas.
Pildomoji taryba sako:
1. Mes tuomi pradedame 

pastovią kampaniją už 35 
valandų darbo savaite viso
je tekstilės pramonėje, ne
sumažinant algų.

2. Mes kreipiamės į Kon
gresą per abiejų butų dar
bo reikalu komitetus, kad 
pradėti apklausinėjimus a-

Kongreso komisija giria Armaso 
diktatūrą Guatemaloje, stato ją 
kaip demokratijos piiilq*J>avyzdį

Washingtonas. — Iš Gua- 
temalos sugrįžo Amerikos 
Kongreso Atstovų buto 
užsienio reikalu sub-komi- 
sija. Ta komisija, vado
vaujama kongresmano Car- 
nahano, priėjo išvados, 
kad fašistinė diktatūra 
Guatemaloje tai ne diktatū
ra, o puikiausios demokra
tijos pavyzdys. Nors Gua
temaloje negyvuoja politi
nės partijos, paleistas par
lamentas ir nėra laisvos 
spaudos, amerikiečiai kon- 
gresmanai priėjo išvados, 
kad Guatemala po Armaso 
režimu “padarė dinamiškus 
žingsnius link pilnos demo

Libanas remia 
Eisenhowerio 
doktriną-planą

Beirutas. — Libanas yra 
.antra, arabiška šalis, ku
ri paremia Eisenhowerio 
Artimųjų Rytų planą, ku
ris kitaip žinomas' ir kaip 
“Eisenhowerio doktrina” 
Praeitą savaitę savo pri
tarimą Eisenhowerio pla
nui išreiškė Libijos prem
jeras Mustafa Ben-Hali- 
mas. Libija ir Libanas to
kiu būdu yra vieninteliai 
du kraštai arabiškame pa
saulyje, kurie tam planiii 

saviveiklininkai. Jie suvai
dino pjesę “Aktai ir fak
tai,” pašoko lietuvių liau
dies šokius.

K. Binkio pjesės “Atža
lynas” pasižiūrėti į Panevė
žio'dramos teatrą buvo iš
vykę Ramygalos vidurinės 
mokyklos moksleiviai.

pie tokios trumpesnės dar
bo savaitės įvedimą teksti
lės pramonėje, kaipo pra
džia ivedimo Amerikos in
dustrijoje bendrai.

Unijos pildomoji taryba 
kreipiasi į visus savd loka
lus ir vietines tarybas 
darbuotis už tą planą.

Vengrija išaiškino, kokiom 
sąlygom sugrįžtų į sesiją

Jungtinės Tautos. — 
Vengrijos delegacija pa
skelbė, kad sugrįš į J. T. 
Generalinės asamblėjos se
siją, bet tik viena sąlyga: 
jeigu Vengrijai bus paža
dėta daugiau nesimaišyti į 
vidujinius jos reikalus ir 
jeigu nebus vedami tyri
nėjimai, ,kurie pažeidžia 
Vengrijos suverenitetą.

Kaip žinią, Jungtinių 
Tautų komisija tuo tarpu 
išvyko Europon, kad “tyri
nėti Vengrijos klausimą”. 
Ta komisija pirmiausia ap-

’ sistos Romoje. 2 

kratijos”.
Komisija sako, kad nu

verčiant Arbenzo demokra
tinę legaliai išrinktą val
džią, Armaso vadovauja
mi karininkai “išgelbėjo 
Guatemala , iš komunizmo 
nagų”.

Kaip žinia, Amerikos 
AFL-CIO unijos, kurios 
pradžioje rėmė perversmą 
Guatemaloje, dabar sako, 
kad ten vyrauja fašizmas, 
kad unijos ten neturi teisių 
ir kad Armaso diktatūra 
stengiasi gniaužti ir tas 
AFL-CIO remiamas unijas, 
kurios randasi anti-komu- 
nistu rankose, c 

i pritaria. Saudi-Arabijos 
ir Jordano karališkos valį^ 
džios tam planui irgi pa
lankios, bet bijo savo gy-

1 ventojų ir nacionalistinių 
partijų, kad atvirai už tą 
planą pasisakyti. Griež
čiausiai arabiškame pasau
lyje prieš Eisenhowerio 
planą nusiteikę Egiptas ir 
Sirija.

Libanas yra vienintelis 
arabiškas kraštas, kuriame 
musulmonai sudaro tik pu
sę gyventojų..Kiti libanie- 
čiai-arabai yra krikščionys.

Madridas. — Diktatorius 
Franco paskelbė, kad Ispa
nijos žmonės • gaus “dau
giau civilinių'laisvių”. Bet 
bus toleruojama, sakė jis, 
tik “konstruktyvė kritika”.

Hanoi. — Čekoslovakijos 
premjeras Siroky, kuris il
gokai * svečiavosi Liaudies 
Kinijoje, atvyko šiaurės 
Vietnaman.

/
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INDONEZIJA KRYŽKELYJE
KAS VYKSTA INDONEZIJOJE, be abejo, kelia 

nerimastį kiekviename pažangiame žmoguje, kuris jau
čia simpatiją tam didžiam Azijos kraštui, kuris taip 
neseniai, tik koks dešimtmetis atgal, išsilaisvino iš 
olandiško kolonializmo kontrolės.

Dešimtmetis atgal Jakartos, Bandungo ir kiekvieno 
kito Indonezijos miesto ir miestelio' gatvėse skambėjo 
viltingas šūkis Mardeka! — Laisvė! Nacionalinio išsi
laisvinimo pirlno periodo entuziazme vienybė buvo be
veik visuotina—nacionalistai ir komunistai, socialistai ir 
musulmonai—Sukamo ir Hatta, Sastroamidjojo ir kiti 
nacionaliniai vadai, vieningai veikė už bendrą tikslą.

Olandiškas imperializmas (Amerikos ginkluotas) 
bandė laikytis Indonezijos įsikibęs savo grobiais nagais, 
iki Indonezijos kovotojai pagaliau paėmė viršų.

Tuomi, žinoma, kova nesibaigė. Atsilikusiose Indo
nezijos srityse, kaip tai Molukų salelėse, olandų agen
tai įstengė sukiršinti ekstreminius fanatikus į sukilėlių 
(Dar Islam) grupes, jie konspiravo su aukštais konser
vatyviais indonezų karininkais prieš Hattos - Sukamo 
valdžią, bet be didelio pasisekimo.

Jiems nesisekė, nes patys indonezai dar buvo paly
ginamai vieningi. Bet per paskutinius keleris metus 
toje 80 milijonų gyventojų ;alyje pradėjo aiškiau kris
talizuotis dvi stovyklos: iš vienos pusės nuoširdieji na
cionalistai su Sukamo priešakyje, kuris siekė bendra
darbiavimo su komunistais ir neutralumo užsienio po
litikoje, iš kitos pusės—reakcingesnė musulmonų Masju- 
mi partija, siekianti izoliuoti komunistus ir padaryti 
iš .Indonezijos Vakarų sąjungininkę, kokiomis yra Tai
landas, Filipinai, Pietų Vietnamas.

Laipsniškai Masjumi politikieriai, vietomis olandų 
agentų subtylai skatinami, pradėjo intryguoti ; 
karininkų tarpe. Sukamo ir jo draugai nacionalistai 
paskutiniu laiku pamatė, kad Indonezija greitai rieda 
link suirimo ir anarchijos, ir pasiūlė, kad būtų suda
ryta nacionalinė koalicija, kurion įeitų visos partijos, 
įskaitant komunistus. Jo planas atrodė logiškas, pa
triotinis, nes jis tikriausiai siekė kaip nors išgelbėti In
donezijos čielybę.

Bet reakcininkai atsakė kaip tik atvirkščiai — jie 
paspartino savo sukilimus, taip, kad Sumatroje, Celebe- 
se ir kitose didžiulio Indonezijos salyno dalyse įsisteigė 
kariniai režimai, kurie neklauso centralinės valdžios.

Indonezijos salos išsimėčiusios po didį plotą, kuris 
didesnis už Jungtinių Amerikos Valstybių. Kontroliuoti 
jį kariniai, ypatingai, kai dalis karininkų sabotuoja val
džios pastangas, beveik neįmanoma. Bet paskutinis žo
dis netartas. Sukamo paskelbė šalyje nepaprastą stovį. 
Dabar viskas priklauso nuo to, ant kiek nacionalistai, 
komunistai, socialistai, radikališkesnieji musulmonai ir 
kiti"elementai, kuriems brangi naujoji Indonezijos res
publika, įstengfUsujudėti į naują sąjūdį po Merdekos 
šūkiu. Indonezija dabar faktinai kaip ir iš naujo ko
voja už savo gyvastį kaip suvienyta nepriklausoma ša
lis. Kova kitokio pobūdžio, prie naujų sąlygų niekur 
dar nedunda patrankos ir netrata šautuvai, bet tai vis 
vien kova, tikra ir lemiama.

x Visas pažangusis pasaulis linki, kad Indonezija iš tos 
kovos išeitų suvienyta, demokratinė, neutrale respubli
ka, kokią ją įsivaizdavo jaunieji kovotojai, kurie de
šimtmetis atgal išėjo į gatves ir laukus po ginklu ir 
laisvės šūkiu prieš olandus.

Sukanka 30 metų, kai 
mirė žymusis lietuvių tau
tos kultūros ir mokslo vei
kėjas Jonas Basanavičius

Lietuvių tautos kultūros ir 
švietimo klausimais J. Ba
sanavičius pradėjo domėtis 
ir rūpintis dar būdamas 
Maskvos universiteto stu
dentu (1873-1879). Jis rū
pinosi reikalu šviesti lietu
vių liaudį, atgauti, lietuvių 
spaudą, aprūpinti liaudį 
re i k alingi ausi omi s kn y go-
ni is. Tam tikslui jis dar 
1874 m. parengė, išversda
mas iš lenkų kalbos, kny
gelę “Abėcėlė arba Elemen
torius diel Lietuvos kajmo 
mergajčų” ir norėjo tą 
knygelę išleisti, betgi ne
gavo tam valdžios leidimo./ 
Kultūrinio veikimo srityje 
viešai J. Basanavičius pa
sireiškė 1883 metais. Tų 
metų kovo mėn. Tilžėje, 
Prūsijoje, išėjo iš spaudos 
Lietuvai skirto laikraščio 
“Aušra” pirmasis numeris 
su atžymėjimu viršelyje: 
“Laikraštis išleid ž i a m a s 
per D-rą Basanavicziu” ir 
su J. Basanavičiaus para
šytu vedamuoju straipsniu 
(“Priekalba”). Toje “Prie- 
kalboje” išdėstyti “Aušros” 
programiniai uždaviniai iš 
esmės nužymėjo ir paties 
autoriaus pagrindinę ilga
mečio veikimo kryptį. Bū
tent, čia J. Basanavičius 
pasisakė: “Mūsų tad ypa
tingiausias ir didžiausias 
rūpestis bus duoti pažinti... 
nusidavimų senovės gady- 

aukštu i n^s veikalų mūsų gar- L i • , — • • •

sius su “N., Keleivio” laik
raščiu, bijojusiu tuo sukel
ti Prūsijos valdžios nema
lonę.

