
Išrinktieji ir pasauktieji.
Susirūpinę ir išsigandę.
Per savaitę meluok, o sek

madieni eik bažnyčion !
"Jie nenori, yrįžti."

Rašo A. BIMBA.

Su mūsų organizacijų suva
žiavimais dažnai būna dar toji
berta, kad daugelis išrinktą de
legatų nepribūna. Vienur pasi
taiko nelaimė — delegatas su
serga, arba iš darbo negali iš
likti, — o kitur priežastis būna 
tingėjimas, apsileidimas, stoka 
atsakomybės. Kai renka, apsi
ima, bet kai reikia važiuoti — 
nevažiuoja. * * *

Kiekvienas išrinktas delega
tas turi jaustis atsakingas savo 
pasiimtą pareigą atlikti. Jei 
jau pasitaiko nelaimė ir jokiu 
būdu pats važiuoti j suvažiavi
mą nebegali, būk toks geras, 
pranešk draugams, tegul kitą 
narį pasiunčia.

Net trys mūsų suvažiavimai 
jau čia pat. Šimtai draugų ap
siėmę juose dalyvauti. Visi ap
siėmę savanoriškai. Kiekvieno 
pareiga savo pasižadėjimą iš
pildyti. * * *

“New York Herald Tribune’’ 
korespondentas Jack Tait rašo 
iš Londono apie prezid. Tru
mano prakalbos įspūdį Angli
joje. Jis sako, kad Anglijos 
žmonėse nepasitenkinimas di
delis, baimės labai daug. Ame
rikos imperialistinė ekspansija 
į Artimuosius Rytus ir Vidur
žemio jūrą gąsdina anglus.

* * *
Nuo 150 iki 200 darbiečių 

parląmento narių priešingi da
bartinei Amerikos ir Anglijos 
politikai. O tai, pasak Taito, 
darbiečių valdžiai daug svar
biau, negu Churchillo ir jo par
tijos tai politikai pritarimas, 
šitie darbiečiai atstovauja dar
bo unijų tarybas, uostų darbi- 

.ninkus, laivų statymo darbinin
kus, mainierius. Su jais val
džiai tenka rokuotis.

Tuo tarpu Churchill atsto
vauja ponijos opiniją. Churchill 
konservatorių partija mažumo
je, opozicijoje. Attlee ir Bevin 
negali jaustis gerai, kad šitie 
konservatoriai jų politiką re
mia ir giria, o jų pačių partijos 
žmonės tai politikai priešinasi.

Nuoširdūs kairieji darbiečiai 
negali suprasti, kodėl socialis
tinei Darbo Partijos valdžiai 
arčiau prie širdies kapitalistinė 
Amerika, negu socialistini Ta
rybų Sąjunga? 

* * *
Klerikalinė spauda laikosi to

kio dėsnio: “Per savaitę me
luok, o sekmadienį eik bažny
čion ir melskis.’’

Apie sąžinės reikalus neten
ka kalbėti. Jie su sąžine jau se
niai atsisveikinę.

Draugo redaktorius Šimutis 
puikiai žino, kad kun. Prunskis 
jam griekus atleis.

Darbininko štabe taip 
yra kunigas. Ten kunigas 
vyriausiu redaktorium. Jis
ką daro pagal Dievo įsakymą. 
Per visą savaitę kun. Urbona
vičius bjauriai meluoja, o sek
madienį mišias atlaiko ir vis
kas gerai.

Kiek sunkiau Amerikos re
daktoriams. Jie redakcijoje ku
nigo neturi. Bet čia jiems gra
žiai patarnauja kun. Balkūnas, 
kas mielą savaitę juos 
laimindamas. 

« ♦ *
“Tėvynė” didžiuojasi,

pabėgėliai nenori grįžti Lietu
von.

Man tas Bajoro džiaugsmas 
nesuprantamas. Juk tuomi pa
tys pabėgėliai save muša. Jeigu 
jie sakytų, kad jiems grįžti ne
galimi, kad jų’ Lietuvon neįsi
leidžia, kad jiems Lietuvos du
rys uždarytos, tai jie daugiau 
simpatijų laimėtų.

Bet kai jie nenori grįžti, tai 
jau aišku, kad jie patys kalti. 
Arba jie nenori grįžti todėl, 
kad žino, kad Lietuvoje ponais 
negalės būti, turės .iš prakaito 
kaktos savo duoną sau pelnyti, 
arba yra sunkiai prieš Lietuvos 
žmones nusidėję.
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yra 
vis-

pa

kart

No. 68

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Kovo-March 24, 1947 Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Senatas Nusprendė 
Faktinai Panaikint 

Algų-Valandų Įstatų
Atmetė Atlyginimą Darbininkams už Sugaištą Laiką “nuo 

Variu iki Vartų” ir Atmokėjimą Nusuktu Uždarbiu

Senatorių Nutarimas Palieka 
Darbininkus Bosų Valiai

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Senatas 64 balsais 
prieš 24 nutarė panaikinti 
darbo unijų bylas, reika
laujančias atlyginti už su
gaištą per kelis metus laiką 
nuo įėjimo pro fabriko ar 
kasyklos vartus iki pačios 
darbo vietos ir už sugrįžimo

NKongreso atstovų, rūmas 
jau pirmiau priėmė panašų 
sumanymą. S k i r tumeliai 
tarp vieno ir kito bus išly
ginti per senatorių ir kong- 
resmanų pasitarimus.

Darbo unijos ir pažanges
nieji demokratai senatoriai 
ir kon grės m an a i stipriai ra
gina prezidentą Trumaną 
vetuoti - atmesti tą žalingą 
kilių. Jei prezidentas jį ve
tuotų, tai tikimasi, kad dar
bininkų priešai negalėtų su
daryti dviejų trečdalių bal
sų daugumo, kurio reikia, 
kuomet norima išleisti įsta
tymas, nežiūrint atmetimo 
iš prezidento pusės.

Achesono Šauksmai 
Prieš Sovietus

Sykiu senatas nubalsavo 
atmesti faktinai visus pra
eityje uždirbtus primokėji- 
mus, kurie darbininkams 
priklauso pagal algų-valau- 
dų, Walsh-Healey ir Bacon- 
Davis aktus (įstatymus). 
Negana to. Senatas nutarė 
iš esmes panaikinti algų- 
valandų įstatymą, taip kad 
samdytojam leidžiama “pa
gal vietinius papročius” lai
kyti darbininką darbe, kiek 
samdytojas nori, ir mokėti i 
tik tiek algos, kiek samdy
tojui patinka. | Washington. — Amerikos

Algu-valandu įstatymas i valstybės sekretoriaus pa
buvo nusakęs 40 valandų | vaduotojas Deanas Acheso- 
darbo savaitę ir nemažiau I nas gąsdino, kad jeigu kon- 
kaip 40 centų valandai. Da- gresas atmestų prezidento 
bar senatas palieka samdy- Trumano siūlymą . paskirti 
tojui valią daryti, ką tik jis $400,000,000 . Graikij 
nori su tomis valandomis ir Turkijai stirpinti prie 
algomis, kaip' kad pareiškė i ševizmą, tai Graikijos 
demokratin. senatorius Tay-; džia, girdi, “jau ant ryto- 
lor. ’ ”

Dabartinis senatorių ta
rimas taipgi faktinai atima 
darbininkam teisę reikalau
ti, kad samdytojai atmokėtų 
nusuktas algų dalis, jeigu 
suktybė buvo atlikta, girdi, 
“be blogos intencijos.”

“šis Dilius,
Taylor, — palieka neorga
nizuotus darbininkus be jo
kios apsaugos ir nubloškia 
juos atgal į laikus prieš 
1933 m., tai yra pirm įstaty
mo išleidimo del teisingų 
darbo sąlygų.”

Už tai balsavo 46 republi- 
konai ir 22 demokratai se
natoriai, o prieš — 22 de
mokratai ir 2 republikonai.

ir

Achesonas užmiršo, jog 
Trumanas neseniai tvirtino, 
kad (fašistiniai - monarchi
nė) Graikijos valdžia esan
ti piliečių daugumo išrinkta. 
Tai kodėl ji turėtų per 24 

' valandas išnykti be šimtų 
_  sakė sen. j milionų Amerikos dolerių?

Mokami Anglam Nuošim- 
Mokami Anglam Nuošim- )
Čiai Graikijoje?

Achesonas pasakojo, kad 
Sovietai duodą komandą vi
soms komunistinėms val
džioms, o kiekviena tokia 
valdžia bile kur., girdi, su
daro “pavojų” Jungtinėms 
Valstijoms.

Anot Achesono, tai Sovie
tų bei komunistų spaudimas 
sugniuždintų ir Turkiją, 
jeigu Amerika nepaskubėtų 
su kariniai-pinigine paspir- 
čia turkams.

♦

Washington. — Graikijos 
geležinkeliai ir kitos didžio
sios įmonės yra nuo seniai 
užstatytos anglam už pas
kolas. Graikijos valdžia mo
ka 15 nuošimčių anglam už 
tas paskolas, kaip rašo 
spaudos kolumnistąs Drew 
Pearson. Jis klausia, ar to
kie nuošimčiai bus mokami 
anglams ir iš šimtų milionų 
dolerių, kuriuos prezidentas 
Trumanas dabar siūlo Grai
kijai?

Washington. — Abejoja
ma, ar Lenkija gaus bent 
kiek iš $350,000,000, kuriuos 
prez. Trumanas siūlo "še
šiem išlaisvintiem kraš
tam.”

Indijos Riaušėse Žuvo 
Dar 2,000 Žmonių

New Delhi, Indija. —Mir
tinose riaušėse tarp maho
metonų ir “pagoniškų” in- 
dusų per dvi paskutines sa
vaites buvo užmušta dau
giau kaip 2,000 žmonių iš 
abiejų pusių, vien tik Pun- 
jabo provincijoj, Indijoj.

Maskva. — Sovietu žur- 
nal. Naujasis Laikas smer
kia prez. Trumano planus 
dėl Graikijos ir Turkijos; 
sako, jog Amerika ieško 
strateginių pozicijų toje 
srityje, kad galėtų įsivieš- 
pataut Viduržemio Jūroje 
ir pasaulyje.

Valstijos Spręs, ar 
Apribot Prezidento 
Tarnybą 10 Metų

Washington. — Kongre
sas nutarė uždraust bet ko
kiam asmeniui būti prezi
dentu ilgiau kaip 10 metų. 
Nutarimas perduotas vals
tijoms, kaip Konstitucijos 
taisymo sumanymas. Jeigu 
trys ketvirtadaliai visų val
stijų seimelių (tai yra 36 iš 
48 valstijų) užgirs šį nuta
rimą, tai jis taps Konstitu
cijos pataisymu, a

Kongreso siūlomas patai
symas sako, tas pats žmo
gus negali būti išrinktas 
prezidentu daugiau kaip 
dviem terminam po 4 me
tus. Tačiau jam leidžiama 
dar 2 metus prezidentauti, 
jeigu tektų užimti tą vietą 
dėl kito prezidento mirties 
ar kitokios priežasties.

Amerika-Anglija Sulai
kė Rusam Plieną iš 
Vakarinės Vokietijos

Berlin. — Karinė ameri
konų ir anglų vyriausybė 
vakarinėje Vokietijoje sus
tabdė plieno, geležies ir jų 
dirbiniu siuntimą iš savo 
valdomos srities į Sovietų 
užimtą rytinę Vokietiją; tai 
esą todėl, kad rusai iš ryti
nės Vokietijos per du mė
nesius neatsiuntė j vakari
nę Vokietiją tam tikro su
tarto kiekio grūdų, dirbti
nės gumos, rudosios ang
lies, chemikalų ir kitų pro
duktu, u

Uždrausta Vedybos 
Tarp Sovietinių Piliečiu 
Ir Svetimšalių

Maskva.— Sovietų Aukšč. 
Tarybos prezidiumas išleido 
įsakymą, kuriuo uždraudžia 
vedybas tarp sovietinių 
žmonių ir svetimu kraštų 
piliečių. Prezidiumas įgalino 
visas 16 tarybinių respubli
kų išleist tokius pat uždrau
dimus vedybų tarp savo pi- • 
liečiu ir svetimšaliu, v- c-

Cukraus Kontrolė Bus 
Dar Pratęsta

Washington. — Kongreso 
atstovų rymas nutarė palai
kyti cukraus racionavimą ir 
jo kainų kontrolę iki 1948 
m. kovo 31 d. Tarimas per
duotas senatui, kuris, su
prantama, taipgi panašiai 
nubalsuos.

RAMADIER REIKALAU
JA, KAD KOMUNISTAI 
REMTŲ JO KARĄ

PaTyžius. — Franci jos 
premjeras Paul Ramadier 
reikalavo, kad komunistai 
seimo nariai balsuotų skirti 
pinigų karui prieš Viet Na
mo respubliką. Jis baugino, 
kad jei komunistai susilai
kys' nuo balsavimo, tai gal 
žlugs dabartinė Franci jos 
valdžia. Komunistai žadėjo 
susilaikyti.

MlWfe M1
Jiif V*'’

Jungtinės Vals kietijos Valdžią 
Siūlo Silpną Vokietjos Valdžią 

Su Didžia Provinciją Galia 
_ ra-------------------------------------r-

Marshallas ir Bevinas Perša Paskirom Provincijom Dau
giau Galios, negu Centrinei Vokietijos Valdžiai

Sovietai Siūlo Gana Stiprių 
Demokratinę Centrinę Valdžių 

*

Maskva. — Amerikos val
stybės sekretorius Marshal- 
las ir Anglijos užsienio rei
kalų ministras Bevinas pa
siūlė sudaryti tik silpną 
centrinę Vokietijos valdžią. 
Marshallo ir Bevino planai 
dėl bendros Vokietijos val
džios yra panašūs, tik su ne
svarbiais skirtumais. Apla
mai jiedu siūlo štai ką:

Laikinoji šalies valdžia 
susidarys iš atskirų provin
cijų - valstijų vyriausybių 
galvų. Ši valdžia galės įkurt 
valdines Įstaigas visai Vo-

Netrukus turėtų būti pa
gamintos ir priimtos konsti-

tucijos tom atskirom pro
vincijom ir išrinktos jų val
dybos. Tuomet iš jų sudary
ta laikinoji valdžia visai 
Vokietijai, girdi, “tikrai at
stovautų” gyventoj us.

Provincijų valdovai pa
gamins demokratinę konsti
tuciją, pagal kurią tos pro
vincijos būtų laikomos vals
tybėmis. Šios paskiros neva 
valstybės aplamais ryšiais 
susijungs į vieną bendrą 
Vokietijos valstybę.

Centrinė Vokietijos val
džios galia bus “atydžiai ap
ribota” — •< 
se, paliečiančiuose ištisą šą
li, sako Marshallas. Paski- € Z

j ros valstijos - provincijos 
i pasilaikys sau visą kitokią 
i galią. Bendroji Vokietijai 
i konstitucija taipgi priklau- 
[ sys nuo taikos sutarties ta
rimu.v

Užsienio anglų ministro 
Bevino planas sako;

Vokietijos seimas privalo 
susidėti iš dviejų rūmų. Vie
nas rūmas susidarys iš pa
skirų provincijų - valstijų 
atstovų; antras — iš atsto
vu nuo visos šalies bendrai. 
Provincijų atstovai galės 
atmesti (vetuoti) bendrojo 
visos Vokietijos atstovų rū
mo tarimus. Vokietijos pre
zidentas neturės savaran
kiškos vykdomosios galios. 
Bus ir aukščiausias teismas, 
kaip konstitucijos saugoto- 
jas. t ' ~ ?

