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KRISLAI Vėliausios
Ir pareiga ir garbe.
Pieperkos liežuvis.
Be ateities ir be vilties.
Prieš audra. *

Rašo A. Bimba

Visokio plauko reakcionie
riai stengiasi apjuodinti tuos, 
kurie gina Jungtiniu Valstijų 
Konstitucijos g a r a ntuotas 
žmonėms teises arba naudoja
si jomis. Tokiu purvu drabsty
siu p a s i ž ymi lietuviškieji 
menševikai iš Naujienų ir Ke
leivio.

v Betgi ginti žmonių teises ir 
laisves yra ne tik garbe, bet ir 
pareiga kiekvieno padoraus 
amerikiečio.

Taip pat ne tik garbė, bet 
ir pareiga naudotis Konstitu
cijos garantuotomis teisėmis.

Kaip greitai kur žmonės 
rebepaiso savo teisių, taip 
greitai jie tampa beteisiais.

Visa žmonijos istorija yra 
liudytoju, jog laisvi žmonės 
yra tiktai tie, kurie už laisvę 
kovoja arba, iškovoję laisvę, 
jie jos nebepaleidžia iš savo 
įlinkų.

Tok i-a mūsų filosofija ra- 
gangaudžiams nepatinka. Mes 

puikiai žinome ir visiškai 
nepaisome.

Pranciškonų Darbininkas 
pkovo 29 d.) idėjo ilgą laiš
ką, kuris būk esąs parašytas 
tūlos mokytojos iš Lietuvos. 
'Tenka pastebėti, kad laiškas 
he jokio parašo. Jis- galėjo 
gimti Draugo arba Darbinin
ko kabinete.

O ką ta pleperka plepa?
Prašau:

“Mūsų rašytojai-karjeristai 
nuodija jaunimą savo raštais. 
Jiems rūpi tik pinigas. Iš viso 
inteligentija nusmukusi.“

IŠ šių trijų sakinių galima 
spręsti, koki nešvarų ir iigą 
liežuvį turi toji Darbininko 
‘ mokytoja’’. O Darbininko re
daktoriams tai kaip auksas: 
bile, mat, tik prieš Lietuvą.

šitos “mokytojos“ sapalioji
mus į skutus sudoroja, pavyz
džiui, kad ir Vytautas Meš
kauskas. Jis rašo Brooklyno 

.Vienybėje (kovo 27 d.). Jis 
pasikalbėjęs su vienu žmo
gum, kuris pasiuntęs 'Lietu
von daug siuntinių. Prašau:

“Iš Lietuvos gavęs Įvairių 
knygų, net plokštelių. ‘Ir ži- 
pai ką — sako jis man — ten 
kultūrinis gyvenimas gana 
gyvas. Tai, ką mes čia orga
nizuojame, tėra, palyginus, 
tik tuščios pastangos’ ”.
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Cleveland o Dirvos redakto
rius Balys Gaidžiūnas, kalbė
damas apie pabėgėlius, rašo: 
“Daug inžinierių, daug gydy
tojų, daug kitokių profesijų 
žmonių.’’

Kur jie randasi, ką jie vei
kia? Vienam kitam, tiesa, pa
vyko neblogai įsikurti, įsikibti 
j gyvenimą.

Bet ar šita lietuviškos inte
ligentijos grupė lošia kokią 
nors rolę mūsų amerikiniame 
gyvenime? Nelošia jokios. Tai 
taip, kaip ir nebuvusi.
* Ot, kas kita, jeigu tie inži
nieriai ir gydytojai būtų nesu- 

*sižavėję Hitlerio galybe ir bū
tų pasilikę su savo tauta, pasi
likę Lietuvoje, jie būtų daug 

* padėję lietuvių tautai užsigy- 
dyti karo padarytas žaizdas, 
čionai jie, kaipo inteligentai, 
neturi jokios ateities.

(Tąsa 4-tam pusi.)

Atskiros tarybinės 
respublikos įgauna 
daugiau savivaldos
Savaimingai tvarkys ekonomiją; 
premjerai įeis j TSRS kabinetą
Maskva. — Žymios pakai- 

; tos Įvyks Tarybų Sąjun- 
i gos vyriausybėje, taipgi 
• santykiuose tarp atskirų 
I tarybinių respublikų ir 
centralinės valdžios. Visų 
pakaitų bendra linkmė yra 
— daugiau autonomijos', 

i daugiau savivaldos atski- 
i roms respublikoms. Nutar
ta visų pirma panaikinti 
centralinės valdžios. Visų 
nių ministerijas, vietoje to 
steigiant platesnės galios 
sritines pramonės ministe
rijas, kurios supuls su at
skirų' respublikų rubežiais. 
0 vietoj industrinių minis
trų, į bendrą Tarybų Sąjun
gos kabinetą įeis atskirų 
respublikų premjerai.

Lietuvos atžvilgiui tas 
reiškia, kad premjeras M. 
Šumauskas taps Tarybii Są
jungos ministrų kabineto 
nariu, tai yra. centralinėje

Fašistines Ispanijos Falanga 
užsidės “darbietišknmo” kaukę
Madridas. — Ispanijos 

valdanti fašistinė partija, 
kuri žinoma kaip Falanga 
(oficialiai ji nesivadina 
partija, o tik “tautos judė
jimu”), nutarė užsidėti dar- 
bietišką kaukę. Falangos 
laikraščiai ir Ispanijos ra
dijas sako, kad laipsniškai 
bus atmestos uniformos, sa
liutai ir visos kitos ypaty
bės, kurios padarė Falan
gą labai panašią į Hitlerio 
nacionalsocialistus arba 
Mussolinio fašistus. Vie
toje to, Falanga tapsianti 
“socialinės sąžinės parti
ja”, kuri, esą, rūpinsis so
cialiniu saugumu, darbo

Musulmoniška mačetė 
atidaryta Waslvngtone
Washingtonas. — Čia ta

po atidaryta pirma mečetė, 
musulmonų bažnyčia. Ja 
naudosis apie 500 Washing
tone gyvenančių musulmo
nų, kurių dauguma yra 
diplomatiniai tarnautojai. 
Mečetė penkis kartus per 
dieną transliuos (iš rekor
do ir per garsiakalbį) žino
mą musulmonišką šauksmą 
į pamaldas “La ilaha illa 
Allah” (Nėra kito Dievo a- 
part Alah. . .. ).

Londonas. Lordų rūmų 
prezidentas lordas Salisbu

ry, kuris skaitomas svar
biu konservatorių vadovu, 
pasitraukė iš visų savo pos
tų. Priežastis: jis užpyko, 
kam valdžia leido kiprie- 
čių arkivyskupui Makario- 
sui apleisti tremtį Indijos 
vandenyno saliukėje.

TSRS valdžioje atstovaus 
Lietuvą, lygiai, kaip bus 
atstovautos Latvija, Estija, 
Ukraina, Rusija ir kitos 
respublikos.

Naujieji patvarkymai 
reiškia, kad atskiros res
publikos savaimingiau tvar
kys savo ūkinius reikalus, 
taipgi bendrai, kad res
publikos loš svarbesnę rolę.

Bus lengviau turistams
Tuo pačiu laiku praves

tas finansinis patvarky
mas, kuris atsilieps į tu
rizmą. Pakeista rublių ver
tė sąryšyje su kitų saliu 
valiutomis. Dabar dešimt 
rublių įeią į vieną dolerį 
(panašiai, kaip į dolerį įėjo 
dešimt litų). Tas reiškia, 
kad amerikiečiui dabar bus 
daugiau negu perpus pigiau 
keliauti į TSRS, negu buvo 
iki šiol.

žmonių reikalais ir t. t.
Vienas Franco ministras 

net išsireiškė, kad Falan
ga taps “panaši i Britanij- 
jos Darbo partiją”.
New Yorkas. —Anti-fašis- 

tiniai Ispanijos tremtiniai 
čia sako, kad negali būti 
mažiausios abejonės, kad 
taip vadinamos “pakaitos” 
Falangoje yra tiktai nau
jos kaukės užsidėjimas. Fa
šistai mato, kad Ispanijoje 
viešpatauja vis didesnis ne
pasitenkinimas darbo žmo
nių tarpe, ir jie todėl ban
do nuduoti, kad jų partija 
-tampa darbo žmonhj užta
rėja.

Anita Carroll 
rasta užmušta
Teheranas. — Buvo ma

nyta, kad banditai kidne- 
pino amerikietę Anitą Car
roll ir planuoja ją parduoti 
kaip vergę Saudi-Arijoje, o 
gal patys ją pasilaikyti. Bet 
pasirodė,' kad jie ją užmu
šė, 'lygiai, kaip jos vyrą ir 
kitą amerikietį.. Jos lavo
nas rastas ir jau pargaben
tas Teheranan.

Mrs. Carroll ir jos vyras 
bei kitas amerikietis tapo 
praeitą savaitę užpulti ban
ditų gaujos netoli Pakista
no rubežiaus. Irano polici
ja sako, kad keliolika ban
ditų gaujų veikia Irano kal
nuose ir dykumose, kad 
tie banditai pragyvena vien 
iš plėšikavimo.

Budapeštas. — Kadaras 
ir kiti delegacijos nariai su
grįžo namo iš Maskvos.

Pasaulio 
naujienos

Jakarta. — Visokie be- 
kraujai pučai, kurie pas
kutiniu laiku vystėsi įvai
riose Sumatros dalyse, da
bar surimtėjo — Pietinėje 
Sumatroje, kuri yra žiba
lo versmių centras. Sukili
mas dabar ginkluotas. Ne
pranešama apie mūšius, bet 
sukilėliai užėmė tam tikras 
strategines pozicijas., tuo 
tarpu, kai eilė karininkų 
lieka ištikimi Sukamo val
džiai.

Jeruzalė. — Atsakydami 
į Nasserio pareiškimą, kad 
Egiptas praleistų Izraelio 
laivus’ pro Suezą, jeigu Iz
raelis leistų arabams trem
tiniams grįžti, izraeliečiai 
jau atsakė, kad jie pasiren
gę užvesti derybas šiuo 
klausimu.

Teheranas. — Amerika 
nutraukė visą ekonomine 
pagalbą Pietrytiniame I- 
rane, kur banditai užmušė 
tris amerikiečius.

Išlaisvintas,-ir 
vėl bus teistas
Leavensworth, Kan. — 

Gus1 Hali, vienas pirmųjų 
11 komunistu nacionalinio 
komiteto narių, kurie tapo 
nuteisti dar 1949 metais, 
išėjo praeita, savaitgalį iš 
kalėjimo. Jis išvyko Cleve- 
landan, kur gyvena jo žmo
na ir vaikai. Hali sėdėjo 
kalėjime penkerius su puse 
metų. Mat, po nuteisimo 
1949 metais jis pasidarė po- 
litiniu*- tremtiniu, nuvyko 
Meksikon, bet’1951 metais 
tapo suimtas.

Dabar šio mėnesio 15 d. 
prieš jį vėl bus keliamas 
kaltinimas, šiuo kartu ne 
už konspįravimą, bet už 
“ejlinj' priklausymą Komu
nistu partijai”. Jis dabar 
randasi po $5,000 kaucija.

Gettysbmgas. — Policija 
praeitą savaitę sulaikė pre
zidento Eisenhowerio 'auto
mobilį, kuris važiavo 70 
mylių per valandą greičiu 
vieškeliu, kur leista važiuo
ti 'tik 50 m. greičiu. Kai po
licininkai sužinojo, kad su
laikė prezidentą, tai leido 
automobiliui tęsti tuo pa
čiu greičiu, bet neleido jį 
sekusiems laikraštininkams 
taip greit važiuoti.