Ypač yra reikšmingas J. 
Basanavičiaus darbas “Iš 
krikščionybės santykių su 
senovės lietuvių tikyba, ir 
kultūra” (Vilnius, 1913). 
Šiame darbe J. Basanavi
čius, remdamasis konkre
čiais* istoriniais dokumen
tais, ne tik atskleidžia kry- 
žiuotiškųjų barbarų žiau
rumus Lietuvoje, bet ir pa
rodo, kaip Romos popiežiai 
(Grigalius IX, Inocentas 
VI, Urbonas IV ir kiti) sa
vo

rin-

ką. Tarybų valdžia, vykdy
dama platų lietuvių tautos 
kultūros kėlimo ir vystymo 
darbą, pasirūpino patrauk
ti J. Basanavičių Į aktyvų 
kultūros darbą. Tarybinės 
vyriausybės vadovas V. 
Mickevičius - Kapsukas pa
kvietė J. Basanavičių dirb
ti steigiamo Vilniuje isto
rijos - etnografijos muzie
jaus direktorium. J. Basa
navičius ėmėsi šio darbo ir, 
kaip matyti iš jo paties au
tobiografijos, matė plačias 
to darbo perspektyvas tary
binės santvarkos sąlygo
mis. “Buvo tuomet many
ta,— rašė J. Basanavičius, 
—tame muziejuje surinkti 
visi kultūros ir dailės esa
mieji Vilniuje dargi priva

visuomenę į tautosakos 
kimą, skelbiant tuo reikalu 
kvietimus per spaudą 
(1892 m. per lietuviškus 
laikraščius), palaikant ry
šius su tautosakos rinkė
jais atskirose vietose ir 1.1. 
(Žr. įvairiose vietose įvai
rių žmonių surinktų pasakų 
atsispindėjimą k n y g o j e 
“Levas lietuvių.pasakose ir 
dainose”).

J. Basanavičius buvo bai
gęs Maskvos universiteto 
medicinos fakultetą (1879 
m.). Medicinos mokslo ir
praktikos srityje jis dau- > tiniuose namuose daiktai ir 
šiaušia pasireiškė Bulgari- Į jie čia koncentruoti centra- 

su atskiromis ii naują muziejų įrengti, 
f todėl norėta tarp kitų ir iš 
; Antano Šutino, Jono Luc- 
kevičiaus ir k. rinkinius i 
nupirkus, čia patalpinti. 
Jau buvom įrengę tuose 
namuose muziejaus kance
liariją, atremontavę sales 
ir kambarius ir jau nuo 
balandžio 7 d. pradėję per- 
nešinėti-gabenti muziejaus 
daiktus ir gana daug per
gabenę” (D-ro Jnoo Basa
navičiaus autobiografija, 
Vilnius, 1936, 156 psl.).

Bet “...balandžio 19 die
nos naktį apspito Vilnių 
lenkų legionininkai ir, jį 
paėmę, padarė mūsų trūsui 
galą, dar visų daiktų nau- 
jon vieton neatgabenus,”

organizaciniu veikimu, | joje,

“kryžiaus karų” skelbimu 
prieš Lietuvą, “visuotiniais 
nuodėmių atleidimais” tu 
karų dalyviams ir kitais 
veiksmais aktyviai prisidė
jo prie kryžiuočių krauge
riškų žygių prieš Lietuvą 
rengimo, prie lietuvių tau- 

-- -, tos naikinimo, jos materia- 
; niesjinių -gėrybių ir kultūros 
ir ąP" griovimo. Pažymėtina taip 

rašinėti visokius . lietuvis- paį j Basanavičiaus bro
kus senovės paminklus ir įžiūra “Iš lietuvių gyvenimo 
1 inkn ntie /Umq liknl iš kn- 11 Ai 101^7

bingų sentėvių... pirmių 
pirmiausia turime pažinti 
jųjų senovišką gyvenimą, 
būdą, dabą ir tikybą, jųjų 
darbus ir rūpesčius, 
neužmiršime rinkti

kus senovės 
liekanas (kas liko), iš 
rių galima pažinti gyveni- i 
mą, būdą, dabą, senovišką 
tikybą mūsų senelių. To 
dėlei rinkėjai dainų, pasa
kų ir t. t. paminklų... ras 
mūsų laikraštyje vietos sa
vo darbams.” Iš tikrųjų, 
J. Basanavičius per visą 
savo gyvenimą daugiausia 
dėmesio skyrė lietuvių tau
tos praeičiai pažinti—isto
rijai, archeologijai, etno
grafijai tirti, lietuvių tau
tosakai rinkti 
kaip tik šiose 
paliko žymių ir 
darbų.

Lietuvių tautos istorinei 
praeičiai nušviesti J. Basa
navičiaus yra paskelbta 
spaudoje visa eilė didesnių 
lir mažesnių darbų — ir 
Į straipsniais (“Aušroje” ir 
Ikit.), ir atskirais leidiniais 
(“Apie senovės Lietuvos 
pilis,” “Žinios apie pirmus 
Lietuvos 
“Vardas 
valdonu” 
dindamas lietuvių tautos 
praeitį, J, Basanavičius ją 
romantiškai idealizavo, ga
lima būtų pasakyti, tuo 
tęsdamas S. Daukanto, J. 
Kraševskio romantišką tra
diciją. Tačiau, kaip ir Dau
kantas, J. Basanavičius tei
singai vertino lietuvių tau-

li' tirti, ir 
srityse jis 

vertingų

SUKILIMAS KUBOJE
MES NEŽINOME TIKSLIAI, kas tie jauni sukilę- 

liai, kurie buvo įsiveržę į Kubos prezidento Batistos rū
mus ir bandė jį likviduoti. Mes taipgi nežinome tiksliai, 
kokie elementai vadovauja sukilėliams, kurie veda par
tizaninę kovą Kubos rytinėje dalyje. Bet ant tiek žino
ma, kad tai elementai, kurie kovoja prieš reakcinio bū
do Batistos diktatūrą. Faktas yra, kad Batista diktato
rius. Jis yra karjeristas, neatsakomingas ir gan atsi
likęs, nors energingas ir “kitras” žmogus, kuris įsten
gė paimti į savo rankas krašto valdžią. Buvęs papras- 
tas seržantas, jis dabar beveik vienvaldis valdovas.

Batistos politiniai įsitikinimai migloti. Jis kadaise 
net flirtavo ąu darbininkų judėjimu, kai jam atrodė, 
kad tas jį gali palaikyti balne. Jis dabar atvirai pro- Į tos kovų su kryžiuočiais es 
fašistinis—nes tokiomis metodomis įstengia valdyti.

Skaitant apie sukilimus Kuboje, negalima neprisi
minti, kad tai kaip tik šios Kubos delegatas Jungtinėse 
Tautose karščiausiai kalba apie “demokratiją” ir “tei
ses,” kai svarstomi reikalai, kurie liečia socialistinius 
kraštus. Kubos delegatas rėžė ilgiausius poetinius pa
mokslus, citavo filosofus, kai buvo svarstomas Vengri
jos klausimas. O pats Kubos režimas, kaip pasirodo, 
yra supuvęs iki gyvo kaulo, degeneruotas, išsigimęs,— 
h’ gal nesulauks kito pavasario.

senovės Lietuvos
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nię, kėlė aikštėn ir demas
kavo katalikų bažnyčios ir 
popiežių lietuvių t a u La i 
priešišką vaidmenį. Tokia 
kryptimi buvo J. Basanavi
čiaus parašyti straipsniai 
“Apie kryžiokus,” “Apie 
įsteigimą Ragainės pilies,” 
atspausdinti /‘Na u j a j a m 
Keleivyje” 1881 m. Dėl 
šios krypties J. Basa-navi- 

nutraukti ry-

’4“ 11915-1917 po vokiečių jun
gu” (Vilnius, 1919), kur 
konkrečiais faktais paro
dyti ir pasmerkti vokiškų
jų okupantų žia u r u m a i 
Lietuvoje. . Čia J. Basana
vičius taip pat pabrėžė ben
drą Lietuvos gyventojų ne- 
kentimą vokiškųjų okupan
tu ir siekimą susirišti su 
rusu tauta. “Visi—rašė J. 
Basanavičius — nuo mažo 
iki didelio laukte laukė to 
laiko, kada jie vokiečių 
valdžia galės nusikratyti, 
ir visi didžiausiu noru ir 
lūkesčiu rusų grįžtant lau
kia.”

Svarbu darbo barą nuva
rė J. Basanavičius lietuvių 
tautos akos rinkimo, jos; 
skelbimo ir tyrimo srityje. | 
Pats pradėjęs Tinkti lietu
vių liaudies žodinę kūrybą; 
dar moksleiviškos jaunat- i 
vės dienomis, vėliau per ei-1 
lę metų skelbė lietuvių tau
tosakos paminklus Įvai
riuose spausdiniuose, pa
rengė ir pasirūpino išleisti 
tokius stambius tautosakos 
rinkinius, kaip “Oškabalių 
dainos,” “Lietuviškos pa
sakos” (2 tomai), “Lietu
viškos pasakos įvairios” (4 
tomai), “Iš gyvenimo vėlių 
bei velnių” (vertinga me
džiaga lietuvių mitologi
jai. Kad ir išleisti nesusis- 
temintai, šie rinkiniai ir 
šiandien turi vertę lietuvių 
folkloristikai. J. Basanavi
čius taip pat parašė tauto
sakos tyrinėjimu (“Kas tai 
yra daina” — “Aušroje”; 
“Levas lietuvių pasakose ir 
dainose” — Vilnius, 1907, 
1919; “Gamta lietuvių dai
nose ir pasakose” — 1915 
ir kt.) Pažymėtini yra 
taip , pat J. į Basanavičiaus 
sieldmai patraukti plačią

Tačiau J. Basanavičius 
buvo ne tik mokslininkas, 
bet ir visuomenės veikėjas. 
Jau minėtoje “Aušros” 
“Priekalboje” J. Basanavi
čius, pabrėždamas didžiau- 

Įsią dėmesį lietuvių tautos 
’’ r?'.™*"' ’ ; istorinei praeičiai, rašė:paraše eilę medicinos moks- < r ■

lo darbų, paskelbtų rusu | 
specialioje spaudoje (“Me 
dicin s k o j e obozrieni je,’ 
“Vrač”) ir bulgarų spau-i, 
doje. Atskirais medicinos V 
mokslo klausimais skelbė ’]e.’ 
straipsnius ir lietuviškuose 
laikraščiuose.

Naudodamasis Rusijos 
revoliucijos sudary tomis 
sąlygomis, J. Basanavičius 
1905 nu atvyko į Vilnių, 
kur, be kitų darbų, rūpino
si mokslo organ i z a v i m u 
Lietuvoje. Daugiausia jo 
iniciatyva ir pastangomis 
1907 m. buvo suorganizuo
ta Lietuvių mokslo draugi
ja, kurios pirmininku jis 
buvo toliau , visą savo gyve
nimą, kurioje daugiausia 
jo rūpesčiu buvo sutelkta 
daug knygų, rankraščių, 
archeologi nes, etnograf i nes 
ir kitos mokslinės medžia
gos. Lietuvių mokslo drau-, 

i gija leido J. Basanavičiaus! 
reda g u o j a m ą metraštį 
“Lietuvių tauta,” kuriame

- taip pat paskelbta nemaža 
į vertingos mokslinės me- 
! daigos. Lietuvių mokslo 
draugijos ir J. Basanavi
čiaus sukaupta mokslinė 
medžiaga‘turi ir dabar di
delę vertę Lietuvos Mokslų 
akademijos tiriamųjų įstai
gų darbui.

