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Tikrai stebėtina yra mūsų 
Lietuvių Literatūros Draugija. 
Puikiai ji gyvuoja, milžiniškus 
apšvietos ir kultūros darbus ji 
atlieka. Kiekviena jos kuopa 
savo kolonijoje yra demokra
tinio sąjūdžio siela ir širdis.

Nekantriai laukiame suva
žiavimo, kuris įvyks kovo 29 
dieną, Brooklyne. Delegatus 
jau beveik visos kuopos išrin
ko. Kai kurios kuopos žada 
suvažiavimą gražiai pasveikin
ti. Brooklyno pirmoji kuopa iš
rinko veiklių narių komisiją 
parinkti suvažiavimui pasvei
kinimų

★ ★ ★
Bet mane stebimi kai kurių 

kuopų bei draugų organizaci
nis neapdairumas. Jie mano, 
kad tokia organizacija gali 
gyventi “dvasia šventa.“ Te
gu) viskas pabrango kelerio
pai nuo 1915 metų, kai Drau
gija susiorganizavo, bet, jų su
pratimu, mūsų Draugija turi 
taip pat visko nariams duoti ir 
išsiversti finansiškai su ta pa
čia $1.59 metine duokle.

štai Draugijos suvažiavimas. 
Susirinko kuopa. Pinigų ji turi. 
Ji aukoja tam ir tam, sveikina 
viena ir kita suvažiavimus su 
penkine ar dešimtine, bet vi
siškai pamiršta savo organiza
cijos suvažavmą!

Aišku, kad mes nenorime 
duokles pasikelti. Norime, kad 
Draugija su ta pačia maža 
metine duokle verstųsi ir to
liau. Bet netikėkime į ste
buklus. Iš dangaus doleriai ne
krinta.

Dabar eina vajus Draugiją 
finansiškai sustiprinti. Tai rei
kalas visų kuopų ir draugų. 
Pasveikinimai s u v ažiaVimui 
yra labai graži priemonė 
Draugijai paremti.

Aną dieną šioje vietoje ra
šiau apie pabėgėlį Budginą ir 
jo ilgą melagingą liežuvį. Da
bar gavau laišką nuo vieno 
lietuvio iš Kanados. Jis susi- 
rašinėjąs su vienu pabėgėliu 
Vokietijoje. Tasai pabėgėlis 
jam, tarp kitko, rašąs:

“Labai stebiuosi, ką jūs apie 
pragyvenimą Kanadoje rasote. 
Visos kitos žinios tam prieš
tarauja. Argi tikrai, kad ši
tam nedideliam krašte su, pa
lyginus, mažu gyventojų skai
čiumi, galėtų kilti bedarbės 
klausimas? Mano vienas pa
žįstamas kolega Budginas vie
šėjo Toronte ir tuč tuojau vie
noje firmoje gavo 150 tautie
čių darbo...”

Ir minėtas kanadietis pridu
ria: “Na, ir kokių melų jie ne- 
išgalvoja !”

IšHo, ką tas pabėgėlis Vo
kietijoj rašo, aišku, kad Bud
ginas yra didžiausias ir kvai
liausias melagius. Tik pagal
vokite: Jis tik pasimaišė To
ronto mieste ir tuojau 150 lie
tuvių darbą gavo’

Mūsų šalyje rasinė neapy
kanta yra didžioji šalies nuo
dėme. Negrų rasės žmonėms 
sunku pakilti prieš persekioji
mus ir diskriminacijas!

' Štai, ką sako skaitlinės. 
Pernai mūsų mokyklos “iš
kepė” 5,000 gydytojų. Bet jų 
tarpe tebuvo 130 negrų. Ga
būs, geri studentai negali įsto
ti į medicinos mokyklas tik 
todėl, kad jų odos spalva juo
da.

★ ★ ★
Žydai taip pat negražiai 

diskriminuojami. Anti - semi- 
tizmas aukštosiose mokyklose 
žydėte žydi, žydams irgi sun
ku patekti į medicinos mokyk
las. Nepaisoma gabumų ir kva
lifikacijų. Sužinojo, kad esi 
žydiškos kilmės ir užtrenkė 

(Tąsa 5-me pusi.)

Neamerikinis Komi
tetas Nepriimsiąs 

Komunistų Liudyti
Komunistai Ketina Kovoti už 

Konstitucinę Savo Teisę
Washington. — Kongreso 

komitetas odelei neameriki- 
nių judėjimų pradės kovo 
24 d. svarstyti siūlymus už
drausti Komunistų Partiją. 
Komiteto pirmininkas, re-

Kas Giria Prez. Truma- 
no Pareiškimą

Fašistinė Franko Ispani
jos spauda sveikina prezid. 
Trumano atsišaukimą į kon
gresą paskirt $400,000,000 
Graikijai ir Turkijai, girdi, 
prieš komunizmą. Popiežius 
Pijus užgyrė tą planą. Tru
mano pareiškimu džiaugia
si Chiang Kai-sheko Chini- 
jos valdovai — tikisi gaut 
daugiau pinigų prieš chinų 
komunistus. Buvęs Anglijos 
premjeras Churchillas en
tuziastiškai sveikina Tru
mano pareiškimą, kaip “di
džios svarbos įvykį”. Dėl to 
begaliniai nudžiugę Graiki
jos ir Turkijos valdovai.

Palestinos žydai teroris
tai trijose vietose susprog
dino anglų žibalo vamz
džius?

Per viesulą Louisianoj žu
vo du žmonės.

BUVĘS J. VALST. VICEPREZIDENTAS WALLACE SAKO, TRUMANAS KVIEČIA 1 
BAIMĖS ŠIMTMETĮ. VIETOJ ROOSEVELTO TAIKOS - GEROVĖS GADYNĖS

(Pabaiga)
Tautos Nenuperkamos
Aš sakau, jog ta politika 

visiškai bergždžia. Jokios 
tautos negalima nupirkti.

Amerika negali eikvoti bi- 
lionus ant bilionų dolerių 
neproduktingiems tikslams. 
Pasaulis yra alkanas ir be 
užtikrinimo, ir visų žemių 
žmonės reikalauja atmainų. 
Amerikinės paskolos kari
niams tikslams nesustabdys 
tu žmonių.

Prezident. Trumanas ne
gali sulaikyti pasaulyje at
mainų lygiai taip, kaip jis 
negali sulaikyti jūrą nuo 
antplūdžio pakilimo arba 
saulę nuo nusileidimo. Bet 
kai tik Amerika stoja prieš 
atmainas, tai mes dingę. 
Amerika taps labiausiai ne
kenčiama šalim pasaulyje.

Rusija gali būti varginga 
ir nepasiruošusi karui, bet 
ji puikiai žino, kaip atsa
kyt į Trumano paskelbtą e- 
konominį ir finansinį spau
dimą.

Visame pasaulyje Rusija 
ir jos talkininkas, neturtas, 
padidins spaudimą prieš 
mus.

Kas iš mūsų apsiims pra
našauti, kad šioje kovoje a- 
merikiniai doleriai ilgiau 
atsilaikys, negu /skundai- 
vargai, kurie veda į komu
nizmą?

Aš tikrai nenoriu, kad 
komunizmas Išsiplėtotų. Aš 

I publikonas J. Parnell Tho- 
I mas sakė, jog nebus priimti 
liudytojai iš K o m unistų 
Partijos. Neamerikinis ko
mitetas kviečia tokius liudy
tojus, kaip valdžios agentų 
(FBI) galvą J. Edgarą Hoo- 
verį, generalį prokurorą 
Toma C. Clarka ir darbo 
sekretorių Schwellenbacha. 
Schwellenbachas jau iš ank
sto reikalavo uždraust Ko
munistų Partiją. Minimas 
komitetas taipgi šaukia į 
liudytojus fabrikantų atsto
vus, bažnytinius vadus ir 
kitus vadinamus “patrio
tus”.

(New Yorke Komunistų 
Partijos sekretorius Eugene 
Dennis pareiškė, jog komu
nistai reikalaus priimti juos 
į liudytojus; komunistai ko- 

! vos už teisę, kuri užtikrinta 
i1 Jungtinių Valstijų Konsti- 
i tucijoj. Nes konstitucija ne- 
• leidžia teisti žmonių be jų 
i pačių pašaukimo į teismą 
! bei tardymą.)

Demokrato kongresmano 
Sheppardo bilius siūlo bau
sti iki 5 metų kalėjimo . ir 
$10,000 už priklausymą Ko
munistų Partijai, siekian
čiai, girdi, “nuverst šalies 
valdžia.'” v , ’

ORAS.—Būsią vėsiau.

! pranašiųjų, kad Trumano 
i politika platins komunizmą 
i Europoj ir Azijoj. Juk ne- 
! galima kovoti prieš bet ką, 

■ vartojant nieką kaip gink
lą, v

Kada Trumanas be jokių 
sąlygų teikia paramą Grai
kijos karaliui Jurgiui, jis 
veikia kaip geriausias ko
munizmo skleidėjas iš visų, 
kokius komunistai bet kada 
turėjo.

Siūlydamas šį neapgalvo
tą, avantiūrišką žygį, Tru
manas išduoda didžiąją A- 
merikos tradiciją (padavi
mą) ; jis išduoda ir vadovy
bę didžiojo amerikono, ku
rio vietą jis užėmė.

Už dviejų dienų po Mas
kvos konferencijos atsida- 

i rymo pasakyta, prezidento 
j Trumano kalba pakirto ge
nerolo Marshallo paskyrimą 
bendradarbiauti su Anglija, 
Franci j a ir Riusija dėlei tai
kos sutarties parašymo.

Jungtinių Tautų organi
zacija, didžioji mūsų taikos 
viltis, rymo ant nuolatinio 
bendradarbiavimo tarp šių 
šalių, o ji bus labai-labai 
nusilpninta, jeigu Amerika 
eis tuo keliu, kurį Truma
nas pataria.

Jungtinių Tautų komisija 
dabar yra Graikijoje ir ty
rinėja pavojų, gręsianti 
Graikijos saugumui. Jei 
Graikija yra pavojuje, tai 
tegu Jungtinės Tautos pa

Marshallas Dėstė Amerikinį
Supratimą apie Laisvę

Maskva. — Keturių Di
džiųjų ministrų konferenci
ja, be^ kitko, svarstė laisvės 
ir demokratijos reikalą Vo
kietijos gyventojams. Ame
rikos valstybės sekretorius 
gen. Marshallas išdėstė a- 
merikinį supratimą apie de
mokratines teises, būtent: 
Laisvė reikšti savo nuomo
nes be baimės ir prievartos; 
politinė laisvė įvairioms 
partijoms rinkimuose; lais

Chinų Valdovai Bijo I Atsirandą Dar Penki
Pasirodyt Maskvos 
Konferencijoj

Maskva. — Chinijos Chi
ang Kai-sheko valdžia pra
nešė, kad ji priešinsis bet 
kokiam Chinijos dalybų 
svarstymui dabartinėje Ke- 
turių Didžių talkininkų 
konferencioj Maskvoje. Už
sieninis Sovietų ministras 
Molotovas siūle į konferen
cijos programą įdėti klausi
mą, kaip Chinija vykdo pir
mesni Amerikos, Anglijos ir 
Sovietų nutarimą, kad turi 
būti sudemokratinta chinų 
valdžia ir ištraukta sveti
moji kariuomenė iš Chini
jos. Amerikos valstybės sek
retorius Marshallas sakė, 
norint tą klausimą svarsty
ti, reikia Chinijos atstovus 
pakviesti. Su tuo sutiko An
glijos ir Sovietų delegatai. 
Bet Chinijos valdovai atme
tė ir šį pasiūlymą.

sako mums faktus ir pata
ria, ką turėtume daryti. 
Amerika dąrys, ką Jungtin. 
Tautos patars. Kodėl prezi
dentas Trumanas turėtų 
pakirst jų veikimą?
Nervij Karas ir Atominis 

Klausimas
Kaip mes galime vesti 

nervų karą prieš Rusiją ir 
laukti, kad jinai su pilnu 
pasitikėjimu priimtų mūsų 
pasiūlymus Jungtin. Tau
poms dėl atominės jėgos? 
Kuomet prez. Trumanas 
skelbia pasauliniai platų su
sikirtimą tarp Rytų ir Va
karų, jis pasako Sovietų va
dams, kad mes ruošiamės 
karui galų gale.

Jie, atsiliepdami, pavartos 
priemones savo pozicijai sti
printi dėlei galimo karo. 
Tada jau neteks galios tai
kai išlaikyti paprastieji 
žmonės -visur, kurie nori 
taikos. Toje kovoje tikrai ne 
laisvė bus laimėtoja.

Po psichologinio ir .dvasi
nio pasiruošimo karui, seka 
finansinis pasiruošimas; pi
lietinės laisvės bus aprėž
tos; gyvenimas bus pablo
gintas; šeimynų nariai bus 
nustatyti vieni prieš kitus; 
nebus apsaugota'jokia ver
tybė, už kurią, mūsų many
mu, verta kovoti.

Didžioji dauguma ameri
kiečių bijo, kad prezidento 
Trumano siūlomi veiksmai

vė darbo unijoms; teisė 
dirbti, keliauti ir nuosavy
bę turėti.

Sovietu užsienio reikalu 
ministras Molotovas, sutik
damas su kai kuriomis Mar
shall pastabomis, pridūrė, 
kad negalima pripažinti fa
šistams laisvės skleisti savo 
nuomones — propagandą.

Ministrų diskusijos palie
tė ir taisykles dėl busimųjų 
rinkimų Vokietijoj.

Pensijų Prašytojai 
“Prieš Bolševikus”

Washington. — Praneša
ma, kad Irano, Syrijos, Le- 
bano, Vengrijos ir Palesti
nos valdovai taipgi prašys 
šimtų milionų dolerių “pa
skolos” iš Amerikos, kad 
galėtų, girdi, “apsigint nuo 
bolševizmo pavojaus.” Ma
tydami, kaip lengvai prezi
dentas Trumanas pasiūlė 
400 milionų. dolerių monar- 
chistinei Graikijos valdžiai 
ir Turkijai, tai ir viršminėti 
kraštai tikisi panašios pas
pirties iš Amerikos.

Kai kurie republikonų ir 
demokratų vadai, senatoriai 
ir kongresmanai, prisibijo,' 
kad pradėtoji parama 
“prieš bolševizmą” gali per
daug lėšuoti. Nes Vengrijai, 
Tranui, Lebanui, Syrijai ir 
Palestinai “reikėtų” iki 
$600,000,000.

ves į pragaištingą nelaimę. 
Štai kodėl kongreso vadai 
buvo iš anksto prirengti 
prie prezidento pareiškimo.•

Štai kodėl ta programa 
buvo paduota atskirais kąs
niais, o me kaipo bendroji 
programa, kurią amerikie
čiai galėtų matyti ir spręsti 
kaipo apie plačiąją progra
mą.

Turėtume nesiduot jo
kiam, veidmainiškam atsi
šaukimui į Amerikos žmo
nių duosnumą ir padorumą 
įtraukt mus į toki pasinio ji- 
mą, neturintį jokių įmato
mu ribų.

Amerikiečiai stoja už de
mokratiją ir už ekonominį 
atsteigima. Kaipo vienas A- 
merikos piliečių, aš sakau:

Neduot jokiu paskolų ne
demokratinei ir pilnai so
čiai Turkijai: iokįų paskolų 
Graikijai, iki bus sudaryta 
Graikijos žmonių atstovų 
valdžia, iki tokia valdžia sa
les užtikrinti Ameriką, kad 
mūsų pinigai bus pavartoti 
Graikijos žmonių gerovei.

Jei bus užkirtos paskolos, 
kurias siūlo prezidentas 
Trumanas, tatai pastūmės 
pasauli artyn karo. Jei tos 
paskolos bus atmestos, tai 
dar neatneš taikos.