Bonnia. — Į Vokietiją su
grįžęs socialdemokratų va
das Ollenhaueris sako, kad 
Vak. Vokietija ir Izraelis 
turėtų užmegsti diplomati
nius santykius. Ollenhau
eris' lankėsi Izraelyje kaip 
tenykštės socialdemokratų 
valdžios svečias.

Jungtinės Tautos. — Vy
riausias Amerikos delega
tas Jungt. Tautose Lodge 
išvyko Europon.

Italija, Vokietijai 
ir eilė kitu šalitįi 
jau naudosis Suezu
Bet Franeūzija, Britanija ir 

Amerika dar vis už boikotą... K.
Kairas. — Visa eilė kraš

tų, tarp jų tokie Vakarų 
sąjungininkai kaip Italija 
ir Vakarų Vokietija, jau 
sutiko naudotis Egipto ka
nalu ir mokėti pilnai egip- 
tiškai kanalo administraci
jai. Kaip žinia, socialisti
niai, neutralistiniai ir Azi
jos-Afrikos bloko kraštai 
jau seniai pripažino Egip
to teisę tvarkyti Suezą.

Bet Britanija, Francūzi- 
ja ir Amerika dar negali 
susitaikyti su mintimi, kad 
patys egiptiečiai tvarko 
kanalą. Tie trys kraštai dar 
vis stoja už Suezo boikotą. 
Amerikos ambasadorius 
Hare atėjo į užsienio reika
lų ministeriją ir įteikė tam 
tikrą protesto notą. Notoje 
sakoma, kad Egiptas lau
žo praeities, susitarimus, 
paimdamas tvarkymą pil
nai į savo rankas. Esą, tas 
laužo senąjį Konstantinopo
lio susitarimą. ,

---------------_------------ j——------------------- -  - _______

Nori deportuoti asmenį, nors jis 
atvežtas čia kaip 3 metų vaikas
Chicago. — šeši Teisin

gumo departments agentai 
staiga suėmė Steve Tanda- 
ricą, gerai Chicagoje žino
mą unijų veikėją. Tandari- 
cas buvo vienas pirmųjų 
plieno darbininkų organiza
torių ir dabar jis darbuo
jasi Oil, Chemical and Ato
mic Workers Unijoje, ku
ri priklauso prie AFL-CIO. 
Jis dirba Harrison and 
Walker Refractories fab
rike.

Ispanijos pilietinio ka
ro metu Tandaricas kovojo 
amerikiečių Lincolno var
do batalijone tarptautinėje 
brigadoje. Kuomet jis 1939 
metais grįžo Amerikon,

Francūzų generolas pasitraukė, 
protestuodamas prieš žiaurumą
Paryžius. — Gen. Bollar- 

diere, kuris komandavo 
francūzų kąrinems jėgoms 
Rytiniame Alžyre, atsista
tydino. Jis pareiškė, kad 
negali toliau eiti tokią tar
nybą, nes francūzų armi
ja atlieka nepaprastus žiau
rumus prieš alžyriečius. 
Gen. de Bollardiere pareiš
kė:

“Mes kovojome prieš na
cius ir jautėme jiems bai
sią neapykantą ir panieką, 
nes jie kaip okupantai mū
sų krašte elgėsi kaip bar
barai. Dabar mes Alžyre 
elgiamės lygiai taip, o kar
tais net blogiau. . . ”

Rašytojas Schreiber, “F 
Express” redaktorius, ku
ris tarnavo neseniai Alžyre 
kaip leitenantas, paskelbė 
straipsnių eiklių apie žiau-

( v I

Tuo tarpu šešių laivų vir
tinė jau praplaukė visą ka
nalą.

Kaslink Izraelio laivų, 
tai prezidentas Nasseris 
pareiškė, kad Izraelio lai
vams nebus leista plaukti 
pro kanalą, kol Izraelis ne
leidžia grįžti į savo senas 
gyvenimo vietas kokiam 
milijonui arabiškų tremti
nių, kurie buvo priversti 
apleisti Palestiną.

Izraelis atsako, kad jis. 
neleidimą naudotis Suezu ir 
Akaba skaitys “karo aktu 
ir elgsis atitinkamai”.

Gazos srityje Jungtinės, 
Tautos tuo tarpu davė lei-1 
dimą vietiniams arabams, 
kurių dauguma yra pales
tiniečiai, organizuoti savo 
policinius dalinius, kurie 
veiks šalia J. Tautu dali
nių. Pačių egiptiečių kari
nių dalinių Gazoje dar nė
ra.

prieš jį pradėta deportavi
mo procedūra. Nors . jis 
atvežtas šion šalin iš Jugo
slavijos kaip trijų metų 
vaikas, valdžia surado vi
sokių legališkų formalumų, 
kad jis gyvena čia nelega
liai.

Valdžia dabar nutarė jį 
tuojau deportuoti Jugo
slavijon. Jo advokatas Da- 
ronats.y išgavo teismini ati
dėjimą ik šio penktadienio. 
Tuo tarpu visokios pažan-
gios organizacijos ir asme 
nys siunčia protestus Chi 
cagos imigracijos direkto 
riui Robinsonui, reikalau 
j an t nedeportuoti Tandari 
co.

rumus Alžyre. Jis aprašo, 
kaip policija ir karinė žan
darmerija kankina suim
tus alžyriečius, degina jų 
padus, elektros aparatais 
spaudžia lytinius organus, 
kabina už kojų galva žemyn 
ir baisiai muša ir t. t. 
Schreiber sako, kad tokie 
aktai turėtų sukelti visos 
francūzų tautos didžiausią 
pasipiktinimą.

Praeitą savaitgalį Pary
žiuje įvyko dvi demonstra
cijos: komunistai ir kiti 
anti-fašistai surengė didelę 
demonstraciją, kurioje pro
testuota prieš nacinio gen. 
Speidelio atvykimą Pary
žiun. Speidelis, kaip žinia, 
tapo NATO pėstininkų jė
gų komandierium Centra
linėje Europope.

Kita demonstracija buvo

Gvveninias
•/

Lietuvoje
Praeitis ir dabartis

Kėdainių, apylinkėje
Kėdainiai. — Derlinga 

vidurio Lietuvos lyguma. 
Todėl ir prisirinko apie Kė
dainius dvarų, kaip krank
lių. Viso rajono buvusių 
turčių neišvardinsi. Grafai 
Totlebenas, Zabiela, Van- 
dzegolskis, Rimavičius, 
Mulkevičiai.
Vienas -erdviausių buvusio 

dvaro kambarių kimšte 
prisikimšęs žmonių. Biblio
tekos vedėjo Malinausko 
pirštai mikliai bėgioja a- 
kordeono klavišais. Ving
riai, džiaugsmingai prita
ria klarnetas.

Dar vienuolikta valanda 
ryto, bet du trečdaliai apy
linkės. gyventojų spėjo bal
suoti ir dabar linksminasi.

Štai broliai Lukoševičiai. 
Kolūkiečiai mėgsta darbš
čius žmonės, o Lukoševičiai 
— vieni iš darbščiausių. 
Mečys kolūkiui trobesius 
stato, Liudas lauke nepra
lenkiamas darbininkas. Ati
tarnavęs kariuomenėje ru
deniop ir Algirdas stvėrėsi 
žagrės. Už pernykštį dar
bą šeima parsivežė 4 tonas 
grūdų, pašarų, cukraus, iš 
kasos atsiėmė pustrečio 
tūkstančio rubliu. Tiek 
neišrinksi iš 9 .hektarų pel
kės, kuriuos, skirstantis į 
vienkiemius., Lukoševičiams 
atrėžė smetoniniai žemės 
reformininkai, vietoje kai
me turėtu 4 hektaru smėlė
to molyno.

Klaipėdos krašte su 
lėktuvais tręšiama

Klaipėda. — Papildomai 
tręšti žiemkenčius ir dau
giametes žoles tarybiniams 
ūkiams, kasmet padeda ci
vilinės aviacijos lėktuvai. 
Dėk šiltos žiemos šiais me
tais tręšimas pradėtas me
nesiu anksčiau, ęegu per
nai. Libartų tarybiniame 
ūkyje iš lakūno Pauliukevi
čiaus valdomo lėktuvo jau 
patręšti pirmieji 50 hektarų 
žiemkenčių. Šiemet čia 400 
hektarų žieminių kultūrų 
bus patręšti iš lėktuvų.

Degučių pavadinimas 
dabar jau netinka. . .

Vilnius. — “Tiesos” ko
respondentas E. Uldikis 
rašo iš Degučių, Zarasų Ra
jono :

— Paseno jau mūsų apy
linkės pavadinimas. Degu-* 
čiai — kilę iš “deguto”, 
žodžiu, tamsuoliu kraštas. 
Tokie mes ir buvome anks
čiau. Laikraštis mums bu
vo retenybė. Daugiau kaip 
pusė valsčiaus gyventojų 
net pasirašyti nemokėjo, tik 
kryželius braukydavo. O 
dabar? Dabar ir su žiburiu 
apylinkėje nerasi beraščio 
žmogaus.

pro-karinių elementų, fa-* 
šistų, kurie reikalavo griež
tesnio karo Alžyre. Šie de
monstrantai išmušė laik- 
raščio‘TExpress” langus.
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Gerbiamieji! Liepos 30 dieną įvyko teismas. Vietos 

spauda ir radijas išpūtė teismo eigą labai perdėtai. . . 
Užsibaigus procedūrai, tuojau advokatas pateikė apli
kaciją “for suspension”. Užmokėjau $25 ir teisėjas pa
sakė, kad jis peržiūrės visą/dalyką ir tuomet praneš 
nuosprendį. . . Geriausi linkėjimai visiems!

Apyaušrio dalia
R. žlčKYTfe

ji

Žagarės bažnyčios 
kaip tik ir turi 
rūsčia priesaika

V. PAUKŠČIO BYLA baigėsi tuo, kad jis buvo pa
liktas ramybėje. Tie tąsinėjimai ir teismai jam lėšavo 
nemaža (pinigais ir sveikata).

Tuomet jis ir vėl rašinėjo Laisvei ir Vilniai. Savo 
pamėgto žurnalisto darbo jis neatsisakė iki paskatinio 
susirgimo, nuo kurio V. Paukštys mirė.

Paukštys parašė eilę publicistinio turinio knygų. 
Jis per visą savo amžių yra parašęs tūkstančius ilgesnių 
ir trumpesnių straipsnių. Jis yra išvertęs nemaža ir gro
žinės literatūros kūriniu.

Tenka pridėti dar ir tai: kai tik V. Paukštys pasie
kė Ameriką, jis rūpinosi pasilikusiais, caro kalėjimuose 

Darbininkų judėjime jis praleido 50 laikomais Lietuvos darbininkų judėjimo veikėjais: V. 
metu, o darbininkiškai spaudai dirbo pei- apie 45 metus. Kapsuku, Z. Angariečiu ir kitais; rūpinosi jų išlaisvini- 

Jis dalyvavo 1905-1907 metų Rusijos revoliucijoje, mu. Tuo reikalu Paukštys susirašinėjo su Felicija Bort- 
sėdėjo cariniuose kalėjimuose; vėliau, gręsiant ilgesnių kevicien^, tuomet gyvenusia ir veikusia Vilniuje.