Didžioji Spalio socialisti
nė revoliucija pakėlė ir lie
tuvių tautą į lemtingą kovą 
dėl savo išsivadavimo iš so
cialinės ir nacio n a 1 i n ė s 
priespaudos. Nepaisant vo- 
kiškųjų okupantų, Ameri
kos, Anglijos bei Prancūzi
jos imperialistų ir lietuviš
kųjų buržuazinių naciona
listų kontrrevoliucinių pa
stangų,, Lietuvos darbo] dėjimo iškeltus reikalavi-, 
žmones, Komunistų parti-j 
jos vadovaujami, pasiekė 
r e i kšm i ngą Į) ergą lę, 1918 
m. pabaigoje — 1919 me
tais paėmė valdžią į savo* 
rankas — įkūrė Lietuvos, 
Tarybų Socialistinę Rės-

ikiper traukom is i sgyveno 
1905 metų. Gyvendamas 
Bulgarijoje, dirbdamas gy
dytojo, ligoninės ve dėjo 
darbą Lom Palankoje ir 
Varnoje, J. Basanavičius

carizmu ir visa jo politika, 
priešinosi valstiečių kovai 
prieš dvarininkus ir ypač* 
revoliuciniam darbininku 
klasės judėjimui, o tuo 
silpnino ir pačią kovą • 
prieš nacionalinę priespau
dą. Tokios aplinkybės są
lygojo ir su buržuazijos 
klase ideologiškai susirišu- 
sio J. Basanavičiaus visuo
menini veikimą, v- *•

Dėl to J. Basanavičiaus 
veikime mes susiduriame 
su visa eile faktų, kurie iš 
esmės buvo nukreipti prieš 
lietuvių liaudie^ išsivaduo
jamąją kovą XIX a. pabaik 
goję ir XX a.? pradžioje, 
Tokie faktai, kaip liberali
nis J. Basanavičiaus ir jot 
redaguotos “Aušros” taiks
tymasis su carizmo politi
ka, kaip J. Basanavičiaus 
vaidmuo 1905 m. gruodžio 
mėn. vadinamajame Vil
niaus seime, kur jis akty
viai gynė buržuazijos pozi
cijas ir reikalavimus, tu
rėjusius tikslą sulaikyti re
voliucijos vystymąsi Lietu
voje, kaip dalyvavimas 
1917-1918 m. organizu<v 
tuos e buržuazijos veiks
muose, bendradarbiaujant 
su vokiškaisiais okupan-4 
tais ir palaikant jų politi
ka. ir kai kurie kiti — ne- 
turi nieko bendra su lietu
vių tautos reikalais; at
virkščiai, jie yra priešingi 
lietuvių tautos » interesams 
ir savp esme yra priešingi 
paties J. Basanavičiaus at
liktam darbui mokslo ir 
kultūros srityse.

Tačiau J. Basanavičius 
buvo priešingas šovinisti- - 
hiam lietuvių tautos iš
skirtinumo, jos izoliuotumo 
kėlimui. Jis bendradarbia
vo rusų, bulgarų ir lenkų 
spaudoje, visą laiką palaikė 

, bendradarbiavimo. reikalą 
tautomis, rėmė 
j reikalą vy$-.

| “Pasakodami apie praeiti- ' su slavų 
! nę senovės, mes nepraleisi-
1 me progų nepasikalbėję su ryti lietuvių tautos drau- 
• skaitytojais apie reikalus gystę su
1 mūsų tautos šioje gadynė- 

J. Basanavičiaus vi
suomeninio veikimo pobūdį 
nulėmė tas faktas, kad jis 
nuo pat pradžios buvo susi
rišęs su. lietuvių liberaline 
buržuazija, veikė buržuazi
jos klasinių interesų link
me ir laikėsi buržuazinės- 
liberalinės ideologijos.

Carinės patvaldystės vyk
doma nacionalinio engimo 
politika XIX a. pabaigoje 
ne tik žiauriai palietė pla
čiųjų liaudies masių intere
sus, bet trukdė ir bekylan
čios lietuviškosios buržua
zijos. siekinius įsigalėti 
Lietuvos ekonomikoje. Dėl 
to lietuviškosios buržuazi
jos interesai, visa jos kla- 

‘siue padėtis statė ją į tam 
! tikrą opoziciją carizmui. 
Tokios opozicijos pasireiš
kimas buvo, pavyzdžiui, 

; “Aušros” laikraščio ir ki
tų spaudinių leidimas už
sienyje. Apskritai, 
ros” ir kitu lietuvišku laik
raščių ir knygų leidimas 
užsienyje ir jų nelegalus 
platinimas Lietuvoje lietu
viškos .spa idos draudimo 
sąlygomis savaime, objek
tyviai imant, reiškė tam 
tikrą pasipriešinimą nacio
nalinio engimo politikai, 
Carizmo vykdomam lietuvių 
spaudos draudimui. Buržu
azijos opozicija reiškėsi ir 
tuo,, kad buržuazija, kovo
dama už savo pozicijas1 
Lietuvos ekonomikoje, už 
savo klasinius interesus, 
tam tikru mastu palaikė 
lietuvių liaudies masių ju

ir

rusu tauta. 
Jo santykiams su kitomis 
tautomis būdinga tai, kad 
jis, gyvendamas Bulgarijo
je, ne tik dirbo gydytojo 
darbą, bet ir artimai susi
rišo su bulgarų tautos gy
venimu, buvo bulgarų taų-

to j as ir mokslininkas. Apie 
jo ryšius su bulgarų tauta 
liudija ir tas faktas, kad 
viena gatvė Varnos mieste 
ir šiandien turi daktaro J. 
Basanavičiaus vardą.

Vadovaudamasi didžiojo 
Lenino mokymu apie dvi 
kultūras kiekvienoje nacio
nalinėje kultūroje išnaudoj 
tojiškos santvarkos sąlygo
mis, tarybinė visuomenę, 
atmesdama J. Basanavi
čiaus veikimą, susijusį su 
buržuazijos klasės interesjj 
gyvenimu, teigiamai verti
na jo darbą mokslo ir kul
tūros srityse. Jono Basana
vičiaus mokslo darbai lie* 

tautos istorijos, ar
cheologijos, etnografijos ir 
tautosakos srityse, jo vei
kimas, organizuojant mok
slo darbą Lietuvoje, jo ak
tyvus įsijungimas į kultū
rinę statybą Lietuvos Ta
rybų Socialistinėje Res
publikoje 1919 metais su
daro Vertingą indėlį j lietu
vių tautos praeities demo
kratinės kultūros vystymą
si. Šį progresyvųjį paliki
mą lietuvių tauta veiks
mingai panaudoja tarybi
nės kultūros kūrybai.

Auš-1 tuvių

Įmus leisti lietuvių spaudą, 
duoti lietuvių kalbai teises 
mokyklose ir valstybinėse 
įstaigose. Betgi buržuazi
ja ne tokios savo opozici-' 
jos nedrįso griežčiau pa- 
reįkšti — j i taikstėsi;- su'reįkšti

Daug išdirbinių iš Kauao 
miškų ūkio plataus vartoja
mo gaminių cecho atsiima* 
rajono kolūkiai. Čia plau
namos lentelės stogą ma 
dengti, gaminamos durys, 
langai gyvenamiesiems na? 
mąms ir ūkiniams pasta-/ 
tams. <

kolūkiai. Čia piaw



:'V. VARGUOLIS
LEGAL NOTICES

Svafom^ & Smilties talkaisj ♦.

(Tąsa)
Kada boseliai “viešėdavo” pas Brauną, 

tai užtekdavo tik prisigerti, nes Brau- 
nienė 
mažai 
davo, nedraugiška ir savyje užsiskleidii- 
si, tai

buvo savotiškai keista moteriške: 
kalbėdavo, mažai su kuo susidė-

naujų vietų,

ypatingai jau tam 
kuris mylėjo griebš-

žinoma, visados būdavo prisi- 
ir gerai pavai-

ir boseliams nebuvo taip smagų 
pas Brauną užeiti 
seniui gremėzdui, 
čiotis Jermalienei apie šlaunis. Bet pas 
fermalą tiems nenaudėliams buvo visai 

itokia atmosfera: jie čia jautėsi kaip 
savo namuose, kaip tarpe savųjų. O Jer- 
malai
rengę priimti “svečius' 
sinti. Jermalienė apkraudavo stalą įvai
riausiais valgiais ir gėrmais: vištiena, 
kumpiais, dešromis ir visokiais tortais ir 
prieskoniais, o jau gerti, tai iki soties. 
Kada stalas jau apkrautas viskuo ir 
“svečiai” susodinti, tai Jermala, pripylęs 
stiklines alaus ir degtinės, užgerdavo 
tostą, sakydamas: “Sveiki! This už maj 
misius sveikatą”. Boseliai irgi iškėlę 
stiklines ir juokdamiesi pakartodavo 
'tuos pačius Jermalo žodžius “už misius 
svakatą” ir tik išgėrę klausdavo .Jerma- 
lą, ką tie žodžiai reiškia “už svakatą?” 
Jermala jiems aiškindavo savo laužyta 
Angliška kalba, kad už maj misius svei
katą reiškia, “that means that maj mi
sius be strong”. Čia visi pasileisdavo juo
kais ir vėl keldami stiklines kartodavo 
už “misius svakata”.

Kadangi darbams Ridgeville kasyk
loje mažėjant daugeliui mainierių prisiė
jo ieškotis darbij kitose kasyklose, nes 
pastarojoje jau nebuvo 
naujų darbaviečių. Ir nors anglių kasyk
los dar augo: dar naujas kasyklas vie- 
nur-kitu-r atidarinėjo, bet geresnį dar
bą gauti nebuvo lengva ir netekus darbo, 
tekdavo pavaikščioti prie kasyklų, kad 
gauti darbą. O čia, prie to dar, kad ir 
nežymi, bet industrinė krizė reiškėsi vi
sur, tad kiek geresnį darbą gauti tik per 
agentėlius, darbų pardavėjus, kurių tū
lose karčiamose netrūko, buvo galima 
gauti. Vienok anglių kompanijos gal 
nujautė, kad artinasi pasaulinė katas
trofa (Pirmas pasaulinis karas), tai ka
syklas gerino ir plėtė, gal tikėjosi, kad 
bus didelis anglies reikalavimas, tai 
ir rengėsi. O tokiai padėčiai esant su 
darbais, boseliams ir jų agentėliams 
buvo tikra rugiapiūtė.

Notice is hereby given that license number 
L-432 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor and Wine at retail in a Li- 
quor Store under the Alcoholic Bevarage 
Control Law for off premise consumption at 
93-08 Liberty ave., Ozone Park. MAX SED- 
I.ER and GEORGE WOLITZ dba Henry's 
Crossbay Wine and Liquor Store. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5099 has baen Issued to the undersigned 
to sell Liquor and Wino at retail in a Li
quor Store under the Alcoholic\8everage 
Control Law for off premise consumption at 
22-74 29th st., Long Island City. LLOYD G. 
BERRY. BRW

NOTICE is hereby given that license 4A- 
10879 has baen issued to the undersigned to 
soil boer at retail undor tho Alcoholic Bever
age Control Law for off premise consump
tion at 205_l5 Jamaica Avenue, Hohls. 
MICHAEL D. CAIN and JOSEPH P. CAIN.

