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Fairfield, 
didžiausius

Potviniai Anglijoj nuskan
dino tūkstančius gyvulių.

Kongreso komisija pasiū
lė nekelti rendų butam iki 
1948 m. vasario.

25,000,000 bena- 
f a brikų ir 40,000

v' 
įų.

San Francisco, Calif. — 
Jungtinių Valstijų darbo 
sekretor. Lewis B. Scbwel- 
lenbach čia kovo 20 d. pri
pažino, kad uždrausti Ko-

klausinėjamas apie
panaikinti Ko

Budapešte, Vengrijoj, mar- 
šavo virš 50,000 žmonių, at
žymėdami 100 metų sukaktį 
nuo revoliucijos prieš reakci
ją. Tai revoliucijai 1847-1848 
metais vadovavo 
suth.

Taip baisiai tik viena šalis 
nukentėjo. O bendrai visame 
pasaulyje karo nuostoliai yra 
pasibaisėtini! Bet yra žmo
nių, kurie nori naujo karo, 
karo dar baisesnio, kaip buvo 
pastarasis.
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Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

nink. ir sekretorius; Chase’ 
J. Powers, CIO Metalo Ka
syklų ir Liejyklų vykdomo-, 
sios tarybos narys, ir kt.
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iškabas su obal- 
siais: “Liaukis puolęs Wag- 
nerio Akta,” “Schwellenba-

naujino skunda prieš Alba- vąkrovių Unijos vice-pirmi- > 
niją.

Mūsų Suvažiavimai.
LLD Garbes Kuopos.
Sovietų Nuostoliai.
Ginkluoja Turkiją.
Indijos Liaudis.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Iki mūsų suvažiavimų jau 
liko tik kelios dienos. Dar 
(•augelis Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopų nepranešė, ar 
jos išrinko delegatus, ar ne.

Kurios dar nėra išrinkę, tai 
turėtų tą padaryti. Taip pat 
prisiųsti suvažiavimams pa
sveikinimu ir pagal išgalę au
le if

J garbės kuopas įstojo se
kamos: 8 kp., Cambridge, 
sekr. — V. Kvietkus; 15A kp., 
Gibbstown, sekr. V. Jakštys; 
21 kp., Windsor, sekr. — S. 
Kunsaitis: 25 kp., Baltimore, 
sekr. J. Deltuva; 28 kp., Wa
terbury, sekr. S. Meisonas; 31 
kp., Auburn-Lewistone, sekr. 
A. Kaulakis; 84 kp., Paterson, 
sekr. P. Dennis; 147 kp., So. 
Brooklyn, sekr. M. Kulikienė 
ir 152 kp., Red Lake, sekr. K. 
Zalekas.

Viso jau turime 45 garbės 
kuopas. Duoklių gavome iš 81 
kp., Brooklyn, už 13 narių, jų 
tarpe 2 naujus, sekr. O. Dep- 
sienė ir 86 kp., Chicago, už 48 
narius, sekr. M. česnienė.

Maskvos Konferencijoj Mo
lotovas pareiškė, kad Tarybų 
Sąjunga laike pereito karo tu
rėjo 485 bilionus dolerių nuo
stolių. Tai jokia kita šalis pa
saulyje tiek nenukentėjo. Mat, 
jai prisiėjo pačiai vienai vy
riausiai kariauti prieš Hitlerio 
ir jo talkininkų jėgas, pirm 
negu Jungtinės Valstijos karui 
pasiruošė.

Vien 1,710 miestų jos šaly
je priešai sugriovė arba ap
griovė, sunaikino 70,000 so
džių, 6,000,000 gyvennamių ir 
dėl to liko 
mių, 35,000 
ligoninių.

Iš Londono praneša, kad 
nuo karo pabaigos Anglija su
teikė Turkijai 12 karo laivų 
ir 400 karinių lėktuvų. Vis tai 
pagalba “biednai” Turkijai, 
kuri, kaip Mr. Wallace sako, 
karo laiku lobo, palaikydama 
nacių pusę ir su jais daryda
ma biznį.

Kas kaip nori, gali kalbėti 
apie “taiką,” bet jų darbai 
parodo, kad taikos jie ne tik 
nenori, bet net bijo!

Nelaiminga Indijos liaudis. 
Britų politika atvedė liaudį 
prie didžiausio vargo ir nesu
tikimo. Šalis turtinga, o mili
jonai žmonių nuolatos badau
ja.

Tautiniai nesutikimai tarpe 
musulmanų ir indusų dideli. 
Vien Punjab provincijoj į ke
lias dienas susirėmime tarpe 
indusų ir musulmanų žuvo 1,- 
200 žmonių.

Srityje Fort
Maine, suvertė 
kalnus bulvių. Jas išmetė, nes 
“perdaug yra.” Tuo pat kartu 
daugelyje pasaulio dalių žmo
nės badauja, neturėdami ką 
valgyti.

Ar nebuvo būdų tas bulves 
į kitas šalis nuvežti? Buvo, 
nes tūkstančiai laivų jau suva
ryti j prieplaukas stovi “be 
darbo.” Bet tokia jau* “tvar
ka.”

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

Kopi ja 5c
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PRANCŪZAI IR ANGLAI 
GINČIJASI DEL PLANŲ 
VOKIETIJAI SUVIENYT

Prancūzu Ministras Sako, Jeigu Francijai Nebus Skirta 
į Daugiau Vokiečiu Anglies, tai Ji Atmes Kitus Planus '

Maskva. — Franci jos už
sienio reikalu ministras Bi- 
dault užreiškė, jog turi bū
ti užtikrinta Francijai .rei
kalingas kiekis anglies iš 
Vokietijos ir kol Amerika, 
Anglija ir Sovietai neduos 
tokio užtikrinimo, tol Fran- 
cija prešinsis bet kokiems 
planams suvienyti ar pakel
ti Vokietijos ūkį-pramonę.

Užsieninis Sovietų minis
tras Molotovas rėmė Fran- 
cijos reikalavimą dėl ang
lies. Bevinas, Anglijos už
sienio reikalų ministras, sa
kė, kad negalima esą iš an
ksto duoti Francijai tokio 
užtikrinimo.

Francijos ministras Bi- 
dault skundėsi, kad dabar 
vokiečių vartojimui tenka 
kur kas daugiau anglies, 
negu Francijai. Jis ragino 
neleist Vokietijai daugiau 
kaip 7,500,000 tonų plieno

Palestin. Žydai Komunistai Prašo Anglus 
Lauk; Reikalauja Arabu-Žydų Valstybes

Jeruzalė. — Trys Pales
tinos Žydų Komunistų Par
tijos centro komiteto nariai 
viešai paskelbė partijos po
litiką dėl to krašto, būtent:

Tuojau ištraukt Anglijos 
kariuomenę iš Palestinos; 
paliuosuot Palestiną nuo 
anglų globos (senosios Tau
tos. Lygos duoto mandato); 
įsteigt visai laisvą, nepri
klausomą ir demokratinę 
Palestinos valstybę, kur bū
tų užtikrintos lygios teisės 
žydams ir arabams su pilna 
proga vieniems ir kitiems 
savo kultūrą išvystyti.

Daroma pastangos iš nau
jo suvienyti Palestinos Žydų 
ir Arabu Komunistu Par
tijas. Arabų komunistai 
1943 m. atskilo nuo žydų 
partijiečiu. Jie kaltino žy
dus komunistus už tautinį- 
šionistini nukrypimą; tai to
dėl, kad žydai komunistai

Amerikos Bombanešis 
Skraidė per Šiaurini 
Žemės Ašigalį

Washington. — Didžiulis 
bombanešis B-29 skrido per 
šiaurinį žemės ašigalį (po
lių) ir per savo radiją pa
skelbė pasauliui pranešimus 
apie oro sąlygas, kurias ra
do toje srityje. Sakoma, tas 
bombanešio žygis nebuvo 
slepiamas, nors apie j j pra-1 kongresmanų komiteto pir-

- ' sugrįžimo. | mininkas J. Parnell Thomas
Y v • 1 I '

nešta tik po r---- - --
Bombanešį komandavo ge
nerolas Donald M. Yates. 
Pakilęs iš armijos bazės ties 
Fairbanks, Alaskoj, tas 
bombanešis perlėkė per 
šiaurinį žemės ašigalį ir su
grįžo viso per 16 valandų 
ir 30 minučių.

pagaminti per metus. Bi- 
dault reikalavo tokių sąly
gai, kad Franci j a galėtų 
daugiau plieno pasigamint, 
negu Vokietija.

Anglijos ir Sovietų atsto
vai stojo už Vokietijos pra
monės pakėlimą, paremtą 
plieno gamybos didinimu. 
Francijos ministras sakė, 
jog tatai vėl sudarytų kari
nį pavojų Francūzam.

Ruhr Kontrolė
Bidault rėmė Sovietu siū

lymą įvest bendrą Franci-] 
jos, Amerikos, Sovietu « »r i iv»
Anglijos kontrolę i Uždraudė Valdžios 
kraštui, pramomngiausiai | 
Vokietijos sričiai.

Anglijos ministras Bevi
nas vėl atmetė šį siūlymą. 
Jisai sakė, anglai yra užė
mė Ruhr raštą ir laikys jį 
tik savo žinyboje, iki bus 
išspręsta visos Vokietijos 
ūkio ateitis.

tada reikalavo laisvai leisti 
žydams iš kitų kraštų 
plaukti Palestinon apsigy
venti1.

Dabar Žydų Komunistų 
Partija sako, ateivybės 
klausimas turės būti iš
spręstas * per susitarimą 
tarp-arabų ir žydų laisvoje 
Palestinos valstybėje. Taip 
nutarė neseniai įvykusi 
Londone konferencija tarp 
Komunistų Partijų atstovų 
iš visų Anglijos imperijos 
dalių. Toje konferencijoje 
dalyvavo ir Palestinos žydų 
ir arabu komunistai.

Dabar žydų komunistai 
pasmerkė Palestinos tero
ristus, Žydų Agentūrą Pa
lestinai ir Aukštąjį Arabų 
Komitetą, kaip anglų impe
rializmo įrankius. Komunis
tai įtarė Angliją, kad ji ty
čia kursto susikirtimus tarp 
arabų ir žydų.

CACCHIONE TAIPGI 
LIODYŠ PRIEŠ 
RAUDONBAUBIUS

New York. — Peter V. 
Cacchione, k o m u n i stas 
New Yorko miesto tarybos 
narys, gavo pakvietimą at
vykti į Washingtona seka
mąją savaitę ir liudyti Ne- 
anlerikiniam Komitetui. To 

pirmiau buvo užreiškęs, kad 
neleis jokiarrį komunistui 
liudyti, kai komitetas svar
stys, sumanymus, reikalau
jančius uždraust Komunistų 
Partiją. Eugene Dennis, 
Komunistų Partijos centro 
sekretorius, pirmas išreika
lavo teisės liudyti tam rau- 
donbaubių komitetui.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Kovo-March 22, 1947

Graikijos Fašistai 
Nužudė Komunistų 
Partijos Vadą

Athenai, Graikija. — Mo
narch istų valdžia skelbia, 
kad tūlas Christos Vlakos, 
girdi, buvęs partizanas, nu
šovė Salonikos graikų ko
munistų vadą Johną Sev- 
gosą to miesto gatvėje. Bet 
Graikų Komunistų Partija 
pareiškė:

“Sevgos krito nuo mo
narchist - fašistų kulkų, 
kuomet jis drąsiai kovojo 
už demokratiją ir savo ša
lies nepriklausomybę. Tuos 
monarcho - fašistus globoja 
tūli užsieniu kraštai.” v

Los Angeles, Calif. — Ca- 
lifornijos apskrities teismas 
vienbalsiai nusprendė, kad 
nei policininkai nei jokie ki
ti valdin. miestų tarnauto
jai bei darbininkai neturi 
teisės būti unijų nariais. 
Panašų sprendimą pernai 
padarė Texas valstijos teis
mas, uždrausdamas visiems 
Dalias miesto samdomiems 
darbininkams ir tarnauto
jam priklausyti CIO unijai.

Darbo Federacijos valdi
ni!) darbininkų unija Los 
Angeles apskrityje kreipsis 
į aukščiausią valstijos teis
mą, kad panaikintų apskri
ties teismo sprendimą. Jei 
valstijiniame teisme nepa
vyks, tai unija duos apelia
cija Aukščiausiam Jungtim 
Valstijų Teismui.

CHIANG GIRIASI GREIT 
SUMUŠIĄS KOMUNISTUS

Nanking. — Chinijos val
dovas Chiang Kai-shekas 
giriasi, kad jo tautininkų 
armija, girdi, per trejetą 
mėnesių visai nušluosianti 
chinu komunistus. — Bet 
tai jau ne pirmas panašus 
Chiango pagyras. — Penk
tadienį jisai sake, jog pil
nai tikisi gauti naują stam
bią paskolą iš Jungtinių 
Valstijų.

Chinu komunistu lėktuvai 
bombardavo tautininkų til
tus ir k t. pozicijas.

cio unūištaTpagerbs 
ROOSEVELTO ATMINIMA

Louisville, Ky. — CIO 
Automobiliu Darbininku U- 
nijos vykdomoji taryba nu
tarė ruošti masinius susi
rinkimus kiekviename aps
krityje balandžio 12 d., ve
lionio prezidento Franklino 
D. Roosevelto mirties su
kaktyje. Tuose susirinki
muose bus pagerbta Roo
sevelto atminimas ir telkia
ma žmonės “siekti ekonomi
nių ii' socialių tikslų, ku
riuos Rooseveltas siūlė.”

SCHWELLENBACH PRIPAŽĮSTA, KAD 
KOMUNISTŲ PARTIJOS UŽDRAUDIMAS 

LAUŽYTŲ ŠALIES KONSTITUCIJĄ
Laiškai ir Telegramos Smerkia Jo Sumanymą prieš Komu 

nistij Partiją Tokiu Daugumu Kaip 19 Prieš 1

priešingas šios šalies Kon
stitucijai žingsnis. Repor
teriu 
siūlymus
ąninistų Partiją, Schwellen-
bach sake: “Aš manau, kad 
tą dalyką sutvarkyti galima 
būtų tik per Konstitucijos 
pataisymą.”

Schwellenbachas pripaži
no, kad jis apie 10 kartų 
daugiau laiškų gauna su 
protestais prieš jo reikala- 
vima uždraust Komunistu 
Partiją, negu remiančių tą 
reikalavimą.

“Aš gaunu 300 ar 400 te
legramų ir atvirlaiškių per 
dieną — sake Schwellenba
chas. — Apie 300 jų kalba 
prieš mano pasiūlymą, o a- 
pic 20 pasisako už tą pasiū- 
Ivma.”• L

Washington. — Jungtim 
Valstijos po karo davė 
Graikijos valdžiai jau apie 
435 milionus ir 500 tūkstan
čių doleriu paramos. Ame
rika per UNRRA suteikė 
Graikijai $354,000,000 ver
tės reikmenų, o iš karinių 
paskolų (lend-lease) fondo 
ir kitų valdinių įstaigų tie
siog sušelpė Graikija 181 
milionu dolerių “skolina
mais” pinigais, laivais, gink
lais ir kitais dalykais.