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

VIENERI METAI BE VINCO 
PAUKŠCIO-CIBIRO

BALANDŽIO 2 DIENĄ sukako vieneri metai, kai 
mirė Vincas Paukštys-Čibiras.

žurnalistas-
laikraštininkas.

Amerikon.
Per apie 16-ką metų jis dirbo Laisvės redakcijoje, 

per kai kuri laiką ėjo atsakomingojo redaktoriaus parei
gas. Vėliau, dėl nesveiktos pasitraukęs iš redakcijos, 
jis nenutraukė ryšių su mūsii laikrąščiu: nuolat rašė, 
nuolat bendradarbiavo, po straipsniais pasirašydamas 
visokiais slapyvardžiais, bet dažniausiai švenčioniškio.

Be laikraštinio darbo, V. Paukštys ėjo įvairiose or
ganizacijose atsakomingas pareigas; jis mėgo vaidinti ir 
dėl to daug kartų dalyvavo scenos darbe, atlikdamas 
svarbias roles įvairiuose scenos veikaluose.

žodžiu, V. Paukštys buvo plataus masto veikėjau, ir- 
publicistas. . ,

Žymėtina tai, kad šis žmogus buvo persekiotas, ka
lintas jam esant Lietuvoj ir Latvijoj, o po 50 metų su
silaukė to paties ir čia, Amerikoje. Senatvėje ( jis. mirė 
sulaukęs 76 m. amžiaus) reakcionieriai V. Paukštį per
sekiojo, stengdamiesi išdeportiloti. Bet piktas užmojis 
jiems nepavyko!

Kai kuriuos ano meto F. Bortkevičienės laiškus jis 
yra išlaikęs iki savo mirties. Tie laiškai, beje, šiandien, 
rodosi, yra Istorijos muziejuje Vilniuje.

R. M.

Geras prez. Eisenhowerio 
nusistatymas

Ateina žinių iš Washing
ton o, kad prez. Eiserihow- 
eris yra rimtai nusistatęs 
daryti biznį su Lenkija, Če- 
kslovakija ir kai kuriomis 
kitomis socialistinėmis ša
limis. Pagirtinas šis prezi
dento nusistatymas.

blogai, kad
“zapalenija”-
dar tebevargina daugumą

karo

Su V. Paukščiu pradėjau susirašinėti 1917 metais, 
kai ėmiau dažniau rašyti Laisvei, o 1919 metais su juo 
susipažinau asmeniškai.

Buvo laikų (pav., t. v. “sklokos” laikais), kai jis gal 
būt ant manęs ir kitų ir papyko, bet tai buvo neišven
giama. Susitarti su V. Paukščiu visuomet buvo gali
ma. Jis niekad nesipūtė, nesistatė dideliu, viską žinan- v • cm.

Parašys jis, būdavo, Laisvei straipsnį ar pastabą, 
prie jų visuomet pridės trumpą raštelį:

“Draugai! Jei tiks, sunaudokite, o jei ne — gurban”.
Kai kada tekdavo jo tą ar kitą pastabą bei straips

nį taisyti, kai ką išbraukiant, kai ką biskelį kitaip, prave
dant. Niekad V. Paukštys dėl to nepykdavo, o dar, pro
gai pasitaikius, pasakydavo: gerai, kad taip padarėte!

Iš V. PAUKŠČIO LAIŠKŲ
Nedaug pasiliko pas mus V. Paukščio laiškų. Ilgų 

laiškų jis ir nerašydavo; visuomet taikydavo pasakyti, 
ką turi, trumpai ir aiškiai. Žemiau paduosiu kai kurias' 
iš jo laiškų ištraukėles.

Lapkričio 19, 1951
Mielas Drauge Rojau: Dėkoju už laišką ir suteiktas 

žinias. Labai gerai, kad koncertas pavyko. . . Pas mus 
reakcija didesnė, negu didmiesčiu,ose. . . Asmeniškai pas 
mus nieko naujo, šiaip taip kojas velkame, nors ir paste- 
nedarni. Mane per Laisvę metais pajaunijote, jau pradė
jau septyniasdešimta antims. Ir kiekvieneri metai vis 
daugiau slegia prie žemės. Paukštienė irgi kvaksi, ran
ka nors geresnė, bet toli gražu nuo pilno pasveikimo. 
Aš dar keturis pusdienius į savaitę dirbu, tas irgi pri
sideda prie pavargimo. Todėl ir su rašymu nesiseka...

Ronų partijos senato ma
žumos vadas, reakcininkas 
sen. Knowlandas griežti 
priešinasi davimui Lenkijai 
prašomos paskolos $300,- 
000,000 ir nenori biznio su 
socialistinėmis šalimis. Ta
čiau senate dauguma stoja 
už prezidento nuomonę ir 
manoma, kad prezidentas 
gaus senato užgyrimą davi
mui Lenkijai paskolos ir ve
dimui platesnio biznio su 
Lenkija. Bet manoma, kad 
paskola bus daug mažes
nė negu prašoma, gal bus 
tik apie $50,000,000. Vis- 
tiek gerai, jau pradžia pre
kybos, žingsny s tolyn nuo 
šaltojo karo.

Senatorius Allen J. Ellen- 
der pranašauja, kad sena
tas dauguma balsų panai
kins uždraudimą prekybos 
su socialistinėmis valstybė
mis ir jis sakė: “Aš manau, 
kad tai yra išmintingas da
lykas, padrąsinimas dau 
giau prekiavimo ir tarptau
tinių pasikeitimų tarp mū
sų šalies ir tų žmonių”. Jis 
turi mintyje Lenkiją, čeko* 
Slovakiją ir kitas socialis
tines valstybes. Toliau jis 
pareiškė: “Aš manau, kad 
tas duos daugiau naudos 
del pageienimo santykių ir 
išvengimui karštojo karo 
negu bilei kuri iš multa-bili- 

i užsieniams 
” Labai

senatorių. Nevykstant šal
tajam karui, daroma karš
tojo karo desperacijų tokių, 
kaip Suezo kanalo klausi
mu, Vengrijos incidentu ir 
plačiau Vidurinių Rytų san-

Rugsėjo 12, 1952
Drauge! Siunčiu keletą pastabų. Matau, kad Lais-; 

vėje jau turite naują, pastabininką. Per tūlą laiką, nieko 
nerašiau. Viena, vasarą oras labai šiltas, o dar padirbė
jus pusdienį dirbtuvėje, pailstu ir ūpo nėra ką nors I joninių-dolerių 
parašyti. Antra, pastaruoju laiku sveikata pašlijo, tai gelbėti programų, 
vėl nemiela nei skaityti, nei rašyti: . . Jau antras mėnuo/ teisingas pareiškimas, 
kai nedirbu, sveikata neleidžia. . .

Laikas ir labai laikas mū
sų valdininkams įsigerti 
ramunėlių arbatos, išsimie- 
goti ir atsikratyti šaltojo 
karo “karštligės”. Šaltasis 
karas yra Harry Trumano 
padaras, reiktų jį ir palik
ti Trumanui.,

Amerikos žmonės nori i 
daugiau darbų, nori taksų P'; 
sumažinimo, reikia preky
bos su. plačiuoju pasauliu. 
Šaltojo karo pasekmė yra 
infliacija, ir ji mus už
smaugs, jei nesiimsime bū
dų taikiam tarptautiniam 
sugyvenimui ir laisvai pre
kybai.

Linksma girdėti, kad se
nate jau reiškiasi stiprus 
judėjimas už apkarpymą 
užsieniams pagalbos fon
dų ir už platesnę prekyba 
su užsieniais. Jei būtų duo
ta paskola Egiptui, kaip 
jau buvo pradėta tartis, tai 
nebūtų, kilęs Suezo kanalo 
skandalas, visai bereikalin
gai pralietas žmonių krau
jas ir Amerika su Egiptu 
būtų sau, gražiai dariusios 
biznį. Indija taipgi norė
tų platesnį biznį vesti su 
Amerika, bet ir jai tuojau 
brukamos šaltojo karo su
tartys ir dėl to biznis pai-

(Tąsa)
Stipriau demaskuoja tikrą- 
dvašiškijos veidą aktorius 

Siparis Klebono Gėriko vaid
menyje. Ypač ryški scena, kai, 
kraujuje paskandinus sukili
mą, dar tebeaidint valstiečių 
raudoms, klebonas Gėrikas 
ima svajoti apie laisvą prelato 
vietą Vilniaus kapituloje. Bet 
reikia pripažinti, jog šis ga
bus ir gilus aktorius kai kur 
nukrypsta į šeržą (pavyz
džiui, scenose ant kalnelio).

Režisieriaus kūrybinė min
tis ryški ne vien atkuriant pa
grindinius išnaudotojų klasei 
atstovaujančius ' personažus, 
vystant jų charakterius. Eilė 
sceninių detalių, kurių nenu
mato dramos autorius remar
kose, režisieriaus R. Juknevi
čiaus rankose tampa išraiš
kingomis sceninėmis priemo
nėmis, pagilinančiomis išnau
dojimą demaskuojančias idė
jas. Kad ir pirmasis dramos 
veiksmas. Scenoje visiška tam
sa. Staiga ant uždangos išryš
kėja skaičiai 1769 metai, čia 
pat išryškėja grandinės ir juo
da vienuolio figūra. Perblyš- 
kęs, neramus, klastingai blyk
čiojančiomis akimis vienuolis 
dairosi, tarsi išgirdęs kažką 
siaubingo. Ir tartum įprasmin
dami jo siaubą, visų išnaudo
tojų siaubą, scenoje ima ryš
kėti pirmieji rausvi apyaušrio 
spinduliai, pirmasis gandas 
apie beartčjantį sukilimą...

Simboliškai, šykščiomis prie
monėmis jau pačioje veiksmo 
pradžioje nusakonia dramos 
esmė. Savitai režisierius papil
do dramą ir įvesdamas naujus 
personažus, kurdamas atski
ras miząscenas, drąsiai pa- 

i naudodamas teatrinį sąlygotu
mą.

Nauji režisieriniai spren
dimai padėjo spektaklyje gi
liai pavaizduoti siužetines li
nijas, kurios įprasmina ir pa
teisina valstiečių sukilimo mo
tyvus. Tačiau B. Sruoga, rašy
damas šia drama, nesiekė.

|tikslo vien demaskuoti išnau- 
įįcĮotojiškų klasių moralinį vei- 

Jis siekė pavaizduoti visų 
pirma “lietuvių tautos vargo 
žmonelių herojizmo emoci
jas“. Kiek, ryškūs spektaklyje 
kaip tik -šie pagrindiniai Lie
tuvos valstiečių išsivadavimo 
kovų, motyvai ?