Notice is hereby given that license number 
L-5097 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage Con
trol Law for off premise consumption at 
105-06 Merrick blvd., Jamaica. SAMUEL 
BRANDFIELD & DAVID SIEGEL dba Sebrand 
Liquor Corporation. BRW

Notice is hereby given that license number 
LL-IO has been Issued to tho undersigned to 
sell liquor and wine at wholesale under the 
Alcoholic Beverage Control Law at 47-42 37th 
street, Long Island City. PUBLICKER DISTIL. 
LERS PRODUCTS, INC. BRW

Notice is hereby given that license .number 
L-686 has been issued to the undersigned to 
sell liquor and wine at retail in a package 
store under tho Alcoholic Beverage Control 
Law for off premise consumption at 22-10 
31 st., Astoria. ABRAHAM JOELSON & HAR
OLD JOELSON dba Jolson Liquor Store Co.

Notice is hereby given that license number 
L-I35I has been Issued to tho undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage Con- 
94-04 Astoria blvd., Jackson Heights. IS- 
trol Law for off premise consumption at 
RAEL FLEISCHMAN AND ADELE FLEISCH
MAN dba Airfield Liquors BRW

Notice Is hereby given that license number 
L-84 has been issued to the undersignec 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
96-16 Queens Blvd., Rego Park. GOLD STAR 
WINE AND LIQUOR CORP. K-10

Notice Is hereby given that licenso number 
L-108 has been issued to tho undersigned 
to sell wino and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
83-01 Northern blvd., Jackson Heights. 
HEIGHTS WINE & LIQUOR STQRE, Inc. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-157 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under tho Alcoholic Boverage 
Control Law for off premises consumption at 
150-06 14- ave., Whitestone. MARIE LEISER 
dba Brinkman's Wines and Liquor Store. K-10

Notice is hereby given that licenso number 
l-206 has boon issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off promises consumption at 
215-39 Jamaica ave., Queens Village, COM
MUNITY LIQUOR SHOP, Inc. K-10

Notice is hereby given that licenso number 
L-258 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
31-09 23 ave., Long Island City. ALBERT PA- 
CIELLO. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5036 has been issued to the undersigned 
to soli wino and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Confrcl Law for off premises consumption at 
72-42 Main st., Flushing'. MILTON and MOR
RIS WEINICK dba Main Street Liquor 
Shop. K-10

Notice is hereby given that licenso number 
L-5232 has been issued to the undersigned 
to soil wino and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
41-12 162 st., Flushing. LLOYD LEISER. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5327 has been Issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail In a pack
age store under the /Jcoholic Beverage 
Control Law lor off premises consumption at 
25-71 Francis Lewis blvd.. Bayside. HERMAN 
SCHLOSSMAN dba Francis Manor Liquors

K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5472 has been issued to. the undersigned 
to sell wine and liquor at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
258-27 Union tpke., Floral Park. TABAKIN & 
KLEIN, dba Esquire Wine and Liquor Shop.

K-mar

PHILADELPHIA, PA

HELP WANTED—FEMALE

Notice is hereby given that license number 
L-410 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
153-11 Northern blvd., Flushing. SOL BIRN
BAUM dba Cromwell Wine and Liquor Store.

K-'IO

Notice is hereby given that license numbor 
D-5493 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Confrcl Law for off premises consumption at 
75-19 Parsons blvd.. Flushing. JOSEPH HAR
RISON and DOROTHY G. HARRISON dba 
Pomonok Liquors. ' K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5748 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
32-62 81st st., Jackson Heights. GREY'S 
WINE AND LIQUOR STORE, Inc. ' K-10

Notice is hereby' given that license number 
L-5763 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
213-39 35th ave., Bayside. MATTHEW CESA- 
REO dba Bell Liquor Store. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5091 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off 
180-IC Hillside ave., 
HARTMANN.

premise consumption at 
Jamaica. HAROLD E.

BRW

NOTICE is hereby 
8118 has bean Issued to the 
to soli beer, wine and liquor 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
31-31 GroenVoint ave., Long Island City. 
HARRY J. RYN1EC dba Jereyrs Tavern C

given that license 4RL- 
underslgned 
at retail in

Notice is hereby given that license number 
L-5691 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wino at retail in a pack- 
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
80-55 Kew Gardens road, Kew Gardens. 
HERBERT WALTER GOLDBERG dba Selwyn 
Wines .and Liquors. BT

hereby given that license number 
been issued to the undersigned

Notice is
L-5593 has 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
109-32 Farmers blvd., St. Albans. JOHN P. 
FRENCH and JOSEPH DePAOLA dba French's
Wine and Liquor. BT

Notice is hereby given that license number 
L-579 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
220-29 Jamaica ave., Queens Village. ALVIN 
J. FISHMAN dba Queens Village Liquor 
Store. A-mar

Notice is hereby given that license number 
L-1245 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
118-04 Jamaica ave., Richmond Hill. COR
BITT'S WINE AND LIQUOR STORE, Inc. BRW

Jermalienė sukdavosi kaip vijurkas 
apie stalą, kad viskuo aptarnauti, pa
tenkinti tuos nenaudėlius “svečius” ir 
net pirštu rodydavo i vištos šlaunį fyei 
kumpio šmotą, ragindama sakydavo: 
Mr. tek šitą, this is labai gardus good”. 
Boseliai išgirdę žodį “šitą”, tik vienas į 
kitą pasižiūrėję ir keistai šyptelėję, kiau
le Jermala: “What’s that, what that 
means ‘shit-a’ and ‘gardus?’” Čia Jer- 

rmala ir vėl aiškina, ką reiškia gardus ir 
-eitą. “Oh, that’s what means shit-a. . .” 
’’And we thought . . . Oh, that’s 0. K... 
svakas again John and misius”, keldami 
Stiklines ir vėl gėrė juokdamiesi. Vie
nok ilgai neėmė boseliams išmokti Jer
malienės “anglišką” kalba taip, kad jie 
be iokių aiškinimų susikalbėdavo, ir Jer
malai jau nereikėjo daugiau aiškinti 
(“ekspleinyti”).

Kartą, vakare atėjo pas Miko brolį pa
sikalbėti artimas kaimynas, kuris gana 
tankiai užeidavo praleisti valandą liuos- 
laikio įvairiems pokalbiams. Antanas 
Stepulaitis irgi buvo netekęs darbo 
Ridgeville kasykloje, vienok jis ilgai ne- 
vaikštinėjo ieškodamas darbo: jis grei
tai susirado darbą vienoje iš pagarsėju
sių šioje apylinkėje gerais darbais ka
sykloje. Antanas jau buvo nejaunas 
žmogus, viengungis. Pokalbis daugiau
sia eidavo apie darbus, taip ir šį kartą 
kalbėta apie tai. Antanas ėmė pasakoti 
apie savo darbą 'naujoje kasyklo je, kaip 
jis daug lengviau dirbąs ir daugiau už
dirbąs;1 iis net išreiškė džiaugsmą, kad 
Ridgeville kasykla taip nusmuko ir jis 
gavo progą įsitaisyti geresnį sau darbą. 
Ir ar jis tik norėjo pasigirti su savo dar
bu, ir jis norėjo ir. Miko brolį paakstinti 
prie supratimo, kai}) įsigyti geresnį dar
bą ir be pirkimo, nežinia. “Per daug il
gai ir sunkiai aš dirbau toje kiaulynėje, 
seniai man reikėjo susiprasti
Miko brolis su žingeidumu klausėsi An
tano
ar nebūtų ir jam ten darbą galima gau
ti? Bet kaimynas lyg ir nusišypsojęs, tę
sė savo kalbą kaip ir negirdėjęs jam sta
tomo klausimo, o tik gyrė kaip kasykla 
jau modernizuota, kaip elektros moto
rais atliekama transportacija, ”ten mu
lų jau v Jai nebėra”, sakė 
brolis jau nėio užuolanka, 
paklausė:

— O kiek gi reikia mokėti 
bą ir kas yra agentu?

Dictaphone Operatorė. Žinanti 
stenografijos ir ant mašinėlės. No
rime 
Turi 
nų 
ga

jaunos merginos virš 25 
būti nuolatine ir švari. 5 
savaitė. Patogi vieta, 
pagal mokėjimą darbo, 

tyrimu. 1220 Buttonwood 
šaukite Mr. Heckrote. MA.

in. 
die- / 
Al- 
pa- 
ar

su
St.
7-7433.

NURSES — REGISTERED

HELP WANTED-MALE

Immediate openings in large new 
Phila. Hospital. General 
operating recovery room 
tions available. Extellent personnel 
policies. Steady year round em
ployment with pleasant surronud- 
ings Write, wire, call or apply 
to Director of Nursing, Temple 
University, Medical Center, Broad 
& Ontario or call BA. 3-8000, Ext. 
381. (49-63)

duty, 
posi-

jis sakė.

Padorūs mainieriai ne tik juokus da
rė iš Jermalienės su boseliais kalbos “Mr. 
(ek this., tek šitą”, bet 
ką nors bendro turėti.
susieiti, ypatigai jau 

*dirbo po tais pačiais

pasakojimo ir galų gale paklausė,

Mašinistai, 1-mos klasės, tuoj rei
kalingi. Seniai įsteigta firma turi 
vietos patyrusioms mašinistams. 
Pataisymo šapa. Liberališki apmo
kėjimai darbininkams. Nėra skir
tumo amžiuje. Puikios vietos vy
rams, kurie patikimi ir mokanti 
darbą. Kreiptis 9 iki 11 A. M., vi
są savaitę. Crown Products Corp., 
23rd & Kitner Sts. . (51-57)

Notice is hereby given that license number 
L-497 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
17l-74l/i 46 avo., Flushing. HERZOG'S LIQUOR 
STORE, Inc. K-10

Notice is hereby given that licenso ryumbor 
L-686 has been issued to tho undorsigne'd 
to sell wino and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
22-19 31st St., Astoria. ABRAHAM JOELSON 
& HAROLD JOELSON dba Jolson Liquor 
Store Co. K

Notice is horoby given that licensa number 
L-903 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age stpre under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
59-12 Woodside avo.. Woodside. WOOD- 
BORO WINE AND LIQUOR CORP. K-10

Notice is hereby given that license numbor 
L-951 has bean issued to the undersigned 
to soil wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
4)-28a Main st.. Flushing. LEON/sRD AND 
AMY BLAU dba Leonard's Wine and Liquor 
Store. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-1065 has been issued io the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
39-7Q 61 st., Woodside. CHARLES and HELEN 
FRIED dba

Notice is hereby given that license number 
L-5831 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
195-06 47th ave., Flushing. LOUIS KAPIT and 
BERNARD D. GOLLAND dba Boro Wines and 
Liquors. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5837 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
89-56 Francis Lewis blvd., Hollis. ANDREW 
FOGLIA. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5859 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption et 
51-04 31st ave., Woodside. IRVING BRUMER 
dba Lenihan Liquors. K'-IO

Notice is hereby given that license number 
L-6034 has been issued to the undersigned 
to sei1 wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
149-03 Union turnpike, Flushing. DAVID and 
SIDNEY I. BANNER dba Banner Wines and 
Liquors. K-10

Woodside Wine and Liquor Store.
K-10

hereby given that license number 
been issued to the undersigned

Worcester, Mass

Notice is 
L-II5I has .
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
59-04 Main st., Flushing. DAVID and BEA
TRICE SCHLOSSMAN dba Schlossman's New 
York State Retail Liquor Store. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-1200 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off promises consumption at 
235-03 Braddock ave., Bellerose. JULES L. 
STElN dba Braddock Wines and Liquors. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-494 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Bevarage 
Control Law for off-premises consumption at 
118-17 
IRVING 
Liquors.