Jungtinės Valstijos tiesio
giniai davė graiku valdžiai 
laivų už $37,558,000; pa
trankų, įvairių kitu ginklų 
ir šovinių daugiau kaip už 
$4.500,000; tankų ir automo 
bilių už $471,000; įrengimų 
fabrikams, žemdirbvstei ir 
t.t. už $38,662,000. ’

Dabar gbprezident. Tru- 
manas siūlo apie $300,000,- 
000 Graikijos monarchistam

ACHESON GĄSDINĄ 
SOVIETAIS DARDA- 
NELIGOSE

Washington, kovo 21. — 
Amerikos valstybės sekreto
riaus padėjėjas Dean Ache
son ragino kongreso komi
tetą užsieniniais reikalais 
užgirti “paskolą” ne tik 
Graikijai, bet ir, Turkijai. 
Jis gąsdino, kad Sovietai, 
girdi, gręsią Dardanellams. 
Dardanellai yra Turkijos 
sąsiauris tarp Juodosios Jū- 
kontroliuojamas van dens 
ros ir Viduržemio Jūros. — 
Sovietai yra pasisiūlę išvien 
su Turkija saugoti ir ginti 
Dardanellus.

Achesonas ketino ati
dengti-, tam kongresiniam 
komitetui ir daugiau neva 
sovietinių sekretų.

Darbo depą limentas Wa- Jie nešė 
shingtone tą pačią dieną sa
kė, jog Schwellenbachas 
gavo daugiau kaip 2,000 lai- chas susidėjo su Raudonbau 
škų ir telegramų prieš jo 
sumanymą panaikint Ko
munistų Partiją.

Darbo departmento valdi
ninkas pastebėjo, kad laiš
kai ir telegramos tokiu dau
gumu smerkia tą Schwcllen- 
bacho pasiūlymą, kaip 19 
prieš 1.

kų ateina iš Pittsburgho ir 
New Yorko apylinkių, bet 
taipgi iš daugelio Įvairių 
valstijų, net iš pačios Schw. 
valstijos — Washingtono.
PIKIETAS PRIEŠ
SCHWELLENBACHĄ

100 CIO unijų viršininkų 
komitetas pikietavo vieš
butį, kur Schwellenbachas 
apsistojo San Francisco j.

stiprint prieš bolševizmą ir 
dar kokius 50 milionu iš 
naujo amerikinio 
fondo.

Anglija po karo padova
nojo Graikijos valdžiai $40,- 
000,000 ir paskolino jai reik
menų už $4,000,000. Be to, 
Anglija išlęido 72 milionus 

 

dolerių savfy armijai Graiki

 

joje, kovai pYięs-graikų res- 
publikiečius - partizanus.

(Graikijos valdovai, kaip 
žinoma iš pirmesnių prane
šimų, dalino UNRRA at
siunčiamas pašalpas savo 
šalininkams, aplenkdami de
mokratinius žmones, ir juo
dojoj rinkoj pardavinėjo 
UNRRA maistą, drabužius 
ir kitus pašalpinius daly
kus.

(Graikija yra maža šalis 
— tik 50,258 ketvirtainiu z c

Anglijos Skundas prieš 
Albaniją Susmuko 
Saugumo Taryboje

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba atrado, jog Anglija 
neįrodė, kad Albanija būtų 
užtaisius minas, kurios per
nai rudenį sužalojo du ka
rinius anglų laivus ir užmu
šė ketvertą desėtkų jų jū
reivių, kaip Anglija tvirtino 
savo skunde. Tie laivai plau
kė siaura jūros rankove 
tarp Albanijos ir Korfu sa
los. Pats Anglijos atstovas!’ 
Saugumo Taryboje, Alek-1 ^binmkų^judejmą. 
sandrąs Cadogan pripažino, 
kad Albanijos kaičia nėra 
pilnai įrodyta, bet jis pa-
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biais”, “Ar tamsta esi dar
bo sekretorius ar fabrikan* 
tų sekretorius?”

Pasikalbėjime su laikraš
čių korespondentais Schwel
lenbachas sakėsi jau ilgi 
metai kovojąs už pilietines 
laisves. Girdi, jis ir dabar 
gintų asmeninę žmonių tei
sę, net Fosterio (Komunis
tų Partijos pirmininko) 
teisę, sakyti kalbas, bet jis 
neleistų jiems savo nuomo
nių gyvenime vykdyti. 
Schwellenbachas pareiškė, 
kad jis “atimtų iš jų orga
nizaciją.”

Peoples World laikraščio 
užsieninio skyriaus redak
torius George Lohr užklau
sė Schwellenbacha: “Ar, 
tamsta žinai, kad Hitleris 
taipgi puolė komunistus, o

► uni-
jas f

Schwellenbachas atsakė: 
‘.‘Todėl tai, aš manau, turė
tų būti padarytas Konstitu
cijos pataisymas.”

(Konstitucijai pataisyti, 
, reikia kongreso , 

nutarimo, o nutarimui pri
imti reikia trijų ketvirtada
lių visų valstijų seimelių už- 
gyrimo. Tik po to sumany- v 
mas įeina galion kaip Kon
stitucijos pataisymas. Nuo 
sumanymo įteikimo valsti
joms iki galutino užgyrimo 
bei atmetimo gali praeiti iki 
7 metų.)
Jokios Unijos Vadas Ne
pritarė Sc h we 1 lenba chu i

Hearsto spaudos reporte
rio užklaustas, Schwellenba
chas prisipažino, kad nega
vo nė vieno laiško nuo jo
kios unijos viršininko su 
užgyrimu jo pasiūlymo už
draust Komunistų Partiją.

Keturiolika žymių CIO 
unijų viršininkų kovo 20 d. 
taipgi išleido pareiškimą, 
kuriame sako: Schwellenba
chas “aiškiai parodė savo 
priešingumą unijoms, kuo
met jis liudijo kongreso ko
mitetui darbiniais reikalais. 
Jis rėmė pavojingus pasiū- •' 
lymus, kurie perša atimt iš 
unijų teisę laisvai rinkti 
sau viršininkus ir vadus, 
nežiūrint jų politinių pažiū
rų. Jis pats įterpė savo siū
lymą padaryt komunistus 
beteisiais ir taip panaikint 
konstitucinį Teisių Bilių. x • 
Tai yra raudonųjų raganų • . 
medžioklė, o darbo sekreto 
rius turėtų žinoti, kad me 
džioklė prieš raudonuosius 
jau seniai vartojama, kaip 
įrankis silpninti ir naikinti ' ' * n

Tarp šį pareiškimą pasi
rašiusių yra J. R. Robertson 
ir Louis Goldblatt, CIO Lai
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Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879. /

Žodžiais Už, Žygiais Prieš Vienybę
Antradienį Maskvoje įvyko bankietas pagerbimui 

diplomatinių svečių. Bankiete dalyvavo mūsų valstybės 
sekretorius ir delegacijos galva gen. Marshall, Anglijos 
užsienio reikalų ministras Bevin ir Francūzijos užsienio 
reikalų ministras Bidault. Molotovas buvo svečių pri
ėmėju ir vaišintoju.

Pranešimai iš Maskvos sako, kad bankietas buvo 
labai rimto pobūdžio. Svečių veiduose buvo galima įskai
tyti susirūpinimas Maskvos konferencijos eiga ir nepa
stovia pasaulio padėtimi. Visi “Keturi Didieji” pakėlė 
taures ir išgėrė už didžiųjų valstybių vienybę. Gen. Mar
shall pasakė: Lai mūsų vienybė gyvuoja taikoj, kaip ji 
gyvavo kare prieš bendrąjį priešą!

Tą patį pasakė Molotovas, Bevinas ir Bidault. Visi 
trokšta vienybės. Visų žodžiai gražūs ir prakilnūs. Juos 
karštai pasveikins visas padorusis pasaulis.

Tik labai gaila, kad tieji gražūs žodžiai, taip malo
niai šildą žmonijos sielą, nesikūnija darbuose. Gaila ir 
liūdna, kad žodžiai ir žygiai skiriasi. Mūsų prezidento 
prakalba ir pasiūlymas paimti ekonominėn ir militarinėn 
globon Graikiją ir Turkiją paneigia gen. Marshallo Mas
kvoje pareikštus gražius sentimentus. Visoje Amerikos 
istorijoje pirmiau negirdėtas mūsų komercinės spaudos 
ir diplomatų kurstymas Amerikos prieš Tarybų Sąjun
gą, pasisavinant Hitlerio iškeltą “komunistinio pavojaus” 
•obalsį, neveda pasaulio prie taikos ir ramybės.

I

Mūsų Naujosios Užsieninės Politikos Logika
Su Graikija ir Turkija reikalai nepasibaigia. Jau 

girdisi daugiau “keistų” balsų. Neseniai Anglijai buvo 
suteikta pusketvirto bilijono dolerių paskola, bet jau 
kalbama, kad vėl reikės duoti, nes Anglija negali išsikas
ti iš ekonominių bėdų. Jau kalbama, kad reikės duoti 
Korėjai dviejų šimtų milijonų dolerių paskolą, kad ten 
pastatyti sieną “prieš komunizmą.” Paskui seka Chinija. 
Chiang Kai-šeko civilinis karas baisiai brangiai atseina. 
Jį turi finansuoti Amerika. Tam tikslui Chiang Kai-šekas 
prašysiąs bilijono dolerių!

Taipgi kalbama, kad jeigu reakcinėms jėgoms pa
vyks kiek ilgiau pasilaikyti Vengrijoj, Vengrijai turėsi
me duoti didžiulę paskolą. Ir taip eis viena šalis po kitos.

Dolerių Amerika, aišku, nešvaistys be priežiūros ir 
kontrolės. Prezidentas Trumanas jau pasakė: Duosime 
Graikijai ir Turkijai keturius šimtus milijonų dolerių ir 
žiūrėsime, kad jie tarnautų mums. Mes turėsime prižiū
rėti, kad Graikijos ir Turkijos valdžios būtų gerai gink
luotos ir atsilaikytų prieš “komunistus.” Kiekviena mū
sų teikiama finansinė parama turės turėti militarinę ap
saugą.

Prie ko tas veda? Tas veda prie to, kad mūsų šalis 
.siekia tapti viso pasaulio ekonominiu bosu ir militariniu 
žandaru. Tokia yra prezidento užsieninės politikos lo
gika.

Henry Wallace ir kiti rimti amerikiečiai persergsti, 
kad tatai veda prie naujo karo. O naujam kare, visi tei
gia, žūsime visi. Ko jau bereikėjo, kad šiame kare būtų 
dingus visa moderniškoji civilizacija. Daleiskime, kad 
karas būtų dar keletą metų užsitęsęs. Įsivaizduokime, ką 
būtų padarius civilizacijai atominė bomba. O tiktai pas
kutinis bukaprotis gali vaizduotis, jog tik mes atomine 
bomba deginsime ir naikinsime kitų kraštų žmones ir 
miestus, o mūsų miestai ir žmonės bus nepaliesti!

Keista ir baisu, kad mūsų šalies valdovai nepasimo
kė iš Hitlerio pasimojimo užviešpatauti visam pasaulyje. 
Jis irgi siekė, kad hitlerinė Vokietija taptų pasaulio bosu 
ir žandaru. Niekas iš to neišėjo.

■

Liberalizmo Laimėjimas Pietuose
Georgia Valstijos Aukščiausio Teismo nusprendis 

prieš Talmadge yra žymus liberalizmo laimėjimas Pietuo
se. Tasai nepataisomas fašistas bandė pasigrobti guber
natoriaus vietą valstijos seimelio fašistinės klikos pagal
ba. Iš tos garbingos vietos dabar jis negarbingai turi 
pasitraukti.

Georgijos gubernatorium tampa Thompson, rinki
muose išrinktas gubernatoriaus pavaduotoju. Gaila, kad 
Thompson nėra aiškus liberalas. Kai kuriais klausimais, 
kiek galima patirti, jisai mažai kuomi skiriasi nuo atvi
ro, fašisto Talmadge. Pavyzdžiui, negrų klausimu, 
Thompsonas nėra aiškiai pasisakęs prieš visokias diskri- 

. minacijas ir prieš Talmadge “baltųjų pirmenybės” filoso-

Tuščias Džiaugsmas
Chiang Kai-šekas džiaugiasi, kad Chinijos komunis

tų buveinė Yenan tapo jo spėkų paimta. Bet tai laimėji
mas, kuris nieko nereiškia. Komunistai to miestelio arba 

• kaimelio visiškai nė negynė. Kiek galima spręsti, tai ne
buvo iššautas nei vienas šūvis. Jie persikėlė į stipresnes 
pozicijas. Tokia jau Chinijos liaudies armijos taktika— 
vengti didelių, atvirų mūšių.

Lietuviai Pabėgėliai, Atsirubežiuokite Nuo
Fašistų ir Karo Prasikaltėlių

Rašo J. Paleckis
Džiaugsmingas d i e nas 

pergyveno lietuvių tauta, 
kada 1944 metų liepos mėn. 
prasidėjo Tarybų Lietuvos 
išlaisvinimas iš hitlerinės o- 
kupacijos jungo. Darbo 
žmonės su dideliu džiaugs
mu sutiko Tarybinę Armiją, 
kurios eilėse buvo ir lietuvi
škoji divizija.

O tarp sumuštų ir pani
koje bėgusių hitlerininkų į- 
vyko neįsivaizduojamas su
mišimas. Pasibaisėjimas ir 
panika pakilo tarp tų, kurie 
okupacijos metu padėjo hit
lerininkams naikinti ir ap
gaudinėti lietuvių tautą. 
Lietuvių tautos išdavikai— 
karo nusikaltėliai, turėjo 
pagrindo drebėti ir bijoti. 
Gestapininkai, policininkai, 
vokiečių samdiniai, tarna
vusieji “zonderkomandose” 
ir atlikusio j i masinius ne
kaltų žmonių sušaudymus, 
verbavimo į vokiškąsias pa
galbines karines dalis orga
nizatoriai, baudžiamųjų ek
spedicijų dalyviai, asmenys, 
susikompromitavę tarnau
dami hitlerininkams, pui
kiai suprato, kad ateina at
siteisimo valanda, ir jiems 
teks atsakyti už visus pada
rytus nusikaltimus.

Trejus metus šitie karo 
nusikaltėliai .kartu su hitle
rininkais -stengėsi visaip 
šmeižti tarybų valdžią. Hit
lerininkai ir jų lietuviškieji 
sėbrai, kurie skaitė, kad 
šimtų tūkstančių ir milijonų 
nekaltų žmonių išnaikini
mas yra paprastas dalykas, 
išgalvojo “bolševikiškų pa
baisų” vaizdus pagal savo 
atliktus darbus. Hitlerinin
kai ir karo nusikaltėliai bu
vo suinteresuoti, kad pakil
tų panika. Jie ngrėjo sukel
ti lietuvių tautos pasiprieši
nimą tarybų valdžiai. Jie 
norėjo, kad Lietuvos vietoje 
bolševikai rastų dykumą. 
Jie norėjo paskui save pa
traukti ko daugiau nekaltų 
žmonių, kad išnyktų jų ma
sėje, už jų nugarų paslėptų 
savo*nusikaltimus. Tai .buvo 
velnioniškas planas, nu
kreiptas į lietuvių tautos ar
ba jos žymios dalies išsklai
dymą. Šitas planas nepavy
ko.