Atkurdamas scenoje vals
tiečių paveikslus, išryškinda
mas jų kovą prieš feodalinę 
priespaudą režisierius neturė
jo gausios dramaturginės me
džiagos. “Apyaušrio daboję“, 
kaip ir ankstesnėse B. Sruogos 
istorinėse dramose, I
j u n ta m a i d e a 1 isti n i o 
traktavimo įtaka.
plačiosios valstiečių masės, jų 
nuotaikos dramoje tampa lyg. 
iliustracija romantiniame pla
ne piešiamiems Dalios Radvi
laitės žygdarbiams. Valstiečių 
paveikslai, masines scenos 
dramoje vaizduojamos blan
kiomis spalvomis. Silpnai iš- 
jyškinti, psichologiškai ne vi
sur giliai matyvuoti ir -atskilų

aiškiai 
istorijos 
Liaudis,

Birželio 17/ 19t>3
Gerbiamieji! Pas mus naujienos nepergeriausios. Va

kar mane areštavo kaipo nepilietį ir savu laiku priklau-' 
siusį prie partijos. Randuosi po užstatu. Bus teismas- 
dėl deportacijos. ... <

• ą Birželio 26, 1953
Brangus Drauge! Teismas buvo paskirtas 3Ū d. bir

želio. Reikėjo greitai ieškoti gynėjo. Kreipėmės prie.;., 
tūlo kainojo,’ bet jis pasakė, kad čia reikalingas ad-.Į J ? r

Pagalvokime kiek bilijo
nų dolerių mes sukišome 
Čiang Kai-šekui, o naudos 
iš to turėjome tiek, kiek iš 
ožio vilnos. Biznį t darant 
su užsieniais Amerika gaus 
pinigų, mūsų gyvenimas 
palengvės. O kenišant bili
jonus dolerių ginklavimui

į, mūsų valdžia 
tūri lupti savo žmonėms po 
devynius kailius taksais su
kūlimui tų pasakiškų su
mų, kurias išžarstomos už
sienių militarineį pagal-' 
bai.

Advokatas sakė, kad teismas bus pabaigoje liepos• . ,su ^k°sl°vakijcv
Mr pradžioje rug]>iūčio. Laike teismo ar klausinės daū- ir Lenkija, su Kinija ir ki- 
giau, ar tik pakartos tuos pačius dalykus, , kuriu klausi-kastais reikia gerinti 

“ ' /; ./ i-’ santykius daryti biznį. .1
2 pusi. Laisve (Liberty) Antr.’, •’ balandžio • (April) 2, 19571 BizhiŪi' rinkų Amerika - tll-

vokatas, kuris praktikuojasi toje srityje ir davė net 
trijų adresus. Vienas pareikalavo tūkstanties dolerių. 
Kuomet atisakiau tiek mokėti, tuomet jis davė kitą, ku-: 
ris sutiko už $525.00. Tuojau teismų atidėjo mėnesiui lai-; 
ko, nes (advokatas) pasakė negalįs taip greitai prisireng ; 
ti. .

***•

’i įi', f*#;’*

i.

rinka Amerikos produk
tams.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris gerai daro užvesdamas 
pasitarimus su Lenkija del 
platesnės prekybos. Linkė
kime jam gero pasisekimo, 
o labiausiai reikia palinkėti 
jam geros sveikatos. Kaip 
girdėtis, sveikata, po sun
kiųjų operacijų, vis dar te
besi u buo j a.

Pranis Papilietis

Jakarta. — Suwirjo jau 
suorganizavo Indonezijos, 
kabinetą. Komunistai į jį 
neįeina. Smulkmenos apie 
naująjį kabinetą dar ne
praneštos.

Prag a. če'koslovaki j a
ir Kini j a pasii’ašė ekonomi- 
nę sutartį.

Paugos ir kitų herojų poel
giai. Tačiau, jeigu atkuriant, 
Tyzenhauzo, Masalskio, Naf- 
talio ir kitų išnaudotojų pa
veikslus gausiu režisieriaus, 
kūrybines minties, naujų sce
ninių sprendimų, jei kiekviena' 
mizanscena pagilina, paryški-. 
na kiekvieną šių personažų,, 
atskleidžia jų vidinį turinį, tai' 
vystant valstiečių sukilimo mo
tyvus,' atskleidžiant sukilimo 
tragediją, nugalint B. Sruo
gos dramaturgijos silpnąsias 
vietas, kaip tik stinga šios kū
rybinės režisieriaus minties, 
ieškojimų. ’

štai scena šventoriuje. Jau 
nesuvaldo m a k eršto
pritvinko valstiečių 
Jau nebeliko jėgų
kęsti badą, dvarininkų pasity
čiojimus. Jai išmušė valanda 
atkeršyti už šimtmečius kęs
tas nuoskaudas. Jau pakeltas 
ii šimtą metų po girnomis ka
maroje išgulėjusio midučio, 
tostas, tostas už laisvę. Palikę 
savo sodybas, žaibuodami; dal
giais išeina į dvai?ą valstiečiai.

v;,;, A'-' t': '}.

ugnimi 
širdys, 

daugiau

Ir štai čia, 
šventoriuj ą 
prasiveržti 
šimtmečius telkta neapykanta. 
Tačiau ne rūsčius, mirti dėl 
laisvės pasiryžusius sukilėlius 
matome šioje, vienoje drama
tiškiausių spektaklio scenų. 
Nepaisydami Dalios peršėji
mo, kad “dalykai rūstūs de
das, nuo kurių išsprendimo 
priklausys rytojus“, nepaisy
dami to, kad kiekvieną aki
mirką gali atvykti feodalinės 
kariuomenės dalinai, sukilė
liai geraširdiškai juokauja su 
Skudučiu. O štai į šventorių 
suplaukia šventiškai pasipuo
šusių jpoterėlių minia. Jos ima 
melstis ties sukilėlių “stacijo
se“ paslėptu varpininku Sku
dučiu. Ir štai Skudutis šūkte
lėja moterėlių siaubui iš “sta
cijų“. Ir po akimirkos jis jau 
varpinėje. O įsiutusios mote
rys šliaužia pilvais iš po, už
dangos, grasindamos “pakvai
šusiam seniui“ rąžančiais. Dar 
tebeaidint salėje juokui, pra
sideda sukilėlių priesaikos pa
veikslas. Tačiau žiūrovų jau 
reuždega ši dramatinė scena. 
Prieš jų akis tebe$mėkščioja 
geraširdiškai sukilėlių į sargy-' 
bą pastatytas Skudutis, besi-, 
vejanti per šventoriaus tvoras 
savąjį vyrą Skudutienė, šliau- 
žiojančios pilvais moterėlės ir 
besilinksminą komiškomis si
tuacijomis sukilėliai...

Neatskleidus šiam paveiksle 
beaugančios masėse dramati
nės įtampos, revoliucinių nuo
taikų, visą dėmesį ir režisūri
nę mintį nukreipus į komišką
sias situacijas, priesaikos žp- 
džiąi, kurie turėtų skambėti 
kaip prakeiksmas išnaudoto- , 
jams,kaip ryžtas kautis iki 
paskutiniojo kraujo lašo, nu
skamba spektaklyje tartum J 
atlaidus susirinkusių valstie
čių nerūpestingai kartojami 
šventųjų litanijų žodžiai...

Ne visai tikslus komiškųjų 
ir tragiškųjų scenų kompona
vimas kenkia bendrai spek
taklio nuotaikai ir kituose pa
veiksluose. Ti’ečiajame veiks
me jau ir be to dramatiškai 
silpnai, • psichologiškai neiš
baigtai pravesta įeyos jr Jur
gelio' liniją nustelbia klebono 
Gėriko pokštai,' , kai jU i^i- 
gandęs bękriarkiančio Kočėlo, 
kryžiumi virsta ant Žagarės 
piliakalnio, žegnodamas savą
jį pilvą. Nepagilipa sukilimo 
tragedijos, sukilėlių payęįkšlų 
ir įterptinė,^ šjaip skoningai 
nutapyta, girtų’ duobkasių: 
scena. .

Susižavėjimas komiškuoju 
elementu nepadeda išryškin
ti ir atskirų sukilėlių paveiks
lus. štai vienas iš valstiečių5 
sukilimo vadų — Kudaba, šio 
veikėjo' charakteristika, kuri 
duodama vaikantis išorinio 
efekto, anaiptol nepadeda at
skleisti jame valingo sukilimo' 
vado bruožų. Todėl keistai, 
neįtikinamai skamba ir Kuda
bos žodžiai, kai jis ragina ga
ląsti dalgius, kalba apie mies
tiečius, kurie kaip vienas stos 
sukilėliams į pagalbą.

Mažoka kūrybines minties 
įdėta atkuriant scenoje ir kitų 
sukilimo 
Margelio, 
veikslus, 
in enk i 
pirmajame veiksme šalia rus-" 
taus Tyzenhauzo, pakumpti-: 
sios neapykanta dvelkiančio; 
Bernabo figūros, šalia išdavi-; 
kiškai betrinančio savo put-; 
nias rankas vyskupo M asais-- 
kio. Iš valstiečių kiek i’yškiau’ 
•išsiskiria tik Radvila, kai jis, 
supratęs, kad ponai nepadės’ 
valstiečiui atgauti savąją že
mę, karčiai mėta:
Kaimynai,

Ryški spektaklyje

• i

Vadu — Aleknos,;
Radvilos —: pa-.

Kokie blankūs iv 
šio valstiečiai atrodo’

Kai keršto

Bažnyčios,

pies susitvarkysim 
patys, 

ugnyje pradės
/ liepsnoti;

klebonijos, '
/' vienuolynai

Tuomet gal tu suprasi, kad
. ' v -

Valstiečiai,* žmonės esąih/
; o ne-blakest; 

Kainynui, '< įefeimZVyskupas.;
t

1 >'

o.

-V • X’.-L* ** 1 su ponais.

Lietuvių liaudies laisves 
troškimas, jos kova dėl išsiva
davimo giliau įkūnijama Da-f 
lios Radvilaitės vaidmenyje? 
Bet neį režisūi-a, nei aktoriai 
(L. Kupstaitė, Rasteikaitė) * 
nesuteikė šiam svarbiam^ 
prieštaringam paveikslui tiek 
dėmesio, kiek turėtų. Mes ne
matome Dalios . — sukilimo 
vado, Dalios, kuri išreikštų 
tiek savo klasės troškimus, 
tiek savo individualią trage
diją, tragediją menininkės, 
kovotojos, jau savo kultūra, 
savo akiračiu pralenkusios sa
vo klasę. *

Aiktorė L. Kupstaitė subti
liai perteikia Tyzenhauzo 
pagrobtos valstietės mergino# 
tragediją,
ir Dalios charakterio evoliu
cija. Dar pirmajame veiksme L 
Dalia lyriška, nuolanki. Ta
čiau ir šiuo metu jau 
bręsta joje keršto troškimas, 
protesto jausmas. Pokalbyje 
su Tyzenhauzu ji meta jam 
neapykantos kupinus žodžius:

“Ak menas, menas!
Te prakeiktas bus, 

Jei nevaduoja jis
iš vergijos!

Prakeiktas būk ii* tu...“
• 1

Dalia pabėga iš Tyzenhau
zo globos. Ji tarp savųjų vals
tiečių. Ii- susitikimo džiaugs
mą ir artimųjų meilę Daliai, 
nustelbia Išsivadavimo troški
mas. Tarsi įkūnydama savyje 
visą savosios liaudies panieki
nimą, jį kalba apie žodžius, 
kurie jai besibastant ponų 
dvaruose pavirto piktadagiais 
širdy, apie naktis, kai ne aša
ros jai iš akių riedėjo, o vi
durnakčio nuodai/ kai ji kvė
pavo pagiežos dūmais, keršto 
ugnimi...

Dalios mirtimi paskutinia
jame veiksme tiek dramoje, 

’tiek ir spektaklyje siekiama 
pavaizduoti visą kraujuje pa
skandintos apyaušrio dalios 
tragediją. Tačiau paskutinia
jame veiksme, kai Dalia “ner
vų sukrėtimo apimta išsitrau
kia pistoletą ir nusišauna“, 
jau jį neperteikia viso numal
šinto Sukilimo siaubo, visų feo
dalinių teismo Įsakymu' j besi
sukančius tekinius įsuktų,į ga
balus sukapotų, mirtinai rykš
tėmis užplaktų sukilimo vądų 
kančių, jų siunčiamų prakei
kimų , sukilimo numalšin to
jams. Dalios monologai ir jos 
mirtis atrodo kiek melodra
matiški.