Metropolitan
HORWITZ dba

ave.. Kew Gardens.
Kew-Met Wines & 

K-mIO

that licensa number * 
to the undersigned 
at retail in a pack- 
Alcoholic Beverage 

Control Law for off-premises consumption at 
218-46 Hillside ave., Queens Village, THOM
AS M. EGAN. Cml7

Notice is hereby given 
L-1389 has been issued 
to sell liquor and wine 
age store under the

Atidos visiems

jis. Miko 
bet tiesiog

ten už dar-

Lietuvių Darbiniu k ų 
vienijimo 57-a kuopa 
kalakutienos pietus; 
Rankamai valgių 
mų, taipgi graži 
programa.

Prasidės
P i et. įvyks
(March) 24-tą dieną, 29 En
dicott Ss. Įžanga $1.50 Labai 
gražiai prašome visus daly
vauti.

Susi
rengia 

bus pa- 
išsigėri-ir 

muzikališka

valanda po-pirma 
sekmadienį, kovo

Notice is hereby given that license number 
L-II59 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
34-03 Francis Lewis blvd., Bayside. SAMUEL 
KAPLAN dba DoLuxe Liquor Shoppe K

Notice is hereby given that license number 
L-1267 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
161-19 29th *avė., Flushing. IVAN KOVAC K

hereby given that license number 
been issued to the undersigned

Notice is hereby given that license number 
L-1360 has been Issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
44-09 Kissena blvd., Flushing. NATHAN 
AGRIN and ELLA J. KAHN dba Le Rand 
Liquor Store, Inc. BT.

Notice is hereby given that licenso number 
L-II48 has been issued to the undersigned* 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-pramlses consumption at 
32-07 Crescent" st., Long Island City. MAX 
L. BERG BT-ml7

Notice is hereby given that licensa numbar 
LL-IO has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
the Alcoholic Beverage Control 
PUBLICKER DISTILLERS PRODUCTS INC.. 
47-42 37th St., Long Island City

Notice Is hereby given that licensa number 
LL-78 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
the Alcoholic Beverage Control Law. 
WAYNE LIQUOR CORP., 47-42 37 st.. Long 
Island City. BRW-ml7

Notice is hereby given that license number 
4RL-7038 has been Issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
180-25 Linden blvd., St. Albans. HERMAN 
GARLISCH dba Castle Inn. BT-<nl7

Law.

BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-363 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises 
117-11/13 Farmers 
REILLY.

blvd., St,
consumption at 
Albans. PETER 

BRW-ml7

license numbergiven that 
issued to the undersigned 
Beer at retail in a Kes-

Notice is hereby 
4RW-55I4 has been 
to seil Wine and 
taurant unoer the Alconohc Beverage Control 
Law tor on premises consumption at 2U6-20 
Jamaica ave., Queens Village. SIMONE PE- 
GuniA dba Joe's Pizzeria Ke st. Cml7 .

Notice is hereby given that license number 
4RL-4/67 has been issued to the undersigned 
to sen Liquor, wme ano beer at retail tn a 

į Kesta. ranr under the Alcoholic beverage 
' Control Law tor on promises consumption at 

22-08/10 
TlONAL 
Inc.

Siemway st., Astoria. FULlSrt NA- 
HOME OF ASTORIA NtW YORK, 

Bl-mi7 .

Notice is hereby given that license number 
L-1258 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
218-56 Hempstead ave., Queens Village. JO
SEPH PITEGOFF dba Alan's Wines and LL7 
quors. K-10’

Notice is 
L-1666 has 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premises consumption at 
991 Wyckoffave., Ridgewood. EDWARD 
LEHR. BT-ml7

is hereby given that license number 
has been issues* to the underugjsed

vengdavo’su jais 
net vengdavo ir 
manieriai, kurie 

boseliais, nes to
kiems tamsūnams nieks negalėjo būti
per žema atlikti. Gi kiti tos rūšies mai- 
nieriai tamsūnai kitokiais būdais tiems 
kompanijų tarnams kyšiavo ir vergiškai 

, apries juos klupščiavo. O bosams, žino' 
ma, tas labai tikdavo, nes jie su tokiais

• kaip norėjo, taip ir elgėsi — arė ir akė
jo, kaip gyvuliais.

Bet kur yra pradžia, ten turi būti ir 
pabaiga. Ridgeville kasykla buvo sena ir 
nedidelė, tai joje ir darbai negalėjo tęs
tis amžinai. Darbai minėtoje kasykloje 
pradėjo'mažėti, siaurėti, o kartu ir mai- 
(nieriii skaičius ėmė mažėti. O tas, žino
ma, neaplenkė ir tokių Jermalų, Braunų 

*ir kitų tokių. Mažėjant minėtoje kasyk
loje darbams, kompanija pradėjo dary- 

, ti pakaitas ir tarpe bosų ir tas dar dau
giau palietė bosų pakalikus ir ištikimuo- 

*sius vengus, o kartu ir tuos latrus bose- 
’ liūs. O dar prieš to viso pabaigą ir visai 
'blogai atsitiko su vienu iš latrų boselių, 
•tai Jermalo fajerbos.iu.

Jermalai susilaukė naujagimio kūdi
kio. O kad gerai, pavyzdingai tą laimę 
atžymėti, tai Jermalai iškėlė šaunias 
krikštynas. Į krikštynas Jermalai, žino
ma, pakvietė ir boselius ir juos lietu
viškai vaišino iki vėlumos vakaro. Jer
malo fajerbosis jau buvo gana senas ir 

. perdaug vaišių negalėjo pakelti, o čia po 
vidurnakčio reikia eiti į darbą egzami
nuoti darbavietes. Senis, prisibaliavo- 
jęs krikštynose, beeidamas savo darbo 

♦pareigas, vienoje darbavietėje, gal at-
♦ sisėdo pailsėti po krikštynų ir užmigo. 

Nesugrįžus jam laiku .į savo vietą, ėjo jo
^ieškoti ir atrado miegantį. To užteko. 

t ♦ Ddugiau jau jis nefa jerbosavo. Jermalai 
buvo ne menkas smūgis, o mainieriams 
gardaus juoko.

Antanas gal visai ir tikėtis nesitikėjo 
gauti tokį tiesioginį klausimą, kad lyg ir 
susimaišė ir nežinojo nė kaip pradėti 
aiškinti. Bet pagaliau visgi pasisakė, 
tik prašė niekam apie tai nekalbėti ir

— Tenai pinigų mokėti už darbą nie
kam nereikia, bet reikia turėti bent 
tūkstantį dolerių ir padėti į tam tikrą 
miestelyje banką, tai ir viskas — užbai
gė aiškinti.

— Bet kaip gi galima tik padėjus tūk
stantį dolerių į banką ir jau gauti dar
bą be niekur nieko?

— Padėjus pinigus į tam tikrą ban
ką ( jis suminėjo ir banko vardą) ir pa
prašyti pas banko kasierių raščiuko, kai
po liudijimo vyriausiam tos kasyklos už- 
veizdai, kad tu esi to banko depozito- 
rius su tūkstančiu dolerių, tai-viskas ką 
reikia padaryti — plačiau išaiškino An
tanas.

Vėliau dalykas išsiaiškino šitaip: Tri
lypė (Triple Colliery) kasykla radosi 
tarpe dvieių miestelių: Rushville mies
telio ir Johnsonville miestelio. Bankas 
buvo dar tik keli metai atsidaręs savo 
biznį pačiame Rushville miestelio cent
re su mažai kapitalo, tačiau bankas au
go, kaip ant mielių. Banko stambiu šėri- 
ninku buvo minėtos kasyklos vyriau
sias užveizda, tūlas Thomas,' o jojo žen
tas — banko kasieHumi. Kasykla dide
lė: dirbo virš dviejų tūkstančių darbi
ninkų ir jąu buvo modernizuota pagal 
tų laikų techniką. Trys gilūs šuliniai 
(“shafts”) ir keli nusileidimai; dirbo pa
čius geriausius anglies sluoksnius, o pra
stesnius dar tik atidarinėjo. Dirbo Dia
mond vain, Fourteen feet vain ir 
vain.

Clark

(Bus daugiau)

3 ptul. Laisvė (Liberty) Antrad., kovo (March) 19, 1957-

Notice is hereby given that license number 
L-I5I5 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
51-1? 43rd ave., Woodside. JOHN TIETJEN.

K-10

Notice is hereby given that license number 
L-357 has bean issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off.premises consumption at 
22O-3C Merrick road, Laurelton. JOHN LUERS- 
SEN dba Luerssen & Son. BT-ml7

Rengėjai

PRANEŠIMAI

Notice is hereby gfven that license number 
L-1575 has been issued to> the unorsigned 
to soli wino and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
64-23 Broadway, Woodsido. FAIRWAY LI
QUORS, Inc. K-10

Notice is hereby given that licens-a number 
L-1747 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off.premises consumption at 
39-39 48 ave., Long Island City. MILTON H. 
& MURIEL M. QUARTZ BRW-mt7

Notice is hereby given that license number 
L-5513 has bqpn issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the AlcohoJJc Beverage 
Control Law for off.premises consumption at 
87-50 169 st., Jamaica. LILLIAN ROTH BT-ml7

/

įvyks
Klubo
Nariai

CLEVELAND. OHIO
LLD 22 kp. susirinkimas 

kovo 22 d., 7:30 v. v. LDS 
. salėje, 9305 St. Clair Ave.

kviečiami dalyvauti, nes reikės iš
rinkti delegatus į LLD 15-tos Ap
skrities konferenciją. Taipgi, kurie 
dąį^nesato užsimokėję, ateikite ir 
užsimokėkite, nelaukite iki metų 
pabaigos. Komitetas. (52-54)

Notice is hereby given that licenso numbor 
L-702 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic. Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
188-12 Union tpke., Flushing. DAVID WID- 
ROW dba Scher Liquors. K-mar

BROCKTON, MASS.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
6-ta kuopa rengia draugišką vaka
rą, kuris įvyks Kovo-March 23 d., 
Lietuvių Tautiško Namo apatinėje . 
salėje, pradžia ''7-tą vai. vakare. 
Bus namie gamintų valgių ii' šil
tų gėrimų. Visi bus sočiai pamy
lėti už visai mažą atlyginimą. Pa
sitarsime mūsų spaudos reikalais ir 
dėl ateinančios vasaros piknikų. 
Prašome visus atsilankyti — vieti
nius ir iš apylinkes.

Rengimo Komisija
(54-56)

MEDUS
Jeigu dar nepaisitraukėte Natų- 

ralio Raudonų Dobilų Medaus iš 
Thomsono, tai skubiai siųskite už
sakymą. Medus yra sveikiau val
gyti negu baltas cukrus.

Medus ir citrino sultys, arba Sage 
'Pea ir medus, pagelbsti nuo šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro nešil
dyto Naturalio medaus.
(kvorta) $1.35.

svarai

5 svarai, puse galiono, $2.50.
10 svarų (galionas) $4.70.