Sugrįžę į Lietuvą, mes 
girdėjome pasakojant apie 
baisumus, kuriais hitlerinin
kai stengėsi įbauginti liaudį 
ir paskleisti paniką. Taip 
profesorius Purenąs pasa
kojo: hitlerininkai stengėsi 
įtikinti, kad Tarybinės Ar
mijos reguliarių dalių prie
šakyje eina baudžiamieji 
būriai, kurie visus sušaudo. 
Ir pats profesorius Pure
nąs, nutaręs pasilikti Lie
tuvoje, vis dėlto su baime 
laukė pirmųjų Tarybinės 
Armijos dalių pasirodymo. 
Jis buvo maloniai nustebin
tas, pamatęs kad hitlerinin
kų pasakojimai yra biaurus 
šmeižtas, kad jokių bau
džiamųjų būrių nebuvo, kad 
tarybiniai kariai mandagūs 
ir malonūs žmonės, padėję 
Lietuvai išsilaisvinti iš vo
kiečių jungo.

Rašytoja Janušytė, kuri 
tuo metu buvo Kretingoje, 
pasakojo,’ kad hitlerininkai 
skleidė biaurius šmeižtus, 
esą žmonės, savo akimis 
matę, kad Utenoje buvo nu
žudyti visi miesto inteligen
tai, ir jų galvos pamautos 
ant tvorų,'kad kitus įbau
gintų. Apie tokius baisumus 
girdėjo profesorius Mažy
lis, režisieriai Dauguvietis 
ir Juchnavičius, artistai Si
paris, Kūbertovinas,. Šimai
tė, profesorius Putinas-My- 
kolaitis ir visi kiti, kuriems 

i teko pergyventi tas dienas 
vokiečių okupotoje Lietuvo
je. Tačiau, nežiūrint hitle
rinės agitacijos, jie nus
prendė pasilikti ir patys įsi
tikino, kad tai buvo biau- 
iūs prasimanymai.

Laimė, kad ir šį kartą lie
tuvių liaudis parodė savo 
išmintį — nepatikėjo fašis
tiniams išmislams, pasiliko 
vietoje ir parodė, kuo mes 
neabejojome, savo tikrą at
sidavimą tarybų valdžiai. 
Bet tam tikra netoli regin
čių miesčionių, tarp jų ir in
teligentijos dalis, pasidavė 
panikai. Kada skaitai ir 
girdi apie žmones, kurie bė- 
go, tai tiesiog stebiesi: kur 
jie bėgo ir ko jie bėgo. Jei
gu suprantama, kodėl pabė
go tokie žmonės, kaip Ple
chavičius, Žakevičius, Da- 
bulevičius, Šankus, Urbanas 
ir į juos panašūs, tai sunku 
suprasti, kodėl pabėgo Kir- 
ša, Skardžius, Rūkas, Kar
delis, Kruminas, Pilka, Ry- 
midis, Mazalaitė, Aleksand
ravičius, prof. Kolupailo ir 
daugelis kitų. Jie dabar vai
dina uždangos ir perkūn
sargio vaidmenį šiems nie
kingiems fašistiniams karo 
nusikaltėliams. Galima drą
siai pasakyti, kad 70-80 nuo
šimtis pabėgėlių, tai žmo
nės, kurie pabėgo pasidavę 
panikai. O dabar juos trau
kia emigrantų pelkė, s jie 
nieko neveikia, neranda pri
taikymo savo jėgoms, ilgisi 
gimtinės, pūva dėl kažko
kio fašistų ir reakcininkų 
sugalvoto “lietuvių solida
rumo”. Jie neturi drąsos at
virai ir ryžtingai atsirube- 
žiuoti nuo nusikaltėlių, ku
rie net teisės neturi save 
vadinti lietuviais. Tai ne lie
tuviai, o hitleriniai “ostlen- 
deriai”, bandę paversti Lie
tuvą vokiečių “Ostland”, 
padėję vokiečių grobikams 
vesti jų žvėrišką politiką, 
nukreiptą į neišvengiamą ir 
visišką lietuvių tautos iš
naikinimą.

Dabar, kada visos lietu
viškos žemės su Vilnium ir 
Klaipėda sujungtos į vieną 
valstybę, Lietuvos Tarybų 
Socialist. Respubliką, gim
tinėje yra daug darbo. Daug 
reikia dorų ir tautai atsida
vusių patriotų, kurie visas 
savo jėgas atiduotų liau
dies ūkiui atkurti ir išvys
tyti. Lietuvių tauta, susi
būrus apie tarybų valdžią, 
su pasiaukojimu pildo, sto
vinčius prieš ją uždavinius, 
norėdama, kad greičiau bū
tų užgydytos karo padary
tos žaizdos. Lietuvių tauta 
laukia ių, kurie dėl karo ir 
hitlerinio maro atsidūrė už 
savo gimtojo krašto ribų.

Jau prasidėjo tretieji me
tai nuo' Tarybų Lietuvos iš
silaisvinimo iš vokiečių o- 
kupacijos. Praėjo gana daug 
laiko, galima buvo apgalVo- 
ti, apsvarstyti ir prieiti iš
vados. Ir vienintelė dora ir 
teisinga išvada yra pasiry
žimas grįžti į gimtinę, pa
siryžimas visas savo jėgas 
atiduoti liaudies gerovei. Ši
tą galimybę tarybų valdžia 
suteikia visiems, neprimin
dama daug ko iš praeities. 
Tuo jau įsitikino tūkstan
čiai ir dešimtys tūkstančių 
lietuvių, sugrįžusių iš tary
binės Vokietijos okupacijos 
zonos, kurie gali gyventi ir 
dirbti namie. Taip pat daug 
yra lietuvių, sugrįžusių iš 
sąjungininkų Vokietijos o- 
kupacijos zonos, bet piktoji 
fašistinė ir reakcinė propa
ganda dar stipriai laiko sa
vo varžtuose dešimtis tuk- 

stančių apgautų žmonių. 
Tarybų valdžia iš karo be
laisvių stovyklų išlaisvina 
ir grąžina į gimtinę net to
kius lietuvius, kurie fašisti
nės propagandos įtakoje, 
apgaulės ir prievartos keliu 
buvo įtraukti tarnauti vo
kiečių armijoje, net tokius, 
kurie tarnavo policijoje, jei 
jų rankos nėra suteptos 
liaudies krauju. Mums yra 
žinomi daug faktų, kada 
.žmonės, susiteršę bendra
darbiaudami su hitlerinin
kais, nutarė pasilikti, atlikti 
pelnytąją bausmę ir sąži
ningu darbu vėl gauti teisę 
tapti savo Tėvynės pilnatei
siais piliečiais.

Mes esame tikri, kad svei
koji lietuvių emigrantų, da
lis, t. y. didžiulė, jų daugu
ma, įvertindama visa, arti
miausiu laiku padarys vie
nintelę išvadą — ryžtingai 
nutrauks ryšius su karo 
nusikaltėliais ir fašistiniais 
elementais, paliks juos jų 
pačių likimui, o patys grįš 
į gimtinę, Tarybų Lietuvą.
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LENKAI PRIMENA 
REUTHERTUI.

Dienraštis Vilnis rašo:
“75 Amerikos pseudo-libe- 

ralai padėjo savo parašus 
po peticija Maskvos konfe
rencijai, kad Vokietijai bū
tų grąžinta tos žemės, ku
rias iš jos gavo Lenkija. 
Lenkijai tos žemės perves
tos Potsdamo konferencijos 
nutarimu. Tos žemės, iš se- 
nų senovės, buvo lenkų gy
venamos.

“Savo peticijoj vokiečių 
šalininkaį pareiškia: “Jeigu 
Vokietijos rytiniai kraštai 
bus galutinai priskirtų prie 
Lenkijos, tai Vokietijoje 
prasidės masinis badavi
mas ir niekais nueis visas 
darbas tų, kurie nori su
kurti demokratinę Vokieti- 
•„ v 

J
“Po ta peticija padėjo sa

vo parašą Walter Reuther, 
Auto Darbininkų .Unijos 
prezidentas. Tai jau dau
giau negu Keista.

“Lenkų laikraštis “Glos 
Ludowy” (Detroite) pareiš
kia: “Kaipo laikraštis, kal
bąs vardu dešimčių tūks
tančių lenkų kilmės narių

ALBERT J. FITZGERALD, 
CIO Electrical, Radio & Ma
chine Workers prezidentas at
sakinėjo j kaltinimus komu
nizme smerkdamas atakuoto- 
juos. Jį kvotusiems Senatinio 
Darbo Komiteto nariams sen. 
Robert A. Taft’ui, republiko- 
nui iš Ohio, ir Joseph H. Bali, 
Minnesotos republikonui, Fitz
gerald sakė, kad jo unija yra 
daugiausia šaukiama komunis
tine “gal dėl to, kad mes ge
rai patarnaujame nariams.”

Neilgai truko New Yorko Cotton Exchange firmai 
susiprasti, kad ir ju darbininkai kai ką nusimano apie 
savo bizni. Užteko vienos dienos streiko, kad firma 
priimtų unijos sąlygai. Viršutiniame vaizde pikieto li
nija, kurioje dalyvavo ir AFL Seafarers Int. Unija, už
sisuka prie kampo. Apačioje matosi, kaip streiko lai
ku atrodė prekyvietės kambarys, kuris paprastose sąly
gose būna pilnutėlis žmonių.

UAW, išdrįstame paklausti 
poną Reutherį, ar lenkų 
tauta neužsipelno turėti 
bent tiek simpatijų, kiek 
gauna iš jo vokiečių tauta?

“Ar ponas Reuther neži
no, kad tose srityse gyvena 
daugiau negu penki milionai 
lenkų? Ar jis nežino, kad 
praeityje tos žemės buvo 
Vokietijos militarižmo pa
grindas? Ar jis nežino, kad 
istoriniai tos žemės visuo
met buvo lenkiškos?

“Kodėl ponas Reuther 
prisimena apie lenkų kilmės 
UAW narius, kuomet* ateina 
rinkimų metas ir jam reikia 
jų balsų ir kodėl jis niekuo
met neprisimena lenkų tau
tos reikalų.”

“Walter Reuther vaduo
jasi ne teisingumo jausmu. 
Jis vaduojasi socialistiniu 
frakcionizmu. Tai tokios rū
šies frakcionizmas, kuris 
mato tik vokiečius — ir tai 
tokius vokiečius, kurie tik- f. '
tų būti Vakarų bloko įran
kiais.

“Glos Ludowy labai tei
singai pasielgė, priminda
mas Reutheriui jo politinį 
falšyvumą ir frakcionizmą.”

RAGINA
ĮSIPILIETINTI

Uruguajiečių “Darbas” 
rašo:

“Jau nemažas skaičius 
Urugvajaus lietuvių tvar
kosi pilietybės dokumentus. 
Tai svarbus reikalas, nes 
neįmanoma visą lai^ą gy- 
venti be pilietinių teisių, į 
kurias privalo pretenduoti 
kiekvienas doras asmuo. 
Dalis mūsų tautiečių yra 
išsirūpinę Urugvajaus pilie
tines teises; daugelis jau 
yra padavę prašymus priim
ti tarybų pilietybę; betgi 
dar yra tokiu, kurie kažko 
laukia arba nekreipia dide
lio dėmesio į šį klausimą.

“Į pilietybės dokumentų 
sutvarkymą reikia rimtai 
žiūrėti. Ypač tiems, kurie 
mano tapti Tarybų Sąjun
gos piliečiais, nieko nedel
siant, reikia kreiptis į TS 
RS Atstovybę Urugvajuje 
(į Konsularinį skyrių) ir 
užpildyti privalomus forma
lumus.

“Vilniaus krašto lietuviai, 
atvykę su lenkiškais pasais, 
jau pradėjo gauti tarybi
nius užsienio pasus.”

Pas mus jau buvo rašy
ta, jog Brazilijoje tūkstan
čiai lietuvių duoda prašy
mus Tarybų Sąjungos vy
riausybei padaryti juos ta
rybinės Lietuvos piliečiais, 
kad jie juo greičiau galėtų 
grįžti savo gimtinėn. Ma
tyt, nemažai yra lietuvių ir 
Uruguajuje, kurie to paties 
siekiasi.

Sunkios gyvenimo sąlygos 
Pietų Amerikoje, nepalan
kus klimatas akstinte aksti
ną tenaitinius lietuvius juo 
greičiau grįžti Lietuvon.

DĖSTO RUSŲ KALBĄ
Brooklyno Vienybė pra

neša, jog “Dr. Juozas Pa
jaujis... šiomis dienomis pa
kviestas dėstyti rusų kalbą 
Berlitzo mokykloje New 
Yorke.”

Jis sutiko tai padaryti. 
Prieš kelerius metus toje 
pačioje mokykloje rusų kal
bą dėstė (gal ir dabar dar 
tebedėsto) Jadvyga Tūbelie- 
nė.

Dr. Pajaujis, kaip žino
ma, yra atbėgėlis. Jis nėra 
medicinos daktaras, todėl 
eina mokytojauti į privati
nes mokyklas.

Niekas jiems nepavydi 
darbo, nepavydi vietos. Ge- 
rąi, kai asmuo siekiasi už
sidirbti duonos kąsnį tei
singu ir visuomeniškai nau
dingu darbu.

Mums, tačiau, atrodo kei
sta vienas: tie patys žmo
nės, kurie rusus taip kei
kia, kurie kaltina Tarybų 
Lietuvos vyriausybę, kam 
ji leidžia dėstyti Lietuvos 
mokyklose rusų kalbą, šian
dien patys tą kalbą dėsto 
kitiems žmonėms. Vadinasi, 
jiems rusų kalbą žinoti, — 
gerai, bef Lietuvos žmonės 
neprivalą žinoti.

Rusų kalba šiandien svar
bu žinoti kiekvienam. Ar 
kas nori ar ne, rusų kalba 
bus tokia pat jau svarbi, 
kaip, sakysime, anglų.

Washington. — Senato
rius Brewster sakė, gene
rolas MacArthur bus pasių
stas i Chiniją padėti Chi
ang Kai-shekui sumušti ko
munistus.

-...... —2-ras puslapis
Laisvė:—Liberty Lith. Daily * 
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Lietuvių Meno Sąjungos Reikalai

J. Bulota.
Pas Žymą Lietuvos 

Kalbininką 
(Pasikalbėjimas su akademiku 

Balčikoniu)
Akademiką Balčikonį susiradau gra

žiuose Lietuviu Literatūros Instituto rū
muose, Vilniuje, Antakalnyje. Šiuose rū
muose, greta kitų Lietuvių Literatūros 
lųgįituto įstaigų, randasi ir lietuvių kal
bos žodyno redakcija, kuriai vadovauja 
akademikas prof. Balčikohis, vienas’žy
miausiųjų Lietuvos kalbininkų.

Prof. Balčikonis maloniai sutiko pa
pasakoti apie savo šiuo metu dirbamą 
mokslinį darbą.

— Didžiausią mano darbo dienos dalį, 
— pareiškė prof. Balčikonis, — atima 
man lietuvių kalbos žodynas. Dabar 
spausdinamas Il-rasis žodyno tomas, ku
ris apima c, č, d, e ir f raides. Jau at
spausdinti pirmieji 352 puslapiai. Il-rojo 
tomo žodyno rankraštis visas suredaguo
tas, dabar peržiūriu, patikrinu neaišku
mus, ištaisau kai kurias klaidas, paskuti
niuose II tomo lankuose.

Lietuvių kalbos žodyno sudarymo dar
bas buvo pradėtas dar 1931 metais, bet 
jis nebuvo vedamas pakankamu spartu
mu. Iki karo išėjo tik pirmasis 1008 pus
lapių žodyno tomas, kuris apėmė a ir b 
raides. Vokiečių okupacijos metais šis 
darbas buvo visai apmiręs, žuvo dalis 
medžiagos.