Dekoratyvi ir blanki Dalia 
ir priesaikos metu. Ji Čia — 
nę vadas, o vien teksto skai
tytoj as, visiškai nepavykusia, 
iškrentančia iš spektaklio rei
kia laikyti šokio sceną.K

B. Sruoga “Apyaušrio da
lios“ įžangoje savo laiku .rašė: 
“Rašytojas, ' poetizuodama^ 
tikrovę, pasiimdamas vaiz
duoti įvykius, kokius jis nori, 

kokių jam reikia besie^ 
kiantjomeno tikslų, —įvykių 
trūkumą papildydamas savo 
vaizduotės paveikslais, nepri
valo nieko skelbti, kas prieš
tarautų žinomiem įvy.kianj, 
įvykių raidai, ar, kaip sako
ma, laiko dvasiai“. J šitą B. 
Sruogos priesaką spektaklio 
autoriai neatkreipė veikiam!) 
dėmesio. 1769 metų sukilimas 
yra valstiečių sukilimas, vykęs 
prieš ponų sauvaliavimą ir 
priespaudą. Tačiau spektaklio 
autoriai ne tik nedėjo pastan
gų sukilimo tikslams, jo vei
kėjams sukonkretinti, bet jie 
dargi nepanaudojo kai kurios . 
pjesėje, esančios medžiagos. 
Spektaklyje daug kalbama 
apie laisvę, bet kokia ir kam 
yra ta laisve. Spektaklyje , 
silpnai atkūrus masines sce
nas. menkai individualizavus 
paskirų sukilėlių paveikslus,
silpnai užakcentuojama ir
valstiečių kovos socialinė es
mė. Ir Dalios žodžiai priesai
kos metu, ir tostas apie mirty, 
•žadinantis valstiečius į kovą 
dėl laisvės, silpnai išryškimv 
spektaklyje socialinius moty 
vus, darosi sunkiai supranta
mi. Už kokią laisvę kviečia 
kovoti Dalia ? ’ . ’ t

t Naujajam teatro pastaty- 
. tymui; galima būtų dalyti 
priekaištii . ir 2 dėl silpnai at
skleistų mašinų^scenų, dėl'hę-

4-Ume puslapyje
\



PHILADELPHIA, PA.
LIŪDINĄS PRISIMINIMAS

Vienerių metų sukakties, 
netekus mums brangių asmenų

VINCO PAUKŠČIO
—IR—

ANTANO BENIULIO
1956 metų balandžio 2-ą dieną jie išsiskyrė iš 

gyvųjų tarpo, palikdami mums liūdną prisimi
nimą.

Brangus Vincai! Tavo pasiaukojimas nuo 
jaunų dienų darbininkų labui niekados neišnyks 
iš mūsų atminties; mes pasilikę tęsinį tą brangų 
darbą pirmyn. Kol gyvenimo siūlas nenutrūks, 
pasiliekam liūdesy.

ANASTAZIJA, žmona
■ JEAN BENIULIS

KARL BALASKI

HELP WANTED-MALE

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

RATE CLERR. Day work, 40 
hr. wk. 8:30 to 5:30, general of
fice, pleasant working conditions, 
company benefits. Must have 
working knowledge of Middle At
lantic tariffs or is now studying 
tariff application. Salary open, con
tact Mr. Richard Mead, in person. 
At MUSHROOM TRANSPORT
ATION CO., INC., 6921 Castor 
Ave., Phila 49, Pa. Or call PI. 2- 
3100, arrange appointment for in
terview. , (59-65)

HELP WANTED-FEMALE

BKEK-WINE-LIQUOR-LICENSES

Notice Is hereby given that license numBer 
L-548 has been Issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premlse consumption at 
107-47 Sutphin blvd., Jamaica. WEINSTEINS' 
WINES & LIQUORS, INC. BRW

Notice is hereby given that license number 
L I0I5 hqs been issued to the undersigned 
to sell liquor and wino at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premiso consumption at 
74-05 101 avo., Oxone Park, GLOBE LIQUOR 
STORE, INC. ■ BRW

Notice is hereby given that license number 
L-II54 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Boyerage 
Control Law for off-premise consumption at 
39-05 104 st., Corona. NICHOLAS A. GALLO 
dba Spage and Gallo. 3RW

Notice is hereby given that license number 
L-1446 has bean issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premise consumption at 
85-04 Pitkin ave., Ozone Park. MARKO RO- 
GULJ. BRW

n

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

L ABORATOR Y TECHNIC! A NS

'• Immediate openings:
1 General *•

1 Chemistry
1 Bacteriology.

Apply or call: Dr. O. E. Owen. 

OSTEOPATHIC HOSPITAL., 48th 
&, Spruce Sts., Phila. SIL 8-1000

(59-65)

Notice is hereby given that license number 
U1848 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control ’Law for off-prarhise consumption at 
144-12 49th avo., Flushing. WILLIAM TO- 
TURA dba Willianms Liquor Shop. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5041 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store undar .the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premise consumption at 
141-14 224 st.. Laurelton. BERNARD HENKIN 
dba Laurelton Winos ahd Liquors. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5205 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store undar the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premise consumption, at 
33-09 100 st.. Corona. HERBERT HAROLD 
BROWN. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5552 has bean issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under, the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premise consumption at 
144-18 Northern blvd., Flushing. NORTH 
SHORE WINE AND LIQUOR STORE, INC.

BRW

Balandžio mėnesio 2-rą dieną, šių motų,, 
sukanka vieneri metai, kai mirė

Comptometer-Operator. Experi
enced preferred. Excellent working 
conditions. All Company benefits.
5 day week. Salary commensurate 
with ability and exp. Apply. BEST 
MARKETS, Personnel Dept., Front
6 Shunk Sts.

(56-62)

Notice is hereby given that license number 
L-54II has been -issued to the undersigned 
to sell liquor and wino at retail in a pack
age store undar the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-promisc consumption at 
97-07 65 ave., Forest Hills. ISIDORE A. 
COYNE. BRW

Už jo, kaipo visuomenininko, atliktus 
darbus mes ji amžinai atsiminsime si 
pagarba.

Jo Draugai, Miami,

Clerk-Typist. Experienced pre
ferred. Excellent working condi
tions. All Company benefits. 5 day 
week. Salary depending on ability 
and exp. Apply BEST MARKETS, 
Personnel Dept. Front A. Shunk 
Sts. (56-62)

Notice is hereby given that license number 
4RL-75II has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liguor at retail In 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
Terminal bldg., N. Y. International Airport, 
Queens. INTERNATIONAL IDLEWILD CATER- 
ING CORP, dba The Brass Rail. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-7540 has been Issued to the undersigned 
to sail beer, wino and liquor at retail In 
a restaurant under fhe Alcoholic Beverage 
Control Law for on promise consumption at 
141-IOa Northern blvd., Flushing. PETER A. 
VINCKUNAS and ALBERT P. BISZESKI dba 
Gay Way Bar and. Grill. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-760 has boen issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premisos consumption at 
35-64 94 st., Jackson Heights. PETER Me- 
HUGH BT-ml7

Notice is hereby given that license numbor 
4RL-7527 has been Issued to -the undersigned 
to soil Liquor, Wine and Boer at retail In a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
237-37 Jamaica ave., Bellerose. ALBERT RET- 
TICH and MARTIN DECKER dba Belt Park 
Tavern. Cml7

Notice is hereby given that license number į 
4RL-7545 has been issued to the undersigned 
to sail beer, wine and liquor at retail In 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption al 
107-02 Queens blvd., Forest Hills. DOMIN
ICK V. RIZZI dba Mama Sorrento Rest ana 
Pizzeria. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-7909 has been issued to the undersigned 
to sail beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
20-43 Steinway st., Astoria. WILLIAM and 
WALTER BICKEL dba D. G. Cafe Inc. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8200 has been issued to tha undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
72-62 Main st., Flushing. 72-62 MAIN ST. 
REST. CORP, dba Tropical Gardens. BRW

Nolice is hereby given that 'license number 
4RL-830I has been issued to the unders.gned 
to sells beft-r, wino and liquor! at retail in 
a restaurant under ihe Alcohdlic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
70-18 Grand avo., Matpeth. S. & C BAR 
GRILL, INC. dba Grand Stop Bęr Rest. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8343 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine dnd liquor at retail in 
a restaurant under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
121-16 Liberty ave., Richmond Hill, JULIAN 
ALBANESE dba Julian's “ BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8393 has been issued to fhe undersigned 
to sell boor, wine and liquor at retail in 
a restaurant under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
Terminal blvd., N. Y. International Airport, 
Queons. INTERNATIONAL IDLEWILD CAT
ERING CORP, dba The Brass Rail.. BRW

Notice is hereby given-that license number 
L-347 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-pramises consumption at 
162-10 Jamaica ave., Jamaica. B. GERTZ INC.

Cml7

Notice is hereby given that llcenea number 
L-I78I has been issued to tho undersigned 
to sell liquor and wino at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premises consumption at 
144-01 243 st., Rosodalo. BURT'S WINE & 
LIQUOR CO., INC. Am[7

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
4151 has beep issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
55-19 Northern blvd., Woodside. WILLIAM 
F. CONNELL. BRW

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
7856 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail in 
a restaurant under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
25-06 Broadyray, Astoria. GEORGE and LE
TITIA LUSARDI dba Colonial Rest. I Bar.

BRW

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
6470 has been issued to the undersigned 
to soli beer, wino and liquor at retail in 
a restaurant under ihe Alcoholic Bęverage, 
Control Law for on premise consumption at 
153-38 Hillside ave., Jamaica. HARDY'S 
HILLSIDE INC. i BT

NOTICE is' hereby given that license 4RL- 
8421 has boen Issued to' the undersigned 
to sell boor, wjne and liquor at retail in 
a restaurant undor the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
105-19 150 st., Jamaica. JAMES A. PIRES and 
JOSEPH A. MELLO dba Lisbon Bar and 
Grill. BRW

Notice is hereby given that license number 
4-HL-2 has been issued to the undersigned 
to sell liquor under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for on promise consumption at 
161-01 89 ave., Jamaica. ROBVIR HOTEL 
OPERATING CORPORATION dba Hotel Re
gent. BT-ml7

Notice is hereby given that licenee number 
L-936 has been Issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premises consumption at 
83-08 Grand ave.. Elmhurst. VICTORIA BO- 
GUEKI dba Nowtown Wine & Liquor Store.