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas
.. J. W. THOMSON

RED 1/ RtA 32, N. Franklin, Conn.

Notice is hereby given that license number 
L-351 has been issued to tho undersigned 
to sell liquor and wino at retail in a pack
age store under the Alcoholic ' Boverage 
Control Law for off premise consumption at 
74-13 Roosevelt ave., Jackson Heights. B. 
MEYEROWITZ, M. ROLLER and P. REXON 
dba Dowd's Wine and Liquor, K-mar

Notice is hereby given that license number 
L-i8 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
136-15 Roosevelt ave., Flushing. Arthur F.sch- 
man and Rose Spixak as Executors under the 
will of Emil B. Spivak dec'd. K

Notice <s hereby given that license number 
L-1773 has been issued to the undersigned 
tj sell wine and liquor at retail In a pack
age store under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise? consumption at 
44-24 Lawrence sti, Flushing. RICHARD BOG
GIO dba Bluebird Package Liquor Store. K-10

Notice is horoby given that license number 
L-1785 has been issued to tho undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at' 
205-05 Jamaica ave., Hollis. NATHAN RICH
STONE and JOSEPH SURAN dba Richy's 
Wine and Liquor. K-10

Notice Is hereby given that licenso number 
L-1793 has boon issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age storą under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
271-19 Union turnpike, New Hyde Park. 
LAKEVILLE WINES AND LIQUORS, Inc. K-10

Notice Is hereby given that licenso number . 
L-1849 has bean issued to tho unaersignecl 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
94-48,z50 222nd st., Queens Village. ALEX 
SHAPIRO and SOL SPRECHER dba Lou's Li
quor Shop. k K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5024 has been Issued to tho undersigned 
to. soil wine and liquor at retail in a pack- 
ag-a store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
201-03 Northern blvd.į Bayside. MARIA 
STREETR and ALICE GLEASON and BEA
TRICE STREETER dba Bayside Liquor Store.

K-)0

Notice is hereby given that license number 
L-5028 'has been issued to th-a undersigned 
to sell wine, and liquor at retail In a paclc- 
«ga store under the Alcoholic Beverage 

o.ntrol Law for off premises consumption at 
35-32 149th place, Flushing. JOSEPH* SOL
TIS. ■ . 1 K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5104 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for off.premises consumption at 
91-06 43 ave., Eimhurst. OCTAVE G. SEN- 
TENAL BT-ml7

Notice is hereby given that license number 
L-5569 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and winq, at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premises consumption at 
33-11 105 st., Corona. MEREDITH M. BOR
DEN & CHARLES CRAWFORD dba Borden 
& Crawford. BT-ml7

Notice is hereby given that license number 
L-1787 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic .Beverage 
Control Law for off-premises consumption at 
43-47 44 st., Sunnyside. CARL FARRUGGIA 
dba Carl's Wines & Liquors BT-ml7

Notice 1: hereby qiven that licensa number 
L-836 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premises consumption at 
41-08 34 ave., Astoria. ISIDORE GREEN

8T-ml7

Notice is hereby given that licenw number 
L-96 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in. a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premises consumption at 
145-08 Liberty ave., Jamaica. JEROME J. 
CONNOLLY dba Jamaica Liquor Center

Aml7

Notice is hereby given that license number 
L-I64I has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age 'store under rhe Alcoholic Beverage 
Control Law tor off.premises consumption at 
i 17-43 Farmers blvd., St.' Albans. JAMES 
C-KADY dba Grady's Wine & Liquor Store

* Ami/

Notice is hereby given that license number 
L-5o3l has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law tor o<t-premlses consumption at 
174-03 Linden blvd., St. Albans, HUGO 
FREY Aml7

Notice is hereby given that license number 
L-1348 has been Issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 

HARRY 
Liquor 
A-mar

211-57 Jamaica avo., Queens Village. 
E. REICH dba Harry's Wino and 
Store.

Notice is hereby given that license 
L-237 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine*at retail tn a pack
age/ store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption, at 
80-14 Eliot aVe., Elmhurst. ABRAHAM NEED
LEMAN and'JACK JAFFE dba McClosleey's 
Wines and Liquors. ; BRW

number

. Y■ 't '' * • >, , . ' X . c '• t; ■■ . i ■ ...»:.
‘ ■A* *t'‘ fH iVL.r’l'’ i ‘T> 'rer- 'T-V r w9*.<4r."r fjTF

Notico 
4RL-3u27 
to seil Liquor, win-a ana beer at rerail tu a 
Kusiaurant under the Aiconouc ooveiage 
Uoniroi caw tor on premises consumption at 
3U-U7 ttroauway, Astoria. BtKlnA nuMMtl 
aba Broaaway'-tavern.'

NOTICE is hereby given that 
8430 has been issued to tne 
to sell beer, wine and liquor 
a resrauran't under the Aicohpiic leverage 
Control low for on premise consumption at 
218-30 Merrick rd., bpringtieid Gardens. 
aLfkED P. PORTAL dba Al's tavern. BRW

NOTICE is hereby given ttwt license 4RL- 
5437 nas been issued to tne undersigned 
to sell beer, wine and liquor ar retail in 
a restaurant uqaer pe Aicunolic. beverage 
Control caw tor on premise consumption at 
127-19 Merrick rd., St. Albans. hJIAIt Or 
JOHN T. WAKD dPa Ward s tavern. BT

BKW-m3l

license 4RL- 
unoersigned , 

at reran in

NOTICE is hereby .given that license 4RL- 
65i3 nas been tssuea to tne undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a rasrauranr under tho Alcoholic beverage 
Control Law tor on premise consumption at 
2bb-4i Jamaica ave,, Fiotal 
VICTORIA 
rant.

ave,, 
E. ZINA dba

is hereby given 
been issued to

tark Queens. 
Frraside Kosta u-

BRW

that license 4RL- . 
the undersigned

NOTICE 
6377 has 
to sell beur, wine and liquor at retail In 
'a resiaurant under, tne Alcoholic beverage 
Conrrgi caw tor on premise consumption at 
183-03 Horace Harding bivd., Fiusnlng, 
CHARLES 5ChROED^< aba Charles Bar and 
Grill BRW

i

Notice is hereby given that license number 
L-463 has been issued to tho Undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Aiconouc Beverage 
Control Law tor oft premise consumption at 
188-28 Jamaica ave., Hollis. ANNA L FITZ
GERALD. C-sner

Notice is hereby given that license number 
L-260 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wme at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law tor off premise consumption at 
38-15 23 ave., Long Island City. JOSEPH 
KRONSTEIN Ex. Est. of Harry Kronstein. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-174 has been issued to*the undersigned 
to sell liquor and wme at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law tor off premise consumption at 
91-14 Sutphin blvd.. Jamaica. RAE LEV dba 
Henry's Wine and Liquor Store. BT

Notice is hereby given that license number . 
L-457 has been issued to tho undersigned 
to sell liquor and wine at retail In a pack
age store under the Alcoholic Boverego 
Control Law for off promise consumption at 
100-07' Metropolitan ave., Forest Hills. ASHER- 
TILLIE ZAFRAN dba Metro Wines-UquorT. BT

Notice is hereby given that licence number 
LL-53 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
the Alcoholic Beverage Control Low. DI
STILLED BRANDS, Inc., 26015 Fourth st., 
Long Island City. ' BRW

Notice is hereby given that license number 
L-1340 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
24-39 Steinway st., Long Island City. FRANK 
RUZICKA Jr. BT

NOTICE is hereby given that llcama 4RL- 
6981 has been issued to the undersigned 
to sell baer, wine and liquor at retail In 
a restaurant under the Alcoholic Baveraga 
Control Law for on premise consumption at 
163-01 Horace Harding boulevard. Flushing. 
HENRY J. KOLNOSKI. C-mar

Notice Is hereby given that license number 
4CL-25 has baen Issued to the understated 
to sell liquor at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for on promise con
sumption In Forest Hills Stedlum, forest 
Hills. THE WEST SIDE TENNIS CLUB. IT 

' Notice it hereby given that license number 
L-5774 hes been issued to the unrtentyred * 
to sell liquor and wine at retail In < peck
age store under the Alcoholic Beverege 
Control Law for off premise consumption el 
83-25 Roosevelt ave., Jackion Heights. •!- 
GMO'S LIQUORS, Inc. C-met

, . . f. .

■



New Jersey naujienos
. Aplankius gerus draugus- 

kaimynus newjerziecius

Tai buvo dar pabaigoje 
praeitų metų. Pirmiausia su
stojau pas Helen Vinicks ir 
Povilą Gasparą, kuris ilgus 
metus buvo sietynietis ir tari
mų sekr., taipgi ir LDS 8 k p. 
narys ir darbuotojas, Alenutė 
nesijaučia gerai, širdis sušlu
buoja. 

v i
Su Povilu leidomės toliau. 

Sustojom pas mano seserį El
ziutę. Tai mano jauniausia se
suo, kuri gyvena Maplewood,- 
N. J. Ligonė taipgi yra narė 
LDS 8 k p. Nežiūrint daktarų 
pastangų, sveikata negrįžta. 
Gaila man jos'

Iš čia atsidūrėm pas drau
gą Miškeliūną, kuris jau pa
siekęs 8 1 metus. Ir kaip nusi- 
džiaug'iatf, kad jis gerai atro
do, nors kiek laiko atgal daž
nai sirginėjo. Draugas i\Iiške-
kūnas savo laikais buvo meni- kas pagelbsti, 
ninkas. Kaipo geras aktorius- 
mėgėjas jis vaidindavo 
velioniu J.. Kačergiu gan 
uiai, tarpe 1910 ir 1920 
kais. Vienu tarpu buvo 
Sietyno Choro mokytoju.

Pasiėmę ' draugą Miški 
na nuvykom pas Mikoią žoly-1 
ną, kuri skaudi liga kankinai 
jau keleris metus. Labai gaila ! 
to drąugo, su kuriuo irgi vei
kėm kartu net nuo 1909 me
tų. Buvo labai geras veikėjas ‘

Susilaukėm geru kaimynų
Juozas ir Anna Staneliai 

jau nuo praeitų metų apsigy
veno Short Hill, N. J. Tai gra
ži gamtiniai vieta, apgyventa 
vien pasiturinčiais žmonėmis. 
Namas erdvus, plytinis, prie 
gero kelio, tik apie mylia nuo 
mažo miestelio, 
i

Millburn, N. 
ir apie tiek pat nuo mūsų 
ingston, kur jau* gyvenam 

nuo 1920 metų. Draugai Sta
seliai labai draugiški žmones, 
geri dainininkai-aktoriai, seni 
sietyniečiai progreso mylėto
jai.

Gaila, kad jų sūnų Eugene 
ištiko nelaimę, nuo kurios dar 
nėra gerai susveikęs, bot eina 
vis gerjm.

Mūsų gera draugė ir kai- 
minka, LDS 17 kuopos narė 
Tyliūniene taipgi jau apie me
tai laiko nesveikuoja. Daug

. - - - — ------------------------------------------ --------- ■ T »
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LIETUVIU TARPE

N. Pakalniškis mus 
apdovanojo

Jau buvo šioje vietoje r
ta, " kad buvęs “Laisvę

BROOKLYN, N. Y.