Pagal Marshallo ir Bevi-

Repnblikomj Siūlomas Taksy Mažinimas 
--Tai Patarnavimas Turčiams

Washington. — Kongreso . 
lėšų komitetas užgyrė pa- j 
taisytą republikono kong- ■ 
resmano Knutsono pasiūly
mu numušti 30 nuošimčiu L 4-
taksus tiems, kurie gauna 
iki $1,000 ar mažiau meti- i 
nių pajamų bei uždarbių, už ! 
kuriuos reikia mokėti tak
sus; $57 doleriais sumažinti i 
taksus žmonėms, kuriems i

aprėžta dalykuo- no pianus, didžiausia galia 
! priklausys provincijų valdy- 
! boms ir jų atstovų rūmui 
! dvilypiame Vokietijos sei- 
! me.

Sovietinis Planas
Sovietų užsienio reikalų 

 . i ministras Molotovas tuo 
turtingas žmogus, kuris tu- i tarpu ruošė savo planą dėl 
ri 50 tūkstančiu doleriu ■ bendros visai Vokietijai vai- 
metinių pajamų ir kuriam ' džios. 
taip pat 20 nuošimčių nu 
mušama taksai, sutaupo $4, 
791 per metus.

. Bet jau iš pirmiau 
žinomi yra šitokie Sovietų 

įsiūlvmai bei nurodvmai:
Vokietijoje turi būti Į- 

i steigta centralizuota, nu
ginkluota, demokratinė vab- 

i džia.
Anglų-amerikonų planai, 

peršantieji palaikyti paski- • 
vai-1 ras vokiečių provincijas- 

; su plačiausiomis 
tines Valstijos paves Vokie- j savivaldybėmis, galėtų būti 
tijai 75 amerikinius Liberty ; pamatas Vokietijos suskal- 
laivus dėl prekybos ir žve.jy- dymui i visai nepriklauso- 
bos. Tie laivai bus po Vo- mas valstybes, 
kietijos čarteriu ir juose | 
dirbs tik vokiečiai.

(žymėtina, kad Anglija 
užgrobė 350,000 tonų įtalpos 
Vokietijos laivų.)

VOKIETIJA GAUS 75 
AMERIKOS LAIVUS, 
SAKO ANGLAI

London. — Anglijos 1
taksai privalomi už $1,000 i- į dininkai tvirtina, kad Jung- j valstijas 
ki $1,395 metinių įplaukų;
ga u n a n t i e m s taksu o i amų 
uždarbiu bei pelnų virš $1,- 
395 iki $302,000 per metus 
numušti taksus lygiai 20 
nuošimčiu, o kur metinės 
pajamos siekia daugiau 
kaip $302,000, tai sumažinti 
taksus pusvienuolikto nuo
šimčio.

Kaip šis sumanymas tar
nauja turčiams, matysime iš 
šio pavyzdžio.

’ štai darbininkas su žmo
na ir dviem vaikais gauna 
$2,500 algos per metus. Nu- 
mušus jam taksus 20 nuo
šimčių, būtų sutaupyta $19 
per metus. Iš antros pusės,

ANGLIJOS LOBIAI 
Iš VOKIETIJOS

4

I

Austrija Pakviesta Į
Taikos Konferenciją

Maskva. — Keturiu Di
džiųjų užsieninių ministrų 
konferencija priėmė Ameri
kos valstybės sekretoriaus 
Marshallo pasiūlymą — pa
kviesti Austrijos atstovus į 
Maskvą ir išgirsti jų nuo
mones, kuomet bus gamina
ma taikote sutartis su Aus
trija. Didžiausias iki šiol 
skirtumas tarp vakarinių 
talkininkų ir Sovietų buvo 
dėl to, ar Sovietai gali imti 
į karinius atpildus buvusią- 

ietijos piliečių nuo- 
ry tinę j e Austrijos 

kuri yra Sovietų ži-

Maskva. — Anglų užsie
nio reikalų' ministras Be- 
vinas pranešė, kad nuo karo 
pabaigos Anglija gavo iš 
Vokietijos daugiau kaip 
$91,960,000 vertės įvairių 
dalykų — tame skaičiuje 
350,000 tonu laivu, 4,400,- 
000 markių vertės fabriki
nių mašinų ir kitų įrengimų 
ir 60 iki 80 milionų dolerių 
vokiečių turtų, kuriuos ang
lai užgrobė užsieniuose. 
(Markė skaičiuojama 40 
centų.)

PERŠA “JUNGTINES
EUROPOS VALSTYBES”

savybę 
dalyje, 
nyboje.

Washington.-^- Senatorius 
Fulbright ir kongresmanas 
Hale Boggs įnešė sumany
mus, raginančius įsteigti 
Jungtines Europos valsty
bes. Tatai siūlo ir Anglijos 
konservatų vadas Churchil- 
las. Tai vienas iš planų, at
kreiptų prieš Sovietų Są
jungą.

Paskirose taip skaldomos 
Vokietijos dalyse galėtu at
gyti didieji trustai, ypač va- " 
kariniuose ruožtuose, kurie 
užimti amerikonu ir anglų. 
Taip anglų-amerikonų pla
nas tarnautų tiems, kurie 
nori pavartot didžiąją pra
monę vakarinėje Vokietijo
je karui prieš Sovietų Są
jungą. Angliškai-amerikinis 
planas sutampa ir su inten
cijomis tų, kurie perša su
daryt vakarinių valstybių 
bloką prieš Sovietus.

Jei Vokietija būtų paskir
styta į beveik nepriklauso
mas provincijas - valstijas, 
tai suteiktų hitlerininkams 
obalsį — keršyt Vokietijos 
draskvtojams ir vėl sujungt 
vokiečius į viena valstybę.

Paskiros valstijos susiau
rintų demokratines žmonių 
teises, o sustiprintų galią 
vietiniu reakciniu valdinin
kų, kurie įsitvirtino anglų- 
amerikonų globoje. Įvairių ’ 
valstijų skirting, konstitu
cijos ir kitoki rinkimu įsta
tymai sunaikintų mažųjų 
partijų proporcionalės at
stovybės teisę.

Francijos Pozicija
Francija iki šiol pri 

si bet kokiam Vokietijos 
vienijimui. Francūzai šal 
žiūrėjo net į vietines 
vincijų valdybas.ORAS.—Būsią vešu.
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Demokratija ir Demokratinės Žmonių Teisės
Prieš keletą dienų Maskvoj mūsų valst. sekretor. Mar

shall plačiai kalbėjo apie demokratiją. Jis aiškino, kaip 
Amerika supranta demokratiją ir žmonių demokratines 
teises. Svarbiausia, girdi, kad demokratijoje žmonės turi 
turėti spaudos, žodžio ir susirinkimų laisvę. Demokrati
joje žmonės neturi būti persekiojami už jų politines pa
žiūras ir įsitikinimus.

Mūsų spauda plačiai rašė apie šį Marshallo demok
ratijos apibūdinimą ir labai gyrė.

Bet kaip suderinti šitą mūsų sekretoriaus Marshallo 
pareiškimą Maskvoje su biliumi, kuris dabar yra įneštas 
Kongresan Amerikos Komunistų Partiją uždrausti, pa
daryti nelegališka? Jokiu būdu suderinti negalima, žo
džiai ir darbai nesusiderina.

Ar galima kalbėti apie politines piliečių laisves Ame
rikoje ir tuo patim kartu uždrausti darbo žmonių parti
ją, kuri jau dvidešimt aštuoni metai gyvuoja?

Nežinome, ką pasakys Kongresas. Biliaus* įnešimas 
tai dar ne viskas. Tačiau, kaip atrodo, reakcinės jėgos 
dės visas pastangas, kad bilių pravesti. Paskui jis eis 
prezidento pasirašymui. Dar ir su tuomi nepasibaigs. 
Netenka abejoti, kad tuo reikalu paskui teks ir Aukščiau
siam Teismui žodis tarti. 1

Kovo 24 dieną Kongreso Atstovų Buto komisija pra
dės viešą apklausinėjimą dėlei biliaus. Komisijos pirmi
ninkas Thomas buvo pareiškęs, kad jokiam komunistui 
nebus leista komisijoje liudyti. Bet vėliau jis savo nuomo
nę pakeitė ir pakvietė Komunistų Partijos generalinį 
sekretorių Eugene Dennis pribūti Washingtonan ir išdės
tyti komunistų nusistatymą linkui tojo biliaus.

Kaip atrodo, tai iš visų užkviestųjų liudyti bei pa
reikšti, ką jie mano apie tąjį bilių, tiktai vienas Dennis 
ir bus priešingas biliui. Visi kiti liudininkai, o jų bus 
daugiau kaip tuzinas, yra žmonės, kurie jau viešai yra 
pasisakę už uždarymą Komunistų Partijos, kaipo viešos, 
legališkos organizacijos. Tai kam dar reikėjo juos kvies
ti liudyti, kuomet jų nuomonė jau visiems žinoma? Kodėl 
komisija nepakvietė tokių liberališkų žmonių, kaip Roose- 
veltienė, Wallace? Toks vienpusiškas komisijos užsilai
kymas savaime yra demokratijos paneigimas.

Į šį pasikėsinimą ant Komunistų Partijos legalaus 
gyvavimo negalima žiūrėti tiktai kaipo į vienų komunis
tų reikalą. Aišku, jog tai tiktai pirmas žingsnis į sunaiki
nimą Amerikos demokratijos. Be galo svarbu ir tas, 
kad ant Komunistų Partijos kėsinamasi kaip tik tuo 
patim laiku, kai visais frontais eina puolimas ant darbo 
unijų ir darbininkų teisės streikuoti. Tas jau vienas fak
tas turėtų įtikinti visus, jog komunistai nėra išimtis. To
dėl Komunistų Partijos legališkumą turėtų ginti visi libe
rališkų pažiūrų ir blaivaus protavimo amerikiečiai. Įsiū
tus reakcija nepaliaus siautus, kol nesunaikins demokra
tijos. Kėsinimasis atimti demokratines teises žmonėms 
tiktai todėl, kad jie turi kitokius politinius įsitikinimus, 
prieštarauja visoms Amerikos tradicijoms, Teisių Biliui 
ir Konstitucijai.

Mainierių Pralaimėjimas
John L. Lewis, United Mine Workers of America 

prezidentas, visiškai kapituliavo prieš valdžią ir Aukš- 
čiausį Teismą. Teismas įsakė, kad jis prieš kovo 25 dieną 
atšauktų savo patvarkymą iš lapkričio mėnesio, jog tar
pe unijos ir valdžios kontraktas nebeveikia, atšaukiamas, 
ir taip dabar Lewis padarė. Tuo būdu iki birželio 1 die
nos, kuomet valdžios kontrolė ant kasyklų išsibaigia, 
mainierių streiko nebus. Komercinė spauda džiaugiasi. 
Girdi, birželio mėnesį mainierių streikas nepavojingas, 
nes vasaros metu mažai anglies tereikia.

Nereikia nė kalbėti, jog šis mainierių unijos pasi
traukimas yra didelis pralaimėjimas. Tačiau taip pat 
aišku, kad šis reakcijos laimėjimas nėra amžinas. Mai- 
nieriai tebeturi organizaciją. Mainieriai yra dalimi ga
lingo darbininkų judėjmo. Jie laikinai buvo priversti pa
sitraukti, tiesa, bet pasitraukė organizuotai, disciplinuo
tai.

Reikia Didesnio 
Veikimo KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Demokratinių Amerikos
Lietuvių Nacionaliam Ko
mitetui Įpareigojimai

Nuo pereito Demokrati- ar valstijoj. 
A • 1 T • J • 1 T\ 1 • •niu Amerikos Lietuviu Su- 

c- L.

važiavimo (Pittsburgh, Pa.) 
ik šiol mūsų Nacionalis Ko
mitetas kaip tai neparodė 
patenkinančio veikimo, ne
gi dėjo pastangų išjudinti 
miestų ir apygardų komite
tus didesniam veikimui.

O jei tarpe suvažiavimų 
veik nieko neveikiame, pa
tys suvažiavimai neduoda 
pageidaujamos naudos.

Apsvarsčius tai, Chicagos 
lietuvių organizacijų atsto
vų konferencija vasario 9, 
Lietuvių Auditorijoj, priė
mė sekantį pasiūlymą Tre
čiajam Demokratinių Ame
rikos Lietuvių Suvažiavi
mui, įpareigoti būsimą Na- 
cionalį Komitetą neatidėlio- 
jančiai pravesti gyveniman 
šią veikimo programą:

1. Įsteigti informacijų 
biurą, kurio uždaviniai bus 
šie:

a) Gauti juo daugiau in
formacijų apie Lietuvą ir 
perduoti jas Amerikos lietu
viams.

b) Rinkti informacijas a- 
pie pabėgėlius iš Lietuvos 
ir paskleisti jas tarpe Ame
rikos lietuvių.

c) Rinkti informacijas a- 
pie Amerikon atbėgusius 
buvusius nacių talkininkus** 
ir tinkamai reaguoti į jų 
veikimą čia.

d) Vesti sistematinga ir 
centralizuotą propagandą 
prieš Amerikos lietuvių 
klaidintojus.

2. Leisti anglų kalba bule- 
tinį, kad svarbesnėmis in
formacijomis pasiekus bent 
dalį Amerikos pažangios vi
suomenės. Tas informacijas 
siuntinėti Kongreso na
riams ir svarbiom visuome
nės įstaigom, ypač žinių tei
kimo agentijom.

3. Stiprinti miestų ir apy
gardų komitetus, įveiklinti 
juos, kad atremtų visokį 
mūsų priešų veikimą, taip
gi kad jie juo geriau savo 
apylinkėj skleistų svarbias 
informacijas.

4. Mūsų Nacionalis Komi
tetas privalo atydžiai sekti 
visus lietuvių fašistinio ele
mento ir abelnai reakcinin
kų žygius šalies sostinėj ir 
tinkamai į tai reaguoti:

a) Siuntimu memorandu
mų j atatinkamas įstaigas.

b) Teikimu reikalingų in
formacijų, o kur reikia —ir 
reiškimu protestų.

c) Svarbiuose atsitiki
muose ir siuntimu delegaci
jų į atatinkamas įstaigas.

Maistas Kaipo Politinė Priemonė
Visi puikiai atsimename, .kaip po Pirmojo Pasau

linio Karo mūsų Hooveris su maisto pagalba nuvertė, 
tarybinę santvarką Vengrijoje ir atidarė ęluris fašistinio 
Horthy režimo įsigalėjimui. Nebuvo jokia paslaptis, kad 
Amerikos maistas naudojamas politinių įrankių.

Toji žiauri istorija šiandien pakartojama prieš mūsų 
akis. Ir vėl autorium šios nežmoniškos priemonės yra tas 
pats Herbert Hooveris. Tik jis spėjo sugrįžti iš Euro
pos ir jo misijos rezultatus jau matome.

Šį sykį jojo auka yra Jugoslavija. Nesvarbu, žinoma, 
kad Jugoslavija gal daugiau proporcionaliai paaukojo 
kraujo ir gyvybių sumušimui hitlerinės Vokietijos ir fa
šistinės Italijos, negu kuri kita šalis. Taipgi nesvarbu, 

"kad Jugoslaviją kare buvo mūsų talkininkė. Nesvarbu ir

tas, kad Jugoslavijos sunaikinimas didesnis už daugelio 
kitų šalių. Mūsų vyriausybė pareiškė, kad nuo dabar 
Jugoslavija nebegaus iš mūsų nė vieno kepalo duonos. 
Dar daugiau: Mes net už pinigus Jugoslavijai neparduo- 
sime maisto.

Sunku panašų pavyzdį rasti visoje civilizuotos žmo
nijos istorijoje. ' ‘

Palyginkime mūsų atsinešimą linkui Graikijos su 
atsinešimu linkui Jugoslavijos žmonų. Iki šiol per UNR
RA Jugoslavija yra gavus viso paramos už $375,000,000. 
Didžioji tos paramos dalis, aišku, atėjo iš Jungtinių 
Valstijų. Tai buvo graži parama, ir Jugoslavijos žmonės, 
Suprantama, už tai Amerikai labai dėkingi.