šiuo metu žodyno sudarymo darbas 
vyksta intensingai. Žodynas numatomas 
sutalpinti 7-8 tomuose, žodžius žodynui 
mums nuolat atsiunčia iš įvairių Lietu
vos kampų. Į žodžių rinkimo darbą į- 
traukti mokytojai, moksleiviai, studen
tai ir kiti kaimo inteligentai. Gautieji la
peliai su žodžiais išdėstomi kartotekon 
ir išrenkami.

Didžiausias turtas žodynui — gyvoji 
kalba, iš šios gyvosios kalbos žodžių jū
ros mes pirmoje eilėje ir sudarome žody
ną. Universitete per paskaitas stengiuosi 
su žodžių rinkimo darbu supažindinti sa
vo studentus. Yra nemaža tokių, kurie 
parodė tuo darbu labai didelį susidomėji
mą ir jau padeda žodžių rinkime. Iš jų 
artimiausioje ateityje bus visai geri dar
bininkai lietuvių kalbos žodyno redakci
joje. ’ : :K-

žodžiai žodynui taip pat parenkami iš 
senosios lietuvių literatūros. Ypatingai 
dideli žodžių lobiai buvo surasti atgauto
je iš Karaliaučiaus senojoje Prūsų Lie
tuvos literatūroje. Dabar žodžiai išren
kami iš 3-jų rankraštinių žodynų, ku
riuos parašė nežinomi Prūsų Lietuvos 
autoriai.

žodžių taip pat rinkome ir iš senosios 
Amerikos lietuvių literatūros. Amerikon 
iš Lietuvos seniau emigravo daugiau
siai suaugę žmonės. Jie išsaugojo gyvąją 
kalbą tos apylinkės, kurioje gyveno. Ra
šydami tuometinėje Amerikos lietuvių 
spaudoje jie paprastai vartojo šiuos žo
džius, o dabar daugelis jų įėjo į žodyną.

Sudarydami žodyną visus žodžius iš 
tarmiškos kalbos išverčiame į rašomąją 
kalbą. Pavyzdžiui, “užalas” — ąžuolas, 
“žusis” — žąsis ir t.t. Žodynui ypatingai 
svarbu parodyti žodžių vartojimą gyvoje 
kalboje. Pav. žodis “duoti” turi 29 reikš
mes, kiekvienai reikšmei duodami atski
ri sakiniai. Tik šis.vienas žodis užima pu
sę lanko žodyne.

Sudarytas tokiu būdu žodynas daug 
pakels kalbos mokėjimą. Dėstytojas, 
moksleivis ar inteligentas galės, pasi
žiūrėjęs žodynan, išsiaiškinti kaip varto
jamas tas ar kitas žodis vienokios ar ki
tokios reikšmės sakinyje.

Mūsų žodyno tikslas — užfiksuoti kaip 
lietuvių tauta kalba šiuo laiku ir kaip ji 
kalbėjo praeityje, kokiomis žodžių for
momis išreikšdavo ?savo mintis. Kaip 
mes džiaugtumės, jeigu męs rastume ko
kių nors raštų lietuvių kalba pav. iš Ge
dimino laikų. Praeis 500-600 metų, ir at
einančioms kartoms taip pat bus įdomu 
žinoti, kokia kalba kalbėjo mūsų laikų 
žmonės.

1949 metais sueina 350 metų nuo Dauk
šos “Postillos” — pamokų knygos pasiro
dymo. Šioms reikšmingoms sukaktuvėms 
paminėti numatyta išleisti “Postillą” šių

LMS Veikėjų Pasitari
mas Jau Arti

Šiame skyriuje jau buvo rašyta apie 
tai, kad rytinių valstijų, kaip tai New 
Yorko, New Jersey, Conn., Mass., LMS 
grupių festivalis manoma ruošti ateinan
tį rudenį. Galutinas pasitarimas tuo rei
kalu įvyks laike trijų suvažiavimų Broo- 
klyne, kovo 29 d., Laisvės svetainėje, 7 
vai. vakare. Šiame pasitarime bus priim
ta festivaliui planai, nutarta laikas, vie
ta ir kiti reikalai, surišti su sekančio fes
tivalio ruošimu.

Apylinkės ir iš toliaus dalyvaujanti 
suvažiavimuose LMS grupių nariai ir 
veikėjai kviečiami dalyvauti. Kviečiami 
pasitarime dalyvauti visi, kuriem rūpi 
meno-kultūros veikla. LMS Chorai, vai
dintojų grupės turėtų įgalioti savo at
stovus oficialiai šiam pasitarimui. Nelau
kite kvietimų, laiškų, šis pranešimas yra 
visiem pakvietimų.
Mass. Valstijos Menininkai Jau Veikia

Mass, valstijos LMS veikėjai, chorai 
pirmieji atsiliepia festivalio reikalu. Tuo 
klausimu mes turime laiškus veikėjų, M. 
Sukackienės ir S. Barono. Štai ka rašo 
S. Baronas:

“Gavau jūsų laišką LMS reikalais. Ja
me rašote, kad manote turėti LMS festi
valio Reikalais pasitarimą kovo 29 d. Iš- 
tikrųjų yra malonu girdėti, kad toks me
nininkų pasitarimas yra planuojamas. 
Mes turėjome savo kolonijos pasitarimą 
ir jame pilnai užgyrėme LMS 3-čios Aps
krities padarytą iniciatyvą festivalio 
ruošimui lytuose.

“Apart to, svarstėme festivaliui vietą, 
laiką ir kiek dienų jam būtų skiriama. 
Be didelių ginčų priėjome išvados, jog 
toks festivalis turėtų įvykti New Yor
ke... Laikas būtų patogiausias lapkričio 
mėnesį. Spalių mėnesis dažnai pasitaiko 
peršiltas. Antra, lapkričio mėnesį įvyks
tant, programos dalyviai turėtų daugiau 
laiko prisirengti.

“Kas link dienu, tai mums rodos,' kad 
keturių dienų užtektų dėl festivalio. Pa
vyzdžiui, jei festivalis prasidėtų su lap
kričio 27 (Thanksgiving Day) ir baigtųsi 
su 30 d., tai trys vakarai būtų galima 
skirti koncertams, o vienas dramai. Die
nomis galėtu būti pasitarimai, paskai
tos. ‘

“Jei festivalis įvyktų New Yorke, tai 
ir Naujosios Anglijos lietuviams nebūtų 
pertoli. Jie galėtų dalyvauti programoj. 
Mes turime penkis gerai išlavintus cho
rus ir vieną stiprią dramos grupę. Taip
gi nemažai pavienių artistų.”

Kalbant apie vietą, dar reikia turėti 
mintyje viena didelė lietuvių kolonija, tai 
yra Hartford, Conn. Ten lietuviai turi 
didelę ir gražią svetainę. Apie tai turi 
prabilti Laisvės ir Vilijos chorai, taip 
pat LMS veikėjai.

Laikas, mario manymu, labai sąmonin
gai monteliečių sugalvotas. Pradžia su 
Padėkavonės Diena, labai tinka. Mes 
laukiame kitų kolonijų chorų ir LMS vei
kėju iškeltais klausimais išsireikšti.

V. BOVINAS,
LMS III Apskr. Sekret.

dienų rašyba. Atliekamu nuo žodyno su
darymo laiku, redaguoju “Postilių”. Prie 
jos reikės pridėti straipsniai apibūdiną 
tuometinę epochą, be to bus sudarytas 
specialus žodynas, kad kiekvienas, skai
tydamas “Postilių”, galėtų rasti čia pat 
nesuprantamų žodžių paaiškinimus. “Po- 
stillos” 3 sąsiuviniai, suredaguoti < prof. 
Valtero, buvo išleisti dar prieš 1914 metų 
karą, Petrapilio Mokslų Akademijos. 
1926 metais Kauno Vytauto Didžiojo 
Valstybinis universitetas išleido “Postil- 
los” fotografinį leidimą, gotiškomis rai
dėmis. Bet šiuo leidiniu platesni sluoks
niai pasinaudoti negalėjo, nes jis nebuvo 
visiems prieinamas. Numatytas išleisti 
“Postillos” leidinys bus lengviau supran
tamas, juo galės pasinaudoti mokytojai 
ir studentai. ' ' ' •

— Būtų gera, — pareiškė baigdamas 
akademikas prof. Balčikonis, — kad sa
vaitė turėtų ne 7 bet 8 dienas, nes laiko 
maža, o prieš akis dar labai daug darbų, 
kuriuos reikia nuveikti.

JAU PRADEDAME SUSITVARKYTI
Štai jau penktas mėnuo po istorinio 

Amerikos Lietuvių Menininkų Suvažiavi
mo ir Festivalio. Didžiumos delegatų va
lia LMS centras perkeltas iš Brooklyno į 
Chicagą. Prisiimdami tas pareigas mes, 
chicagiečiai, neįvertinome, kokios još 
bus sunkios —bent iš pradžios.

Veikiausia suprasdami mūsų padėtį 
LMS priklausanti vienetai iki šiol buvo 
mums labai “geri”, tiesiog kantrybės pa
vyzdys. Bet kai kada ir per didelė kan
trybė neduoda pageidaujamų vaisių. Tik
renybėje, jei vienetai ir pavieniai nariai 
būtų biskutuką daugiau “užbombardavę” 
naująjį centrą, veikiausia ir prie sunkių 
aplinkybių būtume daugiau nuveikę.
KALBANT ATVIRAI

Prisiuntimas iš Brooklyno archyvo pu
sėtinai užsitęsė. Bet ir taip jį aplaikėme 
“perankstį”. Geležinkelio kompanijos 
trekas pristatė 17 didelių ekspreso dėžių, 
\mes dar patalpų neturime. Šiaip taip 
apsitvarkėme ir jau suradome, jog esame 
globėjais neapsakomai didelio turto:

1 Virš 60 dramos veikalų, arti 6,000 eg
zempliorių.

143 skirtingos dainos su gaidom, apie 
20.000 egzempliorių.

15 dramos veikalų rankraščiuose, keli 
j u ka tik gauti iš Tarybų Lietuvos —ori
ginalai ir vertimai.

Taigi, turint toki meno turtą neberei
kės aimanuoti, kad mums trūksta cho
rams dainų, dramos veikalų. Kiek ant 
.greitųjų soėiome susipažinti, turime tin
kamu veikalų visokiem pareikalavimam 
— dideliu ir mažu, rimtu dramų ir juo
kingų komedijų. Gi dainų: mišriem cho
ram, vyrų choram, vyrų ir moterų du
etam ir solo — didžiausias pasirinkimas.

Chorai ir dramos grupės turi katalo
gus. kurie, tiesa, jau pęrokai pasenę. 
Prabėgom, galime paminėti, porą nau
jausiu dainų, kurių kataloge dar nėra: 
čekoslovaku šokio Daina ir Kur Girios 
žaliuoja, abi mišram chorui, muzika V. 
Visockio.

Keliolika scenos veikalų taipgi nėra se
najame kataloge: “Lietuva”, 3 veiksmų 
alegorija, “Kas Mūs Mamei Pas’darė,” 1 
veiksmo komedija, tinka vaidinti jaunuo
lių grupei; “Dėdės Silvestro Kieme”, 3 
paveikslų Vaidinimas, prisiųstas iš Tarv- 
bu Lietuvos; '“Javai žydi”, 3 paveikslų 
pjesė; “Aušrelė”, 4 veiksmų dramatinis 
vaizdas; “Anapus Nemuno”, dramos 
etiudas. T
O KAIP SU RANKRAŠČIAIS?

Tas. gerbiamieji, tai iau nebe nuo vie
no centro priklauso. Išleisti scenos veika- , 
la ar daina reikalauja lėšų. Gi perimant 
centra iš Brooklyno išėjome tik “ly
giom.” Taigi, dramos mėgėiai. pageidau- 
Hn.mi, kad turimi rankraščiai kuogrei- 
čiausia būtų išleisti, stokite centrui tal-

Sukėlimui reikalingu lėšų LMS centro 
darbuotei yra trys šaltiniai:

Vienetu ir pavieniu nariu duoklės;
Pardavimas seninus išleistų veikalų, ir
Aukos. t
Pirmieji du šaltiniai, kol kas, dar “sau

si.” Senesnės laidos veikalu dar veik nie
ko nepardavėm, o narinių duoklių už 
šiuos metus irgi teganome labai mažai. 
Yra vienetų, chorų ir įvairių apsvietos 
draugijų bei .moterų kliubų, kurie “pa
miršę” pasimokėti narystės duokles už
2 ir net 3 metus! Su pavieniais nariais 
irgi panaši istorija. Tik nedidelis skait
lius ištikimų menininkų reguliariai mo- 
kasi metinę mokestį į LMS. O tokių tu
rėtų būti ne šimtai, bet tūkstančiai. Pa
vieniam priklausymas LMS lėšuoja me
tams $1.50. Kas duoda daugiaus, eina 
naujų veikalų Jeidimo fondan.

Kas liečia aukų, tai jau netaip bloga. 
Štai s dviejų mėnesių atskaita:

zacijos, neturėtų priklausyti Lietuvių 
Meno Sąjungoje. Pagalinus, kodėl netu
rėtų priklausyti kiekvienas lietuvių liau
dies meno mėgėjas kaipo pavienis?

Dramos grupės, chorai ir kultūriniai 
kliubai jau dabar privalo galvoti apie 
ateinančio sezono veiklų. Dabar laikas 
pasirūpinti, ką duosite savo apylinkės 
publikai sekantį rudenį ir žiemą. Visko 
turime, tik susimobilizuokime.

Pagalinus, kur nėra choro ar dramos 
grupės, kodėl nesuorganizuoti? Mano 
manymu, situacija tiesiog nepakenčiama, 
kad tokiose senose ir skaitlingose lietu
vių kolonijose, kaip Sprinp*fieldas, Rock- 
fordas, E. St. Louis, Collinsville. West
ville, Kenosha, Grand Rapids per daugelį 
metų nebepastatoma nei vienas lietuviš
kas veikalas. O rytuose tokių kolonijų 
veikiausia yra dar daugiaus. Žinoma, 
mes galėtume pasiųsti į tas kolonijas 
žmogų iš centro ir suorganizuoti, jei ne 
chorą, tai nors dramos grupę—jei turė
tume atliekama žmogų, kuris galėtu pa
švęsti tam laika. Bet. man rodos, vietos 
draugai galėtų atlikti tą dar lengviaus ir 
su mažiaus išlaidų. Jei reikėtų kokios pa
galbos — suteiksime.

Tai šito mes reikalaujame ir pasitiki
me iš jūs, draugai. Iš savo pusės nepatin
gėkite siųsti centrui patarimus, reikala
vimus, na, o reikalui esant ir pabarimus. 
Jei taip kantriai “kentėsite”, kaip praei
tais 5 mėnesiais, aš prisibijau, kad mūsų 
naujasis LMS centras gali pradėti apsa
manoti.

Visais meno reikalais kreipkitės nau
juoju antrašu:

LMS, 3116 S. Halsted St.,
Chicago 8. III.

L. JONIKAS, LMS Sekretorius.

Danas Pumputis.