Dabartinė mūsų politika 
plūduriuoja, kaip vėjo pa
pučiama, ir šiame plūduria
vime, galų gale, yra rimtas 
karo pavojus. Visos šalys y-

Kiek Yra Vokiečių 
Belaisvių pas 4 

Didžiuosius
Sovietai Kelis Kartus Mažiau 
Laiko Belaisvių, negu Įtarta

Maskva.—Užsieninis Ang
lijos ministras Bevinas bu-: 
vo įtaręs Sovietus, kad jie 
laika “3 milionus vokiečių 
karo belaisvių.” Oficialė 
Sovietų žinių agentūra 
TASS atsakė, jog sugrąži
nus daugiau kaip milioną 
belaisvių į Vokietiją, dabar 
Sovietų Sąjungoj telieka 
890,532 paimti vokiečiai.

Amerikonų, anglų ir fran- 
cūzų delegatai Keturių Di
džiųjų užsieninių ministrų 
konferencijoj Maskvoj pra
nešė sekančius vokiečių be
laisvių skaitmenis l Jungti
nėse Valstijose 15,103,-Ang
lijoj 435,295, Francijoj 631,- 
483. Čia nepriskaitoma pa
čioje Vokietijoje laikomi vo
kiečiai belaisviai.

N. Y. Times koresponden
tas D. Middleton rašo, jog 
Sovietai naudoja vokiečius 
belaisvius kaip darbininkus 
atstatyti toms įmonėms, ku
rias naciai sunaikino. Jis 
sako, “belaisviai 'atrodo 
sveiki ir gana gerai užlaiko
mi.” Middleton pats matė 
tuos vokiečius darbuose pie
tinėje Sovietų Sąjungos da
lyje.

Prancūzai ir anglai savo 
šalyse naudoja vokiečius be
laisvius įvairiems žemės ū- c

| kio ir pramonės darbams, 
i Anglai, be to, laiko Vokieti
joje 81,000 uniformuotų vo
kiečių, kaip savo “armijos 
darbininkų ir minų rankio- 
tojų.” *

Trumano Demokratai 
Prieš Taksu Mažinimą

—
Washington. — Jungtinių 

Valstijų iždo sekretorius 
Snyder ir kiti trumaniški 
demokratai reikalavo visai 
nemažint taksų. Jie nurodė, 
kad naujoji Trumano užsie
ninė politika reikalauja ne 
tik 400 milionų dolerių Grai
kijai ir Turkijai, bet bus ir 
daugiau panašių išlaidų. . 'f

Republikonų vadovauja
mas, kongreso lėšų komite
tas, tačiau, nusitarė svars
tyt saviškių siūlymą mušti 
taksus 20 nuošimčių žemyn \ 
“lygiai visiems”. Kur toks 
“lygus” taksų mažinimas 
sutaupytų darbininkui do
lerį, tai turčiui dovanotų 
tūkstančius dolerių.

Yenan. — Chinijos tauti
ninkai, vartodami 25 ame
rikinius lėktuvus, bombar
davo ir apšaudė chinų ko
munistų sostinę Yenaną.

i ra atsakingos už t£ plūdu- 
I riavimą linkui karo; visos 
i tautos turi sykiu darbuotis 
1 dėl taikos.
BAIMES ŠIMTMETIS

Niekas nenori karo. Jeigu 
kurią dieną ateis karas, tai 
bus todėl, kad mes neprota
vome gana plačiu mastu, 
kurio reikia taikai išlaiky
ti. Roose veltas protavo to
kiu mastu. Jis numatė tai
ką ir gausą per ištisas kar
tas.

O dvejais metais vėliau 
prezidentas Trumanas sako 
mums žvelgti priekin į badą 
ir karą per ištisas kartas. 
Prezidentas Trumanas pa
šaukė Šimtmetį Baimės. O 
aš sakau, tatai galėtų būti 
šimtmetis kilnioms ameriki
nėms svajonėms įkūnyti.

Dabar laikas iš tikrųjų 
atkurti taikos programą iš
tisam pasauliui. Tai yra 
proga Amerikai. Visų kraš
tu žmonės sako Amerikai: 
Siųsk plūgus mūsų laukams, 
o ne patrankas ir tankus, 
kurie bus prieš mus varto
jami. Jungtinės Tautos lau
kia, pasiruošusios savo dar
bą atlikti. A

Mes turėtume pradėti su 
ekonominių planu Artimie
siems Rytams; tas planas 
turėtų būti finansuojamas 
Tarptautinio Banko ir re
miamas Jungtinių Tautų. 
Šiuo būdu išleisti doleriai 

būtų panaudoti reikmenims 
gaminti, ir jie sugrįžtų 
mums tūkstančiu įvairiu ke-

■ bų.
Tuomet mūsų programa 

rymotų ant patarnavimo 
žmonėms, o ne ant nudėvė
tų imperializmo ir galybės 
politikos sumetimų.

Tai yra pamatinis gyveni- 
i mo įstatymas, kad persekio- 
' jimas tiktai sutvirtina stip- 
: rią idėją. Kaip elgtis linkui 
komunizmo, tam yra prie- 

; monė, kuria William James 
vadino “įteikimu aukštesnės 
patraukimo jėgos” vietoj jo. 
(William James buvo didis 
Amerikos filosofosas-moky- 

! tojas.)
Kitais žodžiais, mes turi- 

j me duoti paprastiem žmo
nėm visame pasaulyje ką 
nors geresnio, negu komu
nizmas. Aš manau, mes tu
rime Amerikoje ką tai ge
resnio, negu komunizmas.

Bet prezidentas Truma
nas nekalbėjo už amerikinį 
idealą. Dabar laikas Ameri
kos žmonėms kalbėti.

Mums reikia tik papras
to blaivaus proto, kad su
prastume, jog militarizmo 
rėmimas niekuomet neneša 
taikos. Visiems mums rei
kia drąsos įvykdyti progra
mai, kuri suteiktų taiką. 
Drąsa ir blaivus protas tai 
yra savybės, kurios padarė 
Ameriką didžia. Išlaikykime 
tas savybes dabar!



* >’

George Kuraitis 
Niek Pakalniškis 
..... Roy Mizara

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc. 
Every day except Sundays and Holiday* 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK 

Tel. STagg 2-8878
Presitlent ....................
Secretary Treasurer 
Editor .......................

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....................................$7.00
United States, six months ............................ $3.75
Brooklyn, N. Y., per year .............................. $8.00
Brooklyn, N. Y., six months ....................   $4.00
Canada and Brazil, per year ........................ $8.00
Canada and Brazil, six months ....................  $4.00
Foreign countries, per year .....................    $9.00
Foreign countries, six months ......................  $4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Amerikiečiai, Anglai ir Prancūzai Maskvoje
Šiuo tarpu Maskvoje randasi skaitlingi būriai ame

rikiečių, anglų ir francūzų. Skaitėme pranešimus apie 
anglų ir amerikiečių susirūpinimą “saugumu.” Uždrausta į 
net savo kambariuose tarpe savęs apie “slaptus dalykus” 
kalbėti. Iš susirinkimo einant visi popiergaliai turi būti 
surankioti ir oficiališkai sunaikinti. Turi būti atsargūs 
susitikę su rusais!

Iš to “saugumu” susirūpinimo gražaus juoko turi 
francūzai. Jie sako: Mes jokių slaptybių neturime ir nie
ko nebijome. Mūsų visos kortos ant stalo. Kas nori, tas 
jas mato.

Primena Hitlerinės Vokietijos Misiją
Daugeliui Amerikos žmonių atrodo, kad mūsų pre

zidento patiektoji politika labai panaši hitlerinės Vokie
tijos politikai. Pirmiausia, kaip žinome, hitlerinė Vokie
tija, taip pat imperialistinė Japonija, iškėlė komunizmo 
pavojaus baubą. Hitleris pareiškė, kad jo misija gelbėti 
pasaulį nuo komunizmo pavojaus. Paskui jis paneigė 
Tautų Lygą, pastūmė ją į šalį ir pradėjo “gelbėti nuo 
komunizmo” įvairias šalis. Prie ko tas privedė, šiandien 
nebereikia aiškinti.

Tie žmonės bijo, kad ir mūsų šalis dabar vedama tuo
ju pragaištingu keliu.

Žemė Žemės Artojams C įtini joje
Gal nėra kitos šalies visam pasaulyje, kurioj būtų 

tiek daug skurdo ir alkio, kiek didžiojoj Chinijoje. Jos 
ekonominis atsilikimas neapsakomas. Keli šimtai milijo
nų gyventojų tebegyvena iš primityviškai apdirbamos 
žemės. O pati žemė yra rankose nedidelės palyginti sau
jelės stambių žemės savininkų arba dvarponių.

Pamatinė žemės reforma Chinijoj yra verkiantis 
reikalas. Chiang Kai-sheko režimas remiasi miestų bur
žuazija ir dvarponiais. Todėl jisai negali patenkinti Chi- 
nijos valstiečių troškimo.

Bet Chinijos komunistai žemės reformą praveda be 
delsimo visur, kur tik jiems pavyksta pašalinti reakcinį 
režimą ir įkurti demokratinę valdžią. Visur ten žemė 
išdalinama žemėst artojams. Apskaitoma, kad jau visas 
Chinijos trečdalis susilaukė tokios žemės reformos. Jei 
kur sugrįžta Chiang Kai-sheko valdžia, ten, aišku, žemė 
iš valstiečių būna vėl atimta ir sugrąžinta seniesiems sa
vininkams. Todėl netenka stebėtis, jeigu visur valstiečiai 
komunistus pasitinka išskėstomis rankomis. Tiktai tuomi 
ir galima išaiškint tą faktą, kad Chiang Kai-shekas su 
daug galingesne militarine jėga negali komunistų įveikti.

Pavojingas Rilius
New Yorko valstijos seimelio senatas priėmė bilių, 

kuris uždraudžia valdžios tarnautojams ir valdžios kon
troliuojamų įstaigų bei įmonių darbininkams streikuoti. 
Jeigu, pavyzdžiui, sustreikuos mokytojai, ugniagesiai, ar
ba “subvių” darbininkai, jie neteks darbo. Vadinasi, 
tiems darbininkams atimta teisė streikuoti.

Visa pažangioji visuomenė privalo pakelti balsą 
prieš šį fašistinį bilių. Šis bilius yra pirmas žingsnis prie 
atėmimo visiems Amerikos darbininkams teisės streikuo
ti.

s-

Dar Smarkiau Ginkluojasi
Iš Londono praneša, kad Anglijos armija reikalauja 

daugiau lėšų, negu gavo pernai. O tai reiškia, kad Angli
ja didina apsiginklavimą.

Betgi taip neseniai Jungtinių Tautų Generalinis Sei
mas nutarė rimtai kalbėti apie sumažinimą apsiginklavi
mo. Vadinasi, anglai nusispiauna ant Jungtinių Tautų nu
tarimo.

Mūsų valdžia visiškai apsilenkia su Jungtinėmis Tau
tomis. Amerika ne tik pati nemažina apsiginklavimo, bet 
dar žada nuo kojų iki galvos apginkluoti Graikiją 
Turkiją.

ir

ir

ir

Didžioji Provokacija
Žmonės pradeda atsipeikėti. Jie pradeda galvoti 

klausti savęs: Kur linkui Trumanas mus veda?
Visa liberališkoji visuomenė vienu balsu atmeta 

pasmerkia jo kovo 12 dieną pasakytą prakalbą ir pasiū
lymus Kongresui dėl milžiniškos paskolos Graikijai ir 
Turkijai. Jie tuose žygiuose, mato provokaciją.

Iš $250,000,000 paskolos Graikijai, $125,000,000 eis 
Graikijos armijos išlavinimui ir apginklavimui. Mūsų 
generolai ir karininkai surekrutuos Graikijos monarcho- 
fašistinei valdžiai šimto tūkstančių armiją ir mūsų gink
lais apginkluos.

Ar tam, kaip prezidentas sakė, kad tuos devynis tūk
stančius partizanų suvaldyti ir numalšinti? Aišku, kadUVU-JAVl V4O U W V tUVIJ VA Ai A A V»AAA waazaaa va • aavvv.

niekas tam netikės. Nesinori tikėti, kad prezidentas ma
nytų, jog kas nors šiam jo pasakymui tikės. Netiki, ma-

KAS KJ RAŠO IR SAKO i
ŽYMIEJI ŽMONĖS PRIEŠ 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
NELEGALIZAVIMĄ

Kaip žinia, šiuo metu 
USA kongrese yra įnešta 
net 15-ka bilių, besisiekian- 
čių uždaryti Jungt. Valsti
jų Komunistų Partiją, —pa
daryti ją nelegale.

Aną dieną USA darbo se
kretorius (ministras), kal
bėdamas kongrese, taipgi 
pasisakė už tai, kad komu
nistų partija būtų nelegali
zuota. Kitais žodžiais, — re
akcininkai siekiasi pavary
ti Jungt. Valstijų komunis
tinį judėjimą pogrindin pa
našiai, kaip fašistiniuose 
kraštuose (Ispanijoj, Turki- 

! joj, Graikijoj, Portugali
joj); panašiai, kaip buvo 
Vokietijoj Hitleriui viešpa
taujant, Italijoj — Mussoli- 
niui viešpataujant, Lietu
voj — Smetonos klikai vieš
pataujant.

Paskelbimas Jungt. Vals
tijų Komunistų Partijos ne
legale, aišku, niekaip nesu
derinamas su pagrindiniais 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucijos dėsniais, su Teisių 
Biliaus dėsniais. Bet reakci
ninkai to nepaiso, — jiems 
šalies konstitucija paneigti 
— vienas juokas.

Daug žymių žmonių jau 
pasisakė ypač prieš darbo 
sekretoriaus Schwellenba
cho mostą. Nemažai darbo 
unijų vadų tarė savo žodį; 
daug visuomenininkų, vei
kėjų ir kitų taipgi tarė savo 
žodį. Žmonės priešinasi to
kiam fašistiniam žygiui ne 
tik per spaudą, mitinguose, 
bet ir siunčia saVo rezoliu
cijas į Washingtoną, reika
laujant atmesti reakcininkų 
pasimojimus.

Štai, patsai didžiausias vi
same pasaulyje unijistų lo- 
kalas (Fordo darbininkų u- 
nijos lokalas No. 600) Det
roite pasiuntė savo protestą 
į Washingtoną. Po protestu 
pasirašo, tarp kitų: Thomas 
Thompson, lokalo preziden
tas; James Temor, vice
prezidentas; William John
son, sekretorius ir Jim Cou- 
ser, finansų sekretorius.

Kaliasiuvių unija (Fur 
Workers Union, CIO) taip
gi pasiuntė savo protestą — 
pasiuntė pačiam Schwellen- 
bachui.

Maisto ir tabako darbi
ninkų unijos (CIO) prezi
dentas Donald Henderson— 
padarė tą patį, — pasiuntė 
telegramą Schwellenbachui, 
protestuojant prieš reakci
nį jo “mostą.”

Daug kitų darbo unijų lo
kalų tai padarė, — kiti dar 
padarys.

žodžiu, sujudimas didelis.
Bet ne tik darbo unijos ir 

jų veikėjai - vadai siunčia 
protestus, — protestuoja ir 
kitokį, kaip minėjome, as
menys, visokį pareigūnai.

Štai, net 8 New Yorko

valstijos senato nariai vie
šai pareiškė savo žodį prieš 
mierijamą reakcininkų žy
gį, kreipiamą prieš Komu
nistų Partiją.

Štai tie senatoriai, kurie 
viešai pasisakė prieš 
Schwellenbacho m o j imąsi 
padaryti Komunistų Partiją 
nelegale: Thomas C. Des
mond, republikonas, iš Or
ange apskrities; J. Ray
mond McGovern, republiko
nas, iš Westchester apskri
ties; Pliny W. William
son, republikonas, 
iš W e s t c h e s ter apskri
ties; Alex Falk, demokra
tas, iš Manhattano apskri
ties; Alfred E. Santangelo, 
demokratas, iš Manhattano 
apskrities; Samuel Green
berg, demokratas, iš Brook
lyn©; Fred Morrit, demok
ratas, iš Brooklyno; Ken
neth Sherbell, darbietis-re- 
publikonas, iš Brooklyno.

Senatoriai pareiškia: jie 
nėra komunistai, tačiau jie 
stoja už suteikimą teisės ko
munistams, kaip ir kiekvie
nai Amerikos 'žmonių gru
pei, pasireikšti politiškai, 
nes tą teisę garantuoja ša
lies konstitucija.