.Bet tuo tarpu Graikija iš UNRRA gavo paramos už 
$354,000,000. Čia irgi, suprantama, dauguma paramos 
atėjo iš Jungtinių Valstijų. Tačiau, apart osios UNRRA 
paramos, Jungtinės Valstijos dar suteikė tiesioginės 
Graikijai paramos už $181,000,000! Graikiją šelpė ne tik 
Jungtinės Valstiją. Anglija jai paaukojo $40,000,000 ir 
suteikė $4,000,000 kreditą nusipirkimui įvairių nuo karo 
likusių reikmenų, čionai, reikia žinot, neįskaityta Angli
jos suteikta Graikijai militarise parama, kuri siekia kele
tą šimtų milijonų dolerių.

Jugoslavijos gyventojų skaičius du kartu didesnis 
už Graikijos. Jugoslavija turi virš 16,000,000 gyventojų, 
o Graikija neturi nė 8,000,000! Graikija tik su puse tiek 
gyventojų yra gavus iš Amerikos ir Anglijos du sykiu 
daugiau paramos!

Tatai reikia daryti nevien 
nacionale plotme, bet ir at
skirose kolonijose — mieste

Daugeliui komitetų reika
lingi patarimai ir pagelba, 
ką Nacionalis Komitetas 
gali ir privalo duoti.

Mes žinome, kad visa tai 
reikalauja ištekliaus ir dar
bo, bet patyrimai rodo, kad 
lėšų mums nestokuoja, kai 
tik imamės didelio darbo. 
Žmonių darbui irgi galima 
rasti, tik reikia daugiau rū
pestingumo, pastangų ir 
tinkamo darbo pasidalini
mo.

Konferencija gerokai ap- 
diskusavus tai vienbalsiai 
nutarė siūlyti suvažiavimui, 
kuris įvyks kovo 30, Brook
lyn, N. Y. V. A.

Laiškas iš Lietuvos
o ----------------------- -

Juozas Aleksaitis, gyve
nąs Essex, Conn., gavo laiš
ką nuo savo brolio A. Am
brazaičio, gyvenančio Uk
mergėje ir einančio moky
tojų seminarijos direkto
riaus pareigas. Laišką 
spausdiname ištisai:

1946-12-31d. 
gruodžio mėn. 

Brangus Juozuk!
Sveikinam jus su naujais 

1947 metais! Mes tikim, kad 
jūs esat laimingas ir šie 
naujieji metai gal bus vi
sam pasauliui šviesesnės 
vilties metais. Jūsų laišką 
gavom gruodžio mėn. 26 
dieną, o rašytą gruodžio 1 
d., tai labai greit atėjo. Eu
ropoj laiškai eina kartais po 
šešis mėnesius. Jūsų laiškas 
mums yra šventė. Vaikai 
mūsų — Zigmas ir Gytis 
atstumo dar neįsivaizdina; 
jiem atrodo, kad jūs kur tai 
gyvepat, kad galėtumėt ir 
ateit. Atstumo sąvoka jiem 
neaiški. Ir tikrai, aš dažnai 
pagalvodavau, ką jūs vei
kiat, ar gyvas? Pameni gal, 
Juozuk, 39 metais, prieš ka
ro pradžią, aš jum rašiau, 
kad pavydžiu jum, kad esat 
toli, kad neteks matyt pa
saulio apjakimo, kurio pilna 
Europa.

Ką aš jum galėčiau para
šyt? Jūs manęs klausėt, 
kaip aš patekau nelaisvėn? 
Mane paėmė iš namų vokie
čiai 1944 m. pavasarį. Aš 
nuo 1940 metų persikėliau į 
Siesikus, iš ten 1941 metų 
vasarą atsikėlėm į Ukmer
gę. Ukmergė yra miestas; 
kaip Lietuvos miestai, tai 
skaitomas nemažas, turi a- 
pie 14 tūkstančių gyvento
jų. Senas miestas, nuo Vii-

DŽIAUGIASI
SLA organas džiaugiasi 

raudonbaubizmo kampani
ja, šiuo metu varoma Ame
rikoje.

“Tėvynė” džiaugiasi ir 
tuo faktu, kad “komunizmui 
ir jo davatkoms gali prisi
eiti gana riestai.”

Tėvynė džiaugiasi anti
komunistiniais sumanymais 
USA kongrese, — girdi, ko
munistų partija bus uždary
ta, tai ir bus geriausia.-

Rodosi, fraternalės orga
nizacijos organas neturėtų 
taip švaistytis ir džiaugtis 
tuo, dėl ko bent kiek sąži- 
niškesnis žmogus tegali tik 
šlykštėtis.

Pirmas dalykas: pačiame 
SLA yra nemažai akomunis
tinių pažiūrų žmonių; ant
ra: reakcininkų kampanija 

niaus apie 70 kilometrų. Ka
ro metu vokiečiai sudaužė 
naują gražia mokyklą, gim
naziją ir daugybę namų. 
1944 m. kada frontas buvo 
prie Vilniaus, vokiečiai 
traukėsi, žmonės bego iš 
miesto, ir mes su savo daik
teliais susidėję į maišelius, 
išėjom į kaima. Čia mane 
pagavo vokiečiai ir išvarė 
nrie darbų: išvarė į lage
rius, kuriuose buvo daug 
rusų karo belaisvių, buvo 
lenku, italu, francūzų. Man 
teko kast apkasai fronte’ir 
daug žmonių nušaudavo iš 
mūsų darbininku: kas nakt 
no vieną, du. Dirbdavom 
naktim, vėliau dirbau kal
vėje. Tai visa buvo Prūsijo
je, toje senoje Lietuvos že
mėje, Donelaičio tėviškėje. 
Čia vokiečiai stipriausiai 
laikėsi. 1945 m. Rozenbergo 
uoste, tarp Braunsbergo ir 
Karaliaučiaus, išlaisvino 
Raudonoji Armija ir nuo 
tos dienos patekau armijon 
ir išbuvau fronte mūšiuose 
prie Frankfurto, šiaurės ir 
paties Berlyno paėmime. 
Paimant Berlyną labai 
daug žuvo Lietuvos vyrų, 
kurie buvo Raudonosios Ar
mijos eilėse. Mūšiai baigėsi 
prie Elbos, ten iš vakarų 
buvo Amerikos kariuomenė. 
Sueit ir kalbėt, — tas at
rodo galima tik filmose, bet 
ne tikrenybėje kareiviui. 
Vėliau buvo kelias atgal.

Grįžtant, buvau Varšuvo
je, kur ‘mūsų divizija sto
vėjo. Tai lenkų sostinė, ku
ri labai žiauriai sumušta, 
tiesiog nušluota. Varšuva 
bjauriausia sumušta iš visų 
miestų. Berlynas nebuvo 
taip sumuštas, kaip Varšu
va.

Ar fronte sunku? — Į šį 
klausimą atsakyt veik ne
galima. Pirmiausia pareina 
nuo žmogaus amžiaus, bet 
ri tai nėra matas, pav., bū
nant lagery, žmonės jauni 
badavo, tino ir numirdavo, 
o aš galėjau kai kada nuo 
porcijos atsisakyt. . Fronte 
jaunas yra pajėgesnis, bet 
senas patvaresnis. Baimė 
tai surišta su gyvybe; kam 
ji brangi, tas bijo žymiai la
biau. Fronte klaikuma; jei
gu jum tektų matyt filmą 
iš karo lauko, tai jūs galė
tumėt susidaryt šiokį tokį 
vaizdą, kurs nuo tikreny
bės bus apie 70%. Jūs klau
sėt, kaip jaučiausi paėmus 
Berlyną? -— Tai aš, kaip 
mažos tautos vaikas, žiūrė
jau kaip į kritusį kovoj žvė
rį, dėl kurio kailio medžio
tojai mes kauliukus, arba 
pradės viens kitą kandžiot. 
Iš viso, aš biauriuosiu bet 
kuriuo košmaru, kurs palie-

“prieš komunizmą” yra nie
kas daugiau, kaip' hitlerine 
politiką, gi Tėvynė sakosi e- 
sąs demokratinių ‘ pažiūrų 
laikraštis.

Reakcija visur pradedą 
puolimą ant demokratinių į- 
staigų, pirmiausiai pulda
ma komunistus. Vėliau se
ka kitos progresyvūs orga
nizacijos ir įstaigos, iki pri
einama prie atviro fašisti
nio režimo.

Kiekvienas sąžiningas ir 
padorus asmuo, taigi, norė
damas, kad Amerikoje būtų 
nepažeistas Teisių Bilius, 
kad čia būtų užtikrintos de
mokratinės teisės ir civili
nės laisvės Amerikos žmo
nėms, privalo kovoti prieš 
šį reakcininkų nerštą prieš 
komunistus.

Deja, iš Tėvynės redakto
riaus negalima tikėtis nei 
sąžiningumo neigi padoru
mo. Jis aklai prisilaižinėja 
reakcininkams ir remia jų 
pavojingiausius mūsų kraš
tui “žygius.”

Jeigu ne ryt, tai po ryt 
SLA nariai visvien apsižiū
rės ir už tokį “darbą” savo 
redaktoriui duos saktį!

URUGUAJIEČIŲ RADIJO 
PUSVALANDIS

Montevidejaus Darbas 
praneša:

“Dedamos pastangos lie
tuviškąjį radijo pusvalandį 
transliuoti per “EI Especta- 
dor” radijo stotį. Ši stotis, 
kaip žinoma, turi abiejų 
bangų pajėgumą ir puikiau
sia girdima visoje Pietų 
Amerikoje, Brazilijos ir Ar
gentinos lietuviams tatai 
bus didelė naujiena.”

Iš kitų šaltinių mes paty
rėme, kad San Paulo (Bra
zilijoj) lietuviai uruguajie- 
čių radijo pusvalandį pui
kiai girdi ir juo džiaugiasi.

JŲ TROŠKIMAI
Šiuo metu, kai USA kon

grese, darbo unijose ir baž
nyčiose reakcininkų “duona 
ir druska” yra anti-komu- 
nistinės tirados, tai ir tūli 
rašytojai, ir net profeso
riai nuo to bando neatsilik
ti.

Štai filozofijos profeso
rius New Yorko Universi
tete Jame Burnham’as ne
seniai parašė knygą, pava
dintą “The Struggle for the 

.World”. Knygos skaityti ne
teko, bet kurie skaitė ją, iš
kelia aikštėn filozofo filo- 
zofiją. Šiuos žodžius rašom 
vadovaudamiesi George 
Soule’o pateikta, knygos 
apžvalga, tilpusią New 
Republic savaitrašty j.

Burnham’as — aršus ko
munizmo priešas. Tegu jam 
viskas pranyksta, kad tik 
nebūtų komunizmui Ameri
koje vietos. Knygos auto
rius siūlo uždaryti ne tik 
USA Komunistų Partiją; to 
jam permaža. Jis siūlo taip- 

te nekaltus žmones. Aš tau 
atsiųsiu literatūros apie 
Berlyno kovą.

Aš dabar esu mokytojų 
seminarijos direktorium.

Laikas bėga. Štai, Juo
zuk, mes vėl metais senes
ni. Ir dažnai aš galvoju, kad 
jau neilgai teks gyvent.

Baigdamas, prašau para
šyt, ką tu, brolau, veiki? 
Kaip mūsų mylima mama 
gyvena — nežinau, nema
čiau aš jos nuo 43 metų ir 
šiuom laiku negaunu jokios 
žinios. Kaip iš Rytų papūs 
vėjas, žinok, kad mano jau
smai ir mano linkėjimai tau 
su juo kartu. Liinkim tau 
laimės! Bučiuoju —

ANTANAS. 

gi uždaryti ir visas organi
zacijas, visus laikraščius, 
kurie kiek tiek reiškia libe
ralinę mintį.

Mr. Burnham’as sako, jog 
būtinai reikią uždaryti toki 
savaitraščiai, kaip New 
Republic ir Nation; dienra
štis PM; uždaryti CIO, A- 
merikos Darbo Partiją, 
taipgi Atomo Mokslininkų 
Federaciją, ir kitas moksli
nes ir kultūrines organiza
cijas, kurios laikosi Jeffer- 
sono, Lincolno, Roosevelto, 
Wallace’o principų.

Kad kabinti, tai kabinti 
— visą puodą ant syk!

Taip samprotauja filozo- 
fijos profesorius.

Žinoma, ne tik jis vienas 
to trokšta — yra ir pas lie
tuvius panašių plunksnų 
paukštelių. Vis tai Hitlerio- 
Mussolinio berjjiokai.

Knygos apžvalginėtojas 
sako: visa Burnham’o filo- 
zofija pila vandenį ant ko
munistų malūno. Mes, ta
čiau, manome, jog nėra taip. 
Mes nemanome, kad komu
nistai džiaugtųsi tokiomis 
pažiūromis, nepaisant, iš 
kur jos išplauktų.

BLUMAS KRITIKUOJA 
TRUMANĄ

New York Times kores
pondentas Paryžiuje rašo, 
kad Franci jos socialistų va
das Leonas Blumas išstojo 
viešai su kritika prez. Tru
mano kalbos Graikijos ir 
Turkijos klausimu. Rašyda
mas socialistų organe “Po
pulate”, Blumas, be kitko, 
šitaip priminė:

“Nepatiko man nei (Tru
mano) kalbos argumentai 
nei žodžiai; ypačiai aš norė
čiau, kad anoje pusėje At
lanto gyveną žmonės atme
stų pavojingą įprotį vadinti 
tuo pačiu pavadinimu hitle
rinį režimą ir sovietinį re
žimą.”

Gerai pasakyta!
Komunistus fašistais va

dinti pirmiausiai, berods, 
pradėjo Hearstas, kurį pa
sekė ir kiti politiniai buka
pročiai bei tuščiagalviai.

Bet ar Blumo patarimo jie 
klausys ?!

Graikijos monarchistai 
veda ofensyvą prieš Grev- 
na, kur Sovietų ir Lenkijos 
delegatai, Jungtinių Tautų 
komisijos nariai, lauke pa
simatymo su partizanų va
dais.

Buvęs Georgijus valstijos 
gubernatorius Arnall prie
šinasi siūlymams užginti 
Komunistų Partiją.

Stipriai pasmerkęs prez. 
Trumano prakalbą, kuribje jis 
reikalavo tuojautinės ekonomi
nės ir militariškos paramos 
Graikijai ir Turkijai, čia ma
tomasis Henry Wallace pareiš
kė, kad “autorizavimas prez. 
Trumano pasiūlytų paskolų 
artintų pasaulį prie karo.”

------------------------ 2-ras puslapis
Laisvė—Liberty Lith* Daily *
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Dirbtinė Poliška Rūkštis Pagydo Įvairias Mažakraujystės Ligas
Neseniai dirbtiniai paga

mintas vitaminas folic acid 
— Poliškoji (lapinė) rūkš
tis — gydo daugelio rūšių 
mažakraujystę (anemia). 
Folic acid yra naujausias 
dirbtinis B skyriaus vitami
nas. Be kitko, jisai suvaldo 
pragaištingąją mažakraujy
stę (pernicious anemia), ši 
liga seniaus buvo 100 nuo
šimčiu mirtina. €

Natūralūs, gamtinės fo
liškos rūkšties yra gyvulių 
kepenyse (jaknose), inks
tuose, grybuose, soya pupo
se, mielėse, spiničų lapuose 
ir daugelyje kitų maisto 
produktų. Bet virimas bei 
kepimas lengvai sunaikina 
didžiąją dalį foliškos rūkš
ties, o dažnai ir ją visą.. 
Žmogaus kūnas, tačiaus, tu
ri gauti tam tikrą kiekį fo
liškos rūkšties .(folic acid), 
nes jeigu visai jos negautų, 
tai pražūtų.