Naujakurio Dirvoj
Plūdai dirvoj riejasi, 
Kremta noragu. — 
Nėr rugsėjo mėnesio 
Be tirštu vagų.

pasirašiusi 
nauja va^a.— 
išaugs avižos, 
kviečiu guba.
šiauris perepučia

Vėl
Čia
Gal

Nors ir
Plonas rudines, —
Kiek auksinių varpų čia 
Kitąmet šlamės?!

Po darbu, į vakarą,
Kai saulytė ges, — 
Rankose naujakurio 
Varpos sušnarės.

Lvg mažyti motina, 
Glostvs varpas jis. , 
Prieš akis kils protėviai 
Baudžiavos naktis.

šuns dalia vėl kumečio
Atminty išnirs...
O dabar laimingas čia:
Jis gyvens ir dirbs.

Vakare kaimynuose 
Priesvirny bylos:
Pačios mums taip mylimos, 

Kaip ir dirvos tos...

KO LMS CENTRAS PAGEIDAUJA

Lietuvos Draugas......... .... $50.00
LLD Il-ra Apskritis .... .......  10.00
O. Visockienė................. ....... 10.00
Eva Simans.................... ........... 1.00
Helen Pagiegala............. ........... 1.00

LMS Centras pageidauja, pirmiausia: 
mokėkitės duokles! Šį prašymą išpildvti 
laikykite sau už pareigą. Jei nereikės 
kiekvienam vienetui ir pavieniui nariui 
atskirai rašinėti paraginimus, sutaupin- 
site sekretoriui lųbai daug laiko. Atsi
minkite, centre apmokamo darbininko 
neturime. Viskas reikia atlikti nuo kas
dieninio darbb atliekamu laiku.

Gaukite naujų narių! Nėra jokio išro- 
kavimo, kodėl visos LLD, LDS kuopos, 
moterų kliubai, kitos kultūrinės organi-

Faraonu Sostinę 
Apleidžiant

(Pagal šalčių)
Ryte, dar prieš saulei pakylant, 

suspaudęs rankose vairą;
viliojamas pyramidžių, 
apleidžiu, dar miegantį Kairą.

Tik švilpia mašina, ir rijo — 
kilometrus, vieną po kito;
keliu asfaltuotu ir lygiu, 
nutiestu, per uolas granito.

Prieš kylančią saulę baltavo Sahara, 
kaip kirminas raitėsi Nilas;
žavėjo milžinas sfinksas, 
ir pyramidės, į dangų bekylą.

Pašlaitėse rymojo palmės, 
kiparisų krūmeliai driekėsi: 
kiek grožio, kiek džiaugsmo, kiek laimės! 
O širdis vis dar ką tai siekė...

Tai troško užsėsti pegasą, 
pasiekti aukščiausį zenitą; 
palikti šį vargų pasaulį 
ir matyti vien tik gražų rytą.

Bet štai, kai prabėga svajonės — 
plika realybė išdygsta;
telieka tik siekiai, klajonės...
ir vis tolstanti jaunystė.

Sudie, tau, faraonų sostine — 
pilna paslapčių visokių: 
su savo gausingais haremais, 
su Kleopatrijos šokiu....

Kapso Sūnus
S. Paulo-Brasil, 1947. .

i< ■■ z '* (t .'>r/1

3-čias puslapis .,■■■—..... ■■■■ ,<
Laisve—Liberty Lith. Daily * 

Šeštadienis, Kovo 22, 1947

Jaučiousiu 
Puikiai, Dėkui 

GOMOZO

AA
Kai jums prikimba veiksminis už- 

kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate —— gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 

. jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo - įsigykite Dr.
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom, žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo garus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa
geltos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro-

Jtigu iūs negalite nusipirkti savo apylin
kė). siųskit prašymą dėl mūsų ‘*susipa£ini> 
inui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DDirnn 60c vert«s 
iniEl/U Bandymui Bonkutes
DR. PETERS OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reuniatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskaustno, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstclėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštiet 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit Šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketų rcRulerj 1 I uncijų $1.00 
vertės bonką Gobiojo ir ekstra 
—60tf vertės — bandymui boa. 
kūtes Olejo ir Mafolo.

□ C. Q. D. (ISlaidos pridėtos). ,

Vardas-----------

Adresas.—...  ...........

Pašto Ofisas....—._____ ___.............
DR. PETER FAHRNEY fc SO***5 00.

Dept CU-27M 
2$01 Washington Blvd., Chicago 12. III. ■ 
256 Stanley St. Wlnnioea. Man.. Can. |

San Francisco, Calif
Apvaikščiojimas Tarptautines 

Moterų Dienos
8 d. kovo, San Francisco 

apylinkės pažangios moterys 
įvairių tautų minėjo moterų 
dieną, didžiulėje Californijos 
svetainėje, Polk St. % (

Programa buvo turtinga: 
žydų choras iš Petelma, Ca
lif., gražiai sudainavo net ke
turias dainas. Publika nenorė
jo jų paleisti nuo estrados — 
šaukė ir šaukė atgal daugiau 
dainų. Jauna mergaitė puikiai 
šoko keletą klasiškų Šokių, 
ypatingai buvo gražus rusiš
kas šokis. Estonų mergaite 
grajino ant annonikos ir mo
terų kvartetas • gražiai sudai
navo. Galima sakyti, kad buvo 
talentų nuo įvairių tautų.

Kalbėjo žymi mokytoja 
Mrs. E. Cerney. Ji dabartiniu 
laiku mokina Calif. Labor 
School San Francisco. Mrs. 
Cerney nurodė, kaip reikalin
ga moterims vieningai dirbti ir 
moterų milžiniškus darbus at
liktus karo metu .

Kalbėjo Mrs. C. A. Efre
mov, žmona SSSR konsulo. Ji 
kalbėjo rusiškai. Jos kalba bu
vo versta į anglų kalbą. Ji 
sveikino Amerikos 
jos troškimas buvo, 
draugiškumas tarpe 
ir USSR žmonių.

Iš Lietuvių moterų buvo K. 
Karosienė nuo Textile Unijos, 
U. Sutkienė nuo LLD 153 kp., 
K. Mugianienė nuo Pabaltijo 
Komiteto, kaipo atstovės.
, Užbaigus programą, visos 
atstovės buvo užkviestos prie 
užkandžių, šokiai tęsėsi iki 
vėlumos.

pioteris, 
kad būtų 
Amerikos

K. M.



. ~ ' ' . ! '

* v » f .*■■ - ,

• 4 » • . .

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8005 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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1646 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1618 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off. the 
premises.

DAVID KESSLER (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
L 6744 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1104 E. 42nd Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD BRAN & ROBERT HUSSA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12079 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
at 608 Liberty Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE PIZZO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13044 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
431 Blake Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN SOLOMON

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12877 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Morgan Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
WILLIAM WIGGER, JR. & ELSIE HYATT 

(Wigger Grocery & Delicatessen)

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 292 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 321 Columbia Street. Boroughi.of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FEDERICO TRILLI
D-B-A Fred’s Bar & Grill (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 381 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 9809-11 — 4th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK IANNIELLO
(Grotto Marina Italian Rest.)

NOTICE is hereby given that License No, 
RW 642 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 32 Wither St., also rear of 221-5 Meeker 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ROSA BAMONTE 
(Wither’s Grill)

NO'ITCE is hereby given that License No. 
RW 318 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I41W 
at 112*4 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FORTUNATO SESTI (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 830 has been issued to the undersigned 
to, sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 158 Norman Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH RUCINSKI

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7206 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1227 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL McHUGH

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5264 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6823 — 3rd Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
. ROBERT NILSEN

D-B-A Owl’a Head Restaurant (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7847 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 iff the Alcoholic Beverage Control 
Law at 431 Irving Avenue, Borough o£ 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

GEORGE KNAPP (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8522 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
haw at 1118-20 Avenue H. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALFRED J. GROTE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9057 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 99-A — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN QUIGLEY

Į1 
:

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1182 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ixrw at 146 Engcrt Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
On the premises.

LOTTIE NURKEWITZ 
(Flat Iron Bar & Grill)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7248 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 604 Rogers Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JAMES McCORMACK

NOTICE is hereby given that Licen-.e No. 
RL 6250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ltfw at, 1285 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
On the premises.

DURKIN S TAVERN. INC.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 7255 has l>cen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 481 Court Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY B. ARLAUSKAS ' 
4 ......... ..........................■,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8930 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l*w at 451 Meeker Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
ou the premises.

UtVUiG

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 52 Meserole Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

S. & J. SADESKY 
(20th Century Tavern)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5228 has been issued to ‘.he undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2188-90 Flatbush Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ANTHONY CARABELL\ 
((Tony’s Bar & Rest.)

NOTICE is hereby given that Licens'* No. 
RL .833 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 471 — 53rd Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELSIE T. ANDERSON,
as Exec, of Wilmer Anderson (T),

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 637 has been isued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1 io Frost Srteet. Borough of Brooklyn, 
County of Kingk, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE PALUMBO (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 373 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2123 Emmons Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. • s

EUGENE RUOCCO
(Jean’s Clam Bar) (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 541 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 'Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control- Law 
at 8113 — 5th Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LUIGI POLLIO (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
L 28 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2288 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY E. PETERSON &
ROBERT ERWIN (T)

NOTICE is hereby given that License No. , 
L 5721 has been issued to the undersigned ! 
to sell wine & iiquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6216 New Utrecht Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ALFREDO WINE & LIQUORS. INC (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5737 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 154 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVENUE U WINE &
LIQUOR STORE. INC. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 304 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1765 -- 86th Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

NATHAN H. LINDEN'AUER 
Benson Mansion

NOTICE is hereby given that Licens.- No. 
GL 120 has been isstietl to the undersized 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 735-11 65th Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANISH ATHLETIC CLUB. INC. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 53 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 215 — 60th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GOTHENBERG KAM RATES. INC. (T)

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 9006 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Irfiw at 1318 Avenue M, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

STAGE FIVE REST., INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4380 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8608 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN FOGLIA & MORRIS LEVINE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 196-192 Rogers Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATILDA HENNESSY

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 373-5 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DENNIS L. COPEMANN & 
CHARLES R. KELLY

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9045 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law att 699 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ’

GATES GRILL. ING.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1065 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 98 Thatford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRVING I. SMITH

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6228 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 420 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

ISABEL J. VEŠCE 
Sorrento Bar & Grill

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 6636 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 396 Hamilton Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on tho premises.

MICHAEL J. BEHAN (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1209 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law .it 156<> Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

lounge cafe, inc

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 805 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 33 Hudson Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDEIKOS ALEKSEJUS (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 423 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EMMA F. PONAVITA (T)

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 3054 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1035-41 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS CESTONE
(Sun Crest Tavern) (T)

■Wu

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 4403 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control- 
Law at 351 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE B. ERDMAN
(C. & G. Bar & Grill) (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7553 has been issued to tho undersigned 
to sell laser, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 55 Hudson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TOITLE BARANAUSKAS (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 119 Belmont Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

LOUIS ABRAMOVVITZ (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2366 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on Hie premises.

CHARLES AGAR (T)

NOTICE is hereby given that Licens-* No. 
RL 2415 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 4811 Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
On the premises.

GEORGE APOSTOL
(A. P. Bar & Grill) (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1050 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor sit retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2863 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KATHRYN GRACE &
JOHN WALSH (T)

NOTICE is hereby given that. Licence No. 
RL 3129 has been issued to the undersigned 
to sell l.-eer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the' Alcoholic. Beverage Control 
Ui w at. 5209 Avenue J, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. j

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4310 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 381 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, Comity of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MARGARELLA & 
NICHOLAS DAVELLA 

’ (The Hoople House) (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6)55 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 974 Meeker Avenue, - Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD L. SCHARF
(Penny Bridge Tavern) (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6169 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 159-61 Avenue O, Borough of 
Br(x»klyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

CARMELLA STANZELLA
(L. & S. Bar & Grill) ('I')

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3060 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 3222-1 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATTHEW MURPHY (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7658 has been issued to the undersigned 
to sell beer,, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4210 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS X O’BARRELL & 
JASTIS 'KELLY (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail uDder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 48 Sand lStrect, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *•

JOHN SERRAGO
(Bridge Bar & Grill) (T)

NOTICE is hereby given ‘that License No. 
RU 8439 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5302 - 7th Avenue, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

NEAL LEO MOLLOY (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1005 has lieen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 362 DeKalb Ave., & 238 Grand 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to i>e consumed on the premises. ?

WILLIAM POULOS
(Poti’s Rest) (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1112 han been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectfon 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 527 Park Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on lhe premises.

JAMES V. TOSCANO (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4286 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at ^216 Greene Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
ou the premises.

ANTuojrr pouzzi it?

MIAMI, FLORIDA
S. Michelsonas išdrėbtas Lauk 

Iš Miamės Lietuvių Piliečių 
Kliubo Susirinkimo

Už ką? Už tai, kad jis Ke
leivyje parašė bjaurų Maikio 
su Tėvu pasikalbėjimą, kur 
“skunkėmis” ir kitokiais ne
gražiais vardais išvadinami 
minimo kliubo nariai ir, paga
liau, ragino kliubiečius “mes
ti laukan.” Jis ragino savo ša
lininkus mesti laukan progre
syvius narius — bolševikus, 
kaip jis kad sake. Jis tą savo 
tiradą užbąigė užtikrindamas 
Maikį, kad jis važiuoja į Flo
ridą išpašolvoninti tuos raudo
nuosius. . . Tik, jo nelaimei, 
vieton “išpašolvoninti”-išmesti 
lauk bolševikus, tai “bolševi
kai” jį patį išmetė.

’ Kodėl tas špygos kavalierius 
taip įpyko,’ant Miamės Lietu
vių Piliečių Kliubo progresyvių 
nariu ? Už tai, kad minimo 
kliubo vasario 11 d. susirinki
me, kur buvo apkalbama apie 
parengimą, kuriame Michelso
nas turėjo kalbėti, jis agitavo 
rinkti aukas Lietuvos žmonėms 
ir siųsti per Bendrąjį Fondą, 
kuris, girdi, geriausiai gali pa
tarnauti Lietuvos žmonėms ir 
1.1. Vienas progresyvis kliubo 
narys pasakė: Bendrasis Fon
das Lietuvos žmonių nešelpė ir 
nešelps. Jis šelpia tik Lietu
vos žmonių kankintojus ir žu
dytojus, kurie pabėgo į Vokie
tiją, sykiu su naciais, kada 
Raudonoji Armija juos grūdo 
lauk iš Lietuvos. Jeigu jau 
siųsti per Bendrą Fondą, tai 
geriau tame parengime aukų 
visiškai nerinkti.

■ Po tolesnių diskusijų didžiu
ma narių ir nutarė aukų ne- 
rinkth Toks tarimas špygos 
kavalieriui labai nepatiko, už 
tai jis tuoj aus ir parašė tokį 
šlykštų Maikio su Tėvu pasi
kalbėjimą.

Atėjus kalbamam parengi
mui Michelsonas (kaip ir visi 
smetonininkai, kad daro) negi 
skaitysis su didžiumos kliubo 
narių valia, nereiks tų baikų! 
Jis, iškoliojęs ir išniekinęs ru
sus ir Lietuvos valdininkus, 
ėmė prašyti pinigų Lietuvos 
žmonėms (nesako, kad pabė
gėliams, nes jeigu prašytų pa
bėgėliams, tai A aišku, , kad nie
kas pinigų neduotų). Tada ir 
vėl tas pats kliubo narys už
protestavo prieš laužymą kliu
bo narių tarimo. Michelsonas 
bandė nepaisyti protesto, bet

LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that. License No. 
RL J687 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 146 Cooper Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

GRACE LUBY (T)

NO'ITCE is hereby given that License No. 
RL 4242 has been issued to the undersigned 
to sell, beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 123 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELLEN WALSH, ADMIX. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3021 has been issued to the undersigned 
to sell'boer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 271 Nassau Avenue, Borough or 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WALSH (T)

5—BEERADS
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1550 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumer! 
on the premises.