BT-ml7

Notice rs hereby given that license number 
L-1595 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-pramises consumption at 
77-13 25 ave., Jackson Heights. MEYER GINS
BERG dba Be-Mar Wines & Liquors. BRW-ml7

Notice is hereby given that liconse number 
LL-26 has boen issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
the Alcoholic Beverage Control Law. 
HIRAM WALKER DISTRIBUTORS Inc., 49-29 
30 place., Long Island City. BRW-ml7

i

Notice is hereby given that license number 
LL-82 has been issued to the undersigned 
fo sell wine and liquor at wholesale under 
the Alcoholic Beverage Control Law. 
W. A. TAYLOR & COMPANY, 30 Hunters- 
point ave., Long Island City. BRW-ml7

Notice Is hereby given that license qumber 
LL-30 has been issued to the undersigned 
to ,sęll wine and liquor at wholesale under 
the Alcoholic Beverage Control Lew. 
STANDARD WINE & LIQUOR CO. Inc., 47- 
50 30 St., Long Island City BT-ml7

Typist-Stenographers. Immediate 
openings. 5 day week. Center City. 
Exp. helpful, but. not necessary. 
Perm, employment. Pleasant work
ing conditions. Salary depending 
on ability and experience. Apply 
HOME READERS SERVICE, INC., 
702 Liberty Trust Building, or call 
RI. 6-5116. ’

Hartford, Conn.
►

Prisiminimas mirusio nepamirštamo draugo

VINCO PAUKŠČIO
Mirė 2 dieną balandžio, 1956 nu, Miami, Fla..

Antanas ir Julė Meškiai
Brooklyn, N. Y.

Vieša padėka
Brangūs draugai ir 

draugės!
Noriu išreikšti širdingą 

padėką už jūsų kooperaci
ją laike paminėjimo Vinco 
Paukščio vienų metų mir
ties sukakties.

Ypatingai dėkinga dd. 
Koch, Tamošiūnams, Valiu- 
lioniams, Jurevičiams, Vi- 
giris, Birštonams, Mr. ir 
Mrs. Tamas, ir A. Meisonui 
už perskaitymą gražaus 
rašto atminčiai Vinco 
Paukščio; Taipgi Tamošiū
nui už padeklamavimą ei
lių, kurias parašė Senas 
Vincas atminčiai V. Paukš
čio. Taipgi dėkoju Aldonai 
Milinkevičiutei ir jos vyrui 
(Z. Imilkcwskiui), taipgi 
mano sūnui Kari Balasky.ir 
jo žmonai Violet.

Draugai, be jūsų pagal
bos man būtų daug sunkiau 
gyventi. Todėl dar kartą 
jums visiems didelis dWui.

Anastažija Paukštienė
. ..... .1

Vėžio ligų kontrolės 
mėnuo

N. Y. gubernatorius Har- 
- Omanas paskelbė balandžio 
mėnesį vėžio ligą kontrolės 
mėnesiu, kuriame bus inten
syviai darbuojamasi sukelti 

.daugiau finansų kovai pries 
šią baisiąją ligą.

Chicago, 111.
Seserį metai praėjo, kai 

wire Jurgis Jakas 
(Jankauskas)

Kovo 26 dieną, 1951 m., 
mirė Jurgis Jakas, kuris 
tuo laiku gyveno savo ūkyj 
Indianoje. ‘Moteriai buvo 
užduotas didelis š i r d i e s 
skausmas' ir liūdesys, ne
tenkant mylinio gyvenimo 
draugo. Ne tik jo žmonai 
buvo liūdesys netenkant 
vyro, bet ir artimiesiems 
nuoširdaus draugo.

Jurgis* Jakas paėjo iš Su
valkijos. Dar jaunas būda
mas jis veikė jaunimo rate
liuose, prieš caro valdžią ii’ 
visus išnaudotpjus, dėl to 
caro valdžia persekiojo, ir 
Jurgis buvo įkalintas.

Jakas yra parašęs nema
žai apysakų ir eilėraščių, 
kurie yra tilpę “Atžalose,” 
ir nemažai Vilnyje. • Kaip 
apysakos, taip ir-eilėraščiai 
patraukianti skaitytoją. 
Gyvendamas ūkyje jau re
čiau rašydavo į Vilnį.

Jo atlikti naudingi dar
bai darbo žmonių klasei pa
silieka ilgai atminčiai.

Aš, būdama taipgi darbi
ninkė ir jo žmona, negaliu 
pamiršti jo atliktų gerų 
darbų darbininkų klasei.

A. Jakienė f
3 pu«l. Ląjįvė (Liberty) Antr./ baįandžio (April) 2, 1957

Laisvės Choro pavasarinis 
koncertas ir bau ketas *

“Laisvės” No. 60 buvo 
klaida, kur sakoma 20 me
tų, nes .chorui sukanka 30 
metų.

Taigi Laisvės Choras tu
rės savo 30-ties metų su
kakties pavasariui koncer
tą ir banketą balandžio 7 
d., 155 Hungerford Street, 
Hartforde.

.Svetainė atsidarys 3 vai., 
banketas — 4 vai. popiet.

Artinasi visu laukiamas 
pavasaris. Pradės medžiai 
ir žolynai pasipuošti ža
liais, gražiais rūbais. Visi 
linksmesni būsime. Paukš
čiai sučiulbės; ikaip gražu 
jų klausytis!

Tad kaip sykis ir Lais
vės choras kartu su gamtos 
gražiausiu laikotarpiu, ,su 
paukščių čiulbesiu mums 
uždainuos lietuviškas liau
dies dainas. Tad visi daly
vaukime ir sykiu pasidžiau
kime pavasario atėjimu.

Rėmėjas

Skuteriu apvažiavo pasaulį

Njovv Y o r k a n atvažiavo 
Harry Roskolenko su savo 
motoriniu skuteriu, kuriuo jis 
apkeliavo aplink visą pasaulį 
20,000 mylių.

AR BIBLIJOS / 
PASAKA

I apie Samsono spėką ;
turi kokią (reikšmę? ;

1 F. Bitautas, išradėjas nauja'1 
! mišinio... Nauja Gyduolė --■• New •!
1 Era - galvai mazgoti, sako: Taip! '1 

'! Stiprūs plaukai .duoda energijos,.! 
daro asmenį jaunu. Pats išradę-!;.
jas juos vartoja per 40 metų, s 

! turi jaunus plaukus ir nepapras-J 
. tų energijų. Jis pataria visiems !
mėginti. Prisiųskitę $2.00 už 8oz.! 

!bonkų: ' ;

F. BJTAUTAS
303 So, Pearl 'St. /

! Denver, .Čoįęrątlo Y Y?

Notice is hereby given that license number 
L-5448 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premise consumption at 
168-31 Liberty ave., Jamaica. JOSHUA LOUIS 
BRANDON dba Brandon's Wine and Liquor 
Store. . BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5705 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premiso consumption at 
57-06 Hoffman drive, Elmhurst. SMALL'S 
LIQUOR STORE, INC. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5841 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store undar the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-prernise consumption at 
1519 Far Rockaway blvd., Far Rockaway. 
CHARNEY'S LIQUOR SHOP, INC. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5871 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Lay* for off premise consumption at 
60-03 Eliot ave., Maspeth. EDWARD F. 
DIENST dba Eliot Liquors. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-2456 has been issued to the undersgned 
to sail beer, wino and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic' Beverage i 
Control Law for on promise consumption at 
89-51 163 st., Jamaica. P. T. G. RESTAURANT 
INC. dba Garden Restaurant. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-52&4 lius buort i.suod to thd undeiseig.ied 
to sail beer, wino and liquor at. retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
26-12 Hoyt ave., So., Astoria. WILLIAM and 
JOSEPH F. GRIECO dba Grieco's Bar and 
Grill. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-5276 has boon issued to to undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail in 
a restaurant under fhe Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
154-03 15 ave., Whitestone. JOSEPH F. 
ROCCO and C. PIACcNTINE dba White 
Beach Tavern. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-6803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
96-17 Springfield blvd., Queens Village. 
PETER’S CAFE INC. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-7043 has been issued to the undersigned 
to sell boor, wine and. liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
63-98 Woodhaven blvd., Rego Park. PAT and 
JACK'S INC dba Heather Inn. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-7I95 has been issued fo the undersigned 
to sail beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
214-42/44 Hillside ave., Queens Village. 
STANLEY HOREHLAD dba Hillside Cafe.

BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8488 has boon issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at -otail in 
a restaurant under the Alcoholic Bevsrage 
Control Law for on promise consumption at 
107-23 Liberty ave., Ozone Park. JOI-N J. 
HARLEY and MURIEL H. COUSINS dba 
Gallagher's. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8492 has boon issued to the undersigned 
to sell boor, wino and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
102-21 37 avo., Corona. RAYMOND VER- 
CRUYSS and L68ORIO COLLETT dba Co
rona Cafe. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-86I7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at '•etail in 
a restaurant under . the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
82-10 Roosevelt ave., Jackson Heights. DAN
NY HURWYNS AZTEC ROOM INC. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8686 has been issued to the undersigned 
to sail beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
84-02 Northern blvd., Jackson Heights C & 
R CORNER CAFE, INC. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8555 has been issued to tho undersigned 
to sail beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under tho Alcoholic Bevoraga 
Control Law for on premisa consumption at 
203-23 Hollis ave., Hollis. JAMES A. BOU- 

■ CHERY ENTERPRISE. INC. dba Wicker
sham's. BRW

Notice is hereby given that license numbor 
4RL-8580 has boon issued to the undersigned 
to sail beer, wino and liquor at retail in 
a restaurant under tho Alcoholic Bovefago 

' Control Law for on premise consumption at 
! 1(7-18 Quoons blvd., Kew Gardens. 1URN-
( PIKE DEL. & REST., INC. BRW
1 ' ’Notice is hereby given that license number 
i 4RL-3I2O has been issued to tho undersigned 

to sail beer, wine and liquor at retail In 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law tor on premise consumption at 
42-07 162 st., Flushing. JAMES F. ALQVEN 
dba Jimmy's Tavam. BRW

Notice is hereby given that license numbor 
4RL-I568 has been issued to the undersigned 
to sail beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
144-18 Rockaway blvd., Far Rockaway. FRAN
CIS J. ANDERSEN dba Old Homestead. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-3948 has been, issued to the undesigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for on promise consumption of 
109-48 Sutphin blvd., Jamaica. JOSEPH ŠI
MONI. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-1328 has been issued to tho undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-pramises consumption af 
98-85 Queers blvd., Forest Hills. TRYLON 
LIQUORS Inc. BRW-ml7

Notice is hereby given that license number 
4RL-7689 has been issued to tho undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
118-14 Liberty ave., Richmond Hill. CHARLES 
GEORGE MANOS and GUS C. MANOS dba 
St. John'* Restaurant and Bar. BT-ml7

Notice is hereby givan that license numbor 
L-5040 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
11-16 154 st., Beechhust. FRANKLIN and 
THERESA ROBERTSON dba Beechhurst Wine 
and Liquors. K-mar

Notice is hereby given that license numbet 
WW-213 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law at 57-02 48 st., Maspeth, 
NORTH AMERICAN WINES CORP. C-mar

Notice is hereby given that license number 
WW-169 has been issued to the undersigned 
fo sell wine at wholesale under the Alcoholic 
Baverage Control Law at 24-16 Bridge Plaza 
South, Long Island City. CELLA VINEYARDS, 
Inc. BRW

Notice is hereby given that license number 
LL-II0 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
tha Alcoholic Beverage Control Law. 
BLUE CREST WINE and SPIRIT CORP., 10-06 
35 ave., Long Island City. BRW

Notice is hereby given that license number 
DW-93 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under the Alcoholic 
Beverage Control Law at n/s 35 ave., and 
East River, Long Island City. WINE PROD
UCERS, Inc. C-mar

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
7719 lias been issued' io the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
162-09 Dapot road, Flushing. GEORGE and 
MARIE HAND dba Hand's Broadway Tavern.