Prieš 22 metus beveik vi
si pragaištingosios maža
kraujystės ligoniai buvo nu- 
smerkti mirt, iki bostonietis 
daktaras George R. Minot 
ėmė gydyti tokius ligonius 
kepenimis.
Kepenys Buvo Pirmoji Tam 

Gyduolė
Atvykstančius pas jį pus

gyvius, pegeltušius, sugle
busius mažakraujus dakta
ras Mino tas privertė val
gyti kuo daugiausiai kepe
nų, žalių ir virtų. Tatai Ii-’ 
goniams buvo tikra “pakil
ta” ir jie būtii nuo daktaro 
pabėgę, jeigu ne vienas da
lykas. Tai toks dalykas, kad 
buvusieji susmukę maža- 
kraujai pradėjo smagiau 
jaustis ir pajuto atgyjantį 
norą judėti ir ką nors veik
ti. Juos kepenys gaivino.

Daktaras Minotas pasiry
žo ištirti, ką kepenys daro 
kaulų smegenims. Juk di
džiosios kaulų smegenų ce
lės (narveliai) gamina rau
donuosius kraujo rutuliu
kus. Taigi Minotas ištraukė 
truputį smegenų iš beveik 
bekraujų ligonių kaulų ir iš
tyrė tuos smegenis su pa
galba mikroskopo (dauge
riopai padidinančio moksli
nio instrumento). Mikros
kopas parodė, kad tų ligo
nių kaulų smegenų celės 
beveik negamina raudonųjįj 
kraujo rutuliukų, kurių bū

Energija, Entuziazmas, Iniciatyva 
--- Sudaro Gyvenimo Aktyvą

Pažangiosios lietuvių sro
vės pavasaris šįmet prasi
deda ryškiu gyvumu, veik
lumu. — Įvyksta net trys 
didieji suvažiavimai— svar
būs ir .reikšmingi darbo 

» liaudies atstovų kongresai.

Mes einam žingsnis į 
žingsnį su gamta, su prog
resu, su kilniais siekiniais 
—su atbundančia pavasario 
gamta.

Entuziazmas, energija, 
idealizmas bujoja tik ten, 
kur gyvybė banguoja visu 
savo pilnumu.

Apsnūdimas, nerangumas, 
nusiminimas keri melancho
liškoj desperacijoj — kur 
gyvenimo pulsas pradeda 
sustoti, kur baigia rusenti 
gyvybės ugnis.

Pažangieji tiki į gyveni
mą, optimistiškai žiūri į

tinai reikia gyvybei palaiky
ti.

Patikrinimas
Pamaitinęs mažakraujus 

per tam tikrą laiką kepe
nimis, daktaras Minotas pa
skui vėl paėmė truputį sme
genų iš ligonių kaulų. Da
bar, žiūrėdamas per mikro
skopą, jis patėmijo, kad šių 
smegenų celėse randasi jau 
milionai ant milionų jaunu
čių raudonųjų kraujo rutu
liukų. Vadinasi, kepenys 
išjudino tas celes į krauja- 
kūnių gaminimo darbą.
Įvairios Mažakraujystės
Yra daug skirtingai ma

žakraujysčių, apart pra
gaištingosios. Kaulų smege
nys gana dažnai atsisako 
gaminti raudonuosius /krau
jakūnius nėščioms mote
rims. Taip kaulų smegenys 
neretai sustreikuoja pas se
nus žmones, kurių kūnas 
blogai minta dėl vidurių nu
silpimo arba dėl prasto mai
sto. Kaulų smegenys dažnai 
nustoja veisę naujuosius 
raudonuosius kraujo rutu
liukus pellagroje, tai yra, li
goje kylančioje dėl nikoti- 
niškos rūkšties stokos mais
te. — Nikotiniška rūkštis, 
kitaip vadinama niacinu, 
taip pat yra vienas iš B vi
taminų. — Liaujasi raudo
nųjų kraujakūnių gamyba 
kauliniuose smegenyse ir 
pas žmones, sergančius 
žiauria, pavojinga šiltų 
kraštų liga — sprue. Visos 
šiame paragrafe minimos 
mažakraujystės- yra vadina
mos makrocytiškomis ma
žakraujystėmis. Tai tokios 
mažakraujystės, kur rau
donieji kraujo rutuliukai y- 
ra nepaprastai dideli, bet jų 
labai-labai mažai. Yra ir vi
sa eilė kitų makrocytiškii 
mažakraujysčių.

Geležies Stoka
Būna mažakraujysčių ir 

dėl to, kad žmogaus maiste 
stokavo organinės geležies, 
kurios būtinai reikia raudo
niesiems krau j aktiniams. 
Bet šios rūšies mažakrau
jystė anaiptol nėra tokia 
pavojinga: jinai pataisoma 
turtingais geležim valgiais 
arba iš vaistinių perkama 
organine geležim.

Bandymai ir Išradimas 
Dirbtinės Foliškos Rūkšties
Kepenys arba iš jų išsunk- 

žmonijos ateitį. Todėl jie 
nesigaili savo spėkų, darbo 
ir pasiaukojimų kovai už 
laimingesnį rytojų.

Lengvai, be kovos, niekas 
neateina — nei pats pava
saris. Turi būti šiurpūs ko
vo vėjai, balandžio lietūs, 
griaustiniai, ž a i bavimai, 
perkūnijos — ir tik tuomet 
iškilmingai pražydi žemė!

Daugelis laprikčio mėnesi 
nukrinta su lapais; daugelį 
kovo vejai nupučia. Bet 
nauji žygiūnai papildo eiles 
ir eina pirmyn — į didįjį 
žmonijos gerbūvio tikslą.

Laimingas kas atgyja su 
pavasariu ir eina sykiu su 
pažanga; kas pildo nuskir
tas jam pareigas. Garbė vi
siems liaudies kongresų da
lyviams -r jie artina gėlė
mis pražydusią žemę!

Pr. Krienas 

ti syvai tarnauja kovai 
prieš visas mažakraujystes, 
išskyrus tą, kuri pagydoma 
organiškąja geležim.

Bet kai kurie žmonės ne
gali daug kepenų valgyti. 
Tūli yra alergiški, reiškia, 
serga nuo kepenų sulčių į- 
leidimo jiems į kraują. To
dėl geistina buvo dirbtiniai 
pagaminti folišką rūkštį, 
kurios dožą galėtų kiekvie
nas lengvai nuryti, kaip vai
sto piliukę arba tabletėlę.

Dr. Tomas D. Spies, Cin
cinnati Universiteto profe
sorius su savo bendradar
biais, po ilgų bandymų ir 
daugelio nepasisekimų, pa- 
galiaus, dirbtiniai pagamino 
folišką rūkštį li945 metais. 
Ir netrukus buvo įrodyta, 
kad ši rūkštis, pavidale ma
žyčių geltomi piliukių, taip 
padeda kaulų smegenims 
būdavot raudonuosius krau
jo rutuliukus, kaip ir ge
riausi kepenų syvai.

Per metus nuo šio išradi
mo tos foliškos rūkšties pi
liukės išgydė 26 iš 27-nių

FAKTAIS REMTI MARGUMYNAI
- KRIENO SURASTI LOBYNAI

PIRMASIS AMERIKOS 
SUBMARINAS

Revoliucinio karo laiku, 
1777 metais, amerikietis 
David Bushnell, iš Say
brook, Connecticut, išrado 
submariną, kuriame galėjo 
tilpti vienas asmuo, subma
rine operuotojas, ir išbūti 
pusvalandį povandenyje ne- 
pakeiči ant kvėpuo j amo j o 
oro. Submarino pasinėri
mui vanduo buvo i vidų pri
pumpuojamas, o išsikėlimui 

.—išpumpuojamas. Viename 
šone buvo vienas irklas jo 
varymui ir vienas irklas už
pakalyj — vairavimui. Ne
paisant tokios menkos 
struktūros, šiam submari- 
nui vos nenavyko nuskan
dinti Anglijos laivą Eagle, 
kuris tuo metu stovėjo New 
Yorko uoste.

KAIP ATSIRADO 
AMERIKOJ GALVIJAI

Pirmieji galvijai Ameri
kon buvo įgabenti iš Ispa
nijos. ■ Columbus atgabeno 
juos Vakarų Indijon, antru 
sykiu atvykdamas į šį kon
tinentą. Iš ten#ispanai ko
lonistai, savo tyrinėjimų 
ekspedicijomis per Meksi
kos Įlanką, galvijus įgabeno 
į Amerikos žemyną. Auten
tiški rekordai parodo, kad 
1521 m. Meksikoje jau buvo 
galvijų.

ĮŠALUSIO VANDENS 
SKĖTIMASIS ’

Kuomet įšalęs vanduo pa
virsta ledu, jis išsiplečia ir 
pasididina viena vienuolik
tąja dalimi.

PAUKŠČIŲ KIAUŠINIŲ 
DĖJIMAS ŠALTYJE

Ar deda paukščiai kiau
šinius šaltyje? Taip. Kana
dos tam tikros rūšies var
nėnai dažnai deda kiaušinius 
net tokiame šaltam ore,,kai 
gradųsninkas rodo 20 iki 80 
laipsnių žemiau zero.

KIEK GALI KIRMINAS 
SUĖSTI PER DIENĄ

Kirmininiai vikšrai, iš ku
rių išsivysto peteliškes bei 
kiti vabzdžiai, yra be galo 
ėdrūs gyvūnai. Kartais per 
vieną dieną vikšras suryja 

mažakraujystės ligonių; ta
me skaičiuje buvo išgydyti 
ir penki sirgusieji mirtinąja 
mažakraujyste, čia paduosi
me kelis pavyzdžius, kaip 
šios piliukės sužadino kaulų 
smegenų narvelius gaminti 
raudonuosius kraujakūnius.

Pavyzdžiai
Atėjo į ligoninę vienas 

pusgyvis 75 metų senis, be
veik negalėdamas kvėpuoti 
ir išblyškęs, kaip lavonas. 
Jis turėjo tik apie pusę nor- 
malio skaičiaus raudonųjų 
kraujo rutuliukų. Jo vidu
riai nepalaikė jokio maisto.

Pet keturias dienas jam 
buvo duota nuryti po vieną 
kitą mažytę foliškos rūkš
ties piliukę. Pirm keturių 
dienų jam taip skaudėjo 
liežuvį ir burną, kad jis 
beveik nieko negalėjo val
gyti. O dabar jis jau su di
deliu apetitu valgė tiek, 
kaip du vyrai.

Po tų keturių dienų buvo 
paimta truputis smegenų iš 
jo kaulo ir pažiūrėta į juos 

septynis sykius tiek mais 
to, kiek jis pats sveria.

BARŠKUOLIŲ GYVAČIŲ 
KIRTIMAS

Barškuolės gyvatės. ne- 
visuomet pabarškina savo 
uodegos galu pirmiau negu 
kerta. Barškina jos tik iš
gąsdintos, bet tokiuose at
sitikimuose, kai barškuolei 
nebūna progos išsigąsti, ji 
kerta nepabarškinus.

ŽUVAVIMAS 
SAUSŽEMYJE

Pagal šios šalie*s teismų 
nuosprendi, klemsų kasinė
jimas skaitosi žuvavimas— 
lygiai toks pat, kaip ir gau
dymas žuvų vandenyje.

“MAYFLOWER”
LAIVO KAPITONAS

Pirmųjų Amerikos imi-

“Tinginiui Velnias 
Suranda Darbo”

Daugeliui vaiku smagiau 
žaisti arba net lengva dar
bą dirbti, negu mokytis. Da
lis tokių ' vaikų pradeda 
laiks nuo laiko apleisti mo
kyklą, kad galėtu pažaisti 
arba su savo bendrais pasi- 
bovyti. Kuomet jie už tai 
būna barami ar baudžiami, 
tai juo labiau nekenčia mo
kyklos. Nuo tingėjimo mo
kytis ir paprastų žaidimų 
tie vaikai pereina į bloges
nes klases — ima vėžintis, 
įsikabindami i automobilius, 
trokus, gatvekarius ir pre
kinius traukinius; pradeda 
vaginėti vaisius ir kitus 
mažmožius;1 lankyti belines 
(pulruimius) ir smukles, ir 
taip palaipsniui eina į geng- 
sterius.

Apie tokius vaikus rapor
tavo Minnesotos Universi
teto prof. Dale B. Harris, 
kalbėdamas Amerik. Moks
lo Pažangos suvažiavimui.

Jis bent dalinai sutiko su 
senąja amerikine patarle, 
kad “tingioms rankoms vel
nias suranda darbo.”

Koks gi dėl to receptas? 
— Tiksliau auklėti ir moky
ti vaikus, ypač rodant jiems 
gerą pavyzdį.

per mikroskopą. Pasirodė, 
kad smegenų narveliai jau 
iš naujo pradėjo darbuotis, 
gamindami raudonuosius 
kraujakūnius. žmogus tad 
pareiškė: “Aš jaučiu, kaip 
tas truputis geltbnųjų vais
tų sugrąžino gyvybę į mano 
senus kaulus.”4 Po trumpo 
laiko jis apleido ligoninę ir 
sugrįžo į savo daržą dirbti.

Havano Universiteto ligo
ninėje gulėjo devyni mizer- 
ni sprue-mažakraujystės li
goniai — tik oda ir kaulai. 
Jie nuolat verkė; labai sun
ku jiem buvo pajudinti ran
ką ar galvą. Pas juos be
veik nebuvę kraujo. Nė vie
nas tų ligonių nepaisė, ar 
gyvens ar mirs.

Daktaras Spies pasiryžo 
juos išgydyti foliškos rūkš
ties piliukėmis. Norėdamas 
geriau patirti, kaip tos pi
liukės veikia, jis neleido 

daug foliškos rūkšties pi
liukių nuryti. Ir po dviejų 
dienų ligoniai pradėjo atgy
ti. Pasirodė šypsą jų vei
duose. Dingo skaudus vidu
riavimas. Ketvirtą dieną 
kai kurie ligoniai atsikėlė ir 
pradėjo vaikščioti. O po 
vienos savaitės jau visi 
vaikščiojo.

Buvo ir daugiau panašių 
pavyzdžių, kaip dirbtinė žo
liška rūkštis įveikia maža
kraujystę.

Paaiškinimas ir 
Persergėjimas

Žymus amerikietis medi
cinos mokslininkas ir rašy
tojas PauldeKrniff. aprošv- , 
damas tokią foliškos rūkš
ties veikmę, sako:

“Tos mažiukės geltonos 
n. _ piliukės ne tik gaivina krau- 

jieinsjper porą dięnų_mėsosij0 paminima; jos gali pa
tarnauti ir stiprvlais dauge
liui žmonių. Gydytojai mi- 
lionus kartų per metus lei
džia i krauia kepeninius sy
vus išblvškusiems, nusilpu- 
siems žmonėms, nors tie 
žmonės ir nebūtų maža- 
kraujai. Daugelyje atsitiki
mu galima vartoti foliškos 
rūkšties piliukės vietoj ke
penų syvų, tiems žmonėms 
energiją pakelti.

“Suprantama, kad visi 
mažakrauivstės ligoniai bū
tinai turėtu kreiptis į gv- 
dvtojus. kurie ištirtų, ko
kios rūšies yra ta maža
kraujystė. pirma negu Poli
ška rūkštis bus vartojama 
jiem gydyti. Gal tūliem li
goniam nieko daugiau ne
reikia, kaip geležies. Kiti 
gal serga pavojingaja ma
žakraujyste, ir tokiems rei
kėtų kasdieną valgyti kepe
nų arba nuryti po piliukę 
foliškos rūkšties. kol tik jie 
bus gyvi. Dar kiti gal ser
ga nuo blogos mitvbos. Šie 
privalo būti išgvdvti foliš- 
ka rūkštim arba kepenų 
sulčių įšvirkštimais; bet 
paskui jie turėtų geriau mi
sti, vartodami ir daug mė
sos.

“Folišką rūkštis nėra 
vaistas nuo visų ligų. Taip 
antai, jinai neveikia prieš 
vieną ypatingą mažkraujy- 
stę, kuri pasirodo pas ser
gančius kraujo vėžiu, kitaip 
vadinamu leukemia.