JOHN M. KENNEDY 
« -------------- :_____________

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7212 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqtior at retail uqder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1243 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the 'premise's.

EVERGREEN TAVERN, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6200 has been issued to the undersigned' 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoliulic Beverage Control 
Ijaw at 284 Scholes Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

CHARLES VIGUNAS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5267 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2029 Pitkin' Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bė cohsutncd 
on lhe premises.

fraMk SULENSKI

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8313 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail luider 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 77 Engert Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
ou t|ie .premises 

kliubo narys irgi laikėsi, kad 
susirinkimą vestų kliubo pir
mininkas ,o ne žmogus, atva
žiavęs iš kažin kur, ir t.t.

Vargais negalais atsirado 
kliubo pirmininkas, kuris pa
reiškė, kad, girdi: tiesa, di
džiumos narių buvo nutarta 
aukų nerinkti, bet, girdi, ypa- 
tiškai, jei kas nori Michelso- 
nui aukoti, gali aukoti. Tuomi 
triukšmas šiek tiek aprimo. 
Bet žmonių ginčai tarpusavyj 
nesiliovė, ką špygos kavalie
rius dar skaitė Griniaus laiš
ką, tai jau niekas jo negirdėį- 
jo.

Visas tas incidentas, mato
mai, labai sunervavo špygos 
kavalierių, nes tai jam buvo 
duota antra politinė mėlynė. 
Todėl gerą laiką neišėjo iš 
kampo, tik gerai vėliau, kada 
atslūgo nervai, pradėjo“ toliau 
pakampėmis vaikščioti, žmo
nės pasakojo, kad jis ragino 
savuosius ką nors daryti kliu- 
be su “raudonaisiais.” Taigi, 
matomai, jis ir atėjo į kliubo 
susirinkimą 11d. kovo tur būt 
su planais ir vilčia komanduo
ti savuosius ir mesti laukan 
“raudonuosius.” Jis atėjo ge
rai nusiteikęs, su žmona, ir iš
didžiai sau sėdi.

Kada pirmininkas paskelbė 
susirinkimą atdaru, vienas na
rys pasiprašė balso ir paklau
sė : Ar ponas Michelsonas yra 
kliubo narys? —Ne, nesu — 
atsako biskį susimaišęs jis. Ka
dangi Michelsonas neseniai 
Keleivyje parašė Maikio su 
Tėvu pasikalbėjimą, kur bjau
riai išniekino mūsų kliubo na
rius ir ragino vieniems kitus 
mesti laukan, taip pat laužė 
mūs didžiumos, tarimą aukų

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
• 84-02 Jamaica Avenue.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

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

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1-8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

'nerinkti, aš reikalauju, kad 
Michelsonas apleistų mūsų su
sirinkimą.

— Paremiu! Paremiu! — 
pasigirdo balsai, špygos kava
lierių, ir jo šalininkus lyg elek
tra pritrenkė: taip nelauktai, 
taip staigiai — susirinkimui 
tik atsidarius. . . špygos ka
valierius bandė teisintis šiaip 
ir kitaip, girdi, tai norį išmes
ti korespondentui lauk, čia gi, 
nesą kokis slaptas ku-kluks 
klano susirinkimas ir t.t.

Progresyviai neįrodė: kores
pondentų niekas neveja lauk, 
bet šmeižikas turi eiti lauk, 
špygos kavalierius raivėsi 
šiaip ir taip, bet niekas iš to 
neišėjo. Didžiuma balsų nu
balsavo, kad jis turi apleisti 
susirinkimą. Taip nenoromis, 
taip liūdnai ėjo jis lauk.

Tai šitaip tas špygos kava
lierius, atvažiavęs čia išmėtyti 
iš kliubo “bolševikus,” gavo 
dvi politinės mėlynes ir vieną 
guzą, o “bolševikai” kliube 
pasiliko.

Įdomu bus matyti, kokio tu
rinio pasdkalbėjimą dabar apie 
savo “laimėjimus” Miamėj jis 
parašys ?

Kliubo Narys.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGCNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Tamstos Ateitis Nebloga
• Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iŠ daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug 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 ne jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasaulį į vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

DEKEN’S OINTMENT
P. O. BOX GGG, NEWARK, N. J.

(ĮĮg^^
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Camden, N. J.
Vieša Padėka. • 

širdingai dėkavojame visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
tik lankė mūsų sužeistą sūnų. 
Taipgi ^ačiuojame visiems, ku
rie prisiuntė užuojautos laiš
kus ir atvirlaiškius. Labai yra 
malonu, kad nelaimėj tavęs idė
jos draugai nepamiršta. Taria
me visiems ir visoms didelį 
ačiū I

Vincas ir Marijona 
Paltanavičiai.

TUCKAHOE, N. Y.
Laisvėj, 18 d. kovo, kur buvo 

aprašyta, kaip automobilius už
mušė Joną Matušaitį, ten gau
nasi įspūdis, kad jis Tuckahoe 
gyveno, o jis buvo Yonkers gy
ventojas. Tą klaidą pataisau.

I. K.

Sukilėliai gręsia jau Para- 
guay’aus sostinei Asuncion.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS
324 Devoe Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

d| U j 
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Hudson, Mass
Šis-Tas is Mūteų Miestelio

Nors mūsų kolonija yra ma
žiukė, bet galima pasakyti, kad 
veikiame pagal išgalę ir pagal 
bendrą miestelio gyventojų kie
kį, tai nemažai ir lietuvių. Lie
tuviai turi dvi pašalpines drau
gijas ir abi gerai gyvuoja, yra 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos ir visos vei
kia pagal išgalę.

Netrukus susilauksime vasa
ros parengimų sezono. Mūsų 
apylinkėj yra keturi ežerai, kur 
galima pasimaudyti ir taip gra
žių gamtos vietų.

Vasario 28 d. Lietuvių Lais
vės Draugijos nariai buvo su
ruošę pietus paminėjimui 
metų draugijos sukakties, 
rengimas gerai
pilna svetainėj publikos, kaip 
vietinių, taip ir iš toliau. Pelno 
liko $128.92.

šios draugijos valdyba dėl 
1917 metų yra: pirmininkas —

pavyko,

28-ių 
Pa

buvo

S. Sapitavičius, vice-pirm. — 
K. Grigas, užrašų raštininkas 
— Silvestras Shatas, finansų 
raštininkas — S. Tatariunas, 
kasos globotojai — J. Sadaus
kas ir F. Vadvil, maršalka — 
Augustas Džigas.

Hudsono Lietuvių P. Kliubas 
gerai gyvuoja, turi gražų savo 
namą, kur užlaiko barą. Biznis 
gerai sekasi.

Hudson miestelis neturėjo sa
vo ligoninės, bet šiemet bus 
atidaryta. Mūsų kliubas ligoni
nės įrengimui paaukavo $500, 
tai labai graži auka! Kliubo 
valdyba 1947 metams yra: pir
mininkas — K. Urban, vice
pirmininkas — K. Grigas, pro
tokolų raštininkus — S. Shatas, 
fin. rast. — A. Gaeskas, kasos 
globotojai — P. Vaitekūnas ir 
F. Vadvil, direktoriai — M. 
Kazlauskas, J. Damolakas, K. 
Baranauskas ir J. šeškauskasj 
biznio agentas.— B. Staniūnas 
ir maršalka — P. Kazlauskas. 
Valdyba yra pasiryžus energin
gai darbuotis kliubo ir visuo
menės gerovei. \

Sylvestras Skalas.

mas į Draugiją duokles/ paau
kavo $1.90 jos reikalams. Jis 
užlaiko modernišką valgomųjų 
dalykų krautuvę, kuri yra ge
riausiai įrengta, kiek man teko 
matyti tarpe lietuvių. Jis visa
da nuoširdžiai aukoja ir remia 
svarbiems reikalams.* * *

pažangių lietu- 
Buvę bedieviai 
karštais katali- 

vadovybėj dirba 
ir progresyvius

Baltimore, Md amžius skelbė 
bet šiandien 

prie neapykan-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Visko Po Biskį
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 25-tos kuopos susirinkime 
veikėja Blumberg aiškino apie 
kylančią reakciją ir ateinančius 
miesto valdybos rinkimus. Nu
rodė, kurie kandidatai verti, 
kad. už juos darbininkai ir pro
gresyviai balsuotų.

Nutarta surengti dienraščio 
Laisvės paramai pikniką, birže
lio 14 d. Prašome kitas organi
zacijas nerengti jokių parengi
mų tą pat dieną. Nutarta $10 
paaukoti dėl Moterų Suvažiavi
mo, kuris įvyks 28 kovo, taipgi 
$10 pastatymui paminklo F. 
Abekui. J. Smolenskas, mokėda-

231 Bedford Avenue

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

Petei
KAPISKAS
BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskaa

Atžagareiviai ir demokrati
nių lietuvių priešai viską daro, 
Ifad sulaužius 
vių judėjimą, 
apsivienijo su 
kais ir kunigo 
prieš progresą
lietuvius. Iš Vokietijos atvyk
sta pabėgėliai, kurie išvien su 
hitlerininkais veikė, jie sako 
piktas prakalbas, skleidžia 
bjaurią neapykantą prieš Lie
tuvą ir Tarybų Sąjungą. Jiems 
visi “raudoni.” štai, kad ir V. 
Treinis, niekados jis neprigulė
jo prie progresyvių organizaci
jų, tai tautiško nusistatymo pi
lietis, 'bet sąžiningas žmogus, 
jis nepritaria politiniams šmu- 
gelninkams, tai tie elementai 
jau ir jį “raudonu” vadina ir 
visaip šmeižia.

Kunigija per 
“meilę artimo,” 
jos darbai veda
tos artimo. Jie skelbė “penktas 
neužmušk,” o dabar jie ir jų 
■pasekėjai trokšta naujo karo, 
naujų žudynių, dar didesnių, 
kokios buvo laike pereito karo. 
Matote, kaip jie ir jų artimi 
neteko poniško gyvenimo Lie
tuvoj, tai jie pagatavi vėl pa
versti pasaulį į karo lauką, į 
žudynių pasaulį, 

jfc #
Kovo 14 d. Lietuvos liaudies 

priešai rodė judamus paveiks
lus. Jie rodė, kaip nužudyti 
žmonės suversti į krūvas. Visas 
pasaulis žino, kad milionus 
žmonių išžudė hitlerininkai, bet 
lietuviški fašistai tą primeta 
bolševikams ir kursto žmones į 
naują karą. Jie jau neturi jo
kio padorumo, nesiskaito su jo
kia teisybe.

25 Kp. Korespondentas.

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

Dachau, Vokietija.—Ame
rikonų teismas atrado kal- 

| tais 20 nacių, dalyvavusių 
'žudyme nukritusių ameri
konų lakūnų.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D. į
530 Summer Avenue, „ g 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS DARBININKĖS

VAISTŲ PARDAVĖJOS
KOSMETIKŲ PARDAVĖJOS

Gera Alga — Kreipkitės
Whelan Drug Store 

2 Colony Street 
MERIDEN, CONN.

(68)
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THESE LABOR

, STOP interfering WITH pREF enterprise•
“O tos darbininkų spaudžiančios grupės turėtų pa

liauti trukdžiusios laisvajai pramonei.”

Oakland, Cal. Pittsburgh, Pa

alboj knygos.
lietuvių susi-

kaip
išleista

lietuvių
pirma

J. J an-

Paskaita Puikiai Pavyko
1 d. kovo LLD 198 kp. turė

jo paskaitą 400 metų nuo pir
mos lietuvių 1 
Gražus būrelis 
rinko išgirsti, 
1< ai boję buvo 
knyga.

Vakaro pirmininkas 
kauskas atidarė susirinkimą, 
paaiškindamas tikslą ir pa
kvietė Antaną Kalvaitį skai
tyti paskaitą. Kalvaitis gabiai 
atliko savo užduotį -— aiškiai 
ir iš lengvo, kad visi galėtų 
suprasti prasme šios paskaitos. 
A. Kalvaitis, gyvendamas ry
tuose, lankėsi Valparaiso Uni
versitete 1920 metais ir per 
tris metus mokinosi. Kp. di
džiuojasi turinti narių tarpe 
draugus Kalvaičius.
' Pirm, pakvietė K. 
nę kalbėti.
paskaitos, o
Amerikos lietuvius, 
sidėjo lietuvių raštai ir šių die
nų pažangios lietuvių sroves 
raštus atžymėjo.

Vakaras buvo pavyzdingas.
Užbaigus kalbas, susirinkę 

linksmai praleido vakarą.
K. M.

Karos ie
nų rod ė vertę 

supažindina, 
, kaip p ra-

v

Jersey City. — Apdegė 
karinio transporto laivas 
George Washington.

L!WUV r.

g
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Pittsburgh sniego buvo pusė
tinai, buvo šalta, daug fabrikų 
nedirbo, nes pritrūko gazo. 
Darbininkų gyvenimas pasun
kėjo, nes viskas yra labai 'bran-

reikalauja pinigų 
‘gelbėti Lietuvą.”

Tūli žmonės pradėjo “šiena
pjūtę.” Amerikos Lietuvių Ta
ryba užklupo visas draugijas ir 
kliubus ii’ 
aukoti neva
B.A.L.F. taip pat šaukia: “Pi
nigų!” “Pinigų!” “Neškite kuo- 
daugiausia pinigų!” —■ gelbėti 
pabėgėlius.

O kas tie pabėgėliai yra? Ku
nigai, daktarai, Smetonos val
dininkai, studentai, vis tai ne 
valstiečiai . ir darbininkai, bet 
ponai! Kaip kurie iš jų i Ame
rika atvyko orlaiviais. Reiškia,

net $250,000. Reiškia, platų biz
nį pradėję. Jie ruošė parengimą 
kovo 16, šv. Kazimiero parapi
jos svetainėj. Reikalavo, kad vi
si atsineštų daug pinigų. Rei
kalavo, kad SLA kuopos siųstų 
delegacijas ir atneštų pinigų. 
Mat į kitą fondą reikalauja su
rinkti net $525,000!

Kaip atrodo, tai tūli turės ir 
paekutinę sermėgą atiduoti, kad 
tuos ponus poniškai užlaikyti, 
kurie Lietuvoj neteko fabrikų, 
dvarų ir šiltų vietų, o atbėgo į 
Ameriką.

Kas dėl “Lietuvos atvadavi
mo,” tai juk Lietuva nėra žu
vus. Aš gavau nuo savo sūnėnų 
laišką. Rašo, kad jie turi val
diškus darbus, du sūnėnai eina 
tas pareigas. Vienas esąs buhal
teris, o kitas Vilniaus apskri
tyje eina pienininko pareigas. 
Rašo, kad ėjo tam reikalui spe- 
cialę mokyklą. Jie ir kiti gyve
na gerai. Rašo, kad yra lietu
viškas paštas, lietuviška val
džia ir ant laiško antspaudu lie
tuviška. Tai aš nesuprantu, ko
kios Lietuvos nori tie pabėgė
liai?