Notice is hereby'givan that license number 
L-6C0 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
224-06 Linden blvd., Cambria Heights. CAM
BRIA LIQUOR STORE, Inc. * BRW

»

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
3350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and' liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise Consumption at 
108-07 72nd ave., Forest Hills. MICHAEL 
O'BRIEN and DANIEL L. ADAMS dba Austin 
Inn. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5688 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-promises consumption at 
136-13 Farmers ave., Springfield Gardens. 
ROBERT BERRY 8T-ml7

Notice is hereby given that license number 
4RL-7300 has been issued to the undersigned 
to sail beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption qt 
54-02 Roosevelt ave., Woodside. LOUIS LAN- 
DAN dba Halfway House Restaurant. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RI-7508 has been issued to the undersigned 
to sail beet, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on promise consumption at 
9-02 Main ave., Astoria. PETLAR BAR AND 
GRILL, INC BRW

Diplomatė norėtų būt 
šeimininke

' , ! ’ Ii • •

New Yorke esanti Anglijos 
konsulate K. M. Graham pa
reiškė reporteriams, kad jai 
geriau patiktų namuose au
ginti bent šešis vaikus, o ne 
diplomate' būti.'
W ■» ■m.. y II. ■ 1^. ■ ■ ■ ——- n.^.1- ■ —- ■ - . I -.1   Till. |

MEDUS
Jeigu dar neparsitraukėte Nat.u- 

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

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

ąuojau parsitraukite tikro nešil
dyto Natūrai to medaus. 3 svarai 
(kvorta) $1.35.

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

Ūž persiuntimų užsimoka pirkėjas
J. W. THOMSON

RED J, Rt. 32,' N. Franklin, Conn.

Notice is hereby given that license number 
4RL-7795 has boon issued to the undersigned 
to soil beef, wino and liquor at retail in 
a restaurant under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
81-74 Lefferts blvd., Richmond Hill. WIL
LIAM NEARY dba Duffy's Tavern. BRW

Notice is hareby given that license number 
4RL-8076 has boen issu-ad to tl^e undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
55-07 43 st., Woodside. ANGELO PEPE. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-3390 has boen Issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at re‘ail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption af 
37-59 90 st. ahd 90-17 Elmhursf ave., Jackson 
Heights. PETER BRADY. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-774I has been issued to the undersigned 
fo sa|l beev, wine and liquor af retail in 
a restaurant under fhe ATcoholic Beverage 
Control Law for on promise consumption at 
251-06 Hillside avo., ollerose. PHOTOS 
CRONOPULOS dba Bellerose Restaurant and 
Bar. BRVy

Notice is hereby given that license numnor 
4CT-5 has been issued to the undersigned 
to sell liquor, wine and beer at retail in a 
restaurant ! under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
32-08/10 Broadway, Long Island City. CHAR
LES LIAKAKIS and HARRY CRESSY dba 
Ktteers Hofbr^u anrj Ballroom. BRW

Notice is hereby giyep that Hcense nupiber 
4HL-76' has*been issued to the undersigned 
to sell liquor uncįer the Alcoholic Beverage 
Control LaW for bn premise consumption at 
1802 Crossbay blvd., Broad Channel. NEV/ 
GRASSY PONT, Inc. BRW

Notice is hereby given that license number 
4CL-87 has been issued to the undersigned 
to sell liquqr under the Alcoholic Bcvoragi - 
Control Law for on premise consumption at 
New York Municipal Airport Administration 
Bldg., Jackson Heights. FLAGSHIP CLUBS/ 
inc; BRW

Notice is hereby given' that license, number 
4CL-I35 has been issued to the undersigned 
to sell liquor under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on. premise consumption at 
104-03 177 st, Jamaica. ALLIED BARTEND
ERS, CLUB OF LONG ISLAND, INC. BRW

Notice is hereby given that license number 
LL-285 has been'issued to the undersigned 
fo sell wine and liquor af wholesale under 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
STANDARD FOOD PRODUCTS CORP., 45-11 
33 st., Long Island City. BRW

Notice is hereby given that licensa number 
LL-387 has been issued to tho undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
SOVEREIGN IMPORTERS, Ltd., 45-21 33rd st, , 
Long Island City. BRW \

Notice is hereby given that license number 
L-5159 has been issued fo tho undersigned 
to sell wine ^nd liquor at retail in a pack
age store under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for off promisos consumption at 
33-13 108th st., Corona. MARJORIE SWIN- 
GĘARN dba -M. S. Liquor Storo. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5391 has boon Issued to tho undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premises consumption at 
39-41 47 qve„ Long Wand City. ANGHQ 
EQU ALE. • BT«ml7

'> ( Y.’1 'Y Gl'"''.

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
6653 has been issued to the undersgined 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
90-13 Elmhurst ave., Jackson Heights. PETER 
McANDREW. BRW

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
7270 has be«n issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
77-01 101st ave., Ozone Park. JOHN P. 
8UTSCHER. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5459 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
18-27 122 st., College Point. BEN and LOUIS 
KANDV. , BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-5087 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Bear at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
249-07 Northern blvd., Little Neck. STEPHEN 
LUCENTE dba Marathon Bar and Grill. Bl-m3t

Notice is hereby g\von that Hcense numbor 
L-1750 has been issued : to fhe undersigned 
to sell Liquor and Wine at retail in a Li
quor Store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
164-09 89 ave., Jamaica. PAUL and RALPH 
LOSHEN dba Shelton Liquors. BT-m3l

Nofice is hereby given that license nurpber 
4RL-6I9I has bean issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
124-18 Liberty ave., Richmond Hill. LOTTIE 
JASON dba New Chimes Tavern. BT-m3l

Norica is hereby given that license number 
L-47 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premlses consumption at 
95-10. Jamaica ave., Woodhaven. .H. L. 
KRAFT dba Willard Winos * Liquors, BT-ml7

Nofice is hereby given that licensa number 
L-1072 has been issued to the undersigned 
1u sell liquor and wine at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premlses consumption at 
63-I4 Woodhaven blvd., Rego Park. HARRY 
STORCH dba Rego Park Wine and Liquor 
Store. BT-ml7

Notice is heraby given that license number 
4RL-3267 has boen issued to tha undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail In a 
Restaurant under fh« Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
205-19 Jamaica ave., Hollis. FRANK J. ESCH- 
MANN dba McGinnis Cafe. Cml7

Nofice is hereby given1 that license numbor 
4RL-7596 has been issued to tho undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
ControL Law for on promises consumption at 
168-30 (Jamaica ave., Jamaica. HARRY and 
PETER (ACKERMAN dba Ackerman Bros. Cml7

Notice is hereby given that license numbor 
4RL-8359 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic beverage 
Control Law for on premises consumption af 
51-13 Broodway, Wood»ide, TH6 GREEN QQL- 
PHIN. Inc. BRWsml7

Notice is heraby given that license number 
4RL-5658 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under th* Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
108-12 Jamaica ave., Richmond Hill. JOSEPH 
MULEVICH dba Zee-Jay Bar and Grill. BT

NOTICE is hereby given that license 4RW- 
8460 has been issued to the undersigned 
to sell beet and wine at retail In a res
taurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
63-28 108 . st., Forest Hills. CASALE BROS... 
INC. dba Mario's Pizzeria and Rest. RBW

NOTICE is hereby given that license 4RW- 
7934 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail in a res
taurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
35-17 Ditmars blvd., Astoria. CARMELA DE 
FALCO dba Ditmars Restaurant & Pizzeria. BT

Notice is hereby given that license number 
4RL-7895 has been issued to the undersigned.

• fo sell Liquor, Wine and Beer at retail In a 
Restaurant under th* Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
79-19 Jamaica ave., Woodhaven. MARTIN 
AHREND dba Ahrend's Tavern. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-1565 has been issued to the. undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
81-07 371h ave.. Jackson Heights. BA1TIPA- 
GLIA'S LIQUORS, Inc. K-10

Notice is hereby given that license number, 
DW-50 has been issued to the undersigned I 
to manufacture wine under the Alcoholic 
Beverage Control Law at 57-02 48th st., 
Mespeth. NORTH AMERICAN WINES CORP.

, 'C-mar

Notice is hereby given that license number 
L-5489 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
62-13 Roosevelt ave., Woodside. EDWARD 
and LILLIAN ULINSKI, JOHN and EVELYN 
KOLENDO dba Midway Liquors. Bl

NOTICE is hereby given that license 4RL. 
2405 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
-a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
37-09 37 ave., Long Island City. SHEPHERD'S 
BLUE RIBBON SANDWICH CO., Inc. C-mar

Notice is hereby given that license number 
4RL-6822 has been issued to the und«rt|gned 
to sell Liquor, Win-a and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
111-60 Van Wyck blvd., South Oxone Park. J. 
O. H. CORPORATION. BT-mJI

NOTICE is hereby given that license 4RL-, 
8547 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
212-11 48th ave., Bayside, JAMES L. GORDON 
and THOMAS P. HEALY dba Towne Tavern.

NOTICE is hereby given that license number 
4RL-I460 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in a 
restaurant under th-a Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
168-48 Hillside ave., Jamaica. 166-48 HILL
SIDE AVENUE CORP. BT

NOTICE is hereby given^fhat license number- 
4RL-7852 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in a 
restaurant under th-a Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
159-19 Horace Harding blvd., Flushing. LOUIS 
LE GOFF dba McFadden's Rest. A Bar. BRW

NOTICE is hereby given that license number 
4RL-8436 has been issued to the undersigned 
fo sell beer, wine and liquor at retail in a 
restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
47-08 Hollis Court blvd., Flushing. LEON
ARD J. SCHAEFER Jr. dba Sunrise Bar and 
Rest. BT

Notice is hereby given that license number 
LL-210 has been issued to the undersigned ’ 
to sell wine and liquor at wholesale under 
fhe Alcoholic Beverage Control' Law. 
STAR LIQUOR DEALERS Inc.. 31-10 48 «».. 
Long Island' City. BRW-ml7

Notice is hereby given that license number 
4CL-I27 has been issued to the undersigned 

1 to sell liquor under the Alcoholic beverage 
Control Law .for on premise consumption at 
42-10/20 31 ave., Long Island City. LIN« 
COLNITES Inc. BT^IB

Notice is hereby given that license number 
L-6035 Las been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off.premises consumption at 
69-46 Main st., Kew Gardens Hills. PHILIP 
GUEDALIA & CHARLES HARRIS dba Her
man's Liquor Shop BT-ml7

Notice is hereby given that license number 
4RL-5663 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retell In a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
35-32 Farrington st., Flushing. REGIS FRAN
CIS McGINTY dba McGintys Normandy Bar 
and Grill. |T-ml7

Notice is hereby given th^t license number 
4RL-7745 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor. Wine and Beer at retail in a 
Restaurant undor the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
24-08 Parsons blvd., Flushing. JACK'S RUSTIC 
PLACE, Inc. < BRW«nt17

Notice is hereby given that license numbor 
4RL-5I20 has been Issued to the undorslohod 
to sell Liquor, Wine and Beer at retell In a 
Restaurant under th* Alcoholic Bevotage 
Control Law for on premises consumption of 
83-16 Parsons blvd., Jamaica, ALBRED 
SCHNEIDER dba Parkway Bar and Grill.

BRW-mir
Notice is hereby given that license number 

4RL-7830 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Boor at retell U a , 
Restaurant under the Alcoholic Bovorogb 
Control law for on premises consumption at 
106-08 150th st., Jamaica. A. A. WARSHAWS- .
KY. , \ I

yf::



f

Pittsburgh, Pa.
Kovo 10 d. Gūdy (Trivis- 

ky, Pa.) buvo suvogta pui-
ki vakarienė LDS 157 kuo
pos pagerbimui kuopos pir
mininko Aleko Zaletskio ir 
finansų sekretorės Savu- 
kaitienės (po antruoju vy
ru: Gorodovičienės). Kai]) 
pirm. Zaletskis, taip finan
sų sekr. Savukaitiene, ne

-------. L................... ...... .............. ...