Netenka nei minėti, jog 
šitų vyrų nėra paskutinis 
žodis. Yra visa eilė ’ žymių 
žmonių, kurie tarė ir dar 
tars savo žodį tuo reikalu.

Kiekvienam juk aišku: 
nelegalizavimu komparti
jos, jos neišnaikinsi — ji 
veiks, kaip veikė fašistinėje 
Vokietijoje, fašistinėje Ita
lijoj bei kituose kraštuose. 
Bet nelegalizavimas kom
partijos užduotų smūgį vi
sai demokratinei Amerikos 
santvarkai.

Va, kodėl Amerikos liau
dis budi ir privalo budėti!
AMERIKOS KOMUNISTŲ 
ATSIŠAUKIMAS Į 
AMERIKOS ŽMONES

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos Nacionalinė 
Taryba išleido atsišaukimą 
į Amerikos žmones dėl re
akcininkų ųiojimosi nelega
lizuoti komunistų partiją. 
Po atsišaukimu pasirašo 
partijos generalis sekreto
rius Eugene Dennis.

Atsišaukiama į Amerikos 
žmones, prašant juos stoti 
Komunistų Partijai talkon 
— bėgyj 25 dienų sukelti 
$250,000 pinigų sumą, kad 
partija galėtų vesti koyą 
prieš reakciją, prieš josios 
siekimąsi partiją nelegali
zuoti.

Atsišaukimas įdomus ir 
mes čia paduosime kai ku
rias jo ištraukas.

“Reakcingiausi trustų vy
liai siekiasi klasiškiausio fa
šizmo ginklo — nelegaliza- 
yimo Komunistų Partijos.

“Jeigu nebus jiems pastoj 
tas kelias tam ginklui pasie
kti, tai jie pasiims jį ir nau
dos Konstitucijai ir Teisių 
Biliui pasmaugti.

tyt, nei kongresmanai.
Reakcinei pusiau-fašistinei Turkijos valdžiai paskola 

suteikiama taip pat jos militariniam sustiprinimui. Grai
kija ir Turkija randasi už keleto tūkstančių mylių nuo 
Amerikos. Tuo tarpu Turkijos rubežiai sueina su Tary
bų Sąjungos rubežiais. Graikijos rubežiai sueina su Tur
kijos rubežiais. Graikija tiktai už keleto šimtų mylių nuo 
Tarybinės Ukrainos. °

Mes galime sau pasistatyti šitokį klausimą: Ką mes 
pasakytumėme, jeigu Tarybų Sąjunga pasakytų: Mums 
nepatinka situacija Meksikoje ir UolombijOje. Ten val
džios negali atsilaikyti prieš savo žmones. Bet kadangi 
tos valdžios nusistačiusius prieš Jungtines Valstijas^ tai 
mums svarbu jas sustiprinti ir palaikyti. Tuo būdu mes 
joms suorganizuosime skaitlingas armijas ir apginkluo
sime mūsų ginklais!

Argi ne aišku, kad Amerikos žmonėms toks Tarybų^ 
Sąjungos žygis nepatiktų? Argi tokį Tarybų Sąjungos 
žygį mes neskaitytumėme karine provokacija?

O kaip tik dabar panašiai prezidentas Trumanas siū
lo pasielgti su Tarybų Sąjungos kaimynais. Mes apgin
kluosime jų valdžias tik todėl, kad jos anti-tarybinės, 
anti-komunistinės.

“Kam Didysis Biznis trok
šta atimti amerikiečiams 
teisę būti komunistais ? 
Tam, kad jis galėtų atimti 
darbininkams teises būti u- 
nijistais, darbo unijoms at
imti teisę streikuoti arba 
apginti darbininkų intere
sus veikiant politiškoje dir
voje.

“Tam, kad jis galėtų de
mokratams atimti teisę ko
vai už negrų teises.

“Tam, kad jis galėtų už
čiaupti burną visiems pro- 
gresyviams ir anti-fašis- 
tams, kurie kalba prieš re
akcijos programą nevaržo
mai didžiuliams pelnams pa
siekti, kurie kalba prieš e- 
konominį krizį ir didžiojo 
biznio viešpatavimą pasau
lyje.

“Kaip Hitleris ir Musso- 
linis, šitie amerikinės fa
šizmo formos architektai, 
netiesiogiai, pripažįsta di
džiulį nuopelną komunis
tams. Jie žino, kad mes sto
vime pirmosiose kovotojų 
eilėse už liaudies gerbūvį ir 
laisves, už teisingą ir pasto
vią taiką.

“Kaip Thyssenas ir I. G. 
Farben’as (Vokietijos kapi
talistai, padėję Hitleriui į- 
sigalėti Vokietijoje.— Lais
vės Red.), National Asso
ciation of Manufacturers ir 
Chamber of Commerce ži
no, jog, kuomet Komunistų 
Partija bus nelegalizuota, 
tuomet kiekviena progresy- 
vė organizacija galės būti 
persekiojama, ir kiekvienas 
padorus individualas, besi
priešinąs trustų puolimams 
ant darbo unijų ir Teisių 
Biliaus, galės būti medžio
jamas kaipo ‘pasislėpęs’ ko
munistas.

“Demokratija šiandien 
pavaryta palėpin Ispanijoje, 
Graikijoje ir. Turkijoje. Ar 
amerikinio “laisvė ir lygybė 
visiems” principo dvasia ir
gi turėtų būti pavaryta po
grindin Jungtinėse Valsti
jose?

“Pavojus patapo juo ryš
kesnis po to, kai buvęs Roo
se velto pritarėjas, darbo se
kretorius Lewis B. Schwel- 
lenbach, pasisakė pritariąs 
reakcingiausiems republiko- 
nams, tokiems, kaip kong- 
resmanas Hartley ir “poll- 
tax” demokratas Rankin.

“Ne atsitiktinai Schwel- 
lenbachas asmeniškai atsi
lankė į kongreso darbo ko
miteto posėdį, kur vadovavo 
Hartley. Ir jis ten pasakė: 
iki jūs nelegalizuosite Ko
munistų Partijos, jūs nega
lėsit supančioti, sušlubinti 
ir, ilgainiui, sunaikinti dar
bo unijų.£

“Esame tikri, kad Ameri
kos žmonės prieš tai kovos. 
Jie daug išmoko kariauda
mi pireš Hitlerį. Apgynę 
demokratiją mūšyje prieš 
fašizmą, jie demokratiją 
myli nemažiau, kaip kita
dos.”

Atsišaukimas nurodo, jog 
jau nemažai žymių ameri
kiečių tarė savo žodį prieš 
šį reakcininkų pasimojimą, 
tarp kitų: senatoriai Claude 
Pepper, Thomas ir Taylor; 
kbhgresmanai — Powell if 
Mareūntonio; New Yorko 
miesto tarybos nariai: Ge
nevieve Earle ir Stanley Is
aacs; toki rašytojai, kaip 
Vincent Shean ir Dashiel 
Hammett, ir daugelis kitų.-

Komunistų partija sukū
rė šiam nepaprastam fon
dui specialų komitetą, kurį 
sudaro: Benjamin J. Davis, 
Jf. ir Peter V. Cacchione 
(abu New Yorko miesto ta
rybos nariai), pirmininkai; 
Elizabeth Gurley Flynn iž
dininkė; nariai: Ben Gold ir 
John Gates.

Šie studentai pikietai bandė ištraukti susiedijos mo
kyklos mokinius, Wilmington, Del., Į demonstraciją pa
ramai streikuojančių mokytoju. Ne už ilgo po to tapo 
ant jų užsiųsta policija išardyti demonstraciją. Moky
tojai, AFL bariai, buvo paskelbę vienos dienos šventę 
valstijos valdžiai nesiteikiant pridėti daugiau algos.

ANTANAS ŽUKAUSKAS (VIENUOLIS) .
Antanas Žukauskas-Vie

nuolis gimė 1882 metais ko
vo 23 d., Užuožerių kaime, 
netoli Anykščių. Vienuolio 
tėvai svajojo savo* sūnų pa
matyti kunigu. Antanukas 
mokėsi gerai. Baigęs pra
džios mokslą Anykščiuose 
jis išvažiuoja į Liepojų ir 
ten įstoja į gimnaziją. Jo 
akiratis plėtėsi. Po kelių 
griežtų susikirtimų su tė
vais jaunuolis griežtai at
sisakė eiti į kunigus.

Tėvų akyse tai buvo bai
sus nusikaltimas ir jie 
griežtai atsisakė sūnui pa
dėti mokytis. Antanui teko 
savo jėgomis prakirsti gy
venimo kelią.

Baigęs 4 klases Liepoj aus 
gimnazijoje, jaunuolis išva
žiuoja į Rusiją. Vienoje Ma
skvos vaistinėje jis Įsitaiso 
mokiniu ir po trijų metų iš
laiko provizoriaus padėjė
jo egzaminus.

Jaunas, įspūdingas Vie
nuolis - Žukauskas siekia 
matyti gyvenimą. Jis išva
žiuoja į Tiflisą, į Vladikau- 
kazą.

1905 metais, prasidėjus 
pirųiajai Rusijos revoliuci
jai, Antanas Žukauskas- 
Vienuolis visu savo jaunuo
lišku karščiu įsitraukia į re
voliucinį sūkurį. Jis mato, 
kaip liaudis atkakliai kovo
ja už savo teises. Jis mato, 
kaip Rusijos darbininkų 
klasė kyla prieš savo engė
jus. Po pirmosios rusų re
voliucijos nuslopinimo, caro 
žandarai suima Žukauską- ir 
pasodina į kalėjimą.

Pakliuvęs į kalėjimą, An
tanas Žukauskas - Vienuo
lis mato, kaip keršija caro 
valdžia darbininkams revo
liucionieriams. .Pasityčioji
mai iš žmogaus ir jo šven
čiausių jausmų sukelia Žu
kauskui didžiulę neapykan
tą. Ir tą neapykantą jis iš
lieja ant popierio. Žukaus
kas parašo pirmuosius savo 
kūrinius — “Kalėjimo įspū
džius.”

Nuo to laiko prasideda 
Antano Žukausko - Vienuo
lio literatūrinė veikla. Išė
jęs iš kalėjimo jis apsigyve
na Rusijos pietuose. Žukau
skas žavisi Kaukazo gamta, 
keliauja pėsčias iš Tifliso į 
Vladikaukazą. 1907 metais 
jis rašo savo kelionės įspū
džius. Iš jų jis ima temas 
savo “Amžinajam smuiki
ninkui” ir kitiems to perio-

Pinigus-r-aukas— ragina 
siųsti ižd. Elizabeth Gurley 
Flynn, 35 E, 12th S t.,* New 
York 3, N. Y. ,

do kūriniams.
Po kurio laiko Žukauskas 

grįžo į Maskvą ir įstojo į 
Maskvos universitetą studi
juoti farmacijos mokslą. 
Bet ir čia būnant Maskvo
je Žukauską traukia pietų 
gamta: aukšti kalnų gūb
riai, apdengti baltomis snie
go kepurėmis ir slė
niai, apaugę vešlia augmeni
ja. Netrukus jis važiuoja į 
Krimą ir grįžęs parašo pui
kius “Krimo įspūdžius.”

Pirmojo pasaulinio karo 
metu Žukauskas gyvena 
Maskvoje ir dirba vaistinė
je. Čia jis plačiai dalyvavo 
tuometinėje lietuvių spau- 4 
doje ir visuomeniniame gy
venime.

P.ę karo Žukauskas grįžo * 
į Lietuvą. Trumpą laiką pa-

i dirbęs Švietimo Ministerijo
je, jis išvažiuoja į Anykš
čius ir ten visą savo gyve
nimą paskiria kūrybiniam 
darbui.

Anykščiuose jis globoja 
' garsiąją lietuvių rašytojo 
Antano Baranausko klėte- 
lę.

Anykščiuose Vienuolis - 
Žukauskas sukūrė savo gra
žiausius klasinius veikalus, 
kurių tarpe “Paskenduolę”, 
savo laiku suvaidinusią di
delį vaidmenį kovoje prieš 
kunigų įtaką lietuvių mote
rų tarpe.

Per savo literatūrinės 
veiklos laiką Žukauskas iš- > 
leido 12 tomų savo kūrinių, 
įnešusių vertingą indėlį į 
lietuvių tautos literatūrą.

Vokiškųjų grobikų oku
pacijos metu Vienuolis ne
suspėjo pasitraukti į Tary
bų Sąjungos gilumą ir pa
tyrė visus vokiškosios oku
pacijos žiaurumus. Išvada
vus Tarybų Lietuvą iš hit
lerinės okupacijos, Žukaus
kas vėl pradėjo savo kury- j 
bfnį darbą. Paskutiniu me
tu parašytoje apysakoje 
“Išdukterė” jis parodė buo
žės išnaudotojo veidą.

Žymų Lietuvos rašytoją t 
Žukauską gerbia ir myli Vi
sa Lietuvos liaudis.

Utenos apskrities Anykš
čių rinkiminės apygardos 
darbo žmonės Antaną Vie
nuolį - Žukauską išrinko 
Lietuv. Aukščiausiosios Ta
rybos deputatu. 

—
Newark, N. J. — Išalkę, ] 

’’laukiniai” šunes užpuldinė
ja Newarko lėktuvų stovyk
los darbininkus.

-----------------------2-ras puslapis
Laisvė?—Liberty Lith. Daily * 
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KAIP GYVENA IR VEIKIA INDĖNU 
VADAS MOHANDAS GANDHI

Amaras Gali Sunąįkint 
Orindžių Medelius

K\ ZOOLOGIJOS MOKSLAS SAKO 
APIE SMULKIUOSIUS GYVIUS

Garsusis indusų dvasinis 
vadas, mokytojas ir fiziško 
nesipriešinimo “apaštalas” 
Mohandas K. Gandhi turi 
jau 77 metus amžiaus. Tai 
gana senas amžius, jeigu 
imsime domėn, kad tokiame 
šiltame krašte, kaip Indija, 
vidutinio žmogaus amžius 
skaitoma 27 metai. Būda
mas tokiame savo sename 
amžiuje Gandhi tačiau tebe
sąs geroj sveikatoj ir turįs 
daug energijos — sako ne
seniai jį aplankęs amerikie
tis žurnalist. Louis Fischer. 
Savo įspūdžius Fischer pa
talpino The Atlantic Month
ly magazine, iš kur jie buvo 
perspausdinti ir kituose a- 
merikiečių žurnaliukuose.

Dabartiniu metu, šalę vi
sų savo pareigi), Gandhi lei
džia anglų kalboje laikraš
tuką, užvardintą Harijan, 
kuriame gvildena įvairias 
gyvenimo problemas. Jame 
telpantieji straipsniai būna 
perspausdinti kiekviename 
Indijos laikraštyje, net ir 
užsienio spaudoje. Kuomet 
Anglijos valdžia daro ko
kius nors sprendimus Indi
jos nepriklausomybės reika
le, tai klausimas pimiausia 
būna — ką sakys į tai Gan
dhi, o ne ką sakys Indijos 
žmonės.