Jeigu jie 
Lietuvos, 1 
lietuviai 
Ką rašo 
Tėvynė, 
laisvės,” 
kios laisvės jie nori, 
me, kad jie nenori 
žmonių laisvės, bet tik ponų.

Tie laikraščiai rašydavo ir 
prieš Smetoną, bet kada Sme
tona atvažiavo Amerikon, tai 
jiems paliko geras. Dabar Gri
nius atvažiavo, važinėja po 
Ameriką, ųliavoja ir jis jiems 
vėl' geras — “prezidentas.” Visi 
gauna pinigų ir vis šaukia, kad 
jiems dar daugiau neštų pinigų. 
Aišku, kad tas pinigavimas yra 
tik jų naudai. Sąmoningi lietu
viai neturi duotis apgauti.

Kuopos Narys.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Gamybos Darbas 

Augantis Fabrikas

Kreipkitės tuojau j 
PERSONNEL OFISĄ.

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

Važiuokite Route “A” busu iki fabriko.
(«7)

nori smetoniškos 
tai tame Amerikos 

jiems neturi padėti. 
Naujienos, Sandara, 

būk “Lietuvoj nėra 
tai reikia suprasti, ko- 

Mes žino- 
paprastų

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA,-PA.

Telefonas Poplar 4110

■'' iifr irL

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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 ŠEŠTADIENĮ

I fcS- GLRlflUSIfi DUONA
jgW^SCHOLES BAKING k,

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, į krautuves 
ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

Dabar jie rėkia, kad reikia 
iš “Lietuvos Staliną išvaryti,” 
tai vėl “Lietuva bus laisva,” 
reiškia .jie vėl bus ponais ant 
darbininkų ir valstiečių. Vėl jie 
užims šiltas vietas, vėl kankins 
Lietuvos žmones, atims ūkį, net 
paskutinę karvę, kaip jie darė 
prie Smetonos valdžios.

O pas ką jie prašo pinigų? 
Pas lietuvius darbininkus, 
smulkius biznierius. Kam?
Prieš Lietuvos darbininkus ir j 
valstiečius, prieš mūsų tėvus, I 
motinas, 'brolius ir seseris! Na 
ir atsiranda žmonių, kurie ap
gauti tų ponų neša jiems šimti
nes. Ar ne laikas pagalvoti? VILNIAUS MIESTO MOKY- 
Net pačių fašistų laikraščiai į TOJŲ KONFERENCIJA 
niekur, nenurodo, kad iš Lietu- VILNIUS — Š. ' m. sausio 
vos pabėgo darbininkas arba men. 2 d. Lietuvos KP (b) Vil- 
valstietis. Vis tik ponai,’ponios, niaus miesto komiteto patalpo- 
daktarai, inžinieriai, valdiniu- se įvyko Vilniaus miesto mo
kai, ministrai, studentai ir ku- Rytojų konferencija, kurią ati- 
nigai! | darė miesto liaudies švietimo

Na ir rėkia jie visi: “Duoki-i skyriaus vedėjas Kurkulis. 
te pinigų!” Pinigų jiems rei
kia, kad jie galėtų koteliuose! 
gerai gyventi. Ir nori surinkti

Tel. TRObridge 6830

DR. JOHN REPSHIS
(REPSYŠ)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėlioinis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

T SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

382 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-96L3

‘ * 'A■'*■*>*C f */» '*'< ' • * r t ‘ '» • - ’< * » • ' \ ’ U '• '■ ‘ . j. . s , )T.' į >*' •

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus4 
sudarau su ame-į 
rikoniškais. Rci-L 
kalui esant ir|| 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-v 
geidaujama. Tai- n 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLemnore 5-6191

Stone Avė.
Broadway Line
Ir

ligą ir turiningą pranešimą 
apie mokytojų pareigas ir už
davinius naujajame stalininia
me penkmetyje padarė Švieti
mo Ministras Žiugžda.

—Į 1947-tuosius metus mū
sų respublikos mokyklos įžen
gia dar su dideliais trūkumais 
mokymo ir politinio lavinimo 
srityje. — pareiškė Žiugžda, 
-L todėl visų mokytojų parei
ga šiais metais atitaisyti pa
darytąsias klaidas ir pastatyti 
politmasinį - aiškinamąjį dar
bą mokyklose tinkamoje aukš
tu moją,

Po to padarė pranešimą 
LKP(b) CK mokyklų skyriaus 
vedėja Z^lųžskaja, kuri kvie
tė mokytojus aktyviai prisidė
ti prie rinkiminio aiškinamojo 
darbo gyventojų tarpe.

— Nei vieno agitpunkto, nei 
vienos rinkiminės apylinkės, 
negali būti be mokytojo! — 
pareiškė 11 Vilniaus gimnazi
jos mokytojas Kadžiulis. — 
Tarybinis mokytojas turi būti 
viso to aiškinamojo darbo pir
mūnu ir vesti plačiąsias darbo 
mases į naujus socializmo lai
mėjimus mūsų šalyje.

Po to kalbėjo dar visa eilė 
mokytojų.

KLIUBŲ - SKAITYKLŲ 
VEDĖJŲ SEMINARAS

KAUNAS. — Įvyko dviejų 
dienų seminaras kliubų-skaity- * 
klų vedėjams. Partijos apskri
ties komiteto sekretorius pro
pagandos reikalams Barkaus
kas padarė pranešimą apie 
kultūros bei švietimo įstaigų 
uždavinius rinkimų kampani
jos metu. Seminaro' dalyviai 
išklausė paskaitą apie tarybi
nę demokratiją ir tarybinę 
rinkimų sistemą.
“RAUDONOSIO VĖLIAVOS” 
RACIONALIZATORIAI

KAUNAS. — “Raudonosios 
vėliavos” fabriko kolektyvas, 
įgyvendino eilę vertingų pa
siūlymų žaliavai sutaupyti.

Anksčiau vyriškiems batams 
pagaminti būdavo suvartoja
ma 22 dc. pirmos rūšies odos. 
Dabar kirpėjas Biclanctravi- 
čius surado būdą vienu deci
metru sumažinti odos kiekį, 
reikalingą vienai porai avaly
nės. Jeigu atsižvelgti į tai, 
kad per mėnesį fabrikas išlei
džia iki 2-jų tūkstančių porų 
vyriškos avalynės, tai vien tik 
šio nedidelio sutaupymo są- 
skaiton galima padidinti ava
lynės produkciją 95 poromis* 

žymi ekonomija buvo pa
siekta pakeitus odos rantams 
kirpimo procesą. Iki šiol oda, 
rantams buvo sukerpama at
skiromis juostelėmis, kurių 
kiekviena buvo 55 cm. ilgu
mo. šie rantai buvo numatyti 
didžiausio numerio batams. 
Dabar vyresnysis fabriko in
žinierius Cerneckis, pasinau
dodamas pirmaujančių šalies 
avalynės ’ fabrikų patyrimu, 
racionalizavo kirpimo proce
są, kas leido kirpti odą ran
tams ištisa juosta. Vienai porai 
avalynės ekonomija nedidelė 
— 7 gramai, — bet bendri 
sutaupymo rezultatai žymūs.

Lygiagrečiai įgyvendinti ir 
kiti racionalizacijos pasiūly
mai. Mašinų cechų staklės da
bar aptarnaujamos individua
liais motorais, kas 20 nuošim
čių sumažino elektros energi
jos išeikvojimą. Fabrike įren
giama avalynės džiovykla, ku
ri žymia*! sutrumpins džiovini
mo procesą.

Racionalizacijos pasiūlymų 
išdavoje valstybei jau sutaupy
ta dešimtys tūkstančių rublių.

Washington. — Praneša
ma, kad Graikijai bus pas
kirta ir $50,000,000 pašalpų 
iš prez. Trumano siūlomų 
$350,000,000 “išlaisvintiems 
kraštams.”

PAJIESKOJIMA1
Pajieškau apsivcdimui draugės, 

virš 30 m. amž., kuri mylėtų rim
tą gyvenimą. Esu vaikinas 40 m., 
vidutiniškai atrodantis. — J. Lukša, 
36 Em St., E., Suite No. 20, Sudbury, 
Ont., Canada. (66-67)

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD Moterų Kliubo mėnesinis su
sirinkimas įvyks kovo 25 d., 7:30 v.v. 
155 Hungerford St. Visos draugės 
kviečiamos dalyvaut. — V. K., sekr 

(66-67)
Inimwitlll
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—-—-- ----- 6-tas puslapis
Laisve—Liberty Lith. Daily ♦ 

Šeštadienis, Kovo 22, 1947

Jokubka, jaunesnes už di- buvo pranešta, kad 
Jaunimas ruošia labai 
balių. Įvyks šeštadieniobficialĮ atstovą nuo 

iš tos Amerikos, kuri randasi i Brazilijos lietuvių 
už tūkstančių .mylių nuo mu

Jau 
LDS 
gražų 
vakaro, kovo 29 dieną, Impe
rial Palace salėje, 790 Broad
way 
nuo),

(neto Ii Flushing 
Brooklyne.

atlankė 
.Roches- 
dienraš- 

■ ir prietelius. 
įstaigą,

nizacijų nariai suteiks Juozui 
daug malonumo jį aplankyda
mi. :

Linkime Juozui greito pa
sveikimo.

Lietuvius Popietis
*

Iš Arti ir iš Toli Dalyvaus IDS 
Jaunimo Baliuje Kovo 29-tą

Pirmu kartu Brooklyn© lie
tuviai turėsime progą išgirsti džiumą iš mūsų gentkartes lic- 

— ---- lietuvių j tuvis, gerai pažįsta ne tiktai
koloniją, 

kurioje jis veikliai dalyvavo 
siškės. Jonas Jokubka, ką tik- ir aprašydavo mūsų spaudoje.

Jam gerai pažįstamas ir visos 
ingiųjų Brazilijos ekonominis ir poli- 
centro j tinis gyvenimas. Lietuva, kur 

jis praleido vaikystę, jam irgi 
gerai žinoma, žodžiu — daug 
matęs,, daug pažįstąs žmogus, 
išš jo daug ko įdomaus išgirsi
me. Tad, —

Iki pasimatymo kovo 23- 
čios popietį, Laisvės salėje!

Rengėjai.

organizacijų 
pasveikinti mus jų

Jokubka kalbės

tai atvykęs iŠ Brazilijos, yra 
Pietų Amerikoj 
lietuvių 
įgalintas 
vardu.

Jonas
Brooklyno lietuviams ši sek
madienį (rytoj), kovo 23-čią, 
Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. Salė at
dara nuo 2:30, pradžia 3 vai.

Reinhardt as Šapoje Turi Daug Draugu
Faktinai, visi yra jo drau

gais. Užpraeitą penktadienį, 
šapos darbininkų susirinkimo, 
buvo perrinkimas šapos piimi- 
ninko-čermano. Reinhardt’as, 
ištarnavęs penkius terminus, 
jau buvo bepradedąs ruoštis 
Į atostogą nors nuo tos vie
nos visuomeniškos pareigos, 
kuri jam ne vienintelė, tik 
viena iš daugelio. Bet šapos 
darbininkai vienbalsiai jį . vėl 
išrinkom pirmininku šeštam 
terminui.

klauso, ką nors nudirba. Per 
ilgą laiką talkinęs iš šalies 
dienraščio Laisvės direkto
riams, pastaraisiais laikais jis 
yra direktoriuose. Jis, o kar
tu ir jo žmona, daug dirba 
dienraščiui.

o

rt

BROADWAY ir 47th ST.
D-s.

3-čia Savaite

Sergei’o Eisenstoin’o

yra nuo žmonių 
drabužiu centra c t

didis patrijotas
Lutherio Drau-

Reinhardt’as — uolus pa
žangietis, su visais gražiai su
gyvena ir kiekvienai Įstaigai 
ar draugijai, kurioje jis pri-

kurią vyrai garbino ... kei-
Pilna

Keista, nelaba istorija apie mer
giną 
kė ... nekentė ir mylėjo! 
sujaudinimų .. . netikėtinų 
dalykų. ..

Laraine Day ’ 
Brian Aheme * Robert. Mitchum

Gene Raymond

"THE LOCKET”
su

Sharyn Moffet * Ricardo Cortez
Nuolat rodoma

Vidunaktį kas naktį

“Meno veikalas 
kurio negalima pra
leisti.” — N. Y. Times.

i

Lietuvai, jos žmonėms, jis 
taipgi yra daug pagelbėjus. 
Kaipo Piliečių Kliilbo atsto
vas Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto Brooklyn© sky
riuje, yra save ir tą kliubą 
gražiai atrekomendavęs. Kur 
buvęs, kur nebuvęs, žiūrėk, 
Reinhardt’as eina į susirinki
mą nešinas blankomis, pri
rinktomis aukų. Ne milžiniško 
ūgio žmogus, o kiek pundų 
drabužių jis 
surinkęs ir Į 
privilkęs!

Jis taipgi 
Dr. Martino 
gystės, Literatūros Draugijos 
ir kitų naudingų lietuviams ir 
darbo žmonėms organizacijų 
ir Įstaigų. Zorlando šapos dar
bininkai, kurie su juo matosi 
kas dieną per su virš 14 metų 
jo darbo toje šapojo, taipgi 
gražiai, draugiškai įvertinam 
savo bendradarbį, jo veikimą 
darbininkams ir progresui.

Tite TERRIBLE
** Onainal lymohonic score bv PROKOFIEFF

J -i
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Original symphonic score by PROKOFIEFF 
MODUCtD IN U.S.S t.

"A SUPERM&VIE...A BRILLIANT PAGEANT"-Life
7tk AVI. kt.
42 L 4i STS.

• 45 A. M

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk pirmąsias filmas ii Keturių Didžiųjų konferencijas AJaskvoj! Matyk Marshall^, 
Bev in n ir Bidaultų sueinant tartis su Molotovu apie neišspręstus klausimus Vokietijoj 
ir AustrijojI Matyk Šventadieniškų Maskvos išvaizdą dėl tos labai svarbios sueigos! 
Matyk susmunkant Rheino upės tiltų Vokietijoje! Matyk Anglijos potvinius dėl lietų 
ir tirpstančio sniego! Matyk farmerius desperatiškai stengiantis išgdlbėti gyvulius! 
Matyk filmas apie Anglijos karališkosios šeimynos lankymąsi Afrikoje! Matyki žiniškų 
filmų, "WESTMINSTER ABBEY" Matyk Šios 800 metų senumo bažnyčios istorijų! 
Matyk dabartinių Anglijos karaliaus ir karalienės karūnavimų ir visas naujausias 
žinias I

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

Didžiausia Bargeno Programa ant Broadway! Begalinta Paramount'* juokai 
apie detektyvų, kuria susipainioja su žibuokle mergina . . .

Pilna smagumo ir juokingų nuotikių I

BOB HOPE * DOROTHY LAMOUR 
“MY FAVORITE BRUNETTE” 
su Peter Lorre * Lon Chaney

* Ir šaunus asmenų vaidinimas scenoj * 
Jimmy Dorsey ir Jo Orkestras; Pat Henning, Lyn Shirley 

Extra: LOUIS JORDAN ir JO TYMPANY FIVE 
Vidunakti rodoma kas naktj • Durys o.tdaros 8:00 A. M. , 

PARAMOUNT, Broadway ir 43 St.

RADIO CITY MUSIC HALL 
TEATRINE TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER 
Pulitzer dovaninč... Broadway scenos triumfai... dabar ateina j judžiui! 