Jau treji,metai, kai mus apleido

“ ! Dublino majoro senelis

AIDO CHORAS
Šurum burum

pa- 
įvyks

kalniškis buvo nuvykęs į savo 
broli,o Prano Pakalniškio duk- 

j terš vestuves. Clearwater, Fla.
Grįždamas į Chicagą, kur

siuntė “Laisves” štabui ska
nią dovaną — citrinių vaisių 
beskę. Išdalinusi gautąją do
vaną, Lilija sako, kad jos pa
kako visiems dienraščio, taip
gi ir 
kams.

Dūkui Nikiui už šią dovaną. 
, . , 'Smagu, kad jus dar vis mū-Daktarų n- net ligoninių teko i c(| n(,pamil.slat(, ir (lar> pr.ic 

progos, mus apdovanojate.

LDS raštinės darbinin-

Jai aplankyti ir veik mažai 
bet visgi turi- 
ai-tėjant pava-

visą savo gyvenimą pašventęs 
darbo liaudžiai.

Po to neteko daugiau lan- kadangi šiuos 
kyti draugus, nes ir pats sune- 
galūjau, net . laikraštį skaityti;
ar ką parašyti pasidarė su n-I juo 
kus darbas.

•ne vilties, kad 
sariui, šiltesniu 
ta susitvarkys.

Del jos ligos sunkiau ir 
Walteriui Tyliūnui. Jis turi 

įdirbti ilgas valandas kaip ka- 
; rų taisytojas mokanikas ir tuo 
i pačiu kartu pargrįžęs iš dar- 
I bo maistą pasigamint ir na- 
: mus apžiūrėt. O dirbti ilgas 
valandas reikia, nes daktaram 
ir ligoninėms apmokėt išlaidos 
nemažos. Tiesa, mano žmona 

, irgi aplanko savo kaiminką li
gonę šį bei tą pagelbėt, bet 
šiuo tarpu ir jai sunkiau, nes 
ii- savo namuose veik tas pat, 

žodžius rašan
tis irgi nesijaučia gerai.

Mes visi linkimo visiems 
greičiau pasveikti.'

George Albinas

Geros žinios iŠ Lietuvos

keturias 
Jie rašo, 
nuolatos 

nuosavus
us ir maisto pakankamai, 

trūkumas,

Motiejus Dobinis, “Laisves” 
įstaigą ketvirtadienį aplan
kęs, pasigyrė, kad jis gauna 
daug laiškų iš Lietuvos.

Lietuvoje jis turi 
seseris ir vieną brolį, 
kad jų gyvenimas 
ter/gerėja. Visi turi 
na'
tik) drapanų yra 
bet su laiku ir to trūkumo ne
bejaus.

Viena sesuo buvusi išsiųsta 
į Sibirą, bet dabar grįžo na
mo, atgavo savo gyvenvietę ir 
gerai gyvena.

Gyvena kolūkiuose. Jo bro
lis yra kolūkio gyvulių prižiū-

Tai smagios Dobiniui žinios.

PETRAS MIKALAUS

Kovo niėnuo, gimstančio pavasario grožis, visą 
gyveninių buvo liūdnas po to, kai kovo 14, vos 
pagyvenęs 15 metų, mirė Petrukas Mikalaus. 
Liūdesys skaudžiai pasinaujino kovo 17 mirus 
Petrui Mikalaus.

Albina Mikalaus, žmona.
Stefanija Cedronienė, pusseserė.

Įvairių universitetų ir 
kolegijų studentai nori 

sjfinti civilines teises
’Kuomet praeitą savaitę 

Queens kolegijos administra
torius Garvey ir paskui pen
kių miesto kolegijų adminis
tratoriai uždraudė komunistui 
Gates kalbėti studentų mitin
ge, jie menkai žinojo, kokią 
protestų audrą tas draudimas 
sukels. Jie dar menkiau žino
jo, kad jie faktinai savo drau
dimais skatina studentus bur
bs. vienytis į veiklą už civili
nes teises.

konfe- 
teises. 

puikus.

Aido Choro draugiškas 
silinksminimo vakaras 
kovo 23 d., šio šeštadienio va
karą, Liberty Auditorijoje, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y. Tai bus tas 
vadinamasis šurum burum.

Choriečiai smarkiai ruošiasi 
prie šio pokilio. Duos skanių 
užkandžių: hamės, silkių, 
skanaus sūrio, kavos, pyragų. 
Pyragai bus skanūs, nes kelios 
aidietės žadėjo juos iškepti, 
tai bus skirtingų pyragų.

Taipgi, bus vykdomos viso
kios žaismės ir bus viskas taip, 
kaip būdavo gerose lietuviš
kose vakaruškose. Bus lietu
viška muzika.

Aido Choras mums visada 
padainuoja. O mes visi myli
me dainas, tai ir'šiame paren
gime padainuos 
lių. Tikiu, kad 
M. Stensler bus 
šus dainomis 
publiką.

Aido Choras turi daug nuo
širdžių rėmėjų, kurie pare
mia chorą visais galimais bū
dais: atsilankyclami į choro 
parengimus, dovanodami do
lerį kitą į choro iždą.

Mes visi mylime dainas 
bendrai meną, progresį. 
žangą, tai ir privalome 
remti tą; gražų, garbingą

emigravo iš Lietuvos....
Visą praeitą savaitgalį 

New Yorko spauda daug rasė 
apie svečią iš Airijos, to kraš
to sostinės majorą Robertą* 
Briscoe, kuris atvyko čia daly
vauti šv. Patriko dienos para
de. Apie jį tiek rašyta. 
Briscoe tam tikras-^ 
nas: jis pirmas airių 
žydų kilmės majoras, 
giją praktikuojantis

gražių daine- 
choro vedėja 
gerai pasiruo- 

palinksminti

LAIŠKAI IŠ
Vincas Eidukairis rašo 

Petrui Bieliauskui, Rich
mond Hill, N. Y., sekamai:

Mieli giminaičiai:
Vėl prabėgo eilė metų. 

Šių visų metų bėgyje daug 
kas pasikeitė ne tik mūsų 
šalies gyvenime, bet ir mū
sų šeimoje. Tikiuosi, jog 
jums bus įdomu vėl suži
noti kai ką apie savo pus
seserę, -t. y. mūsų manytę.

Šiuo metu mamytė gyve
na Vilniuje pas savo duk
rą, kuri ten dirba prie ra
dijo valandos užsienio lie
tuviams. Ten ji dirbo ke
letą metų redakcijoje ir 
ruošdavo laidas, šiuo, metu 
dirba “Tarybinė1 Moteris” 
redakcijoje ir kartu studi
juoja žurnalistiką. Mama 
ten gyvena jau nuo 1951 
metų, kuomet duktė baigė 
mokytis ir įstojo dirbti Vil
niuje. Be to, gauna ir pen
siją. Jos ten įsikūrę ne
blogai, pragyvenimui lėšų 
pakanka, butas su reikia
mais patogumais. Jos ten 
turi ir anūkų. Sesutė, ku
ri dirba Vilniuje, ištekėjo 
jau netoli 10 metų atgal, 
bet su vyru gyveno ne
ilgai, apič" pusę metų, tai 
buvo 1947 metais, . kuomet 
dar siautė likusieji po ka
ro visokį nusikaltėliai ir jos 
vyrą Lazdijų apylinkėse 
nužudė-4-nukankino pačiais 
žiauriaisiais būdais. Jai 
liko dukra, kuri šiuo me
tu jau ' eina į mokyklą.

Aš taip pat keletą metų 
mokiausi Vilniuje žemės 
ūkio mokykloje ir įsigijau 
agronomo specialybę ir jau 
ketvirti metai dirbu kol
ūkyje Mickevičiaus-Kapsu
ko vardo, Būdviečių kaime.

I

Šis kraštas ypatingai bu
vo ,,paliestas karo audros. 
Net ir šiandien dar yra 
maža žmonių ir trūksta 
darbo rankų, -bet kadangi 
dauguma ūkio darbų atlie
kama mechanizuotu būdu, 
Žmonių mažiau reikia.

Kartais paklausom ir iš

LIETUVOS Penkias valandas žuvavo, 
vieną žuvį pagavo

Ketvirtadienį Jonas Grybas
Jurgis Bernotas norėjo pa- 

, įsirodyti gerais žuvininkais, 
posteringau-I parvilkti

jūsų pusės agresyvios va-| 
landėlės ir pasijuokiant, i siundyti gerais 
kaip Urvikis posteringau-1 parvilkti pilną maišą žuvų į 
ja visokias nes ą m ones, j Liberty Auditoriją.
Kartais pagalvoji, koks yra | Jie nuvažiavo į pajūrį ir 
būdingas kontrastas tarpjrnt Cross 
jų ir mūsiškio radijo duo
damu valandėlių užsienio 
lietuviams, kuriose bųna 
tai, kuo žmogus galėtum 
prisiminti savo kraštą, dai
nas, muziką, suprasti kuo 
cry vena ir ką kurie stato 
savo Tarybinėje Tėvynėje. 
Skirtingas gi balsas 
anapus balos,” kaip 
mus žmonės sako. Ten 
na šmeižtų, kurstymo, 
ra ko ten klausytis.

Mūsų kolūkyje dar nėra 
viskas galutinai sutvarky
ta, trūksta dar kai kurių 
pastatų, bet turime ir mo
kyklą ir skaityklą-bibliote- 
ką, beveik kiekvienas turi 
radijo aparatą, ruoš i am 
meno saviveiklos pasirody
mus. Bendrai paėmus ir 
palyginus ’su buržuazijos 
metais, valstiečiai šiuo me
tu daug lengviau ir ma
žiau dirba ir sočiau paval
go ir geriau ir gražiau ap
sirėdė ir kas kartas yra 
pasiekiami geresni laimė
jimai, einama pirmyn.

V incas Eidii ka i t is 
Kybartų rajonas

; Bay tilto išlaukė 
net penkias valandas. ’ Bet vi
so labo tik viena žuvis pasi-j 
taikė prikibti ant J. Grybo | 
meškerės. Parsivežęs tą žuvį j 
jis iškepė ir visi pasisotinome 
taip, 
trim 
čius

Bet taip dalykai išėjo. Pra
eitą savaitę pas mus jau' bu
vo rašyta apie protesto mitin
gą Queens kolegijoje, taipgi, 
kad Columbia universiteto net 
trys studentų: grupės, įskai
tant socialdemokratinį jauni
mo Dėbso vardo klubą, pa
kvietė Gatesą kalbėti.

Dabar pranešama,, kad da
lykas tuomi toli neužsibaigė. 
Dėbso klubas pakvietė kitų 
kolegijų ir universitetų stu-

dentus laikyti bendrą 
renciją apie civilines 
Atsiliepimas buvo
Hunter kolegijos studentų ta
ryba ėmėsi kvietimą svarsty
ti, Sarah Lawrence kolegijos 
kelios grupės, tarp jų Studen
tai už Demokratinę Akciją 
(Demokratų 1 i b e raliniam 
sparnui artima grupė) priėmė 
kvietimą. Kvietimą taipgi pri
ėmė Queens kolegijos kairus 
Marksistinis klubas ir eilė ki
tų studentų grupių, tarp jų 
NAACP (Negrų pažangos 
susivienijimo klubai). Tokiu 
būdu draudimas komunistui 
kalbėti sukėlė kaip tik prie
šingą atgarsį studentuose, ne
gu tikėjosi administracijos: 
steigiasi kaip ir vieningas 
frontas už civilinėj teises, į 
kurį įeina kartu komunistai 
(veikią marksistiniuose klu
buose), socialistai (kaip tai 
Dėbso klubo nariai) ir libera
liniai studentai.

nes 
fenome- 
sostinės 
net reli- 

žydas,
betgi laimėjęs rinkimuose ma
joro vietą mieste, kuris 
procentais katalikiškas, 
proc. protestantiškas ir 
mažiau 1 proc. žydiškas.