Šis Gandhi’o leidžiamas 
laikraštukas, sako ameri
kietis žurnalistas, yra gana 
gera charakteristika paties 
Gandhi’o asmenybės ir bū
do. — Jis viską gvildena ir' 
viskuom interesuojasi abel- 
nai. Vienam leidinyje telpa ' 
straipsnis apie Indijos kovą 
už nepriklausomybę, kitame 
jau rašoma apie pupas ar
ba sumažinimą naudojimo 
cukraus išdirbimui saldai
niu. Gvildenama nusikalti
mai, arba rašoma apie man
go sėklų maistingumą—kaip 
tuomi galima pavaduoti 
tus javinius valgius.
Veiklus ilgas valandas 
kiekvieną dieną

Keisčiausia, sako Fischer, 
kad Gandhi kiekvieną dieną 
publikoj išgyvena 24 valan- 
las nepavargdamas. Jis mie
ga ant šiaudinio čiužinio, 
patiesto ant akmeninių 
grindų, be jokios lovos. Ke
letas pasekėjų miega šalę jo. 
Ketvirtą valandą ryte Gan
dhi su savo pasekėjais jau 
poteriauja. Po to išgeria 
apelsino arba mango sulčių 
ir atsakinėja laiškus, rašy
damas ranka. Jo rankraštis 
esąs aiškus ir lygus. Gan
dhi mato ir girdi gerai ir 
tikisi išgyventi iki 125 metų 
amžiaus. Žinias iš mimeo- 
grafuotų biuletinų jam per
skaito vyriausioj anglų kal
bos sekretorė, krikščionė 
moteris, vardu Raijkumari 
Amrih Kaur, paeinanti iš 
kunigaikščių kilmės, bet 
visko atsižadėjusi ir tapusi 
jo pasekėja ir tarnaite. Gan
dhi niekad pats neskaito 
laikraščių ir neklauso radi
jo.
Visuomet punktualus. 
Smagus kiekviename 
užsiėmime ir poilsy

Indija ateina pas Gandhį 
tūkstančiais laiškų ir šim
tais vizitorių, su ktiriais 
^pasimatymai a 11 i e kami 
punktuališkai pagal pigų, 
dolerio vertės laikrodėlį, 
kuris kabo raišteliu pririš
tas prie juosmens. Gandhi 
visuomet yra punktualus, 
per dėm manikiūruotas,

švarutis, nesuteršiamos ne
kaltos 'išvaizdos ir viską at
liekąs su smagumu. Sma
gumas pas jį ypač pasireiš
kia kalboje, pasivaikščioji
me, valgant ir net miegąs 
linksmai.

Amerikietis eidavęs pasi
vaikščioti su juo rytais 5:- 
30 vai. Keletą rytmečių bu
vo lietingi. “Nemanau, kad 
jūs eisite pasivaiščioti lie
tuje,” išsitarė amerikietis, 
l.Vg patardamas. Į tai Gan
dhi atsakė: “O, taip. Eikime 
kartu .— nebebūk toks 
senis.”
Mėgsta juokavoti;
Vaikams — spektaklis

Važiuojant traukiniu
Poona į Bombay, geležinke
lio stotyse Gandhį ir jo są- 
keleivius pasitikdavę minios 
indusų, nepaisant, kad tuo
met kaip iš kibiro pylęs 
lietus. Vaikai šaukę: “Gan
dhi ji! Gandhiji!” (prikerg
tasis “ji” reiškia pagarbą). 
Amerikietis užklausęs, kuo
mi Gandhis esąs indusu vai
kams, kad jie taip entuzi
astiškai sveikina. Mohandas 
pridėjo du pirštus prie savo 
plikos galvos, padarydamas 
lyg ragus, ir sako: “Ragai.

jau

iš

HERKULESO ŽVAIGŽ
DYNO SUDĖTIS

Taip vadinamoje Herku- 
leso konsteliacijoje arba 
žvaigždžių kekėje esama,• 
100,000 žvaigždžių bei sau
lių, kurių dauguma yra šim
tą kartų didesnėmis už mū-

ki- kad

I -----------------

KIEK ITALIšKUMO 
TURI MAKARONAI

Klysta manantieji, 
makaronus^ išrado italai.
Tai esąs kiniečių išradimas, 
kuri Europon įgabeno vo
kiečiai. Italams duodama 
kreditas tik už tai, kad iki 
14-to šimtmečio Europoje 
jie daugiausia makaronais 
maitinosi.

SMARKIAUSI 
bėgikai — finai

Beveik visus ilgo bėgimo 
rekordus p a s a u 1 iniame 
sporte turi finai, arba suo
miai. Todėl jie ir skaitomi 
pasaulio smarkiausiais bėgi
kais.

ŽEMĖS AMŽIUS
Geologai sako, kad mūsų 

žemė esanti 100 milionų me
tų senumo; taipgi manoma, 
kad jinai gali būti dar se
nesnė — turinti tris iki ke
turių bilionų metų.

ČEVERYKŲ RAIŠTE
LIŲ VARTOJIMAS

Čeverykų raišteliai Ame
rikoje pradėta vartoti nuo 
Jurgio Washingtono laikų. 
Iki tol čionai avalai buvo 
su sagomis, bei sagtimis. 
Raišteliai pradėjo užvaduo
ti sagas apie 1790 metais.

PINIGAI JUDAMUOSE 
PAVEIKSLUOSE

Judamuose paveiksluose 
niekad neparodoma tikrieji 
pinigai, kadangi 'įstatymais 
yra uždrausta fotografuoti 
pinigus.

KIEK PLYTŲ EINA 
Į DANGORĖŽĮ

Pastatymui aukštojo Em-

Aš esu žmogus su ragais. 
Spektaklis.”
Griežtas vegeteranas «

Gandhi dieną praleidžia— 
ir primiega dieną — ant 
menko patiesalo, esančio 
ant akmeninių grindų, savo 
kambary. Jis minta žaliom 
bei virtom daržovėm, vai
siais. datulėmis, pieninėmis 
košelėmis ir popierinio plo
numo Indijos blyneliais. Ne
valgo kiaušinių, mėsos nei 
žuvies, negeria kavos, arba
tos nei kitok. stipresnių gė
ralų. Niekad nejna gulti 
anksčiau kaip 10 vai. Labai 
pamaldus ir amerikiečiui ne 
kartą pataręs daugiau po
teriauti — kad geriau mie
gotų. O kadangi amerikietis 
dažnai to nedaręs, tai indu- 
sai žiūrėję į jį gana kreivai. 
Gandhi’o religijos branduo
lys yra tikėjimas į Dievą ir 
kad jis pats esąs Dievo įran
kis, taipgi, kad nevartojimas 
jėgos pasipriešinimui yra 
paties Dievo pavyzdys dan
guje, būtinai reikalingas 
taikai ir laimingam gyveni
mui ir ant žemės.
“Pro šalį prašauta kulka.”

Paklaustas, kodėl jis savo 
(Tas a 5-me pusi.)

Faktais Remti Margumynai
- Krieno Surasti Lobynai

Dire State dangorėžio New 
Yorke sunaudota dešimts 
milionų plytų.

NUKRITUSIO METEORI
TO KARŠTIS

Jeigu pasitaikytų meteo
ritui nukristi ant žemės kur 
nors arti žmogaus, jis 
tuojaus galėtų paimti jį sa
vo plikomis rankomis, neap
sidegindamas. Skrodžiant 
per atmosferą meteoritai 
ikaista iki daugelio tūkstan
čių laipsniu karščio, tačiau 
nukritę ūmai atšala, ka
dangi tas jų karštis būna 
tik iš viršaus ir niekad 
iki vidurio nedaeinąs.

BALTA IR JUODA
Baltumas yra spalva, ar

ba visų spalvų kombinacija, 
įžiūrima per prizminį žiū
roną, kuris atskiria įvai
rias spalvas. Tuo tarpu juo
dumas skaitomas bespalviu 
—visiškai jokios spalvos ne
turinčiu.

TIKRASIS WASHING- 
TONO GIMTADIENIS

Pirmasis Amerikos prezi
dentas George Washington 
gimė vasario 11 d., 1732 me
tais, bet jam esant 20 metų 
amžiaus, kalendorius buvo 
pakeistas ir ta diena, kurio
je Washingtonas gimė, pa
gal naująjį kalendorių tapo 
vasario 22.

GYVULIŲ DOROVĖ, KU
RIOS NETURI ŽMOGUS

Savižudystė yra žmogaus 
nedorovė, kurios niekad 
jokis gyvulys nepapildo.

UODO GELUONIS
Uodo geluonis sudarytas iš 

šešių šerelių, kurių du iš
lenkti, kaip kalavijai. Pats 
geluonio galas plonas ir 
smailesnis už ploniausią a- 
datą. Pradūręs žmogaus o- 
dą, uodas įleidžia tam tikrų 
sulčių, nuo kurių labai niež
ti įkąstą vietą. Taip uodai 
žmones užkrečia šiltine, ir 
kitomis ligomis. >

k

★ Ne akys regi, bet žmo
gus; ne ausys girdi, o siela.

★ Už tvoros nėr tauros.
★ Nedėrintas drabužis ne

tinka dėvėti.
★ Sienas atsispyrus gera 

stovėti.
★ Nupirkęs neimi —atsi

metimo moki.
★ Prie kiekvieno darbo rū- 

bfcii drinska.
★ Mūras drėksta, bus lie

taus.
★ Gana ar negana, bet pa

kanka.
★ Pilvu nešliaušk, galvos 

nekelk.
★ Pokylis šlapias, tai kiše

nėje sausa.
★Vedega kirvio neatstos.
★ Ir kvailiui kartais ima 

sektis.
★ Nebūk galįs, būk darąs.
★ Darbai 

peikia.
giria, žodžiai

sėkla ir nesėta

Surinko P. K.

Chinų komunistai paleido 
2 suimtus jankius, susisie
kimų karius.

Kokie tai mažyčiai, ne
įmatomi bakteriniai perai 
grūmoja sunaikint visą o- 
riridžių ir “greipfrutų” au
ginimo pramonę Jungtinė
se Valstijose. Nuo šių perų 
greitai nyksta tų vaisių me
deliai.

Toks amaras jau plačiai 
kliudė Californijos orindžių 
laukus. Bijoma, kad jis ga
lės persimesti ir į Floridos, 
Texas ir Arizonos orindžių 
daržus.

Tos nepaprastai smulkios 
bakterijos naikina saldžių
jų orindžių ir greipfrutų 
čiepais įčiepytus rukščiųju 
augalus. O taip čiepijami 
faktinai visi tu vaisiu me
deliai.

Panašus amaras, vadina
mas tristezą, sunaikino tūk
stančius orindžių medelių 
Brazilijoj. Tristezą jau pir
miau žalojo tokius medelius 
kituose Pietų Amerikos 
kraštuose, taip pat Pietinė
je Afrikoje ir Indonezijoj.

Dar nepatirta, ar vabz
džiai, ar paukščiai, ar vėjai 
skleidžia tokius perus.

Tą dalyką ypač tyrinėjo 
Californijos U n i versite to 
profesoriai H. S. Faucett, J. 
M. Wallace ir Chapman.

PRIE KOKIŲ GYVŪNŲ 
PRIKLAUSO DRUGIAI 
IR KAIP JIE AUGA

Peteliškės— drugiai pri- 
' .skiriama prie šešiakojų gy
vūnų — prie vabzdžių. Be 
to, jos dar turi dvi poras 
sparniukų, dvi dideles, su
dėtines akis, kuriose yra su
augę tūkstančiai mažyčių 
akelių. Peteliškės, kaip ir 
visi kiti vabzdžiai deda 
kiaušelius ir kinta — pir
miausia išrieda kirminėlis— 
vikšras, paskui vikšras kin
ta lėliuke, o vėliau ♦ virsta 
vabzdžiu.

Vikšrai be atvangos per 
dienas ir naktis ėda lapus, 
stiebus, žievę, jaunus auga
lėlius ir labai greitai auga, 
tik jų oda neauga. Kuomet 
vikšrui pasidaro ankšta, jo 
kailis perplyšta pusiau ir 
jis išsineria su nauja oda, 
kuri išaugo po viršutine. 
Toks vikšro išsinėrimas iš 
kailio pasikartoja du, tris ir 
daugiau kartų ir tą visą lai
ką vikšras godžiai ėda ir 
■tunka.

Po dviejų trijų savaičių 
nuo to laiko, kai vikšras iš 
kiaušelio išrieda, jis liauja
si ėdęs ir nebejuda. Jo kai
lis sudžiūsta ir susiraukia. 
Bet po tuo kailiu jau auga

PRITRŪKS PASAULIUI 
VARIO, ŠVINO IR CINKO

Po keleto metų jau bus 
jaučiamas trūkumas vario, 
švino ir cinko Jungtinėse 
Valstijose, kaip rašo ame
rikinis Inžinerijos ir Kasyk
lų žurnalas (1947 m. sausy- 
je).

Kasyklų ir Geologinės 
Apžvalgos Biuras, valdiška 
įstaiga Washingtone, skai
čiuoja, kad šios šalies ka
syklose vario yra 34 me
tams, švino tik 12-kai ir 
cinko 19-metų.

Kiti kraštai turi vario 36 
metams, švino 24 ir cinko 
30 metų, jeigu tie /kraštai 
naudos šiuos metalus tik 
tiek, kaip iki šiol, sako In
žinerijos ir Kasyklų Žurna
las.

Jei įvyktų naujas pasauli
nis karas, tai jau visai .ma
žai teliktų vario, švi
no ir cinko. Niekas taip 
greitai neeikvoja metalus, 
kaip karas. ;

Žygiai Dviveidžių Diplomatų 
Tikrai Pašaipai Juos Stato

Kai galingųjų išnaudoto Tautu Lyga, o dabar moja- 
iu ambicijos viešumon iškv-lsi pasmaugti Jungtiniu 
la — ju šlvkštį veidmainy-! Tautu organizacija — dar 
stė išlenda, kaip yla!

* Apsukrieji politikieriai 
pagaliaus įtraukė i pinkles 
ir mūsų prezidentą, Truma- 
ną. Ta i o ka lba juk tai bu
vo niekas kitas, kaip tik 
Anglijos ir Amerikos žiba
lo magnatu kalba, perdėm 
nrašvinkusi aliejum.

Saumvlystei ir godumui 
kito žmogaus užsitarnauti 
nuopelnai neverti surūdiju
sios kapeikos.

TAUTOSAKOS KRISLAI

Man gaila ir generolo 
Marsh alio’. kad gudragalviai 
diplomatai nutrinė visa io 
aa.rbės. ko in aukšto i O kari
ninko. žibėjimo. — nustūmė 
ii i imperialistinės politikos 
pelkes.

Atsimenam, kaip gražiai 
Maskvoje buvo priimtas 
ten viešėjęs mūsų generolas 
Eisenhower ir kiti talkinin
ku armijų didieji vadai. Ir 
kokioj atmosferoj dabar te
ko ten atsidurti aukščiau
siajam mūsų karo vadui, 
kurj tokioj pozicijoj pastatė 
apsukrūs politikieriai. Di
delis skirtumas!

Džiaukis gyvenimu! — 
šaukia žmogui pavasaris. 
Imk kitam už gerklės! — 
šaukia imperializmas.

Amerikos buvę kariai, ve
teranai, ir kitų šalių kovū- 
nai nori taikos ir ramaus 
gyvenimo. Stumti juos į 
trečiąją ugnį — gali būti 
pavojinga rizika.

auga.
Reakcininkų nusistaty

mas: Lai gyvuoja žmonijoj 
sumišimas ir į peklą su 
Jungtinėm Tautom!

To paties plauko reakci 
ninkai kadaise pasmaugė 

naujas. Dabar jis jau tampa 
lėliuke ir po savo viršutine 
oda kirminas vystosi tikra 
peteliške. Išauga sparneliai, 
čiulptukas, daugiau kojų. 
Visa tai būna ankštai suvy
styta, viena ant kito sudėta, 

goję.
Kai kurie drugiai lėliukė

mis išbūna kelis mėnesius, 
prikibę kur nors ramioje 
vietoje, kiti visą žiemą iš
būva po samanomis arba 
po sausais lapais. Kai kurie 
išrieda iš lėliukių po kokių 
dviejų trijų savaičių.

DRIEŽO NEPAVOJIN- 
GUMAS

Paprastieji driežai bijosi 
žmogaus ir įkąsti negali, 
nes turi labai menkus dan
telius — neperkąstų nei 
odos; jie taipgi yra nenuo-

RUPUŽĖ — GERIAUSIAS 
DARŽININKAS

Rupužė gali ilgai pakęsti 
neėdusi, bet gali ilgai ir la
bai daug ėsti. Minta ji iš
imtinai kenksmingais dar
žams kirminais bei vabz
džiais. Medžioja iš lėto, bet 
akyliai, ilgai ir tenkinasi ne

greičiau, negu Tautu Lvga. 
Pasaulis nėra toks iau kvai
las, kad to nematytų.

Tie visi šaudomai iš di
džiausiu kanuoliu i komu- 
nizma—ka iie reiškia? Nn- 
In’^hVi kvp ii paniniu dėmėsi 
nun fikvnsins nsdėties rim
tumo kapitalistiniame kri- 
zvje.