“Šviesiausia šio naujo

valgyti — nes pati mėsa ga
lėtų patarnauti raudonųjų 
kraujo rutuliukų budavoji- 
mui.

grantų laivo ‘‘Mayflower” 
kapitono vardas buvo Chri
stopher Jones.

DETEKTYVAI BE 
MOTERŲ

„ Federalės valdžios detek
tyvų, FBI, tarnyboje nesi
randa nei vienos moteries, 
einančios detektyvo parei
gas.

ŽALIU “PYNACŲ” 
VALGYMAS

Žirniariešučiai arba “pea- 
nuts’ai” paprastai yra val
domi snopiai i ai pasnra^inti. 
bet Ano'liioie daugelis valgo 
iuns žalius ir sakosi mėgsta 
taip juos valgvti.

TToVi-pią rpmfi margumynai 
RTTR RANDASI
BINDS A Y SALA

Lindsav snlos dau<nau ian 
nebara. Jinai 
nieti n ės A t.l an Hko 
nors ii buvo ten per 
100 metu.

nrppunle iš 
iūr^s.

virš

RTFK PTNTCIT gali 
PAWTT ŽMOGUS

Vidutiniai žmogus galė
tu panešti 100.000 piniginiu 
popierių — “bumažku”. O 
kadangi didžiausios sumos 
popierinis Amerikos pinigas 
vra $100.000, tai reiškia, 
kad žmogus galėtu panešti 
apie 10 bilionų dolerių.

ORKTDĖJŲ ŽYDĖJIMAS
Orkidėjų, arba angliškai 

vadinamu “orchids”, gėlėms 
nražvdėti ima nuo dešimts 
iki dvvlikos metų. Todėl jos 
taip brangios ir aukštai 
vertinamos.

du 
as-

MARSO MĖNULIAI
Planeta Marsas turi 

mėriulius, kuriu vienas 
tronomijoj yra žinomas kai
po Demos, o kitas —Phobos.

BRAZILIJOS VARDAS
Kuomet Portugalijos jū

rininkai atrado šį pietinės 
Amerikos kraštą, pirmiau
sia jie išvydo daug riešuti
nių medžių, vadinamų bra
zilais. Todėl ir tą šalį už
vardino Brazilija. Panašiai 
buvo užvardinta sala Ma
deira — reiškiant medžius 
portugalų kalboje.

Dr. Spies per tas dvi die-I chemikalo viltis yra ta, kad 
nas davė ligoniams po gana Į jis gali pastoti kelią beveik 

visoms kitoms mažakraujy
stėms ir sustiprinti kraują 
milionams žmonių pasauly
je.

“Jau nemažai foliškos 
rūkšties pagaminama. ' Jos 
kaina nupuolė nuo 25 iki 18 
centų piliukei; suprantama, 
kad ir dar atpigs.

“Folišką rūkštis negali 
pavaduoti geros mitybos, 
kurioj turi būti apščiai pro
teinų (kaip kad mėsoje, 
kiaušiniuose, piene). Bet 
šis kraują būdavo j ąs, gyvy
bę stiprinąs, naujasis vita
minas gali būti vienas di
džiausių Amerikos patarna- , 
vimų milionams pusbadžių, 
jnažakraujų, negaunančių 
mėsos žmonių pasaulyje. 
Folišką rūkštis gali jiems 
padėti tiek kraujo įgyti, 
kad jie galėtu dirbti ir pel
nyti sau mėsos ir protei
nų.” J. c. •
KA WEBSTERIS DAR 
PARAŠĖ APART 
ŽODYNO

Žinomas didžiojo anglų 
kalbos žodyno autorius 
Noah Webster ne vien tik 
žodyną yra parašęs. Jis 
1783 metais1 išleido slėbi- 
zuojantį žodžius elemento
rių. Tai buvo 45 metai pir
miau negu išėjo žodynas. 
Knygelė turėjo didelę įtek
mę šios šalies istorijoj, ka
dangi beveik kiekvienas į^ 
vakarus vykstantis pionie
rius tada vežėsi su savim tą 
Websterio elementorių ir iš 
i o mokė savo vaikus. Tais 
laikais Amerikoje iš viso 
buvę tik apie 23.000,000 gy
ventojų, bet Websteris par
davė virš vieno milijono to 

! elementoriaus kopijų.

Akmeninių Kalkių Savybes ir • 
Junginiai su Kitais Elementais
Lietuvos laukuose, kaip 

žinoma, randasi daug švie
siai pilkų akmenų, vadina
mų klintimis. Taipgi po že
me randasi daug klintinių 
uolų, iš kurių gaunami kal- 
kiai. Klintys kraunama į 
tam tikras krosnis, kurių a- 
pačioje dega malkos, kur 
nuo liepsnos kąitro’s iš klin
čių į orą išeina^ anglies de- 
ginys, paliekant krosnyje 
tik vienus kalkius. t

Virtę, kalkiais, šie uolų 
gabalai nesubyra, tik pabą
la ir suminkštėja. Tai būna 
negesinti kalkiai. Apliejus 
vandeniu, jie godžiai vande
nį sugeria, smarkiai įkaista

ŠILKVABALIŲ 
PRODUKCIJA

Per vieną minutą šilkva- 
balis priverpia apie aštuonis 
colius šilkinio siūlo, iš ku
rio būna audžiama šilkinė 
medžiaga. *

KVĖPUOJAMOJO ORO 
SUDĖTIS

Penktoji kvėpuojamojo o 
ro dalis yra deguonies (ok< 
sigeno); kitas keturias da
lis sudaro azotas, arba ge 
suonis.

.v 't
Y < t: i

’11

Oras genda nuo dideliu 
miesto dirbtuvių dūmų, nuo 
įvairių puvenų, nuo dulkių 
ir nuo žmonių bei gyvulių 
kvėpavimo.

Žmonės ankštuose butuo
se gyvendami, kaip ir gy
vuliai ankštuose tvartuose, 
serga. Taip esti dėl to, kad 
ten trūksta kvėpavimui ty
ro oro.

ir subyra smulkiais, baltais 
milteliais. Taip kalkius gesi
nant, vanduo įkaista, verda, 
šniokščia ir daugybė gaYų 
kyla į orą. Bet greitai vis
kas nurimsta-ir kalkiai da
bar jau vadinasi gesintais.

Praskiestais kalkiais 
baltinama namų sienos ir 
lubos. Sumaišius kalkius su 
smiltimis ir vandeniu, pasi
daro tyrė, kuri būna naudo
jama murinant plytų arba 
akmenų sienas. Mūrui iš
džiūvus, kalkis tvirtai su
traukia plytas ir vėl iš oro 
ima anglies deginį, naujai 
su juomi susijungdamas — 
arba tiesiog virsdamas klin
čių uolomis. Toks kalkių 
junginys labai sustiprina 
mūrą, kuris tuomet išsilaiko 
ilgus metus.

3-čias puslapis....... — ------ -
Laisvė—Liberty Lith. Daily ♦

Pirmadienis, Kovo 24, 1947
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE Js hereby given that License No. 
RL 8005 has been issueci to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 453 Ralph Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

EUGENE ROTH

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 thnt License No. 
RL 805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverago Control 
Law at 33 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

LUDE1KOS ALEKSEJUS

PITTSBURGH, PA
(T)

Borough of 
be consumed

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5228 has been issued to the 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 CARABELLA 
((Tony’s Bar & Rest.)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8433 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wino 
Section 107 of tho 
Law at 423 — 
Brooklyn, County 
on tho premises.

EMMA

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

F. BONAVITA (T)

DAVID KESSLER (T)

No.hereby given that License 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
53rd Street, Borough of

been 
wine

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

NOTICE is 
L 5741 has 
to sell wino 
107 of the
at 1101 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 12979 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 
premises.

the

SALVATORE PIZZO

No.NOTICE 
GB 1304 1 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
431 Blake 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

MARTIN SOLOMON

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

NOTICE is 
RL 833 has 
to sell beer, 
Section 107 of the
Law at 471 — 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELSIE
as Exec, of Wilmer Anderson

T. ANDERSON.

No.NOTICE is hereby given that License
RW 637 has been isued to the undersigned 

l>cer and wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Frost Srtcet. 
or’ Kings, to

to sell 
107 of 
at 140 
County
premises.

GIUSEPPE

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

PALUMBO

the

(T)

No.NOTICE 
RW 373 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2123 Emmons Ave., 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Kings, to
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

RUOCCOEUGENE 
(Jean’s Clam Bar)1 (T)

hereby given that License No.

NOTICE 
GB 12877 
to sell beer at retail under Section 107 of 
thb Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn; 
County of Kings, to be 
premises.
WILLIAM WIGGER. JR.

(Wigger Grocery &

NOTICE 
RW 514 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
107 of the 
at 8113 — 
County of 
premises.

and wine at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
5th Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed' on the

consumed off the

& ELSIE HYATT 
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 Bevdrage Control Law 
at 321 Columbia Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FEDERICO TRILLI 
D-B-A Fred’s Bar & Grill

tlie

(T)

No.NOTICE is hereby given that License 
RW 331 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
J07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 9809-11 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRANK IANNIELLO
(Grotto Marina Italian Rest.)

the

No.NOTICE is hereby given that License 
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 
(Withee’s Grill)

LUIGI POLLIO (T)

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

HENRY E. PETERSON & 
ROBERT ERWIN

the

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

NOTICE Is 
L 5721 has 
to sell wine 
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 4he undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 151 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be 'consumed off

AVENUE U WINE & 
LIQUOR STORE. INC.

of

H.

(T)

(T)

(T)

License No.

No.

No.

Borough of 
be consumed

Borough of 
be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

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

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

of Kftigs, to be consumed

hereby given that 
been

to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 99-A — 
Brooklyn. County 
on the premises.

JOHN QUIGLEY

NOTICE 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 Law 
at 112pj Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FORTUNATO SESTI

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. »vine 
Section 107 of the 
Law at 6823 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

ROBERT NILSEN
D-B-A Owl’s Head Restaurant

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7k47 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 431 Irving Avenue, 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

GEORGE KNAPP

NOTICE is hereby given that 
RL 8522 has been issued to the undersigned 
to sell (beer. wine 
Section 107 of the 
Law at 4118-20 
Brooklyn, County 

, on the premises.
ALFRED J. GROTE

NOTICE is hereby given that License
RL 9057 has been issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
7th Avenue, 

of Kings, to

NOTICE is hereby given that 
RL 1182 has been issued to the 
to sell Wer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 146 Engert 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 
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 Avtpiue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McCORMACK

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the* Alcoholic Beverage Control 
Law at 1285 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DURKIN S TAVERN. INC.

the

(T)

I

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7255 has been issued io the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Beckon 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 481 Court Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be oonsurued 
cm the premises.

ANTHONY B. ARLAUSKAS

NOTICE 
CTR 304 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
T>aw at 1765 ■— 
Brooklyn, County 
on the premises.

NATHAN
Benson

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

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
86th Street. Borough of 

Kings, to be consumed

NOTICE is 
CL 120 has 
to sell beer. 
Section 107 of the 
Law at 735-11 
Brooklyn, County 
on the premises.

DANISH ATHLETIC CLUB, INC. (T)

LIN DENAU ER 
Mansion

License No. 
undersigned 
retail under

issued to the 
and liquor at 
Alcoholic Beverage Control
65th Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

0. 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
60th Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given-that license
CL 53 has been 
to sell beer, wine
Section 107 of the
Law at 215 —
Brooklyn, Couhty 
on the premises.

GOTHENBERG KAMRATES, INC. (T)

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that
RL 9006 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
I^tw at 1318 Avenue M, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STAGE FIVE REST., INC.

NOTICE is hereby given thnt License No. 
RL 4380 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 8608 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN FOGLIA & MORRIS

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

of Kings, to
Borough of 

be consumed

LEVINE

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 2319 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at H'0-192 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 tho 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 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section IO7‘ of the Alcoholic Beverage Cdntrol 
Ixtw at; 699 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GATES GRILL, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1065 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 98 Thatford Avenue, Bor6ugh of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

IRVING I. SMITH

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

ISABEL J. VESCE 
Sorrento Bar & Grill

’NOTICE is hereby given that. License No. 
IlL 6636 has been issued to the undersigned 
to sell ^beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I<aw at 396 Hamilton Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

MICHAEL J. BEHAN (T)

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

IRVING I-LAMM

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 at 1560 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUNGE CAJ'fe. INC

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 tho premises.

LOUIS CESTONE
(Sun | Crest Tavcjn)

Rodė Pabėgėlių Filmas
Pittsburghe (Esplen) kovo 

12 d., Šv. Vincento mokykloj 
buvo rodomos lietuviškos fil
iu os. Buvo garsinta, kad atei
ti ir pamatyti savo gimtą sa
li, Taip ir padarėme. Dauge
lis lietuvių, tikėdamiesi pama
tyti, kaip 
sirinko.

kunigas 
toms

(T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL <1403 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverago 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>

No.

Lietuva atrodo, su-

rodymo paaiškino, 
filrįų ir kokios jos 

pirma bus linksma, o

Pirm 
kiek bus 
bus 
antros dvi graudingos, o ket
virta vėl linksma ir net su dai-

rode . Kauno
namų, 

Ta fil-

za-
ne-

.10
fil*

NOTICE is hereby given that License 
RL 7553 inis been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 55 Hudson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the piTmises.

TOFILE BAKANAUSKAS (T)

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

LOUIS ABRAMOW1TZ (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 
ou the premises.

CHARLES AGAR (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
T<aw at 4811 Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises..

GEORGE APOSTOL 
(A. P. Bar & Grill)

nomis.
Pirmiausiai 

miestą, daug didelių 
mokyklų ir bažnyčių,
ma buvo gerai parodyta.

Laukiame kitos, manydami, 
gal pamatysime savo namelį 
ar tas vietas, kur jaunystę 
praleidome. Bot štai rodo: 
“Dėl ko pabėgėliai bėgo iš 
Lietuvos.” Rodo krūvas lavo
nų ir aiškina, būk tuos žmo
nes “bolševikai nužudė.” Ro
do vėl sušaudytus ir sako, kad 
tai “Panevėžio cukraus fabri
ko darbininkai, kuriuos bolše
vikai nužudė.” Visas skriau
das verčia ant bolševikų, bet 
nieko apie vokiečių — nacių 
žiaurumus, net neminėjo juos. 
Gi visas pasaulis žino, kaip 
vokiečiai žudė žmones, tai ir 
šie paveikslai nutraukti gal tų 
žmonių, kuriuos vokiečiai nu
žudė, bet bolševikams prime
ta.

duoti, tai vis vien bus gerai, 
o kuo greičiau, tai geriau, nes 
metai laiko, kaip kunigas 
dėjo šipkartę, bet vis jis 
sulaukia. Tada 
klausia: Ar tiki
moms, ką čia. rodė? Tas drau
gas jam atsakė, kad netiki, 
nes čia viflki nemini apie vo
kiečių žiaurumus, o vokiečiai 
ne vieną ir ne du lietuvius 
nužudė.

Tada kunigas labai supyko, 
suriko, velnius suminėjo ir at
sitraukęs, atsisėdo. Aukų, pa
skelbė, kad surinko $120.

Po to rodė paskutinę filmą, 
kurioje rodė Lietuvos laukus, 
kaip žmonės šieną pjauna ir 
dirba kitus darbus. Baigus fil
mą, kunigas sakė, kad “ne
tikėkite ką jie rašo, (tur būt 
turėjo mintyje progresyvių lie
tuvių, spaudą), kad juos visus 
reikia sudėti i maišą ir pasiųs
ti į Maskvą. Jie velnioniškai 
nesupranta dalykų.”

Kas tai iš publikos padarė 
pastabą, kad “kunigėlis ne
gražiai kalba.” Kunigas į tai 
atkirto, kad jis jau pritrūko 
kantrybės. Taip ir ’baigėsi tie 
jų judžiai.

Matote, jiems Lietuvos žmo- 
apie trys- milionai žmo- 

neapeina. Jie

(T)

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

KATHRYN GRACE 
JOHN WALSH

Borough of 
be consume^.