RONALD COLMAN 
“THE LATfc GEORGE APLEY”

Vanessa Brown * Richard Haydn * Charles Russell 
Richard Ney ir perstatoma Peggy Cummins 

20th Century-Fox Judls. v
Ir dar MUSIC HALL’S PUIKUS VELYKINIS VAIDINIMAS SCENOJ 

"GLORY OF EASTER” — Grasūs, plaČiai-ižgarHėję reginiai ir "WINGS OF. 
SP7IING” — Yanni Pav nario e'*.strava^. . ta . . . pagan?.’ ,ih Leonidoff’o, scene- 

Bruno Maine ... su Roeketter, Baletu Grupe, Choro Ansambliu . . . 
Muvlc Hali Simfonijos Ork., vadovybėje Charles Previn’o.

dė

Carmelia Di Cillo
Pasižymėjusi d a i n i ninkė, 

kuri mus linksmins LDS Jau
nimo baliuje, 29 d. kovo.

Jaunimo kuopos nariai
da visas pastangas, kad ba
lius būtų gražus ir kad 
svečiai, ypatingai tie, kurie iš 
toliau atvažiuos, būtų pil
niausiai patenkinti. Todėl yra 
pasamdyta geriausia orkestrą, 
Eddie Sparks and His Silver 
Star Orchestra, V.uri gros

visi

amerikoniškus ir lietuviškus 
šokius ir visus linksmins.

Apart to, pranešama, kad 
bus ir graži meninė progra
ma. Viena iš žymesnių vieti
nių dainininkių, kurios lietu
viai dar nėra girdėję — Car- 
mella Di Cillo, turinti labai 
gražų balsą, padainuos popu- 
liariškas dainas. Be to, bus 
artistų suvažiavimuose, kurie 
įvyksta penktadienį, šeštadie
nį ir sekmadienį. Be abejonės, 
vienas kitas iš jų sutiks papil
dyti programą lietuviškomis 
liaudies dainomis. Vienu žo
džiu, programa nebus tokia 
formali, kaip kad būtų kon
certe, bet bus graži ir tokia, 
kokios daug brooklyniečių ir, 
iš kitur atvažiavusių svečių 
dar nėra girdėję.
; Jaunimas dabar darbuoja

si, kad kuo daugiausiai išpla
tinus tikietu ir kad viską tin
kamai prirengus. Dabar pra
nešama, kad bilietus del ba
liaus galima gauti ir Laisves 
raštinėje. Todėl, kurie dar ne
turite, prašome tuojau įsigyti, 
kad nereikėtų prie durų į ei
le sustojus laukti. Tas visiems 
bus geriau. Baliaus komisija 
taipgi ragina visus Laisvės 
skaitytojus, kad pakviestų, 
jiems pažįstamus jaunuolius 
taipgi dalyvauti. Balius prasi-1 
dės 8:30 valandą vakare, 
įžanga — $1.00, įskaitant ir 
taksus.

tolimas dvecias
Kovo 19-tą mus 

Antanas Balzaris iš 
ter, N. Y., ilgametis 
čio skaitytojas 
Apžiūrėjo visą įstaigą, nuo 
skiepo iki viršaus. Sakė, pir
mu kart jam teko viskas ma
tyti. Kartą seniau buvo lankę
sis Brooklyne, bet tada skubė
jęs su reikalais, tik į raštinę 
buvo užėjęs.

Šiuo atveju d. Balzaris irgi 
atvykęs su reikalu — nesma-jį jo

ir seniau ture
li esve i katu, o

giu reikalu, atvežęs brolį 
Aleksandrą,' pirmojo karo ve
teraną, į Halloran ligoninę, 
Staten Island. Brolis buvo 
perdaug ligos išvargintas, ne
galėjo keliauti vienas. Buvęs 
kare sužeistas, Alex Balzaris 
laiks nuo laiko 
davo įvairių,
pastaraisiais trim metais dar 
labiau jo sveikata pašlijo.

Pasimatęs su laisviečiais, 
apdovanojęs dienraštį su de
šimtine, Antanas Balzaris iš
vyko į Bayonne atlankyti Phi- 
ladelphijoj gyvenimo laikais 
buvusį jo draugą Stanelį. 
Taipgi lankeęsis ir nakvojęs 
pas newarkiecius Anuškius, 
Kunickius ir kitur.

Meškėnas Savo Radinį 
Atiduosiąs Mamai

Viktoras Meškenas, sūnus 
southbrooklyniečių Laisvės 
skaitytojų Kaz. Meškėnų, 
praeitą rudenį buvo radęs 
žiedą prie Central Parko var
tų, netoli nuo 59th St.. New 
Yorke, žiedo jis nepasilaikė, 
raportavo policijai.

Praeitą trečiadienį Vikto-

Žavinti ir Sujaudinanti Drama!
Tema Wright * Robert Mitchum

“PURSUED”
United States Pictures pagamino 

dėl WARNER BROS.
Ir puikus asmenų vaidinimus scenoj

LOUIS PRIMA ir Jo Orkestras
STRAND Broadway ir 47 St. ij
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Nuostabi... Dramatiška ... Ro. 
mantiška! šauni istorijos filmą 
puikiomis tcchni-spalvomis!
Ray Milland * Barbara Stanwyck 

Barry Fitzgerald 
“CALIFORNIA 

ir
Penny Singleton ir Arthur Lake 

“BLONDIE’S HOLIDAY”
Extra: "Asmenyje” Vaidinipias 

Bill Floyd
Vargonuoja Kiekvienam 

Vaidinimui!
Brooklyn Flatbush
PARAMOUNT ir DeKalb Aves.
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Per ilgą laiką serga Juozas 
Dagys, apie du mėn. išbuvo 
namieje, 411 Suydam St., 
Brooklyne, o dabar gydytojai 
patarė, kad. eitų ligoninėn. 
Tad dabar Dagys randasi 
Kings County ligoninėje, 
Brooklyne, ant 5-tii lubų. Prie 
doskos gausite informacijas, 
kokiame ward e randasi. Jam 
būtų malonu, kad aplankyti) 

pažįstami — draugai.
Sekmadieniais ir trečiadie
niais nuo 1 iki 3 vai. dieną.

J. Dagys yra Lietuvių Kal
bos Mokyklėles studentas ir 
paskutiniu laiku buvo įstojęs 
į Aido Chorą. Taigi šių orga-

'- Stoka gyvenimui vietos pa
liečia jau net Sing Sing kalė
jimą. Visoje patalpoje, su li
goninės lovomis, yra vietos 1,- 
822 asmenims, o jau tiri 1,- 
800 Įnamių.
py

n
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I ras tapo to žiodo teisėtu savi
ninku, kadangi, pametėjai ne
atsišaukus, policija žiedą grą
žino radėjui. Jis buvo vienu 
iš keturių, kuriem teisingumas 
apsimokėjo, žiedas policijos 
ekspertų įkainuotas $500.

Paklaustas, ką darys su žie
du, vaikinėlis atsakęs, kad 
dovanos jį motinai sekamą jos 
gimtadienį, rugpjūčio mėnesį.

Viktoro tėvas, žinomasis 
buvęs taisytojas Lietuvos žmo
nėms drabužių Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto cen
tre, labai patenkintas abiem 
sūnaus žygiais.

World Tourists, Inc.
(Įsteigta nuo 1927 m.)

PERSIUNČIA
PUNDELIUS naujų, senu drabužiu ir kitu daiktu i
Visas Sovietų Sąjungos 
dalis apmokėtais iš anksto 

muitais
kaip ir visuomet.

1. MES taip pat
Jais išrūkome
ir gauname
Tarybos liudijimą.

2. MES sumažinome savo

WITH

DUTV PREPAID

chemika-
drabužius
Sveikatos

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS PUNDELIŲ 
Naujų ir Panaudotų

Drabužių ir MAISTO
į Sovietų Sąjungą 

ir visas kitas šalis, taigi ir į 
L e n k i j ą, čechoslovakiją, 
Vengriją, Austriją, Vokieti
ją, Franciją, Belgiją, Itali
ją, Rumuniją, Jugoslaviją. 
SIŲSKITE MAHLER BODU 
Greitam Pristatymui 
Pigiausiomis lėšomis

Visos Smulkmenos 
Sutvarkomos

Siuntiniai įkainuojami 
Užsieniniai muitai 

išrenkami
Padėvėti drabužiai 

Cheminiai išrūkomi
Apdraudžiami pilnai vertei
MES SIUNČIAM GATAVAI 

PARUOŠTUS MAISTO 
PUNDELIUS J SOVIETŲ

SĄJUNGĄ
Maisto Pundelis No. 1, 

įskaitant visus muitus ir 
. patarnavimo lėšas $10.98 
Maisto Pundelis No. 2, 

įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $12.50

Atneškite arba siųskite1 
, pundelius pas

HENRY D. MAHLER, |INC 
Bronx-500 East 164t|i St 
Važiuot 3rd Avė. "L.” iki 161 St.

Manhattan —
637 Second Ave.

Tarp 34th ir 35th Streets
Tel. MOTT HAVEN 9-5300. 

į------------ ------------------------------

Įgalinta Sovietų Sąjungos;
lWes kviečiame jus atsilankyti į mūsų! 

naujai, modernines raktines pačioje New į 
Yorko Miesto širdyje. Jūs galite pasiųsti; 
naujus ir padėvėtus drabužius ir maisto, 
pundelius į visas Sovietų Rusijos dalis su' 
čia jau apmokėtais muitais ir visomis; 
kitomis lėšomis.

• 1. Mes cheminiai išrūkom 
padėvėtus drabužius

• 2. Visi pundeliai 
pilnai apdrausti

• 3. Greitas pristaty
mas užtikrintas

Atgabenkite savo drabužius ir 
valgius — mes juos supakuosime 
ir pasiųsime jūsų vardu. Arba jūs 
galite pasirinkti valgius ir dra
bužius iš didelio jų įvairumo mū
sų sandėliuose, žemiausiomis 
kainomis.
PUNDELIS SIU
2 sv. miltų
1 sv. S)xighetti
8 une. saldžios cocoa
20 upe. košer jautienos blokinė j
1 sv. uogienės blekinėj

une. augalinių riebalų blekinėj
14 unc. farinos
1 sv. ryžių
3 pakeliai Lipton sriubos
1 gabalas Ivory muilo
VISO UŽ $12.32

PUNDELIS NAMAM S 301
1 
l 
1
1 
1

lėsas.
3. MES turim Įrengimus ge

TONY’S
Tel. Orchard 4-1660

GERAI PATYRĖ BARBERIAIver-

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

turi 
ras-.

paklodė 81 X 108
turkiškas rankfiluotis 22 X 44 
vilnonis blanketas 72 X 90 
sv. muilo skalbiniam 
sukos

2 šepetukai dantim
5 geležėlės skustuvui
VISO UŽ $30.40

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Rašykit ar Telefonuokit dėl 
Katalogo

Parcels to Russia, Inc 
251 WEST 40th STREET, 

tarp 7 ir 8th Avenues, 
New York, N. Y.

391 Eastern Parkway 
(Kampas Bedford Avenue)

Brooklyn 16, N. Y. 
MAin 2-1771; MA—2-8811
AGENTŪRA BOSTONE 

Shapiro’s Book Shop
7 Beach St., arti Washington St. 

Boston, Mass.
Tel.: DEvonshire 6757

riausiai jums patarnauti.
4. MES apdraudžiame siun- - * 

tinius.
Dėl platesnių žinių rašykit, 
telefonu ©kite arba ateikite.

WORLD TOURISTS, INC.

1

**4*.-j,-,' - > ’u'*, t

DANA ANDREWS 
“BOOMERANG”

su JANE WYATT * LEE J. CORB
* fr Kuo Šauniausias Asmenų Vaidinimas 
Sceoje * ED SULLIVAN'S Visa-žvaigž- 
<lis Rcvue * KATHERINE DUNHAM ir 
Jos šokikai * ERNESTO LECUONA

Šaunus Lotyn-Amerikietis Komp.
KD SULLIVAN Garsus Broadway ko- 

liumnistas * EXTRA! SID CAESAR 
naujausia komedinė sensacija.

SPECIALIAI! Phil Regan
ROXY, 7th Ave., ir 50th St.

Pasidžiaugk Vienu Puikiausių 
Muzikalių Vaidinimų!
Matyk patrauklų, žavintį ir 
virpantį scenos veikalą!

CAROUSEL
su garsiausiais pasaulio aktoriais, 

dainininkais, šokikais ir šauniu 
orkestru.

Tikietai dabar po $1.20 ir daugiau 
Vakare 8:30, 

Popiet šeštad. ir Ketvirt. 2:30
MAJESTIC THEA.

44th Street, West of B’way.

Pamatyk Sėkmingiausi Muzikai] 
Veikalą ant Broadway!
Pasidžiaugk smagiausia muzika, 
šokiais, dainomis ir puikiu 
aktorių vaidinimu.

OKLAHOMA!
Tikietai po $1.20 ir daugiau.
Vakarais 8:30 ir popiet 2:30 
Ketvirtadieni ir šeštadieni.
ST. JAMES THE A.

44th Street, West of B’way

____ v- .......... '

Kitu radinio gavėju polici
jos centre buvo bronxietis jau
nuolis Harold Harris, Jo ra
diniai įkainuoti $2,300.

Mrs. Rose Stamuolis, vieš
bučio Raleigh kambarinė, bu
vo radėja $4,000 vertės sa
gos. Bot atsišaukė pametėjai. 
Tačiau jai teko $300 radybų.

Mrs. Helen Carman iš Bald
win tapo savininke $1,100 
tės rastų daiktų.

New Yorko miestas 
įstatymą, kuris reikalauja 
tą daiktą ar pinigą, jeigu 
aukščiau 10 dolerių, paduoti 
policijai. Ji perklausinėja at
sišaukusius ir juos atmeta ar
ba priima. Jeigu per tūlą lai
ką neatsišaukia tikrasis savi
ninkas, įstatymas reikalauja 
radinį atiduoti radėjui. Lauki
mo laikas įstatymo numatytas 
iki 6 mėnesių, bet paprastai 
taip ilgai nelaukiama.

Kampanija prieš 
Nešvarą Valgyklose

S v e i katos komisionieriaus 
Weinstein kampanijoje prieš 
nešvara visuomeniško maitini
mo vietose, praeitą ketvirta
dienį uždaryta Shack Sand
wich Shop, 373 Lexington 
Ave., prie E. 41st St., New 
Yorke. Prieš ją buvę gauti 24 
skundai. Inspektoriai atradę, O* kad skundams yra pamato. .

Brooklyne uždarė C. & H. 
Cafeteria, 11.8 Grattan St. ir 
R. & B. Delicatessen, 767 
Nostrand Avė. Abiejų'savinin
kai jau pirmiau buvę bausti 
už nešvarą.

Viena aludė Brooklyne ir 
vienas baras bažnytinėje sa
lėje, New Yorke, patys užsi
darę, kada gavo pranešimą, 
jog siunčiami inspektoriai už-' 
daryti. Visos įstaigos galėsian
čios iš naujo atsidaryti, jeigu 
padarys reikalaujamas patai
sas. .

18 W. 23 St, N. Y.

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.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Bulių, Koncertų, Bnnkietų.
Vettuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulku 

steičius tu naujausiais {taisymais,
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 hwe<» . . . >2475

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS CAMJMUDGi

MATBOI

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

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