Šauk, rėk. mušk ir bėk— 
visados buvo apgaviku 
strateHia, bet ne visados 
linai išdega. Liaudies opini
ja vra tas budrusis sargvbi- 
m’s. kurs sučiumpa apgavi
ku.

Modernus imn°riab’stas 
rpurniniisia ikiša svetimon 
šah’n savo kapitalų, o pas
kui iau kiša ten savo, liežu
vi ir purvinas kojas. Tokia 
tai vra kapitalistine demo
kratija. kuriai priešintis — 
strictlv forbidden.

O gal jis tebėra dar gv- 
vas. tas prakeiktas Hitleris, 
i eigų jo politika taip akv- 
nlėšiškai pradeda pasauliui 
ir taikai grūmoti? Kam tad 
iš viso reikėjo dar kariau
ti prieš hitlerizmą? Kam 
žuvo milijonai brangių gy
vybių šiame kare?

Kapitalistai mano, kad 
jiems pigiau išeina parūpin
ti žmonėms grabus, negu 
statyti jiems namus. Su 
naujo karo pagalba, tai bu
tų “easy job.”

Senieji veteranai, užpra
eito karo, jau užmiršti; nau
jieji, praeito karo,—apleisti. 
Kas, ar jų vaikai dabar 
skubinsis dėti galvas už 
imperialistinius parazitus? 
Kaipo senam veteranui, tas 
man ypač rūpi žinoti.

Pr. Krienas

ii-'; 

dideliu žemės plotu, kurį 
puikiai pažįsta ir šeiminin
kauja ištisomis vasaromis. 
Yra tat patvarus ir kantrus 
gamtos darbininkas. Sunku 
būtų surasti geresnis darži
ninkas, kuris sugebėtų tin
kamiau saugoti augalus, y- 
pač daržoves.

Nuo šunų ir kitų prieši- v* 
ninku rupužė ginasi paleis
dama iš savo kruopelių bal-. ( 
tas putas, kurios taip išpli
kina priešininkui gerklę, 
kad jis daugiau jos niekad 
neliečia.

GYVŪNŲ GYNIMASIS 
DUJOMIS

šeškas, gindamasis nuo 
priešininkų, leidžia dvo- . 
kiančias dujas. Rupužė lei
džia plikinančias sultis. Ne
smagia kvapsnimi ginasi ir 
kiti gyvūnai bei vabalai — 
vorūškos, blakės, o vienas 
dryžas vabalas (laidotojas) 
paleidžia tokius nuodus, 
kad mažyčiams paukščiams 
nuo jų būna greita mirtis.

*

Varlės žiemą miega dum
ble; pavasariui sušilus, pa
bunda.
GYVŪNIJA TVENKINY

Tvenkiniuose esti vande
ninių vorų, minkštakūnių 
geldelių, visokių vabalų ir 
vikšrų. Visų žalingiausias 
— tai juodas vabalas, vadi
namas naru. Jis gaudo ir 
ėda jaunutes mažas žuvy
tes.

Vandeniniai vorai (sken
duoliai) savo lizdus vande
nyje daro iš voratinklio h' 
oro burbuliukų, kuriuos sa- • 
vo kūno grumbeliuose jie 
atsigabena nuo kranto.

Daugybė vandenių vabz
džių deda kiaušelius vande
ny. Iš tų kiaušelių išriedėję 
vikšrai virsta lėliukėmis ir * 
išsivysto vabzdžiais. Vieni 
jų lieka gyventi vandenyje, 
o kiti, pabaigę savo kitimą, 
išlenda į orą. Prie šios rū
šies vabzdžių priskaitomi ir 
uodai. Daugybę uodų vikšrų 
žuvys pagauna ir suėda.

KIEK DANTŲ
TURI ŠUVA

Šuns snukyje yra du žan
dikauliai. kuriu tik apatinis 
tegali judėti. Žandikauliuo
se yra 42 dantys. Pryšaki- 
nės šuns kojos turi po 5 
pirštus, pasturgalinės po 2.
SMILTINGOJI LIETUVOS 
SRITIS—NERIJA

Smiltingiausia Lietuvos 
sritis yra Kuršių Nerija, 
■kuri randasi tarp Kuršių ir 
Baltijos jūros. Tai žemės 
juosta, turinti apie 2 kilo
metrus platumo ir 97 kilo
metrus ilgio.

Nerijoj, kaip ir visame - 
Baltijos pajūryje randasi 
daugybė vėjo supustytų 
kalnelių, vadinamų kopo
mis. Kai kurios kopos turi 
iki 70 metrų aukštumo.

Visame Baltijos pajūryje 
dažnai pučia smarkūs vėjai, 
grumdydami vakarinio pa
jūrio smiltis ir nešdami į 
rytus. Smiltys ten viską už
pusto, kas tik užkliūva pa
keliui. Taip buvo užpustyti 
seniau ištisi kaimai —Agi- 
lio, Karvaičių (rašytojo Rė
žo gimtinė), Pilkupio, Kun- 
čių ir paskiri nameliai, ku
riuose gyvena žvejai.

3-čias puslapio
Laisvė—Liberty Lith. Daily ♦ 

Pirmadienis, Kovo 17, 1947



NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No.

Borough

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

RL 8661 has been issued to th© undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1408A Newkirk Avenue, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8113 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 917 De Kalb Avenue, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8464 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 457 Myrtle Avenue, Borough of

.................—4-tai puslapi!
Laisve—Liberty Lith. Daily * 

Pirmadienis, Kovo 17, 1947

NOTICE is 
L 6081 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 616 Halsey St., Borough of Brooklyn,

LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor

RL 1199 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 408 -Jay Street,

Kings, to be consumed off the

852 Utica

No.Brooklyn, N.

Io.
NOTICE is

51 Kent
the

A. ZITO

Kings to be consumed

M. 291 Van
7201

46 Smith

344

the

114549 Ten

2291

to

32nd St., Brooklyn, N.244 Lorimer

716

the

& 24 Alabama Y. R
274 Y.4301

10 DeKalb

consumed off the
the

R

VERDERBERNo.
123

4401

of128

Brooklyn, N. Y.Brooklyn, N. Y.

the

Brooklyn, N. Y.Ave..112 Jackson

No.

Kings, to be consumed

396
St- Brooklyn, N. Y.

Kings, to be consumed on the
50 Flatbush 271 Jay

270. Smith

Stone Ave.
»hcKings, to

873 Halseyto be consumed LIPPERT

133 Irving

No.
406

K. VENCKUSto
1761

Kings, to be consumed Brooklyn, N. Y. RY.
Brooklyn, N. Y.Ave.,6816

No.
Brooklyn, N.

Kings to be consumed
6802 — 3rd

of Kings, to be consumed

4723 1080 Fulton

F.W.Shalinson
DRESNER

(Shalinskas)70 Brooklyn, N. Y.St.,Y.

Funeral Home

be consumed off the

WOODHAVEN, N. Y
Brooklyn, N. Y.

Tel VirginU7-4499

1439 Myrtle
1852 Greene

is hereby given that 
has been issued to the

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

Borough of 
be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail xinder

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

is hereby given that 
has been issued to the

undersigned 
retail under

License . No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

hereby given that 
been issued to the

wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

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

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

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

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

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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

License No. 
undersigned 
retail under

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Kalb Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

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

hereby given that 
been issued to the 

wine and liquor at

License No. 
undersigned 
roti'I under

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

1167 Myrtle
10 Jefferson

License No. 
undersigned 
retail under 
rage Control 
Borough of

25.Į2
11-13

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

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

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

Street, Borough of 
Kings, to be consumed

H. ATCHUE 
Grill)
Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

Borough of
Kings to be consumed

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

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of 

of Kings to be consumed

Street, Borough of 
Kings, to bo consumed

Alcoholic Beverage Control Law 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given thJt License No. 
RL 8496 has bejn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 434 Humboldt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. •
MATTHEW BOCCIO & MICHAEL BOCCIO 
434 Humboldt St, Brooklyn, N. Y.

PERO & JOSEPH L. McGARRY 
Harmony Tavern

St., Brooklyn, N. Y.

CHARLES 
(Trinity 

Fulton St- 
Alabama Ave.,

RALPH PALUMBO 
Brooklyn, N.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 

Kings, to be consumed

PI VO RAITĖS
Tavern)

Brooklyn, N. Y.

JOSEPH POTENTE 
(Sorrento Italian Rest.)

232 Smith St., Brooklyn, N.

SANTLEY ISQUITH 
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned

and liquor at
Alcoholic Beverage Control 
1st Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

Borough of Brooklyn 
be consumed on

J. MURPHY
Bar & Grill))

Brooklyn, N.

& MARTIN HOGAN 
Bar & Grill)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 5280 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 890 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pre n «<•.«.
PETER F. BRENNAN & GEORGE DUFFY 
890 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 5730 has 
to sell wine 
107 of the 
at 1232 E. 
County of 
premises.

VIOLA
1232 East 38th St.,

Control
Borough of 

to be consumed olf

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

Borough of 
be consumed

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

WINETSKY
Brooklyn, N. Y. R

Alcoholic Beverage Control 
9th Street, Borough of 

of Kings, to be consumed

KATI LES
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 7210 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1140 Manhattan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

REST.. BAR, GRILL. INC.
1140‘Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

issued to the 
and liquor at 
Alcoholic Bove 
5th Avenue, 
of Kings, to be consumed

wine 
the Alcoholic Beverage Control law 
Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

issued to the 
and liquor at
Alcoholic Beverage Control 
18th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Street, 

of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 895 has been issued to th© undersigned 
to Belt beer, win© and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bev» rage Control 
Law at 221 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
On the premises. -

JOHN TELLIAN
221 Wyckoff Ave- Brooklyn, N. Y. NOTICE ' is hereby given that License No. 

RL 798 has beep issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 197 of the Alooholic Beverage Control 
Law at 426 Prospect Avenue, Borough of 
Brooklyn, County" of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES M. KOELSCH 
(D-B-A Devaney’s Bar & Grill)

426 Prospect Ave- Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3038 has been issued to th© undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of th© Alcoholic Beverage Control 
Law at 144 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

CHARLES
144 Wyckoff Avo-

P. FIEDLER 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2336 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Gonttql 
Law at 676 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET
(Driggs 

676 Driggs Avenue,

hereby given that 
been 
wine

WILINSKI
Bar & Grill)

Brooklyn, N. Y.

ir 
Broadway Line

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5506 has been issueeb to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 514 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
Pi ©misos.
PASQUALE & LEONARD S. LOMQNACO 

P. & L. Wine & Liquors
614 Purk Ave- Proqklyu, N- ¥•

FRADIN
Brooklyn, N.

NOTICE is 
L 5200 has 
to sell 
107 of 
at 636 
County
premises.
DANIEL J. SCOTTI, DANIEL E. PICCIANO 
636 Lorimer St- Brooklyn, N. Y.

wine 
the Alcoholic 
Troy Avenue, 
of Kings, to

ROY KNEE 
Liquors) 

Brooklyn ,N. Y.

NOT1CE is hereby given that License No. 
RL 9011 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at, 75p-9 McDonald Ave. & 101-03 Ditmas 
Ave- Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on • the premises.

RAYMOND SCHUBERT 
755-9 McDonald, Ave. 
101-03 Ditmas Ave,

wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Franklin Ave., 
of Kings, to

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 
of

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6956 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 279 Wyckoff Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Ave- Brooklyn, N. Y.

the premises.
PATRICK
(Murphy’s

- 5th Ave..

on. the premises.
STAR DELICATESSEN, 

408 — Jay St-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4404 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at reta i under 
Section 107 of the Alcoholic Boaerage Control 
Law at 770-4 Columbia Street. ' Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
THE GALLEY PIER RESTAURANTS, INC. 
770-4 Columbia St- Brooklyn, N. Y.

on the premises.
CORNELIUS F. GERARD 

((Gerard’s Tavern)
1408A Newkirk, Ave- Brooklyn, N. Y.

i Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

DIXON
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3016 has been Issued to th© undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail uivlir 
Section 107 qf the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1698 Nostrand Ave- Borough cjf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pre u i ss.

STEPHEN AVANZINO 
(Black-Horse Tavern)

1698 Nostrayd Ave- ’ Ųrooklyu, N- Y-

on th© premises.
PAUL KATZ

917 De Kalb Ave- Brooklyn, N. Y.

RUTH JACKMAN
Ave- Brooklyn, N.

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

thc :>?? i.i'seE.
DU BARRY CATERERS, INC.

Flatbush Ave. Ext. Brooklyn, N. Y.
Law at 470
Brooklyn, County of 
on the premises.

THOMAS J.
470 Court St-

ROMANO
Brooklyn, N. Y.

W. NAPPER 
Brooklyn, N. Y.

RATTIGAN 
Ave. Tavern)

Brooklyn. N. Y.

DIXON
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4418 has been Issued to tln\ undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3042 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

j>n the premises.
ABRAHAM GUMPERT

3042 Nostrand Ave- Brooklyn, N. Y.

the nr<?o<-(s.
BENJAMIN HANERFELD

(Armory Tavern)
Marcy Ave- Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been 
wine

NOTICE is hereby <given that License No. 
RL 878 has been issued to the undersigned 
to sell beer, win© and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 406 South 3rd St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER AMBROSE
406 South 3rd St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor

NOTICE is 
RL 861 has 
to self beer, 
Section 107 of the
Law at 402 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOE’S 
402 — 5th Ave-

TAVERN, INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1762 has 
to sell 
107 of 
at 189 
County 
premises.

.NOTICE is 
RL 990 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2108 Fulton Street Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on (he premises.

JOSEPH ARAGONA
2108 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

wine
the Alcoholic I Beverage Control Uw
Clinton St- 
of Kings, to

CARL MANN
861 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 427 Wilson Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

ANTHON Xj RATKUS
427 Wilson Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
RL 9059 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at IĮ50 Flatbush Ave., Ext- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that 
RL 7203 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of. the Alcoholic Beverage Control
Law at 2136 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

EDGAR T. QUARITIUS 
2136 Rockaway Ave- Brooklyn, N. Y.

premises.
JAMES J. SEXTON, JR.

616 Halsey St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail ■ under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2345 Newkirk Ąve- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK GILMORE
2345 Newkity Ąvb.( Vrooiklyu, N. ¥•

issued to the 
and liquor at
Alcoholic Beverage Control 

tl ?vnue, Borough of 
Kings, to lie consumed

beer and wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Scholes St., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on

NOTICE is hereby given that 
RL 1172 has been issued to the 
to sell heiir, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 344 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings,, to be consumed 
on

on the ore-nisnu
LARS LARSSEN

457 Myrtle Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1006 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 24 Alabama Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that 
RL 6269 has been issued to th© 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

GREGORY P. FRAGAKIS
1 Bedford Ave- Brooklyn, N. Y.

and liquor at
Aid/holic Beverage Control 
7th Avenue, Borough of 

of Kings, to i>e consumed

and liquor at
Alcoholic Beverage Control 
7th Avenue, Borough of 

of

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

38th Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to

JONAS
Brooklyn, N. Y.

issued to the
and liquor at
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of 

of

SULLIVAN
Brooklyn, N. Y.

CUNNINGHAM
Brooklyn. N. Y.

and wine at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
Broadway, 
Kings, to

GOODARD
Brooklyn, N. Y.

ESPOSITO
Brooklyn, N.

NOTICE is
RL 780 has 
to iįell beer.
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1266-70 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

SARAFIANOS & PSYCHOYOS, INC. 
1266-70 Flatbush Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is" hereby given that License No. 
RL 8924 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail undec 
Section 107 ot the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1350 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. x

ANGĘLO BELLO 
(Wilson Tuvern)

1350 Myrtle Ave- Brooklyp, N- Y.

beer and wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control T^iw 
Jackson Street, 
of Kings, to

SAMUEL 
Broadway,

NOTICE is 
"L 5541 has 
to sell 
107 of 
at 892 
County
premises.

GEORGE KNEE & 
(Troy Wines & 

892 Troy Ave.

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

873 Halsey Street,
County of Kings, to be consumed

DOMENICO PROCE
(Park-View Tavern) 
St.. Brooklyn, N. Y.