&

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at ' 5209 
Brooklyn, County 
on the premises.

CARMINE & DOMINICK PASQUENZ.A 
(The Jay Tavern) (T)

and liquor al retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Avenue J, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE 
RL 4310 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law irt 381 .
Brooklyn, County 
on the premises.

JOSEPH

hereby given that License No. 
issued to the' undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

MARGARELLA & 
NICHOLAS DAVELLA 
(The Hoople House)

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 6155 Jias 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 Tayern)

Toliau rodė, kaip pabėgė
liai gyvena Bavarijoj, Ameri
kos okupuotoj zonoj; matėsi 
Amerikos kareivių, rodė, kaip 
pabėgėlių vaikai prižiūrimi, 
kaip daktarai egzaminuoja, 
kad vaikai būtų sveiki, kaip 
jie dėvi drabužius iš Ameri
kos lietuvių prisiųstus, rodė 
didelį chorą, mergaites lietu
viškai apsirengusias.

Baigę rodyti tą filmą, pra
dėjo rinkti aukas. Sąkė, kad 
tiems pabėgėliams 'daugiau 
nieko nereikia, kaip tik pini
gų. Reikalavo aukoti daug. 
Vietos kunigas Lunskis, rink
damas aukas, pamatė progre- 
syvį lietuvį. Matyti, jam tas 
lietuvis nepatiko, nes priėjęs 
sako: Ar tamsta manęs ne
pažįsti ? Ai’ buvai kada pir
miau ant mūsų susirinkimo? 
Kada nori gauti šipkartę į 
Maskvą, dabar ar vėliau ?

Tas žmogus jam atsakė, 
kad bile kada kunigas tą gali

nės 
nių, tai visai 
jiems neduotų nieko, bet jie 
nori šelpti tuos pabėgėlius, 
kurie nuo Lietuvos žmonių 
pabėgo. Kodėl jie gyvena pa
bėgę, jeigu nėra prasikaltę 
prieš Lietuvos žmones? Kodėl 
jie negrįžta 
juos niekas 
nuo grįžimo, 
prasikaltę ir 
teisti.

O kunigas 
tai dėl Jono 
džiai remia

į Lietuvą? Juk 
negali sulaikyti 
bet, matyti, yra 
bijo už tai atsi-

ši p kartę žadėjo, 
P., kuris nuošir- 

progresyvius, ku
ris daug aukavo darbo ir pi
nigų pagalbai Lietuvos žmor 
nių. Matote, tokis žmogus, ku
ris remia Lietuvos žmones, o 
ne pabėgėlius, tai jiems nepa
tinka. Lietuvis.

Marino korpuso komandan- 
tui pastatytieji namai ) 803 
metais, 
niausiu

sakoma, dabar esą se- 
pastatu Washingtone.

(T)

Prieš 50 metų J. V. mari
nai dėvėdavo helmetais su 
iešmo pavidalo galūne, būda
vo panašūs į raguotį.

F. W. Shalins
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6169 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 159-61 
Brooklyn, County 
on

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

(Shalinskas)

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

Funeral Home

the premises.
CARMELLA STANZELLA 
(L. & S. Bar & Grill) (T)

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 3060 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and li<iuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
L*aw at 3222-1 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn. Cpunty of Kings', to be consumed 
on the premises.

MATTHEW MURPHY

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1087 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)

NOTICE is hereby; given that 
RL 4242 has been 'issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control
Law at 123 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. '

ELLEN WALSH, 'ADMIX.

License No. 
undersigned 
retail under

(T)

(T)

84-02 Jamaica Avenue

of 
consumed

&
(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, Borpugh 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

FRANCIS X O’FARRELL 
JAMES KELLY 

____/______
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l4»w at 48 Sand Street, 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. 
RIJ 8439 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 5302 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

NEAL

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

of Kings, to be consumed

LEO MOLLOY (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 1005 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Control 
Grand 
Kings,

Section 107 of tho Alcoholic Beverage 
Law at 362 DeKalb Ave., & 238 
Ave., Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on tho premises.

WILLIAM POULOS 
(Pop’s Rest) (T)

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 1112 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 527 Park Avenuę, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JAMES V. TOSCANO (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4286 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic ^Beverage Control 

at 216 Greene Avenue, Borough of 
klyn. County of Kings, to bo consumed 

on the premises.
ANTHONY FOLIZZI(T) (T).

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

THOMAS WALSH (T)

Nassau Avenue, Borough or

5—BEERADS
NOTICE is hereby given that .License No. 
RL 1003 has been issued to the undersigned 
to sell bcor, 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 consumed 
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 liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1243 Myrtle Avenue, 
Brooklyn, County of Kings', to 
on the premises.

EVERGREEN TAVERN,

NOTICE is hereby given that
RL 6200 has been issued to the undersigned 
to sell peer, wine and Iiquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Juaw at 284 Scholes Street, Borough- of 
Brooklyn, County of Kifigs, to be consumed 
on the premises.

CHARLES V1GUNAS

Borough of 
be consumed

INC.

License No.

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 be consumed 
on the premises.

N FRANK SULENSKI

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

CHARLES B1NDĘRT

Hudson, Mass

pasiusti $10

Valgių ir Gėrimų Įstaigos

Brooklyn, N. Y.

328 Union Avenue
Brooklyn, N. Y
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Tamstos Ateitis Nebloga

ft* ft

Reikalauk tik DEKEN'S OINTMENT

# * *

Kovo 16 d. įvyko L. P. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas. Ap
svarsčius kitus * reikalus prieita 
prie laiškų skaitymo. Pasirodė, 
kad laiškų nėra nei vieno. Dėl 
to kilo diskusijų, nes seniau bū
davo''' susirinkime 
dėl nutarta, kad 
kietai 'saugojami.

Kliubas nutarė
su pasveikinimu Amerikos De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mui, kuris įvyks kovo 30 d., 
Brooklyne, bet delegato neturės.

ALDLD 103 kuopa paaukavo 
$5 tam pačiam tikslui, tai graži 
parama.

po kelis. To- 
laiškai būtų

Kovo 10 d. įvyko mūsų mies
telio naujų valdininkų rinki
mai. Aš ir mano žmona pasiė
mėme baloti!, nagi žiūrime, kad 
reikia trys išrinkti ir tik trys 
kandidatai yra ąnt tos vietos, 
taip ir su kitais kandidatais. 
Mat, miestelio valdininkai tik 
tiek kandidatų padeda, kaip 
reikia išrinkti — tai už juos 
visus ir balsuok!

Išrinktas kelių prižiūrėto- 
jum lietuvis Jonušis. Mano

, , . —4-tas puslapi!
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 

Pirmadienis, Kovo 24, 1947

supratimu, 'būtų gerai, kad LP 
Kliubas daugiau susidomėtų 
viršininkų rinkimų klausimais, 
galėtų vieną paskirti- iš kliubo, 
kuris lankytų miesto viršininkų 
susirinkimus ir ypatingai lai 
ke nominacijų. Tas gal prisidė 
tų prie pagerinimo rinkimų 
tvarkos.

šiemet taksai namų savinin
kams reikės kur kas didesni mo
kėti, negu pirmiau. Gi randų 
pakelti nevalia, tai namų savi 
ninkai jaučiasi nuskriausti.

M. Rimkus sunkiai susirgo 
širdies liga. Jis priklauso prie 
LDS 66 kuopos. 'Daktaras pata
ria ramiai užsilaikyti. Yra pa
žangus 
Laisvės 
greitai

žmogus ir nuolatinis 
skaitytojas. Linkiu 

pasveikti!
Miškų Klajūnas.

J. V. Marinų Korpusas pa
laiko mokyklas 
ruošti specialistus 
važiuotės, ginklų 
radijo, telefono, 
lauko telefonų 
operavimui

nuolatiniai 
motorinės 

ūkvedystes, 
elektros ir 

suvedimui ir

BROOKLYNO LIETUVIŲ

CHARLES VIGŪNAS
284 Scholes Street

Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS
(Raudžius)

RONKONKOMA 
8634

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

telephonf
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Grab or las
Liūdesio valandoje kreipkįtSs pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

$150

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

PALAIKYK JAUNYSTĘ!
Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel VW“ginia7-4499

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

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 i. konvertą ir 
siųsk šiuo antrašu, o aplaikysi didelę dėžę 
Deken’s ^old Cream. Užtikrinam pasek
mes.

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

Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 
kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu- 
mų varginami žmones skundžiasi. Deksnio Galinga 

^/3\Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran- 
lYzrgių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto; šildydama ga- 

’ linga šiluma sunaikins minčtuš skausmus! Sena ir 
X teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 

H i jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Dėsnio 
/ 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-'

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

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

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964
’'HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

MONTREAL, CANADA

Rochester, N. Y

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Wilkes-Barre, Pa.

-tas puslapis---■  —
.aisve—Liberty Lith. Daily * 
Pirmadienis, Kovo 24, 1947

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bučernė ir Groserno. 

Daugelių metų įgyvendintas čia tas 
biznis. Parsiduoda už prieinamą 
kainą. Kreipkitės tuojau. Vladas 
Daukšys, Royal Market, 741 Middle 
Neck Rd., Great Neck, L. I., N. Y.

(68-70)

Mūsų mieste seniau buvo pri- 
skaitoma iki 200 lietuviškų šei
mynų, bet dabar jau tiek nėra, 
dėl to, kad mirtis negailestingai 
retina lietuvių eiles. Kaip at
rodo, tai už kokių 15-kbs metų 
sunku bus surasti lietuvį, kuris 
bus atvykęs iš Lietuvos.

Moterys, tai dar geriau atsi
laiko, bet vyrai, tai atrodo dar 
neseni, tvirti, bet krinta, kaip 
lapai. Antanas Matusevičius 
buvo rokuojamas stipriausias 
lietuvis mūsų mieste ir apylin
kėj, bet ir jį mirtis nuvarė Į ka
pus. Kudurausko sūnus ką tik 
buvo parėjęs iš karo tarnybos, 
išliko gyvas karo lauke, o štai 
dirbtuvėj pagavo elektros srio- 
vė ir atėmė jam gyvastį. Jo 
motina neseniai mirė. Adomas 
Balčiukonis kasė savo daržą, 
virš jo galvos suūžė lėktuvas, 
jis užrietė galvą pamatyti, stai
giai krito ir numirė. Gydytojai 
sako, kad jam gysla nuo širdies 
trūko.

Našlaičiūnai — trys broliai 
sudėjo pinigų, pastate eilę na
mų ir krautuvę ant kampo 
prieš lietuvių bažnyčią, bet 
šiandien jau visi trys yra mirę, 
tik jų žmonos dar šiaip-taip gy
vena. Vėliausia mirties auka 
buvo, tai Marcelė Jazukevičie- 
nė . . .

Kovo 16 d. mačiau nepapras
tus judžius “Hello Moscow” ir 
“Rebirth of Stalingrad.” Taip
gi buvo ir koncertinė progra
ma. Publikos buvo apie 1,200. 
Susirinkę buvo patenkinti, tą 
parodė gausus rankų plojimas. 
Buvo daug ir lietuvių, ne vien 
vietinių, bet iš Philadelphia, 
Easton ir kitų miestų.

Iš LLD 47-tos Kuopos 
Susirinkimo.

Kovo 14-tą dieną įvyko Lie
tuvių Literatūros Draugijos 47 
kuopos susirinkimas. Dalyvavo 
mažai narių, nors buvo svars
toma daug klausimų.

Pirmiausia revizijos komisi
ja davė metinį raportą, kiek 
per metus minima kuopa turėjo 
pajamų, išlaidų ir kiek ižde 
randasi pinigų. Paskiau tapo 
perskaitytas Amerikos lietuvių 
laiškas, katrame kvietė kuopą 
išrinkti delegatus į Trečiąjį De
mokratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimą, įvyksiantį Ame
rikoj. Delegatas buvo išrinktas.

Pusėtinai ilgai tęsėsi diskusi
jos dėl LLD vajaus. Prieita iš
vados darbuotis kiek ir kaip 
geriau būtų galima gauti dau
giau narių, o mažiausia gauti 
nors 10-tį naujų narių.

Jaunam pavasariui artėjant, 
kuomet gamta pradės puoštis 
viliojančiais rūbais, nutarta 
abiem kuopom sykiu rengti pik
nikus.

Po visų tarimų, tęsėsi drau
giška kritika bei diskusijos,.

Taipgi susirinkime turėjome 
svečią amerikoną iš Brooklynę, 
drg. Matą Klimą. Draugas Kli
mas atvyko į Montrealą dirbtu
vės reikalais ir dalyvavo mūšų 
susirinkime.

Nusižudė. \
Kovo 12-tą dieną policija ra

do pasikorusį savo name lietu
vį Dėdonį. Per kelias dienas 
kaimynai pastebėjo jo stuboje 
degančias elektras iy pranešė 
policijai. Atvykusi policija rado 
drapanų kabinete pasikorusį.

Prieš dvi dienas pirm nusi
žudymo išsiėmęs tūkstantį dole-

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D.l7 II

rių iš banko, bet pas jį nerasta 
nė cento, žmoną, dukterį ir sū
nų per kelias dienas buvo išvai
kęs iš namų. Tapo palaidotas 
15-tą dieną kovo.

Atsargiau Su Vežikais.
Kovo 10-tą, francūzų tautos 

moteris išėjo į miestą pasipirk
ti kokių tai reikmenų. Bevaikš
čiodama pavargo. Pamačiusi 
gatve važiuojantį taksį sustab
dė. Mokant pinigus, jis paste
bėjo, kad ji turi daugiau pi
nigų, atėmė iš jos 28 dolerius.

Birutė.

Nors mūsų mieste lietuvių 
organizacijų yra, bet parengi
mų jokių nerengia. Seniau bū
davo ALDLD kuopa, kuriai va
dovauja A. Pranaitis ir Lastau- 
skas, surengdavo nors prakal
bas, ar kokią kitokią pramogė
lę, bet paskutiniu laiku ir ta 
kuopelė nieko nerengia — visi 
miegame. Draugai, pabuskime 
iš miego ir pajudinkime žemę! 
Arba, jau nors patys save pa
sijudinkime! Parodykime, kad 
ir mes dar galime veikti ir tu
rėsime pasisekimo.

Camdenietis.

Argentinos komunistai re
mia Paraguay’aus sukilė
lius prieš diktatorių Mori- 
nigo.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

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.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

PAJ1EŠKOJIMAJ
Pajicškau apsivedimui 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)

AUTOMATIŠKŲ
Sriubų Mašinų Operatoriai. 
Naktiniai šiftai. Viršlaikiai.

Turi mokėti nusistatyti savo darbui.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE., 
HARTFORD, CONN.

(74)

'0 '

"A

Hartford, ConnWORCESTER, MASS

valstiją ir

Philadelphia, Pa

Girardville, Pa.Springfield, Ill
Shenandoah, Pa

4 .

$ 111 $ $ W-t-! i 0» f £ ® tH ! 1 h

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

>J AJįj

Generolas S. S. Vandergrift 
yra 18-tas J. V. Marinų Kor
puso vadas.

Jeigu galėtumėt skaityti japoniškai, sakoma, šis raš
tas jums labai patiktų, nes tai esąs unijos kontraktas. 
Nurašytas pagal CIO Electrical, Radio & Machine 
Workers priimtą kontraktą, šis patarnauja pavyzdžiu 
naujai suorganizuotiems darbininkams, kuriems tebe
trūksta patyrimo.

+ *
60 įvyko klaida,

pasitenkinti 
sukelti del 
Abeko ilgai

Lai būna 
žemelė, o gimi- 

užuojautą ir.lin-
PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

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

(66-67)
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DIE MAKERS
Atviros vietos kompetentiškiems 

vyrams.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOE AVĖ. 
HARTFORD, CONN.

(74)
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PHILADELPHIA, PA.
Rengiame labai puikų koncertu. 