“Times” įdėjo platesnę* 
Brięcoe biografiją, kurioje, 
tarp kitko, sako, kad jis pats# 
gimė Dubline, Airijoje, bet jo 
senelis Airijon imigravo iš 
Lietuvos 1860 metais.

Briscoe po pirmo pasaulinio 
karo metu priklausė nelega- 
lei airių načionaliatų armijai 
(IRA), kuri kdvojo prieš bri-. 
tus. Paskui jis perėjo nuosai- 
kesnėn De Valeros vadovau
jamoji partijom Fianna Fail ir 
buvo jos deputatu parlamente 
nuo 1926 iki neseniai, kai ta-A« 
po išrinktas miesto majoru. •

1923 
pė kitų 
silankė 
įsiveržė

6 
tik

pas

ne-

PUSDIENIO STREIKAS
Brooklyno uosto darbinin

kų unijos viršyla T. Anastasia 
įsakė 12,000 darbininkų penk
tadienį pusę dienos, nedirbti, 
bet visiems susirinkti į unijos 
mitingą, kad aptarti tarp lai
vų kompanijų ir unijos nesuti
kimus.

Visa kacyy šeima teisme
14 gyventojų pasirašė tei

sėjui reikalavimą, kad James 
Caulis, pensionierius karo ve
teranas, sumažintų savo kačių 
skaičių, hes jos per daug 
triukšmo kelia., Caulis teis
mui aiškinasi, kad jis negali 
jų sumažinti, nes jos sudaro 
pilną šeimą*: katinas, katė ir 
du jų vaikai, ir visi linksmai 
Pas jj gyvena.

kaip Kristus kadaise 
žuvim prisotino tūkstan- 
žmonių.

Aidietis A. Dagis tapo 
sužeistas San Francisco

Brooklyno Moterims
Moterų klubo labai' svarbus 

susirinkimas Įvyks kovo 21-os 
vakarą, Auditorijoj. Visos ne
les

ir 
jJa- 
pa- 

dar-

jauAido Choras kviečia 
nūs, senus ir ne labai senus, 
ateiti į šį gražų parėngimą. O 
yra užtikrinta, kad gausit 
viską, kas paminėta.

Ateikit į šurum burum.

tą

metais Briscoe ir gru* 
airių nacionalistų ap- < 
New Yorke. Ten jie* 

Į Airijos konsulatą,
protestuodami prieš faktą, 
kad Airijos respublika nepa
deda IRA kovotojams prieš 
britus. Tūlas policijos leite
nantas Geganas tada Briscoe 
ištempė iš konsulato. Praeitą 
šeštadienį Geganas, dabar 82 
metų eks - policininkas, Šv. 
Patriko parado metu priėjo 
prie Briscoe, priminė jam tą 
atsitikimą ir pasisveikino su 
juom.

“Laisvės” k o r es p o n d e ntas
K. Alvinas rašo, kad San 

Francisco mieste Adomą Da
gį ištiko nelaimė. Automobi
lis einantį skersai gatvę per
mušė ir abi kojas sulaužė. Da
bar jis randasi ligoninėje.

Adomas Dagis yra Brookly
no apylinkėje plačiai žinomas. 
Per daugelį metų jis dainuo
davo Aido’ Chore, taipgi tan
kiai vaidindavo perstatymuo
se. ’

Prieš kiek laiko jis apleido 
Brooklyną ir išvyko į San 
Francisco. Pasirodo, kad jam 
ten patiko, tai ir pastoviai ap
sigyveno. Rašydamas Brook-, 
lynan dar jis pakviečia ir ki
tus į San Francisco važiuoti.

Gaila, kad ten tokia di
džiulė nelaimė jį ištiko. Lin
kime jam kantriai perkentėti 
tas kančias, greitai pagyti ir 
vėl pažangiajame veikime da
lyvauti.

J.

Rep.

PAMIŠĖLIS TĖVĄ 
SUPJAUSTĖ

Forest Hills gyventojas 
gėlo Greco užpuolė savo tėvą 
ir baisiai supjaustė. Jo tėvas 
guli ligoninėje kritiškoje pa
dėtyje. Prieš 6 savaites Ange
lo buvo-paleistas iš proto ligų 
ligoninės kaip pilnai pagijęs.

An-

Politikierių/ ir gembleris 
sunkiai serga

James Hines, buvęs Tam
many Hali vadas, vėliau susi
dėjęs su gembleriais, dabar 
ligoninėje sunkiai serga. Už 
gemblerystę jis išbuvo* apie 4 
metus kalėjime, Dabar yra 81 
metų: amžiaus.

prašomos dalyvauti.
Valdyba

SERGA
Juozas Petrikonis buvo 

operuotas
Ilgametis So. Brooklyno gy

ventojas Juozas Petrikonis 
(Petrick) randasi Midtown 
ligoninėj jau ketvirta savaitė. 
Trys savaitės atgal jis buvo 
operuotas ant vidurių. Dabar 
jaučiasi prastai, atrodo silp
nas, valgyti nieko negali.

Petrikonis yra LDS 50 kuo
pos narys ir ilgametis dienraš
čio “Laisvės” skaitytojas.

Būtų gerai, kad j o pažįsta
mi atlankytų, 
kas:

sas:

2—4 vai. 
vakare. 
309 E.

Šią žinią 
d. J. Weiss, 
k ė.

Lankymo lai- 
dieną, 7—8 

Ligoninės adre- 
49 St., New Yor-

telefonu pranešė
kuris ligoni lan-

Ne visi gaus polio čiepy
Polio čiepų administrato

rius Dr. Frant sako, kad dėl 
čiepų trūkumo pirmausią čie- 
pijami vaikai, o vėliau bus 
čiepijami suaugę iki 40 metų 
amžiaus.

50 maudėsi Coney Islande
Ketvirtadienį buvo čia taip 

šilta, kad apie 200 suvyk© į 
Coney Islandą pagulėti ant 
smilčių ir gauti saulės spin
dulių, apie 50 maudėsi šalta
me vandenyje, o ąpie 10,000 
tą viską stebėjo.

New Yorko spaudoje
Niekad pirmiau laikraščiai 

New Yorke nepriminė Veng
rijos nacionalinės šventės, su
kakties nuo tos dienos 1848- 
ąis metais, kovo 15, kuomet 
Vengrijos patrijotai po poeto 
Pe.tofio ir sukilimo vado Kos- 
sutho vadovybe sukilo prieš 
Austrijos Hapsburgus.

Bet šiemet apie tas sukak
tuves New Yorko -spaudoje 
rašyta tiek, ir tiek. Jau savai
tės atgal pradėta spėlioti, kad 
gal Budapešte minint tą šven
tę prasidės kitas sukilimas. 
Mat, nuraminti vengrus Haps- 
burgams padėjo Rusijos caro 
kariuomenė. Reakciniai ele
mentai Vengrijoje, manė New 
Yorko geltonlapiai, įstengs 
,tuo faktorium pasinaudoti, 
kad sukelti išstojimus prieš 
krašte esančią įarybinę ka
riuomenę ir p 
re vol i u cinę-/vMd žią

Gaisras nusiaubė 13 
Harlemo pastatų, bet 

visi tapo išgelbėti 
? r ’ * ' • .Praeitą savaitgalį Harleme 

siautė didelis gaisras, kuria
me ugnis nusiaubė 13 pastatų 
lūšnyną apylinkėje. Tai buvo 
namai, iš kurių jau buvo pra
dėta kraustyti gyventojus į 
kitus apartmentus, taip, kad 
nebuvo didelio susikimšimo. 
Gal todėl ir pasisekė išgelbėti 
visus užsidegusių namų gy
ventojus. Paprastai tokiuose 
gaisruose lūšnynų apylinkėse 
žūsta daug žmonių.

Gaisras prasidėjo viename 
lūšyje, kur darbininkai aceti
leno liedintoju ardė’ pastatą.

Buvo manyta, kad gaisras 
gali plėstis ir toliau ir žmonės 
buvo iškraustyti iš aplinkinių 
namų trijų blokų plotyje.

Mire elektros kėdėje
MacDonald Browne numa

rintas elektros kėdėje Sing 
Sing kalėjime už tai, kad jis 
mirtinai subadė 17 metų jau
nuolį T. Callahan.

ios Vengrijos

Bet iš to niekas neišėjo. 
New Yorko spauda tiktai iš
garsino Vengrijos tautinę 
šventu, kurią su dideliu iškil
mingumu šventė Liaudies 
V engrija.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
Direktorius

•w**ue*

426 Lafayette St
Newark 5, »N. J.
MArket 2-5172

I «hM-M**4*M*»************

. /
POLIO ČIEPAI JUODAJAME 

TURGUJE
4 

teis< 
Jose 

gavęs 
polio čiepų už $12 Argenti* 
non pasiuntęs ir gavęs $270. 
Nužiūrima, kad yra ir dau
giau tokių, kurie pinigaujasi 
tuos čiepus parduodam] juo
dajame turguje.

Brooklyno federalin 
nfan pristatytas tūlas 
Benchimol, kuris čia

Publika neturėtų tylėti

Rašytojas ir kritikas Gil
bert Seldes Žako, kad radio iį 
televizijos programos didelėje 
daugumoje yra. nuobodžios. 
Bet kalta publika, jis sako,, 
kad tyli, nereikalauja geres
nių programų.

KAIMYNAI IŠGELBĖJO , 
LIGONĮ Išf GAISRO 

, * Vito lacono, pusiau paraly
žiuotas, buvo kaimynų išneš- , 
tas iš gaisro, kuomet jo apart- 
mentas užsidegė. )

Brooįdynas iš anksto ruošiasi' » 
darbui sukelti Laisvei $10,000 , ,

ROEBLING PLUMBING & 
HEATING CO., INC.

Gesiniai ir elektros- pečiai. 
Visą šildymo sistemą įvedam. 
Specialistai namų, industrijos ir 
fabriko darbų. Išmokesčiai. 
EVergreen 8-1438. Vakarais TW. 
7-2054

892 So. 2nd St., B’klyn.

BALANDŽIO 13 APRIL: ? 
'» 

Bus graži dainų programa ir busj J 
duodama bufetinė vakarienė. ' • 

Pradžia 6-tą vai. vakare Į J-’
įėjimas Nemokamai ' •

LIBERTY AUDITORIUM
110-12 Atlantic Avenue 

Richmond HUI, N. Y.

ATSIMINIMAI 
ir » 

Dabartis
Paraše L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darl^ 
žmonijai.

Knyga iš 304 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

• 'Rengėjai kviečia visus Didžiojoj 
L New Yorko ir apylinkės apšvie-i 
Į J tos brangintojus jsitėmyti dieną;
< i ir dalyvauti šiame parengime. <

Lietuvių Kalbos

Žodynas
Išleistas Lietuvoje, 990 pusią 
pių, kaina $5 00. Kartu su už
sakymu prašome prisiųsti ii 
pinigus.

Laisve
110-12 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N. Y.

4 puti. Laisvi (Liberty) Antrad