Grill) 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4278 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3419 Fulton 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN
3419 Fulton St-

Law at 
Brooklyn, 

the

SHAPOLAS 
Brooklyn, N. Y.

RICHARD
(Black Eagle Tavern)
Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4245 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4723 — 
Brooklyn, County 
on the nre.m-ieM.

GEORGE JOYCE
(Emerald 

4th Ave-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3091 lias beon issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

Law at 147 Thames Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.
JOHN WIGNES & JOSEPH 

147 Thames St-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 915 has been issued to the undersigned 
to sell her, win© and liquor at reta1! under 
Section 107 of the .Alcoholic Beverage Control 
Law at 63 York Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN HAGGERTY
¥ork st- Brooklyn, H Y.

at 2572 Fulton St- & 11-13 Alabama 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed on the premises.

JACKMAN
Tavern)

NOTICE is hereby given that
RL 1227 has been issued to the 
to sell beer, win© and liquor, at
Section 107 of thet Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed

VIOLA
1232 E. 38th St-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8955 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, win© and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 426 South 5th St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH LUGAUSKAS
426 South 5th St— Brooklyn, N. Y.

INC.
Brooklyn, N. Y,

Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

CHOP-HOUSE, INC.
Brooklyn, N. Y

INC.
Brooklyn, N. Y.

the pr-»«>! «(■•.«.
KONSTANTY PUCZYNSKI

Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

ALFRED
(D-B-A Brooklyn, Heights Wines & Liquors)
189 Clinton

NOTICE is
RL 911 has 
to sell beer,
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 123 Glenmcre Avenue, Borough of 
Brooklyn, County, of Kings, to be consum-d 
on

NOTICE is 
RL 997 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at .51 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAULINE BALKO
Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6248 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 70 Kingsland Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the preji'ses.
ANTHONY CIUFFO

(Homestead Rest. & Bar.) 
Kingsland Ave- Brooklyn, N. Y.

JACK KRASNER
Ave., Brooklyn, N.

I|£ of the Alcoholic Beverage Control 
1™9 Myrtle Ave & 1352 Greene Avė

to

License 
undersighed 
reta’l under

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

Newark 4, N. J. 
HUmboIdt 2-7964
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County of Kings, 
premises.

JAMES
1996A Fulton St-

J. A. BOFFONE

Suteikiam garbingas laidotuvee

$150

NOTICE is hereby given that License "No. 
DW 105 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1080 Fulton St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

MORRIS SLEPIAN 
Metro Wine Company 

St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3005 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 453 Ralph Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

EUGENE ROTH
453 Ralph Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 816 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Yaw at 31 So. 
Brooklyn, County 
on the premises.

AUGUST
31 So. 3 St-

NOTICE is hereby given that 
RL 996 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 7201 — 
Brooklyn, County 
on th© premises.

JOHN
5th Ave-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bevorage Control 
Law at 253 Troy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on’ the premises.

JOHN EMPEROR
253 Troy Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8368 has been issued to the undersigned 
to sei! beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4101 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

EDWARD MICHALSKI 
Edward’s Tavern

5th Avenue, Borooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 8082 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1157 Myrtle Ave & 10 Jefferson St- 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

RUDOLPH WENZEL 
Ave- 

St,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2337 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lew at 430 Ridgewood Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

JOHN AMATO 
(Crescent Tavern)

430 Ridgewood Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1271 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

NORMOND RESTAURANTS. INC. 
1274 Fulton

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 835 has been issued to the undersigned 
to "Sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1058 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings 
on the premises.

HAROLD & WILFRED 
(Hal-Will Bar & 

1058 Nostrand Ave-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4246 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of th© Alcoholic Beverage Control 
Law at 384 Broadway & 321 Division Ave- 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to bo consumed on th© premises.

HARRY GRAFF
(D-B-A Kingsley Bar & Grill) ’ 

384 Broadway & 
221 Division Ave-

NOTICE is hereby given that 
RL 4305 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 247 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.' '

. ERICH FIEDLER 
D-B-A (Erik’s Bar & Grill)

247 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 7012 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 66 Rogers Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.
MICHAEL KEARNEY & JOHN TURNER 

(Kearney-Turner Bar & Grill)
66 Rogers Ave- Brooklyn, N. Y.

I-aw at 201 Wyckoff Ave- 
Broqklyn, County of Kings, to 
on the premises.

LOUIS MARN 
(Wyckoff Center Bar &

201 Wyckoff Ave-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2291 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH KRESSE & 
STANLEY ELUSZKIEWICZ

Bedford Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 962 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 3608 Clarendon Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES J. MEYER 
(Clarebrook Tavern)

3608 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1070 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 375 Bushwick Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

375 BUSHWICK CAFE, INC.
375 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
Law at 239-41 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BERNARD TRACY
239-Il Kingston Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is "'hereby given that License No. 
RL 1149 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 286 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID STRAHL
(D-B-A Dave’s Tavern)

286 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1 181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I-aw at 551 — 5th 
Brooklyn, County of . 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4263 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Court Street, Borough of 
Kings, to be consumed

NOTICE is hereby giv.m that 
RL 8131 has been issued to the 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 371 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

MARY 
(Seventh

- 7th Ave-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7494 bas been issued to the undersigned 
to sell beer, win© and liquor at retail unde r 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 406 Flatbush Ave., Ext- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ISIDORE H. BRENNER 
(B. & B. Bar & Grill)

Flatbush Ave. Ext. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given lhat Liccnso No. 
RL 982 has been issued to the undersigned 
to sell beer,, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaw at 815 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

PAPPAS BAR & 
815 Franklin Ave.

NOTICE is hereby given that License N>. 
RL 2307 has I>een issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 749-59 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS K APS ALIS
'(I.ouis Little Campus Rest.) 

749-59 Nostrand Ave- Brooklyn, N.iY.

NOTICE is hereby given that 
RL 9227 has been issued to th© 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 156 Calyer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

• CATHERINE IMMEN
156 Calyer St.,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 4290 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 46 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

46 SMITH ST- INC.
St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 7492 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 49 Ten 
Brooklyn, County 
on the pi*mises.

JOHN BALEZENTIS
Eyck St., Brooklyn/ N. Y.

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

. ........and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Eyck Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE 
RL 3163 
to sell heer, wino and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 244 Lorimer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
qn the premises.
FRANK SAVAGE & JOSEPH CONSOLO 

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 869 has 
to sell oeer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4304 — Avė, I), 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

CORNELIUS CAREY 
RUPERT RlNZELMANN 

(Bob’s Tavern)
! — - Avo. D, Brooklyn, N.

>--- ----- :--------------
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 884 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4317 — 
Brooklyn, County- 
on the premises.

THOMAS McGLYNN
4317 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2393 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the 
Law at 128 — 
Brooklyn, County 
c.n the premises.

GIOVANNI VIOLA
9th St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6637 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 85 Grr^nd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 1

PAUL NEMEIKIS
85 Grand St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 322 has been issued to thd undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 350 Flatbush Ave. Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the i>rjm-seo.

DU BARRY CATERERS. INC.
Ave. Ext., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 799 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 873 Halsey Street,"' Borough of 
Brooklyn, 
bn the p-'u

NOTICE is 
RL 4433 has 
to sell boer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 176) Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pre'lines.

SAMUEL CHELODNICK & 
EMANUEL SHEEGER 
(D-B-A Dave’s Inn.)

Pitkin Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4347 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1048-64 Ocean P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on th© pi% •i'seA.

NICHOLAS SCANDORE
* (Parkville Amusement Center) 

1048-64 Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No." 
RL 6988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1 
Law at 1 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed ■ on the premises.

ALFRED VO LLM ERDING 
(Gyeene Tavern) 

Ave. & 
Ave-

hereby given that License No. 
RL 4302 has been issued to the undersigned 
to sell beer, v>inc and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control' 
Law at 225 Franklin —
Brooklyn, County of 
on the pro 'nbos

SAUL
225 Franklin St-

NOTICE is hereby given that 
RL 3162 has been issued to the 
to sell heer, wine 
Seel ion 107 of the 
Law at 3915 — 
Brooklyn, County 
on the o-e .-poes.

PIER’S DINER, INC.
3915 — 1st Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1021 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 1540 De 
Brooklyn, County- 
on the pr?in'M»s.

JACOB I'OGOR 
(The Alps Jun)

Ave . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 3150 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
l.sw ;t 53:1 -
Brooklyn, County 
on the premises.

S. NATALE & 
(Savoy

5311 3rd Avc.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 85 North 7th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOFIA LACHTARA
85 North 7th St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 3097 has been issued to the 
to sell beer, wine 
Section 107. of the 
Law at 396 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

PETER 
7th Ave-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2344 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 231 South 4tli $t- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM AUMANN 
(Autnann’s)

231 South 4th St., Brooklyn. N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
RL 3069 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at — 6816 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN P. GALLAGHER
4 th

NOTICE is 
RL 745 has 
to sell beer, 
Section 107 of the
Law at 6802 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

IDA VOGEL
Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2326 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1425 Rockaway Parkway, Borough of 
'Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DUMCHES
1425 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No* 
RL 4279 -has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
SecHon 107 of the Alcoholic Beverage Control 

■ Law at 194 Livingston Street, Borough of 
'^Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

on the premises.
ROSS REST,, INC.

1 194 Livingston St- < Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 11411 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1356 — Broadway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TOGLIA 
(Tudor Cafe)

1356 — Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 294 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
107 of the 
at 1145 — 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 295 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 861 Glenmore Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE iš hereby given that License No. 
RW 551 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 274 Nostrand Avo., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRANK N„ NICHOLAS G. & 
MICHAEL J. PIEZZO 

(Pizzeria)
Nostrand Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 337 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
nt 44 
County
r-remises.

GENEVIEVE WITTMANN 
41 Scholes St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RW 762 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 232 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 312 has boon issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 112 
County
premises.

GIUSEPPE 
St-

NOTICE is 
RW 714 has 
to sell beer and wino at retail under Section 
107 of the 
al. 461 — 
County of 
premises.
JAMES WHELAN & GEORGE ROSNER 

(Oasis Bar & Grill)
3rd Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 417 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 'Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I*aw 
at 270 Smith Street. Borough of Brooklyn. 
County of 
premises. 
JOHN L.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 545 has been issued to the undersigned 
to sell .beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 133 Irving Ave- 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 12966 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
568 Pine Street, 
County of Kings, 
premises.

< MICHAEL & 
568 Pine St. ,

N.OTICE is hereby given that License 
GB 12979 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the. Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE PIZZO
608 Liberty Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 822 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 852 Utica Ave- Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
L 5240 has been issued to • the undersigned 
to sell wine & liquor 
107 of the Alcoholic 
at 5 Gates Avenue, 
'County of Kings, to 
premises. *

JOSEPH
(D-B-A Fulgate Liquor)

5 Gates Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Liccns© No. 
L 5607 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1996A Fulton St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5730 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1232 East 38th St- 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 119 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at Cropscy Ave- Ft. of Bay 82nd St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on! the premises.

BEN MA CHREE BOAT CLUB, INC.
Cropsey Ave- 
Ft. of Bay

NOTICE is hereby given that License No. 
L !>187 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 868 
County 
premises.
MOSES ISQUITH & 

868 Franklin Ave.,

NOTICE is 
L 5672 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Taw
at 1100 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
Premises.
AMELIA RUSSO & ANTHONY J. RUSSO 

, (D-B-A Russ’ Liquor "Store)
1100 Foster

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcobolįc Beverage Control 
Law at 271 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

JOSEPH BRICCA
St- Brooklyn, N. Y. P

NOTICE 
RL 6961 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^aw at 914 -— Broadway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHIAS LAUKAS 
(Oasis Bar & Grill)

914 — Broadway, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1176 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law 
Avė
to be

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1143 has been issued to th© undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 807 Sutter 
Brooklyn, County of 
on the premises,

GEORGE
807 Sutter Ave-

NOTTCE is hereby given that License No. 
RL 6979 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 650 — 
Brooklyn, County 
un the premises.

EDWIN
(Waterfront 

650 —■ 3rd Ave- ’

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8923 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 34 Myrtle Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

SOMMERSET BAR & GRILL. INC. 
34^Myrtle Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 9015 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 291 Van Brunt St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NELLIE SOMMERS 
Brunt St- Brooklyn, N*. Y.

NOTICE 
RL 3113 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 765 Washington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AGNES RANDALL
765 Washington Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6289 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1270 Nostrand Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BERNARD F. DUFFY 
1270 Nostrand Ave- Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 716 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

TONY DOWKUNT
3rd Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8088 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1337 Bush wick Ave- 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

BUSHWICK HOFBRAU, 
1837 Bushwick Ave-

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 225 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Uw 
at 1694 Gates Ave- 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPHINE
Old Crystal Palace

1694 Gates Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6202 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 452 East New York Ave- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO LUPO
452 East New York Ave- Brooklyn, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame-Wj 
rikoniškais. Rei-f 
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. GLenmore 5-6191

LIETUVIS PIANO 
TUNERIS

Perbudavoja pianus iš di
desnių į* 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
V.. .....■ "f1 —.............. -----
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Pirmadienis, Kovo 17, 1947

Kaip Gyvena ir Veikia 
Mohandas Gandhi

(Tąsa nuo 3-člo pusi.) 
šio mokslo neskleidžia vaka
rinio pasaulio kraštuose, 
Gandhi atsakęs: “Kaip gi 
aš galėčiau, kuomet nei In
dijos dar neįstengiau tuomi 
įtikinti. Aš esu pro šalį pra
šauta kulka.”
Kodėl jis neįtiki į 
fizišką priešinimąsi

Gandhi yra priešingas 
vartojimui jėgos kovai su 
išnaudotojais, ifž Indijos ne- 
nepriklausomybę todėl, kad 
jeigu jėgos būdais būsianti 
laisvė įgyta, tai jėgos bū
dais, girdi, ji vėl gali būti 
atimta. Tikslas jam nepa
teisina įrankio. Nepaisant, 
kaip būtų aukštas ir bran
gus idealas, 
išsižadėtų, negu siektų ko
kiu nors “nedoru būdu.” 
O tikslas jo esąs — tai ger
būvis 400,000,000 žmonių 
Indijoj, — gerbūvis, kurio 
iki šiol ten vargdienių luo
mui nebuvo ir nėra.

Comodoro Ri vada vijos 
(Argentinoj) harin’n inkų 

Laimėjimas

Už visas jo dorybes, dau
gelis indusų Gandhį tiesiog 
dievina. Nors indusai išpa
žįsta vieną Dievą, bet dar 
garbina ir stabelius. Kai ku
riuose indusų dievnamiuo- 
se randasi ir Gandhi’o sto- 
vylėlės sale kitų stabų. Esą, 
dangus dėl Gandhi’o seniai 
jau atviras, bet senelis tebe- į 
velija geriau pagyventi’ dar 
ant žemės, negu danguje— 
nepaisant kaip ten bebūtų 
gera ir gražu.

Kaip jau buvome rašę 
ankstyvesniam ir trumpam 
pranešime, apie darbininkų 
streiką, tai šiame straipsny
je pakalbėsime plačiau.

Po įvykusio perversmo, 
tauta, kaip jau žinome, ra
dosi nenormalėj padėty. Vi
sos darbininkų organizaci
jos — sindikatai tapo užda
ryti, jU vadai ir aktyvesni 
darbininkai sukišti į kalėji
mus, kas visiems gerai žino
ma. Susinormalizavus padė
čiai, tuo jaus pradėjo atgyti 
ir darbininkų judėjimas, 
stiprinant organizacinį vei
kimą prieš savus išnaudoto
jus. Pas mus darbininkai ir
gi neatsilikome, nors iš 
pradžių darbas buvo sun-

jis verčiau jo kus,nes didesnes teises turė
jo švilpukai, bet nežiūrint 
to, pradėjome organizuotis 
ir, kad nebūtu nuobodus ir 
ilgas šis aprašymas, duosiu 
trumpas ištraukas, kaip su
siorganizavome į vieningą 
ir kovingą sindikatą.