Kovo 26 d., i>o 735 Fairmount Ave., 
šiame koncerte dainuos pagarsėję 
Chicagos dainininkai. Taipgi kalbės 
L. Prūseika. Pradžia 7:30 v. v. Įžan
ga veltui. Laukiame svečių. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės dalyvau- 
ti. — Kom.______________ (68-69)

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

Kryžiui paau-

įstojo viena na- 
i draugystę įsto-

Iš Gcdemino Draugystės 
Susirinkimo.

Kovo 7 d., aptarus visus rei
kalus ir išklausius raportų, bu
vo skaitytas laiškas nuo Demo
kratinių Amerikos Lietuvių 
Centro, kvietimas į trečią su
važiavimą. Laiškas ir užkvieti- 
mas priimtas ir delegatu išrin
ko L. Bekešienę.

Raudonajam 
kavome $25.

I draugystę 
re. Viso šiemet 
jo jau 10 narių.

Numirė du nariai. Augustas 
Petrikas buvo palaidotas lais
vai. Valentą—su bažnyčia. Mi
rė Jono Barono žmona, dar jau
na, 36 metų. Palaidota su baž
nytinėm ceremonijom.

Gedemino Draugystės serga 
šie nariai: Juozas Palapis jau 
3 mėnesiai, kaip serga. A. Use- 
vičienė nusilaužė ranką. Labai 
gaila. Draugam velinam kuo- 
greičiausia pasveikti.

Korespondentė.

Mes turime išrinkę delegatus 
į Moterų, LLD ir Demokratinių 
Liet, suvažiavimą, kurie įvyks 
kovo 28, 29 ir 30 dienose, 
Brooklyne. Dęlegatus išrinko 
LLD 43 kp. ir LDS 7 kp. Dele
gatais yra: P. Mažeika, J. Stan
kevičius ir A. Grigaitienė..

Minėtos kuopos ruošia pas
kaitą apie 400 metų sukaktį 
nuo pirmosios lietuviškosios 
knygos išleidimo. Tai bus labai 
svarbus parengimas, įvyks sek
madienį balandžio 13 d., 3 vai. 
po pietų, Progresyvio Kliubo 
Svetainėj, 325 E. Market St.

Po paskaitai, 6 vai. vakare, 
bus skani Vakarienė. Visi ir vi
sos kviečiami išgirsti taip svar
bią paskaitą ir skaniai pasival
gyti. Senas Wilkesbarielis.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavusy| 
sudarau su ame-^ 
rikoniškais. Rei-'< 
kalui esant ir 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas fcroadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,1

Tel. GLenmore 5-6191

ir Stone Ave. 
Broadway Line

į; Drs. Stenger & Stengęr 
<; Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

LLD 11 kp. susirinkime 9 d. 
kovo likosi priimtas naujas na
rys, kurį prirašė d. S. Janulis. 
Kas liečia “400 Metų Knygos 
Kelias” paskaitos, bei knygų 
parodos, tai atrodo, kad pasi
liks rudenio laikotarpiui, nes 
dabartiniu laiku per daug yra 
prakalbų ir kitokių parengimų. 
Vasara yra piknikų periodas, 
todėl susirinkimas ir paliko, 
kad komisija rudenį paskaitas 
surengtų.

Draugo L. Prūseikos prakal
bos pas mus įvyks 27 d. balan
džio. čia iš kalno visiems prane
šu nepraleisti šios progos, nes 
d. Prūseika jau seniai pas mus 
kalbėjo. Laikas ir vieta bus pa
skelbta vėliau.

LLD ir Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimam pasveikinti 
susirinkimo dalyviai sudėjo 
$15. Po $1 aukojo šie: V. Tra
kimas, J. Kanapkis, V. žytkus, 
B. Mizara, J. Jaškevičius, J. 
Gustaitis, J. J. Bakšys, V. Jau
čius, J. M. Lukas, J. Senkus, L. 
Valončauskas, S. Janulis, A.

Čiaponis, D. G. Jusius ir A. Pil
kauskas.

13 d. kovo, LDS 57 kuopos 
susirinkime buvo skaitytas ii’ 
priimtas laiškas reikale pasta
tymo paminklo Chicagoje ant 
kapo Fredo Abeko. Drg. Abe
kas buvo užmuštas gatvekario 
balandžio 10 d. 1946 m. Kadan
gi d. Abekas buvo žymus veikė
jas ir kalbėtojas Amerikos lie
tuvių pregrosyvių gyvenime, 
todėl daugelis ir Worcester iečių 
jį pažinojo ir „ „ 
ilgai atsimins. Šis susirinkimas 
aukojo $10 iš kasos. Po $1 au
kojo: J. M. Lukas ir D. G. Ju
sius; Po 50c: F. Petkūnas, J. 
J. Bakšys, M. Mickiene, Adelė 
Ridzius, E. Stiega, M. Deksnie- 
nė, IL Janulienč, Frances Skel
ti© nė ir F. Ausejus. Po 25c: P. 
Šiusas ir V. Motejaitis.

Kadangi nėra galimybės dėl 
stokos laiko surengti parengi
mo tame reikale, todėl prisieina 

kas buvo galima 
paminklo draugo 

atminčiai.
J. M. Lukas.

Mylinti vaikus. Paprastas virimas. Guolis 
ant vietos. Atskiras kambarys. Su Paliudi
jimais. $150 j mčnesj. MANSEIELD 6-3478. 
______________________________________ (70)

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS DARBININKĖS x

VAISTŲ PARDAVĖJOS
KOSMETIKŲ PARDAVĖJOS

Gera Alga — Kreipkitės
Whelan Drug Store (

2 Colony Street
MERIDEN, CONN.

(68)

REIKA]
SLEEVERS 1 

PATYRUSIOS P 
Taipgi Viena A( 
EIKOV MANUF

a

MAJOR SHIR
1106 Cunn 

FREELA

LINGOS
R FELLERS z 
RIE MARŠKINIŲ 
lata Operatorės 
ACTURING CO.
r

T COMPANY
ius Street, 
ND, PA.

(70)

SEIMININKE

MAŠINŲ OPERATORES
Milling, drilling, presų darbas. 

Penkių dienų savaitė. Patogi vieta.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

(74)

Iš K. Vilko Gyvenimo 
ir Laidotuvių

Po ilgos ir sunkios ligos kovo 
3 d. mirė veiklus draugas Ka
zys Vilkas, 61 metų amžiaus. 
Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną — Marcelę ii’ artimus 
draugus ir drauges.

Velionis per daugelį metų 
buvo veiklus pažangių lietuvių 
organizacijose, kaip politinėse, 
taip apšvietos, kultūros ir me
no srityj. Ypatingai, jis mylėjo

Bušų streikas pasibaigė, ku
ris' tęsėsi 16 dienų. Darbininkai 
laimėjo pakėlimą algos po. 20 
centų į valandą. Pirma streiko 
gaudavo po 97 centus, o dabar 
gaus po $1.17 į valandą. Bukai 
jau kursuoja, kaip ir pirmiau.

Kaip toliau bus su važiuotės 
kaina, tai nežinia. Iki šiol gau
davo, už $1 kortą visai savaitei, 
du ritinėlius už 15 centų, pini
gais reikėjo mokėti *po 10 centų 
už vieną pravažiavimą, o vai
kai mokėjo 4c.

Streiko laiku sunku vaikams 
buvo pasiekti mokyklas, o dar
bininkams fabrikus, bet tai bu
vo kompanijos užsispyrimas ne
pildyti darbininkų reikalavimų.

% *
Kovo 14 d. mirė Agnė Zirnan- 

tienė, 67 metų. Paliko nuliūdi
me savo vyrą Kasparą, dukterį 
— Adelę, du sūnus — Antaną 
ir Benį. Sirgo du metus, buvo 
sanatorijoj Šv. Jono. Buvo su- 
paraližuota.

Kovo .16 d. mirė Martinas Ka
marauskas, 80 metų. Buvo pa
vienis, angliakasys.
jiems lengva 
nėms reiškiu 
kiu darbuotis.

*
Laisvės No.

ten atspausdinta Juozupas Mei- 
zonas, o turėjo būti Juozupas 
Meironas. Klaidą pataisau.

A. Čekanauskas.

Menama, kad prez. Tru- 
manas planuoja duoti Tur
kijai $100,000,000, o Graiki
jai $300,000,000 karines pa
ramos, girdi, prieš “bolše
vizmo pavojų.’’

ir jo gražius darbus j dalyvauti vaidinimuose ir jam 
sekėsi. Dar gyvendamas Mass, 
valstijoj Veikė organizacijose ir 
vaidino ir ten priklausė prie 
menininkų.

Atvykęs į Conn, 
apsigyvenęs Hartforde, Įstojo Į 
čia gyvuojančias progresyvių 
draugijas ir visada veikliai 
darbavosi, visada nuoširdžiai 
rėmė darbininkišką judėjimą 
aukomis. Jis buvo Laisvės Cho
ro nariu, priklausė prie Sūnų ir 
Dukterų Draugystės ir Lietuvių 
Literatūros Draugijos 68 kuo
pos. Per porą metų buvo LLD 
kuopos organizatorium ir Sūnų 
ir Dukterų Draugystės pirmi
ninku.

Kazys Vilkas palaidotas kovo 
5 d. žmonių susirinko daug, 
kaip draugų, taip ir pažįstamų, 
lietuvių ir kitų tautų žmonių. 
Prie grabo buvo daug gėlių vai
nikų — nuo giminių ir draugų. 
Išlydint į kapus vietos komunis
tų sekretorius J. Baukus pasa
kė atsisveikinimo kalbą. 22 au
tomobiliai pilni žmonių palydė
jo velionį į kapus — Rose Hill, 
Memorial Parke. Ant kapų 
trumpai velionio biografiją 
perbėgo W. Brazauskas, pasa
kydamas paskutinę atsisveiki
nimo kalbą.

Nuo kapų M. Vilkienė pakvie
tė palydovus į Laisvės Choro 
svetainę, kur buvo suteikti sve
čiams pietūs. To pageidavo ve
lionis K. Vilkas ir jo draugė 
troškimą išpildė. Velionies 
draugė pagarbai K. Vilko veik
los paaukavo sekamai: po $10 
Laisvei, Vilniai, Liaudies Bal
sui, Daily Workeriui ir $25 ki
tiems darbininkų reikalams.

Velionis K. Vilkas buvo nuo
latinis Laisvės skaitytojas ir 
geras jos rėmėjas.

Velionis gimė ir augo Lietu
voj, Kauno apygardoj, Zabiš- 
kių kaime. Gyveno ir dirbo ke
lis metus Rygoj, Latvijoj. 1911 
metais atvyko į Jungtines Val
stijas ir kelis metus gyveno 
Mass, valstijoj, o vėliau Conn, 
valstijoj.

Liūdna netekus malonaus ir 
nuoširdaus draugo, ištikimo 
darbininkų klasės rėmėjo! Reiš
kiu gilią užuojautą jo gyvenimo 
draugei Marcelei Vilkienei! Lai 
velioniui būna lengva mūsų 
naujos tėvynės žemelė!

Darb. Klasės Draugas.

Vasario 8 d. tapo uždaryta 
kasykla No. 5, kurią operavo 
Rose Valley anglies kompanija. 
Iš tos priežasties 600 mainierių 
liko be darbo. žinoma, nėra 
naujiena, kad kompanija užda
ro kasyklą, nes šioj apylinkėj 
jau daug anglies kasyklų yra 
uždaryta šiais metais, atimant 
mainieriams darbą. Taip atsi
tiko ir su No. 5 kasykla.

Bet yra tas ypatinga, kad 
kompanijos uždarydamos kasy
klas nuneša darbininkų algas. 
Taip padarė pirmesnės, taip ir 
pastaroji nunešė darbininkų al
gas už tris savaites darbo. In 
kaip atrodo iš unijos lokalo 
viršininkų pranešimo, tai nėra 
vilties mainieriams algas gau
ti, nes kompanija, kuri nuomuo- 
jo tas kasyklas, tai paskelbė, 
kad ji bankrutavo. Gi žemės 
savininkai — Girard Estate, 
tai nenori nei girdėti apie atly
ginimą idainieriams. Pas juos 
į Philadelphią buvo nuvykę uni
jos viršininkai, bet jie sakė, 
kad apsvarstys, kada susirinks 
visi direktoriai. Jau mainieriai 
laukia šešios savaitės, o jokios 
žįnios negauna. ~

Tai matote, kaip atsitinka, 
randavojusi kasyklas kompani
ja paskelbė bankrutą, dabar ir 
žemės savininkai nenori mokė
ti, nes jie sako, kad kiti biznį 
vedė. Atrodo, kad 600 mainie
rių ir jų šeimų liks nuskriausti.

AUTO. DARBININKAI 
REIKALAUJA PRIEDŲ

Detroit, Mieli. — CIO Au
tomobilių Darbininkų Unija 
pareikalavo pakelt valandi
nę algų 23 centais ir puse.

Laisvėj, kovo 18 d., apra
šant Tureikiutės-Leamer susi
lauk imą dukros, yra vardas 
paduotas Caske, o turėjo būti 
—Cacie. Taipgi Ch. Budzins- 
ko antrašas yra ne 443 N. Da
rien St., o 442 N. Darien St.

LDS 34 kp. susirinkimas įvy
ko' kovo 9 d., Miners Hall. Nu
tarta pasiųsti tryls delegatai į 
Atner. Liet. Demokratinį Suva
žiavimą, kuris įvyks 30 d. kovo, 
Brooklyn, N. Y. Išrinkta — 
Stasys Kuzmickas, Vytautas 
Maurukas ir Kazys Naravas.

Minėjimas 400 metu lietuviš
kosios knygos įvyks toj pat sve
tainėj, balandžio 20* d., 2 vai 
po pietų. Visi yra prašomi at 
lankyti į tą taip labai svarbų 
parengimą. Paskaitą, kurią pa
ruošė R. Mizara, skaitys LDS 
34 kp. sekretorius V. Mauru
kas. Visi kviečiami dalyvauti.

Ml
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NwYorko^z/z^feZlniov
Mergina Pasmaugta Jos 
Pačios Kambaryje

M an n fa e- 
Broadway. 

miogkamba-

atradus šei-

Astorijoj, 28-25 34th St..’ 
praeitą penktadienį atrasta 
pasmaugta Norma Kotler. 22 
metų mergina, dirbusi sąskai
tininke Frack vii k' 
turing Co., 1261 
Rasta jos pačios 
ryje, ant lovos.

žmogžudystę
mos kaiminka, kada, eidama 
pro šalį, pamačiusi atdaras 
Kotlerių apartmento duris ir 
pasikvietus kitą kaiminka nu
ėjusios pažiūrėti. Pašaukus 
policiją, pribuvus medikalis- 
kam egzaminieriui, nustatyta, 
kad mergina buvus pasmaug
ta ir kad apie 3 valandos pra
ėjusios nuo jos mirties iki at
radimo.

Jos motina prieš pat tą lai
ką buvusi išėjusi dirbti ir mer
gina buvusi apsirengusi ga
tavai eiti Į darbą. Tėvas, bu
vęs Sing Sing kalėjime už pra
sikaltimus, dabar esąs miesto 
kalėjime, tad policija dalei- 
džia, kad galėjęs būti koks 
požemio kerštinčius, kaltinęs 
jos tėvą išsikalbėjime. Niekad 
nebuvę girdėta, kad mergina 
skųstųsi asmeniškais priešais.

Pakėlimas Kainą 
Pripildė Aruodą

jau 
nio-

Pakėlimas kainų, kaip 
ne kartą praktika parodė, 
kad nebuvo ir dabar nėra dėl 
stokos produktų. Pakelta kai
na nepagimdo daugiau pro
duktų, jeigu jų nėra. Bet tik
riausia pripildo aruodą pre
kiaujančioms firmoms.