Viename visuotiname su
sirinkime, kurį šaukė švil
pukai. visi vadinosi ponais, 
o kalbos daugiausiai buvo 
nukreiptos prieš komunis
tus, įrodant, kad kompani
ja duosianti visko, kas dar
bininkui reikalinga be “bo- 
chinches”, o jei ne, tai val
džios atstovai viską sutvar
kysią; tapo sutverta organi
zacija ir pavadinta “Union 
Gremial Mutual”, kuri vos 
išdygus pradėjo džiūti, nes 
j šią organizaciją negalėjo 
stoti darbininkų mylimi va-
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BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS ;
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

dai, kurie buvo kankinami 
kalėjimuose laike diktatū
ros.

Nesusipratimai tarp švil
pukų, išmetimas iš valdybos 
vienų ir pastatymas kitų 
priveda prie organizacijos 
vardo pakeitimo, išmetant 
žodį “Mutual”. Įstoja veikti 
daugiau susipratę, šankia 
visuotinus susirinkimus, ba
rasi tarp savęs ir t.t. Šiame 
organizuotame veikime ima
si ir mūsų tautietis A. A-lis 
aktyvaus darbo, nes jis nėra 
tiek pažįstamas švilpukams. 
Organizacija pradeda stip
rėti, bet vis dar ne kovos 
pamatais. Vadovybė numa
to reikalą stoti į kovos ke
lia; šaukia visuotina nariu 
susirinkimą, kuriame daly
vauja daug darbininkų. 
Nors valdyba dar buvo dau
gumoje švilpukų įtakoj, bet 
buvo priversta sustatyti 
reikalavimą ir patiekti kom
panijai. Reikalavimas susi
dėjo iš 44 punktų, nekuriuos 
kompanija atmeta, su kitais 
sutinka. Prašoma tarpinin
kavimo karinio gubernato
riaus, generolo Raggio, ku
ris duoda savo sutikimą. Po 
trumpų tarimų viskas su
tvarkoma.

Švilpukai džiaugiasi di
džiausiais laimėjimais, nes 
kaipo dovaną esą laimėję 
dar vieną punktą, tai yra 
45-tą. Sutartis buvo skaity
ta visuotiname darbininkų 
susirinkime, nekurie darbi
ninkai patikėjo tiem’paža
dam. Mėnesį ir kitą darbi
ninkai laukdami, kada tie 
laimėjimai bus pradėti vyk
dyti praktikoje ir nesulauk
dami pradėjo virti kaip bul
vės puode, klausdami švil
pukų—kur yra tie laimėji
mai. Kyla nesusipratimai 
valdyboje, teisinga jos šaka 
saukia visuotiną susirinki
mą, kuriame numaskavo ir 
išvijo švilpukus. Išrenka 
naują laikiną valdybą ir 
nutaria šaukti visuotinus 
slaptus balsavimus. Rugsė
jo 22 dieną įvyko rinkimai

} valdybą, kuriuose tapo 
išrinkta sulyg darbininkų 
noro ir jų pasitikėjimo val
dyba, , kuri greitoje savo 
darbo eigoje numatė pakei
sti vardą, pasivadino Sindi
katu, taipgi numatė išmesti 
iš valdybos sąstato pirmi
ninko vardą, paliekant tik 
generalinį sekretorių. Tuo- 
jaus išleido atsišaukimą sto
ti visiems darbininkams į 
sindikatą be pažiūrų skir
tumo, pradėti rinkti atsto
vus iš darbo vietos skyrių, 
bendrai imant, pradėjo vie
nybės darbą.

Spalių 20 dieną šaukia
mas visuotinas narių susi
rinkimas informavimo tik
slu, kompanija nebeduoda 
transporto, (Kuomet vado
vavo švilpukai, tai kompa
nija duodavo transportą at
vežimui žmonių į visuotinus 
susirinkimus, nes ši kompa
nija turi pastačiusi gyvena
mus namus darbininkams 
nuo jos centro tarpe 3-5-8 
—12-17 kilometrų, todėl su
sisiekimas yra labai sun
kus), bet nežiūrint to, su
sirinko 659 asmenų. Šis su
sirinkimas buvo vadovauja
mas mūsų tautiečio Alfon
so Aukštuolio. Valdyba da
vė savo pranešimą. Susirin
kusieji vienbalsiai šaukia: 
“sustatykim reikalavimus, 
gana apgavysčių ir švilpu
kų. Kame ir buvo sustatyti 
reikalavimai, kurie susidėjo 
iš 7 punktų. Išrinkta komi
sija, kuri 21 dieną pateikė 
šiuos reikalavimus kompa
nijai, reikalaujant atsaky
mo laike 6 dienų. Spalio 26 
dieną gautas neigiamas at
sakymas. 27 dieną vėl šau
kiamas visuotinas narių ir 
bendrai visų darbininkų su
sirinkimas, kuriame dalyva
vo 770 darbininkų, šis susi
rinkimas irgi prisiėjo vado
vauti mūsų tautiečiui, kuris 
turėjo daug darbo sutvar
kyti ir numalšinti pakilusį 
darbininkų ūpą susirinkime. 
Taipgi šiame susirinkime 
dalyvavo ir iš kitų aliejaus 
(petroleo) darbininkų sin
dikatų atstovai: Y. P. F., 
“Diadema Argentina”, ir 
“Astra”. Po ilgų diskusijų 
nutarta: Spalio 29 dieną 4 
vai. ryto sustabdyti darbą, 
tai yra išeiti į streiką neri
botam laikui.
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Geru 
mcdikalis aprūpinimas, apmokamos vftkacijos

VYRAI
Gamybos Dai'bas

Augantis Fabrikas

Kreipkitės tuojau j 
PERSONNEL OFISĄ

SLOANE BLABON CORP.
Hutchinson Mills,
TRENTON, N. J.

Važiuokite Route “A” busu iki fabriko.
(67)

OPERATORĖS 
BRASSIERES

Aukšta Alga. Apskritų Metų Darbas 
CHAINCRAFT, INC.

25 BANTA PLACE HACKENSACK, N. J.
(64)

MERGINOS
Prie

PATIKRINIMO
SANDING ,

, ABELNAM SUSTATYMUI
Ifca besimokinant, grupinė apdrauda.H

Miami, Florida

So. Boston, Mass

PRANEŠIMAI

darbi- 
Uosto 
Sindi- 
mums

O prezidentas Trumanas 
reikalauja keturių šimtų mili
jonų dolerių ir militarinio per
sonalo Graikijoj ir Turkijoj 
“demokratijai apsaugoti.” Ar 
nebūtų gražiau ir naudingiau, 
jeigu jis pasidarbuotų dėl ly
gybės ir artimo meilės princi
po prigydymo čia pat?

Fašizmas kelia galvą. Visur 
dvokia hitlerizmu. Nejaugi 
upeliai kraujo buvo pralieta 
veltui! Nejaugi hitlcrizmą su-! 
triuškinę Vokietijoje, mes jam 
leisime įsigalėti šioje šalyje!

Tikri pasiutimo laikai užėjo. 
Pietinėse valstijose leidžiami 
įstatymai prieš negrų balsavi
mo teisę. Kongresai! suplaukė 
šimtai bilių prieš streikus ir 
darbo unijas. Delaware vals
tijos seimelis jau išleido įsta
tymą prieš unijas. New Yor- 
ko valstijos seimelis priėmė 
bilių prieš valdžios tarnauto
jų ir valdžios kontroliuojamų 
įstaigų darbininkų teisę strei
kuoti.

Aukščiausias Teismas išnešė ' 
nuosprendį, kad valdžios kon-, 
trolėn paimtos pramonės dar-1 
bininkai neturi teisės streikuo
ti.

BAYONNE, N. Y.
LLD kp. susirinkimas įvyks 

kovo 18 d., 7:30 v.,v. 1 W. 22nd St. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite susi
rinkime, nes yra daug svarbių rei
kalų. Taipgi atsiimkite knygų "Pri
sikėlusi Lietuva, 
sekr.

PAJIEŠKOJIMA1
Aš, Antanas Pavilionis, kilęs iš 

Anykščių miesto ir senas laikas gy
venantis Brazilijoje, pajiekau savo 
brolių Mateušo ir Klemenso, kurie 
anksčiau gyveno New Yorke, bet da
bar rodos vienas išvyko j Chicagą. 
Mano adresas: Ant. Pavilionis, 
Caixa Postal 4444, Sao Paulo, Brazil.

(60-62)

NAMU DARBININKĖ
Guolis ant vietos. Lengvus 

nuosava skalbimui mažina. 2
Atskiras kambarys.

T E L EFO N A S ESP L A N A1) E

REIKALINGOS
Patyrusios Siuvamųjų Mašinų 

Ojieratorės
JWfbtuve, Kuri Unijines Kainas 

Moka už Darbą.
PATYRUSIOS OPERATORĖS 

Gali Uždirbti 
$50 iki $75 į Savaitę. 
35 Valandų Savaitė. 
52 Savaitės Metuose. 
Moderninis Fabrikas, 

Randasi Pačiame Centre. 
Linksmos Darbo Sąlygos.

TEEN-AGE MFG. CO.
70 Quinnipiac St., Wallingford, Conn.

Phone WALLINGFORD 2562 
_______________________________________(64) 

RANKOMIS SIUVĖJOS 
Patyrusios prie 

Blouses & Neckwear 
Gera Proga Tinkamiem Žmonėm 

COSMOPOLITAN 
NECKWEAR 

222 W. 37th Street.
(63)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

mokyklos duris. Iš visų žydų 
ąplikantų į medicinos mokyk
las praleidžiamas tiktai sep
tintas nuošimtis.

ir .šventės.
PANELYTE DIVISION 
ENTERPRISES AVĖ.

TRENTON, N. J.
(64)

STREIKO EIGA
Minėtos dienos ryte pra

sidėjo stabdymas darbo sky
riais, sustatant tam tikrą 
aktą, ant kurio turėjo pasi
rašyti darbininkų atstovai 
ir kompanijos įgaliotiniai, 
perdavime ir priėmime ma
šinų ir darbo įrankių tvar
koje. Visuose skyriuose 
darbo sustabdymas ėjo dis
ciplinuota ir tvarkingai, iš
skiriant elektros stotį, nes 
ten kapatasas, ponas Sira- 
coff, nenorėjo leisti sustab
dyti elektros stoties elektri- 
cistų atstovui A. Aukštuo
liui. Tad valdyba turėjo im
tis priemonių ir šaukti in
žinierių Redman, kuris da
vė savo parašą ir elektros 
stotis tapo sustabdyta. Li
kome be šviesos. (Kaip lai
ke 1914-18 m. karo, prisi
menu, kad žibinome balano
mis ar žvakėmis, taip ir mū
sų kare už darbininku rei
kalus, apsišvietėm kaip kas 
galėjome. Na, ir mūsų po
nai turėjo apseiti taip kaip 
galima.)

Spalio 30 dieną atsibuvo 
skyrių atstovų susirinki
mas, su kitų darbininkų sin
dikatų atstovais, kuriame 
sutvirtinome streiko ir rei
kalavimų komiteto. Spalio 
31 dieną pasiuntėme išrink
tus atstovus pas Darbo De
partmento Atstovą ir Mili- 
tarini Gubernatorių, bet tuo 
laiku jie buvo išvykę į Bue
nos Aires savais reikalais. 
Mūsų atstovus priėmė ma
joras Fon, gubernatoriaus 
pavaduotojas ir kapitonas 
Mainari, Darbo Departmen- 
to įgaliotinio pavaduotojas. 
Šie asmenys manė, kad ir 
su mumis galės tartis taip, 
kaip su švilpomis, bet apsi
riko, nes susidūrė su tik
rais darbininkų reikalų gy
nėjais. Mus pradėjo gązdin- 
ti ištrėmimu, apkaltindami, 
kad būk sabotaž{uojame tau
tos reikalus. Norėjo prie
varta grąžinti į darbą; no
rėjo nuvarginti fiziniai — 
šaukdami 24 vai. nakties į 
gubernacijos raštinę, ten iš
laikydami iki 3-4 vai. ryto 
ir 9 valand. ryto vėl šau
kiant į Darbo Departmento 
raštinę. Taip mus tampė 
dieną iš dienos, iki pamatė
me, kad su šiais ponais nie
ko nepešim. Bet vienybės ir 
kovingumo nepalaužė, nes 
turėjome tvirtą pamatą, tai 
darbininkų vieningumą ir 
jais duota mums pasitikėji
mą. Atsakydavome, kad tik 
tada mes eisime į darbą, 
kuomet bus parašas iš kom
panijų atstovų, sutinkant 
ant visų musų reikalavimo 
punktų.

Taipgi mus gązdino pa
skelbimu mūsų streiko nele
galiu ir t.t.

Tą visą matydami, krei
pėmės pas atstovą į Buenos 
Aires, kad atvyktų vieton 
ir padėtų išspręsti šį klausi
mą, nes kompanijos atsto
vai nenorėjo asmeniškai su 
mumis tartis. Jie manė, kad 
ir vėl galės padėti' parašus 
į pentinę po stalu, kaip kad 
buvo padarę su švilpomis.

Lapkričio 6 dieną atvyko 
Darbo Departmento atsto
vas, kuris pradėjo derybas, 
tardamasis su mumis ir su 
kompanija. Derybos tęsėsi 
4 dienas ir lapkričio 9 die
ną kompanijos atstovai su
tiko ant visų mūsų reikala
vimo punktų ir pasirašė su
tartį, kurią turės pildyti 
nuo dienos įstojimo į darbą 
ir išimtinai valdžios įstaty
mus No. 33,302 ir 15,356, dėl 
kurių turėjome siųsti atsto
vus į Buenos Aires.

Šiam streikui gavome nuo 
sekančių darbininkų sindi
katų pritarimą: Y. P. , F.; 
Diadema Argentina; Astra; 
Liga pro Derechos del Hom
bre; Komunistų Part. Teri-

H. & R. REIKALAUJA VYRŲ:
Patyrusių Metalo Polišiuotojų

. Patyrusių Medžio Pjaustytojų
Patyrusių Pjūklų Išgaląsto jų

Kreipkitės Asmeniškai
HARRINGTON & RICHARDSON

ARMS CO.
320 PARK AVE.

WORCESTER, MASS.

torijos Komitetas; Gastro- 
nomikų Sindikatas; Komer
cijos Tarnautojų Centras; 
Duonkepių, išvežiotojų ir 
skyrių Sindikatas; Uosto, 
sandelių, suvienytas darbi
ninkų ir valdininkų Sindika
tas; Susivienijimas 
ninku ir valdininkų; 
Statybos darbininkų 
katas. Šie pritarimai
padėjo sulaužyti imperialis
tinės kompanijos ir jai pri
tariančių maniobrus. Šitą 
mūsų vienybė parodė teisin
gą kelią, kuriuo galima pa
siekti pilnas išsilaisvinimas 
iš po imperialistinės vergi
jos ir prieiti prie pilnos dar
bo klasei laisvės ant demo
kratinių pamatų.

Lapkričio vienuoliktą die
ną pradėjome dirbti.

Petroleo Darbininkas.
(Iš Vienybės)

virimai. Yra 
vaikai.

5-9317
(64)

PATYRUSIOS OPERATORES
Reikalingos prie lengvų vaikams 

aprėdalų. .
Nuolatinis Darbas. Puiki Alga. 

Vakacijos su alga.
VAŽIUOKITE WEST SHORE 

RAILROAD NEWBURGHE IKI 
CORNWALL LANDING.

TRAUKINYS EINA 8 MINUTES 
Kreipkitės j 

PLAIKINS, INC.
Mead & Taft Building, 

3-čios Lubos 
CORNWALL LANDING, N. Y. 
Telefonas CORNWALL 508.

(67)

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RONKONKOMA
8034

Tamstos Ateitis Nebloga

giai ir gražiai

iDEKEN’S OINTMENT

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me mbderipšką patarna
vimą
moderniškai įruoštą mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869d

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

, Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

X Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

t r

i
Ha, matau milijonus besikankinančius Reųmatiš- 

lęiose 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 pasekmingumą 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 pasauli i vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

Reikalauk tik

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Svarbi Prelekcija.
Sekmadienį, kovo 23 d., 3 v. 

po pietų, 318 Broadway, i vyks 
labai svarbi prelekcija sveika
tos klausimu. Prelekcija duos 
Dr. J. F. Borisas, kuris tiek 
daug svarbių patarimų duoda 
per Tiesą.

Dabar turėsime progą išgirsti* 
jo aiškinimus gyvu žodžiu. Bus 
statomi ir klausimai, į kuriuos 
jis duos atsakymus. Bus dar ir 
kitokių pamarginimų. Parengi
mą ruošia Lietuvių Lit. Draug. 
2-ra kuopa. Kviečia visus ir 
visas atsilankyti. Visiems įėji
mas veltui. Rengėjai.

ZŠ Kliubo Išvarė Michelsoną.
Lietuvių Piliečių Kliubo na

riai nubalsavo ir prašalino St. 
Michelsoną, Keleivio bosą iš 
savo susirinkimo, kaipo ardyto
ją vienybės tarpe lietuvių.

MLPK mėnesinis susirinki
mas įvyko kovo 11 d., į kurį atė
jo ir tas lietuvių vienybės’grio
vikas. Nariai didžiuma balsų 
nutarė, kad jis turi apleisti su
sirinkimą, dėl to, kad per savo 
Keleivį apšaukė kliubo narius 
“penktakojais” ir kitokiais Mi- 
chelsonui įprastais šmeižtų žo
džiais.

Po to Michelsonas laukė už 
už durų iki susirinkimas baigė
si. Jis per Keleivį agitavo mes
ti iš kliubo laukan “visus ko
munistus,” o kliubas išmetė; jį 
patį už durų. Taip ir reikia 
vienybės ardytojui.

M. Antanuk.

. A-r.

P. Janiūnas, 
(61-62)



NewWko*^B0zfe?inloi Neįleido į Namus, 
Neįleido į Ofisą

Firmos Nestatydina
Pakankamai Namų

.............. ■ ■—— 6-tas puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 

Pirmadienis, Kovo 17, 1947

Valstijos Seimelis
Sugrąžins Firmoms
Bedarbių Fondą

spręsti sei
bet repu-

"Daviau tūkstančius Karui 
I Juosiu Savaites Uždarbį 
Demokratijai ir l aikai”

Brooklyniečiai Sukels 
$32,000 Komunistų 
Partijos Gynimui

skel-

-

New Yorko Valstijos Sena
tas praeitą ketvirtadienį nu
balsavo priimti Young-Demo 
bilių, kuris grąžintų firmoms 
šimtą milionų dolerių, sumokė
tų į nedarbo fondą. Už sugrą
žinimą balsavo 33, prieš 18.

Bilių dar turės 
mėlis (assembly),
blikonų kontroliuojamas sei
melis paprastai užgina tą, ką 
republikonų kontroliuojamas 
senatas pasiūlo. Tiktai labai 
stiprūs protestai galėtų jų bal
są pasukti.

Prieš grąžinimą $100,000,- 
000 firmoms į jų iždus, prieš 
mažinimą nedarbo fondo pro
testavo vienatinis darbietis se
natorius Kenneth Sherbell ir 
demokratai senatoriai. Jie nu
rodinėjo. kad ir dabar bedar
bių apd rauda n e permok am a, 
kad dabartiniame pragyveni
mo brangume apdraudos mo- 
kestys nedirbantiems turėtų 
būti aukštesnės. Kad atėjus 
nedarbo laikui nedarbo fon
das išsisems, tad viskas, kas 
priklauso tam fondui privalo 
būti į jį sumokama ir tiktai 
tam griežtai laikoma. Tačiau 
turėdami didžiumą, republiko- 
nai, žinoma, mažumos nuomo
nių nepaisė, nubalsavo pratur
tinti firmas.

vergti darbininkus, kas tada 
saugos taiką? Argi neatmena
me, kas buvo Vokietijoje 1933 
metais ?

Vartotojai Reikalauja 
Palaikyti OPA

New York o vartotojų tary
ba per savo sekretorę Jeanet
te S. Turner pasiuntė prez. 
Trumanui prašymą palaikyti 
OPA. Dabartiniai kongreso 
veiksmai gręsia pavojumi su
naikinti visus kainų kontrolės 
likučius.

kliubu atstovu susirin- 
mažos grupelės sukel- 
$1,400. Atstovai pa- 
viltį, kad komunistai 
nariai ir jų draugai

Tokioje dvasioje, su tuo ir 
kitais panašiais, obalsiais že
mojo Williamsburgo komunis
tų kliubų atstovai pradėjo par
ti jos kampaniją., sukelti $250,- 
000 gynimui komunistų parti
jos ir demokratijos Amerikoje.

šešių 
kimo iš 
ta virš 
reiškė 
kliubų
pasirodys taip jau pasiryžę ir 
didvyriški kovotojai išlaikyti 
Amerikoje demokratiją ir pa
saulyje taiką, kaip kad jie 
buvo pasišventę laimėti už de
mokratiją kariautą karą.

Kliubai Pasiėmė Kvotas
Tuo supratimu kliubų atsto

vai priėmė sekcijos vadovybės 
pasiūlytas kvotas nuo $500 
mažiausiam, iš keliolikos na
rių susidedančiam kliubui, iki 
dvylikos šimtų didžiausiam.

Lietuvių Komunistų Kliubas 
yra vienu iš tų didžiausių.

Išvakarėse šio mažiuko su
sirinkimo, Livingston Manor, 
Brooklyne, įvyko visos Kings 
County apskrities sekcijų ir 
kliubų valdybų susirinkimas, 
kupinas grožės, parodantis 
komunistų meile kovotojų par- 

' tijai.
Gražus Paminklas Kovotojui

Vieną iš tų gražiųjų mo- 
; men tų 
j neseniai 
i Charles 
' mums gerai žinomoji Marga
ret Kav 
k ė, jog 
Krumbeino 
ria apgynimui 
tijos.

Savaitės
Kiekvienas 

čių draugų sudėjo 
uždarbį, o tūlas ir kelių.

Vienas 
studentas, 
mėnesiui 
pašalpos, atnešė tūkstantinę— 
viską, ką jis sutaupė keliais 
metais tarnybos armijoj, saky
damas :

—Taika ir demokratija — 
brangesnės už pinigus. Jeigu 
tik reakcijai pavyktų sunai
kinti komunistų partiją, su- 
pančiuoti darbo unijas, pa-

, Brooklyno komunistai 
bia, kad jie begiu 10-ties die
nų sukels 32 tūkstančius dole
rių komunistų partijos gyni
mui. Jie tikisi to atsiekti pačių 
partinių komunistų pasišventi
mu ir su talka visų tų žmonių, 
kurie brangina mūsų demokra
tijos pamatą — Teisiu Rilių.

Taip buvę nusitarta visų 
Brooklyno kliubų valdybų susi
rinkime praeito ketvirtadienio 
vakarą. Tai maždaug $20 iki 
$25 per narį. O kadangi tūli na
riai (ligoniai ir tt.) neišgalės 
patys tiek aukoti ar iš kitų su
rinkti, tad galintiems pasidar
buoti teks aukoti po daugiau ir 
surinkti po daugiau.

Lietuvių kliubo kvota yra $1,- 
200. Dvylikai šimtų sukelti rei
kėtų 24 aukojančių po apygerį 
savaitės uždarbį, arba 48 po 
mažą savaitės uždarbi ar 192 
asmenų, kurie aukotų po $6.25, 
tai yra po apygerį dienos uždar
bį.

Tris negrų šeimas' savinin
kai atsisakė įleisti į atremon
tuotus namus prie East 95th 
St., New Yorke, nors tų šeimų 
rondos jau buvo sumokėtos ir 
raktai jų rankose.

šeimos nuėjo apsiskųsti 
miesto tarybos nariui, komu
nistui Benjamin J. Davis. Da
vis sutiko vadovauti delegaci
jai į New Yorko Housing Au
thority su skundu. Diskrimi
nacija yra uždrausta įstaty
mais. Bet vieton atitaisyti 
skriaudą, palaikyti įstatymus, 
autoriteto viršenybė atsisakė 
delegaciją įsileisti, jeigu su ja 
kartu eis delegacijos vadas 
Davis. Delegacija atsisakė be 
vado eiti, pasiliko ten sėdėti 
prie durų.

Delegacija lankėsi autorite
te ketvirtadienį. Miesto tary
ba penktadienį Įvykusiame po
sėdyje nubalsavo autoriteto 
viršininką Butler atleisti iš pa
reigų, kaipo negalintį Įstaigos 
reikalus vesti. Prieš tai balsa
vo tik du kaunsilmanai, Gold
berg ii* Palestin, pasivadinę, 
liberalais, to vardo partijos 
atstovai.

tiek

kai- 
ko-

JAUNI ČEKIŲ VAGYS Išskrido j Meksiką

iš tų gražių j ų 
šiam mitingui suteikė

mirusio kovotojo
Krumbein’o našlė,

aliauskaitė. Ji pareiš- 
jinai visą velionies 

apdraudą paski- 
komunistų par-

Uždarbiai
iš vadovaujan- 

savaitės

Savaitės uždarbis — ne vis
kas, ka komunistai duos savo 
partijai. Nariai eis po namus, 
rinks parašus, skleis literatū
rą, gaus visų demokratijos 
mylėtojų finansinę paramą. Ir, 
virš visko, naujų narių parti
jom

Žmonės Masiniai Pagelbės
Lietuvių atstovybė šiame is

toriniame posėdyje, kaip kad 
atstovybės ir visų kitų kliubų, 
pareiškė viltį, kad partiniai ir 
nepartiniai komunistai, taip 
pat ir visi demokratijos rėmė
jai ateis Į talką mūsų kliu bu i, 
mūsų partijai.

Kondo partijai reikia sku
biai, dabar:

Leisti peticijoms, lapeliams, 
literatūrai;’

Nupirkti komercinėje spau
doje ir radijo programose 
vietos, kiek galima gauti;

Turėti išteklių pasiųsti 
bėtojus, organizatorius,
respondentus svarbiems nuoti- 
kiams atžymėti;

Apmokėti legalio partijos ir 
visos demokratijos gynimo lė
šas. Ir daug kitų su masine 
veikla susijusių lėšų. Norima, 
kad joks galimas darbas ne
liktų nenudirbtas dėl stokos 
lėšų.

Draugams Brooklyne ir Kitur
Visi, kurio įmatote svarbą 

kovingos darbininkų partijos, 
reikalą ginti demokratiją 
Amerikoje ir taiką pasaulyje, 
ateikite i talką lietuvių kliu- 
bui su auka pagal išgalę di
džiausia. įteikite jūsų auką ar 
pasižadėjimą tuojau kliubo 
valdybai ar bile kuriam jums 
žinomam kliubo nariui.

Iš toliau siųsdami išrašykite 
čekį bile kurio jums žinomo 
komunisto ar šiaip veikėjo var
du, laiškelyje pažymėdami 
tikslą. Ypatingai komunistinio 
judėjimo prieteliai tų koloni
jų, kur nėra komunistų kliubų, 
galėtų savo paramą partijai 
suteikti per mūsų kliubą.

Kliubietė

Brooklyne areštuoti keturi 
jaunuoliai vagišiai, kaltinami 
išvaginėjus iš laiškų dėžučių 
$1,000 vertės čekių. Trys yra 
mergaitės.

Milda Janulytė, užlaikanti 
grožio salioną, 11 West 42nd 
St., New Yorke, išskrido lėk
tuvu į Meksiką atostogauti. 
Gris už poros ar daugiau sa
vaičių.

Eiliniai Padvigubinę
Skaičių Balsų

lo-
23-čio valdybos perrin-

Marškinių siuvėjų unijos 
kai o 
kimuose eilinių narių sleitas 
gavęs po apie 800 balsų už 
savo kandidatus, daugiau ne
gu padvigubinęs bile kada se
niau gautų balsų skaičių. Ta
čiau senoji administracija vis- 
tiek tebepasilieka galioje. Vy- 
riausis administracijos kandi
datas gavęs 2,598 balsus.
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Čiurinskui labai reikalinga 
moteriškė prie ligonės ir prie 
namų ruošos. Dėl algos susi
tarsite ant vietos.

.jaunas veteranas, 
verčiąsis su $90 

gaunamos veteranoSerga Helen čiurinskienė, 
žmona Izidoriaus čiurinsko. 
Ligonė randasi namuose, 385 
S. 2nd St., (Basement), Brook-

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Brooklyn 11, N. V.
Tel. Wergreen 8-9770

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Harold Keel, Mary Hatcher, Dorothea MacFarland ir David Burns scenoje 
iš ilgiausia vaidinamo ant Broadway muzikališko veikalo “Oklahoma,” St. 
James Teatre, 44th St. (į vakarus nuo Broadway), New Yorke. Vaidina kas 
vakaras 8:30. Popietiniai vaidinimai, ketvirtadieniais ir šeštadieniais 2:30 vaL 
Tikietų dabar galima gauti teatro kasoje/

Matthew A.
BUYAUSKAS

42G LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinins

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY
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Long Islande gyvenamų 
mų statyba esanti tik apie 80 
nuošimčių buvusios pernykš- 
čios statybos. Anot pono Otto 
J. Hartwig, Long Island Home 
Builders Institute sekretoriaus, 
firmos susilaikančios nuo sta
tymo namų. Institutas yra są
junga apie 125 firmų, užsi
imančių namų statyba.

Ponas Hartwig, žinoma, 
kaltina darbininkus namų sta- 
tėjus ir darbininkus namų pir
kėjus. Pirmieji, girdi, reika
lauja perdaug mokesties už 
darbą, o antrieji nenori bran
giai pirkti.

na- Protestavo Mažinimą 
Moterims Budžeto

Amerikos Moterų Kongresas 
praeitą penktadienį smerkė 
pasimojimą mažinti paskyras 
moterų 
laikus 
Darbo 
Biuras,
menei gerų intormacijų apie 
moterims naudingus įstatymus, 
įspėdavo apie bloguosius.

darbui. Tą darbą per 
vesdavo valstybinio 
Departmento Moterų 
Jis pateikdavo visuo-

'•3

Reiškia, namų stoka kotavos 
mus dar per ilgą laiką. Ot, 
jeigu darbininkai galėtų dirb
ti nevalgę, už pusdykį, o pas
kui kokiu stebuklingu būdu 
galėtų išgalėti brangiai mokė
ti už pigiai pastatytus namus, 
firmoms nuo pelnų net aruo
dai braškėtų, tada namų sta
tyba eitų visais garais. O jei
gu jie to visko neišgali — 
kam jiems tų namų! Statybi
ninkų firmos išgali pasėdėti.

Namų statytojų firmos ga
linčios pradėti 
men tų 
Queens,
tol, kol valstijos įstatymas ne
leis pakelti rend as.

3,500 apart- 
statybą Bronxe ir 
bet nepradėsiančios

PASKUTINES DIENOS
Jau paskutinės dienos atsi

skaityti valdžiai su taksais už 
1946 metus.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK ir 
RICHMOND HILL

Trečiadieni, 19 d. kovo, 8 vai. va
karo, pas Misevičius, 115 Montauk 
Ave., jvyks LLD 185 kp. susirinki
mas. Šiame mitinge reikės išrinkti 
delegatus j suvažiavimą ir savo 
kuopą turime įsprausti į garbes su
rašą. Todėl, kurie dar neužsimokėję, 
ateikite ir užsimokėkite. — V. P.

(61-62)

Tinkamai Jums Patarnaus 
TAXŲ AKOUNTANTAS

Stanley Zubavičius 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Jis atlieka raportus visokių 

valdžios taksų ir veda biznių 
knygas.

Pas jį galite kreiptis penk
tadieniais nuo 7 vai. vakarais.

šeštadieniais ir Sekmadie
niais Ištisą Dieną.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALF.S dėl Balių, Koncertų, Bankletų.
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

stelėhii su nnujaurtinis Įtaisymais.
KETURIŲ BOIJŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

TONY’S

Peter Kapiskas

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

f

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y. K

TeI.EVergreen 7-6808
221 South 4th Street

9—12 ryte 
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Specialus Kainos Po:

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

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

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

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

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

650 5th Avė., kąmp. 19th St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569
"J111 1 ....... ir—.............................

Pelei
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612
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CAMBRIDGE

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

la
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17 • $24rs

MATIXa
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LIPTON, Jeweler 
t. Brooklyn, N. Y. 
rti Graham Ave.) Atdara Vakarais/.
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