šiomis dienomis paskelbtuo
se ’ finansiniuose raportuose 
skaitome, kad Colonial Stores 
1946 metais, panaikinus kainų 
kontrolę, pelnė $1,526,393 ir 
dar pasidėjo $600,000 taip va
dinamą rezervą. Pirmesniais 
metais toji groserių firma bu
vo pelniusi viso tiktai $600,- 
000.

Saugumo taryba Įspėja au
tomobilistus nerizikuoti savo 
ir kitų saugumo atidarinėjimu 
durų į vidurgatvio šoną. Del 
to būna labai daug nelaimių.

Musų Didžiausios Iškilmes 
Jau Šią Savaitę

.------------ ————6-tas puslapis
Laisve—Liberty Lith. Daily *

Pirmadienis, Kovo 24, 1947

VALSTIJOS SEIMELIS IŠSISKIRSTĖ 
PALIKĘS PASKUI SAVE VIRTINE 

ARŠIAUSIŲ ISTORIJOJ BILIĮJ’
New Yorko valstijos seime

lis išsiskirstė atostogoms pra
eitą ketvirtadienį nepriėmęs 
nei vieno darbininkams nau
dingo įstatymo, bet pagaminęs 
visą virtinę priešdarbininkiš- 
kų Įstatymų.

žinovai sako, kad nei vie
nas seimelis nebuvo- pridirbęs 
tiek kilpų prieš mažąjį žmo
gų, kiek pridirbo šis gub. De
wey vadovaujamas ir jo re-, 
publikdnų visiškai kontroliuo
jamas seimelis.

Keli iš Priimtų įstatų
Tarpe įžymiausių, 

prieš darbininkus, 
priimtų ar užgintų 
yra:

Condon-Wadlin bilius, nau
jai priimtas, uždraudžiąs val
dinių įstaigų darbininkams 
streikuoti.

Wilson-Pakula bilius, pa
naujintas, uždraudžia užsira
šiusiems partiniais balsuoto
jais nominuoti nepriklausomus 
ar kitu partijų kandidatus.

Archinal bilius, panaujintas, 
Įgalina prokurorą užslėgti bi
le kurią organizaciją 
jis nuspręs 
priesaiką.

Mokytojų 
jai priimtas,
mą “super-merit” sistemą, ku
rioje mokytojų algų laipsnio 
kėlimas priklausys ne nuo iš
tarnauto laiko, bet nuo virši
ninkų diskriminacijos ar ma
lonių. Juo einant “upstate” ir 
kai kurie New Yorko miesto 
mokytojai gaus biskeli dau
giau algos, bet daugeliui nu
statytos 
mesnės 
sias.

atsuktų 
daugelio 
Įstatymų

ku via
turinčia slaptą

algos bilius, nau
ji m a taip vadina-

skalės algų yra že- 
už dabar gaunamą-

Daug, Mažam Nieko
bu-

Kaltina Jūrininkus 
Juodajame Turguje 

f

Didžiam
Priėmė $671,900,000 

džetą, iš kurio nebus galima 
duoti pragyvenimo pabrangi
mo priedo valstijos Įstaigų 
darbininkams nei reikiamų 
fondų miestų valdžių darbui. 
Bet tuo patimi tarimu komi- 
sionieriams ir kitiems aukš
tiems valdininkams algos pa
keliamos net po $5,000 me-

KVIEČIAME VISUS!

LDS JAUNIMO DALIUSI
SU GRAŽIA MENIŠKA PROGRAMA

ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ

į 
I

29 d. Kovo (March), 1947 i
IMPERIAL PALACE SVETAINĖJE |

790 BROADWAY (Arti Flushing Ave.) BROOKLYN i

Pradžia 8:30 v. vak. Įžanga (įskaitant taksus) $1.00

GROS

EDDIE 
SPARKS

And His*

SILVER
STAR

Orchestra
(Septynių Kavalkų

Orkestras)

Gerbiamieji: Esate kviečia
mi dalyvauti šiame baliuje, 
paremti LDS jaunimo veiki
mą Brooklyne. Tai bus pir
mas didesnis Jaunimo Kuo
pos parengimas per ilgą lai
ką. Jūsų atsilankymas ir ki
tų paraginimas atsilankyti 
bus labai įvertinamas.

Kadangi šiuo laiku įvyks 
dideli suvažiavimai Brook
lyne, tikimės iš kitų koloni
jų daug svečių, kuriuos jūs 
norėsite pamatyti ir su ku
riais norėsite susipažinti.

Visus kviečia
RENGĖJAI

RENGIA LDS 200 (JAUNIMO) KUOPA

BILIETUS galima gauti “Laisves” raštinėje

tams (iki tiek priedo prie pir
miau gautų algų).

Našta Ant Mažiausiųjų
Užgyrė vietinį taksavimą, 

leidžiant miestams sukelti 
$111,000,000 visokiais smul
kiais taksais, kurie paprastai 
sumokami biednuomenės ir 
smulkaus biznio.

Paliko, kaip buvusią, 4 0 
nuošimčių nuolaidą taksams 
nuo pajamų ir 25 nuošimčius 
nuo biznio, šiomis nuolaido
mis turtingiesiems sutaupys 
jų kišeniuose $135,000,000.

Nubalsavo pavesti žmonėms 
nutarti išleidimą $400,000,- 
000 vertės bonų su tokiu pa
tvarkymu, kad jeigu bus nu
tarta bonus išleisti, tam fon
das turės būti sukeltas aptak- 
savimu cigaretų ir uždarbių.

Priėmė “merit rating” pla
ną tvarkymui Unemployment 
Insurance Fondo. Tuo tarimu 
einant, numažins tą fondą su
mai $118,000,000 metams, pi
nigus grąžinant firmoms. Bet 
grąžins ne visiems vienodą 
dalį kiekvieno Įmokėto dole
rio, bet daugiau sumokėjusios, 
gaus atgal didesniais nuošim
čiais.

Paskyrė $135,000,000 pa
skolą užbaigimui statybos tų 
gyvenamų namui projektų, ku
rie jau buvo nuo seniau supla- 
ifuoti, bet nebūtų galėję už
baigti seniau numatytais fon
dais dėl medžiagų pabrangi
mo. Tačiau ir tos sumos neda
vė, tik sutiko leisti piliečių 
perbalsavimui. Reiškia, paža
dėjo duoti, bet užrakino.

Nubalsavo panaikinti vaikų 
priežiūros programą prade
dant spalių 1-ma.

Atmetė Austin-Mahoney bi- 
lių. kuris draustu diskrimina- 
ciją mokyklose, taipgi visus 
kitus prieš diskriminaciją at
suktus bilius.

Kol kas dar paliktas valsti- 
jinis vendų kontroles Įstaty
mas, bet su daug 
kuriuos turintieji 
galėtu išlįsti.

Dėl daugelio tij
rių kiti) panašių bilių organi
zacijos ir atskiri asmenys “te- 
bebombarduoja” gub. Dewey 
su protestais. Mat, jis galėtų 
atmesti (vetuoti), nors numa
toma. kad jis tokiam veiksmui 
nelinkęs. Juk tai jo paties ir 
jo partijos troškimai, jų pa
čių kūdikiai, kurie jau buvo 
numatyti, pageidaujami repu- 
blikonų jau pirm laimėjimų, 
praeito rudens rinkimuose.)

plyšių, per 
ištekliaus

ir kai ku-

Atsiprašome už Klaidą
Kai kada ir geriausi norai 

išeina ne visai taip, kaip rei
kia. Ir tada reikia to paliestus 
asmenis atsiprašyti. Taip bu
vo ir su Juozo Dagio sirgimo 
aprašymu Laisvėje pereito 
šeštadienio laidoje:

Lilija Kavaliauskaitė priė
mė žinią apie Juozo Dagio li
gą. Kuomet ta žinia pasiekė 
raidžiųA rinkėją, tai jis žinią 
berinkdamas, pamanė visai 
apie kitą,asmenį, ligonio sūnų, 
kuris buvo nariu Mokyklėlės 
ir Aido Choro. Taip manyda
mas rinkėjas dadėjo savo 
dvylekį ir tuomi sudarė kili 
kuriems asmenims, o ypatin
gai žinios priėmėjai; Lilijai K., 
nemalonumo.

Už klaidą labai atsiprašo
me ! R.

John Adams, antrasis J. V. 
prezidentas, kartą kariavo 
marinuose susikirtime ant jū
rų 1778 metais.

Marinai buvo iššaukti nu
malšinti kalinius, sukilusius 
Massachusetts valstijos kalė
jime.

Vokietijos juodasis turgus, 
kaip sako spauda, visas šak
nis turėjęs New Yorke, šiomis 
dienomis Brooklyne areštuoti 
8 armijos transporto nariai. 
Juos kaltina, kad jie vaginė
ję ar priimdinėję suvogtas 
nuo dokų prekes, jas suslėp
davę armijos transportuose ir 
j o m is pre k iau davę-pard u od a- 
vę juodojo turgaus prekybai 
V okietijoje.

DARBAS JAM 
APSIMOKĖJO

Harold 
studentas, 
riti Radio 
Kartą - jis 
gražmenų 
atsišaukė,

Harris, 18 metų, 
uždarbiaud avo uše- 

City Music Hali, 
rado $2,300 vertės 
bet pametėjas ne- 

juos atidavė jam.
Su gražmenomis Harris nesku
bino pas merginą, jas parduo
siąs ir pinigus panaudosiąs sa
vo mokslui.

Jau 1916 metais marinų 
korpusas vartojo šarvuočius 
auto. Tie galėdavę eiti iki 
mylių per valandą.
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Mūsų, organizacijų suvažia
vimai ir su jais surištos iškil
mės Įvyks jau gale šios sa
vaitės — penktadienį, šešta
dienį’ ir sekmadieni, kovo 28, 
29 ir 30-tą dienomis ir vaka
rais.

Moterii suvažiavimas bus 
penktadieni.

Literatūros Draugijos — 
šeštadienį, šie abu bus Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
salėj, 280 Union Avė., Brook
lyne.

Ir visomis trimis dienomis 
Piliečių Kliubo salėje bus lie
tuvių Knygos Paroda, suruoš
ta paminėti lietuviškos knygos 
400 metų sukakti, kuri suėjo 
šiemet.

Įėjimas į parodą bus nemo

karnas ne vien tik suvažiavi
mo dalyviams, bet ir visai pu
blikai. Visi Brooklyn iečiai ii* iš 
apylinkių kviečiami atvykti.

Patartina nepraleisti pro
gos. Esame tikri, kad tokio 
rinkinio lietuviškos knygos ir 
spaudos niekas kitas visoje 
Amerikoje neturi ir niekad 
neturės. Ir mes patys niekad- 
daugiau neturėsimo, kadangi 
po šių suvažiavimų paroda 
bus paleista Į kitus miestus, o 
po parodų bus išvežta į Lietu
vą, padėta lietuvių literatūros 
archyve.

Penktadienio vakarą, po 
moterų suvažiavimo, bus de
legačių ir viešnių-svočių ben
dra vakarienė.

šeštadienio vakarą, Impe
rial Palace, 790 Broadway, 
LDS jaunimas ruošia šaunų 
balių-šokius su meniška pro
grama. žinoma, kviečia, lauks 
ir ne jaunimo.

Sekmadienį, 30-tą, visą die
ną, vyks Trečiojo Demokrati
nių Amerikos Lietuvių Suva
žiavimo posėdžiai Grand Pa
radise Ballroom, su nepapras
tai turtinga programa užbai
giamojoje

Taigi, 
vauti. Ir į 
į visas jų 
m i

i čiai.

masineje sesijoje.
visi ruoškitės daly- 
visus suvažiavimus, 
sesijas bus leidžia-

— yra kviečiami — sve- 
Demokratinės organiza

cijos neturi nieko slapto, nie
ko .demokratiškai, pažangia
jai visuomenei svetimo. Vis tai 
liaudies reikalai.

Registruotą Darbo Par
tijos Balsuotoju

a pskaičiavi- 
apskrityse, 

balsuotojais

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

Atsiskyrėlis Rastas 
Miręs Vienišai

Kam nors telefonu prane
šus policijai, kad name prie 
E. 122nd St. ir Fifth Ave., 
New Yorke, policija ras ne
gyvėli, policija nuvyko ieško
ti. Ir iš tikro negyvėlį rado. 
Prie jo priėjo atplėšę lentas 
nuo užkalto namo lango ir 
per langą Įsigavo Į butą.

Numirėlis esąs ten per daug 
metų gyvenęs senukas, Homer 
Collyer, 75 m., buvęs jau ap
akęs ir dalinai paralyžiuotas. 
O jo jaunesniojo brolio^Lang
ley, kuris buvo skaitomas vy
resniojo prižiūrėtoju, visai ne
rado. Kur jis randasi, nuo ka
da ir kaip jaunesnis brolis iš 
namų dingo, niekas negalėjo 
pasakyti, nes broliai buvo at
siskyrę nuo visų žmonių.

Broliai kadaise buvę tur
tingi ir puošniojoj draugijoje 
garsūs, bet prieš 38 metus jie
du užsidarę gyventi vienišai. 
Net Homeriui susirgus, bro
liai atsisakę šaukti daktarą, 
atsidėdami ant Langley prie-, 
žiūros. Tačiau manoma, kad 
tai buvo ne iš biednystės. Spė
jama, kad likę daug turto.

Butas, sakoma, 
visokio 
duoti..

Neoficialiais 
mais atskirose 
Darbo Partijos 
esą užsirašę 280,000 piliečių.
Niekad pirmą tiek daug nebu
vo užsirašiusiti darbiečiais. 
Prieauglis virš 1945 metų yra 
16 nuošimčių. Tuomet užsira
šiusių darbiečiais 
386. ‘ 
285. 
tin is

Po Nauju Managementu
ATIDARYMAS

Bei Pavaišinimo Pare Įvyks

BALANDŽIO 19 APRIL

priverstas
laužo, takai užbarika-

laiko gimus mergytePirm 
rasta palikta namų koridoriu
je. Ji nugabenta j Green point 
ligoninę. Sakoma, ji gyven
sianti, nežiūrint visų nelaimių 
jaunučiame jos gyvenime.

MIRĖ
am-Kazys Aimutis, 65 m. 

žiaus, gyveno ~61-19 —- 79th 
St., Elmhurst, L. L, mirė kovo 
22 d., St. Catherine’s Ligoni
nėje, Brooklyne. Kūnas pa
šarvotas grab. S. Aromisklo 
koplyčioje, 423 Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y. Laido
tuvės Įvyks kovo 26 d 
Jono kapinėse..

Velionis paliko 
žmoną Marijoną, 
Antaną ir Juozą, 
anūką.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius S. Aromiskis.

Sv.

nuliūdime 
du sūnus 
taipgi ir

BROOKLYN*

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SAL.CS dM Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkuf 

ateičių* bu naujausiais |tai*ymaiB.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
349-S59 WiHoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

buvo 
O 1944 m. buvo tik 
Reišk i a, d arb in i n k ų 
susipratimas auga.

Mary Stanelis 
Ligoninėje

Eliabethietė Mary 
randasi St. Elizabeth 
nėję, Elizabeth. N. J. / 
operuota praeitą
Išrodo, kad operacija bus pa
vykusi. Ligonė eina geryn.

Rep.

216,- 
poli-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

VYRIŠKI TOPKOUTAJ 
IR OVERKOUTAI

Speciales 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 pirkaite dirbtu
vėje ir už dirbtuves kainą.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
' BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

Pare Prasidės 7:30 vai. vakaro

Happy Days Restaurante Pares į vykstą kiekvie
ną šeštadienį. Prašome užeiti pasilinksininti.

JUOZAS LUGAUSKAS, Savininkas.

Stanelis 
Ligon i- 

Ji buvo 
/trečiadienį.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y,

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

.... .m i i n'■■■■■............................—............................................. .. ........

B ULOVA!
Didelis.

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

r

DEAN
iš . . I24zs

PATKK1A
. - I2475

CAMMJDGE

*29™
MAUKS

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

, . į