New Ynrio^žfe^ferZlnioi
uurrTT— , J f J|r m‘y —i i — ** 1 1 ■ — - n - -- - - , . . _ - .

Iš kriaučių susirinkimo
Lietuvių kriaučių 5 1 lokalu 

susirink imas įvyko kovo 27 d., 
unijos

muistančiai per daugelį mej įninku sukelti f<m 
tų pavyzdingai ir tvarkiai hutų mokama alg< 
dirbo labui LDS 157 kuo- bininkams. kurie 
pos. Tad darbščios narės irIdirbtuvei netenka 
nariai (man pavardė žino-!j;e galės susirasti 

draugės Taipgi ri’ikalauja, 
<’lif(m- gautiems nariams

darbo.

ma tik viena, 
Paich-Načiajienės)
gė tą puikią pagerbimo va- Į Ųne|'’ 
karionę, kurią drąsiai ga-;(,ienai‘ 
Įima pavadinti banketu.

Draugė Paich pirmiau
sia paaiškino dalyviams 
banketo tikslą ir perstati
nėjo svečius tart žodį kitą. | 
Po kalbų buvo įteiktos do
vanos: Pirmininkui ameriu- 
kas, o finansų sekr. plunk-: 
sna. Bu-vusioje Mitčiulio dirbtuvė-

Mums pittsburghiečiamsl ,e pilnai dirbama. Buvo ra
portuota, kad Mitčiulis daf 

•int ni'apmokėjo algų buvusiems 
jo kriaučiams. Visas reikalas 
perduotas teismui išspręsti.

Lietuviški k o ntraktoriai,

jau-nepirmas kartas tenka 
būti Cudy (Trivisky) 
parengti! vakarienių, 
kur visada

amo šventadienio.

Delegato raportas

raportavo,

! dirbtuvės: Matulio, Diržio.

gardžiai ii* so-j 
čiai prisivalgę grįžtam. matvt>
ši vakarienė buvo skirtin-l 
ga nuo pirmesnių, nes bu-į
VO daug gražaus jaunimo, i turi, ir tiemeturi pakankamai 
kas yra labai pagirtina, j darbų. Taipgi ir lietuviški 
Kai katrie kalbėtojai išsita-. Griaučiai mažėja.
re, kad yra labai malonuj 
matyt, kad tiek jaunimo j 

. randasi šiame pagerbimo
bankete, bet būtų labai 
malonu, kad šis Jaunimas

ieš 1’5 metu

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

Teatruose REAL ESTATE

nariais.
Bankete Buvęs

Scranton, Pa

KITI
v

Kraujas, 
o i

Atsargiau su peiliais
Per netikėtą peilio pasly

dimą žuvo 6 metų mergai
tė. Kovo 21 d., Richard 
Donviti šeimyna, po užkan
džių, rengėsi gulti apie 9 
v. vakare. Tėvas pasitraukė 
nuo stalo, o jų vienintelė i 
dukrelė, Loretta,. užsilipo' 
tėvui ant kelių, - pamyluoti i 
prieš eisiant miego. Gi mo- ■ 
tina nešė nuo stalo indus, i 
Jai einant pro šalį, netikė-i 
tai paslydo nuo lėkštės aš
trus, smailas peilis ir pa
taikė mergaitei į gyslą, ar
teriją ir pradūrė,
pasileido ryžtaku bėgti, 
tėvai, persigandę, nežinojo, Į 
už ko griebtis ir ką dary
ti. Iki dasišaukė pagalbos ir 
nugabeno į ligoninę, mer
gaitė jau buvo be sąmonės 
ir už kelių valandų mirė. 
Išbėgo mergaitės kraujas ■ 
ir būtinai greitai reikėjo! 
trijų puskvorčių kraujo, gi i 
ligoninė turėjo tik vieną | 
tinkamos rūšies kraujo. O: 
Čia dar pasirodė, kad ir 
ligoninėje nėra tvarkos ir' 
sumanumo: vieton, kad ko-' 
greiciausiai atsišaukti per; 
radiją ir televiziją, tai lei-i 
dosi ieškoti net Wilkes-Bar-I 
re ligoninėse tinkamo mer-' 
gaitei kraujo. Gi ant ryto-! 
jaus, kada žinia pasklydo, 
teko išgirsti net nuo kelių, 

.kurie turi tokios rūšies 
kraują, kad jei tik jie būtų 
išgirdę per radiją atsišau-j 
kimą, tokie būtų bematant Į 
nusiskubinę 
savo kraujui gelbėti 
gaitę nuo mirties.
-. Abejoju, argi atsirastų 
toksai, kuris atsisakyti! 
gelbėti kūdikį nuo mirties, 
duodant savo kraujo? Bet 
čia pasirodė ligoninėj per- 
dėtinio nesumanumas.

Skaitęs žinią

ligoninėn su
mer-

Atsinaujindamas prenu- 
rnerafą pridek vieną kitą 
doleri ūką Laisves paramai.

irdeti lietuvių tarpe
Aidsietyno kvartetas mums 

padainuos balandžio 6
John S. Feigner yra gimęs 

Lietuvos sostinėje Vilniuje, tai 
gal jis ir savo gimtini miestą

Jis mus

aiicnis.

daugelyje

dainomis žavėtis. .
Choras irgi mums

Taigi, turėsime 
koncertą. Tad visi

< o-

padainuos. 
banketą ir 
būkime Li-

vakare.
Dėl dovanų Lietuvon 

siuntimo
Parcels to Russia, (ne., pro-

čiau siuntimus peisiuMi. vnt- 
Žęs apie tai spaiidai praneš.

Kadangi daugelis lietuvių 
ta įstaiga naudojasi siųsdami 
įvairias dovanas savo giminės
Lietuvon, 
roti, kok 
vinim ai.

pao-prbimui

ir
r BEI MENININKŲ

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic A ve., Richmond Hill 19, N. Y.

' Ona StelmokaitėMildred Stensler •

KaškiaučitisJonas Grybas

AID,SIETYNO KVARTETAS IR AIDO CHORAS
Vadovaujant Mildred Stensler duos gražią dainų pro

gramą. Būtinai išgirskite ją. Išreikškite pagarbą savo 
menininkams dalyvaudami šiame parengime.

Pradžia 6-tą vai. vakare. Vakariene $3.00 asmeniui

šiuo motu žinoma tiek, kad, 
Intourist pranešimu, visiems 
rūbams, naujiems ir seniems, 
nustatyti vienodi muitai. - Tai 

iškia, kad muitai sulygina- 
vartotų daiktų su naujais.

Techniški lietuviškai 
spaudai sunkumai

Smarkiai susirgus
škic) “Darbininko”
nkui Dominauskui, 
n kas” nebegalėjo 
isyk į savaitę,

mi

brookly- 
linotipi- 
“Darbi- 

išeidinėti
pasitenkino 

pasirodyti tik penktadieniais. 
Kiek pirmiau netekusi lino

tipininko, “Vienybė” turėjo 
pereiti į kitą spausdinimo for
mą, kad galėtų apsieiti be li
notipininko.

Dienraščiui Laisvei taipgi 
labai sunku dėl linotipininkų 
stokos. Gerai, kad net trys re
daktoriai gali ant linotipo
dirbti.

Lietuvių linotipininkų skai
čius, atrodo, visai sumažėjo.

Rep.

Petras Satkus Sveiksta
Petras Satkus turėjo opera- 

cjją^d.vi savaites buvo ligoni-' 
nėję, bet operacija gerai, pa
vyko ir ligonis gražiai sveiks
ta. Apie vidurį i sekančio mė
nesio jau mano grįžti darban.

Petras Satkus pareiškė, kad, 
nepaisant operacijos kaštų ir 
dėl ligos ilgoko nedarbo, jis 
vistiek su pradžia Laisvės va
jaus sukėlimui $10,000 paau-

susti p- 
ligos.

Sutkai

Linkimi' jam greito 
’ėjimo po taip sunkios

Grįžo iš Floridos
Ignas ir Ezabelė

linksmus grįžo iš Floridos po 
ilgų vakacijų. Tačiau Sutkui 
sugrįžus į šaltesni klimatą 
smarkiai suskaudėjo dantys.

Floridoje, Sutkus sako, šią 
žiemą nebuvo taip saulėta 
kaip kitados. Po keletą 
is eilės buvę lietuota ir 
kl i matas.

dienu v
vėsus

Kor.

(ne-
pažangi), Vidu-

apie streiką, taipgi 
planuoja mitinguoti

New Yorko miesto mokyto
jai i)1 jų organizacijos, kaip 
tai Mokytojų gildija (AFL- 
CIO), Mokytoju unija 
priklausoma,
vinių mokyklų mokytojų, aso'- 
siacija ir Ritos pasirengę ko- 

: voti prieš Wagnerio nutarimą 
ii1 kelti ir nekelti algas. Kaip 
žinia, majoro Wiagnerioi biu
džetas numato $300 permetus 
algos pakėlimą mokytojams, 
liet pasirodo, kad tas liečia 
tik apie 15,000 iš 40,000 mies
to mokytojų, tik pradžios 

j 1 yklų, kurie atidirbo tam 
' ra metu skaičių ir t. t.

M o k y to j ų o rgan i z ac i j os 
bar svarsto sekamus' 
dus:

1. Pravesti dviejų dienų 
“sulėtinimo tempą”. Mokyto
jai ateitų į mokyklas, bet tik
tai palaikytų discipliną, 
nemokintų;

2. Surengti masinę 
monstraciją prie miesto

mo- 
tik-

Mirė Olga Reinhardt
Olga Reinhardt mire sek

madienį, kovo 31 d., išvykusi 
į Conn, valstiją pasisvečiuoti: 
gavo širdies ataką ir staigiai 
mirė. Pašarvota šermeninėje 
2,000 Madison St., Brooklyn, 
N. Y. Važiuojant Metropoli
tan traukiniu išlipti Forest St. 
stotyje.

Žinią telefonu pranešė M. 
Krunglienė.

Daugiau žinių apie laidotu
ves bus sekančioje laidojo. •

Reiškiame užuojautą velio
nės vyrui Frank, sūnums, se
serims ir kitiems j-os artimie
siems.

yra, 
Jiška: 
kurie yra 
dėsni il
čiai, turį 
bių, raštų

New Yorko spaudoje
Gerai informuoti šaltiniai 

sako, kad“Times” ir “Flerald- 
Trįbune” jau irgi planuoja pa
kelti savo kainas. Kaip dabar 

tai padėtis yra nenorma- 
Times” ir “Tribūne”, 

nepalyginamai di- 
vertingesni laikraš- 
daugiau bendradar- 
įr prestyžą, kainuo

ja pusė tiek, kiek kainuoja 
popietiniai laikraščiai kaip 
“World-Telegram”, “Journal- 
A.merican”, ir tablo idinis 
“Post”: Tiesa, dar du rytme- 
tinai laikraščiai, “News” ir 
“Mirror”, irgi kaiuoja po pen
kis centus, bet jie negali ly
gintis su “Times” ir “Tri bu

Spaudos atsiliepimai 
apie Galdiko parodą
Kaip žinia, dabar Feigl ga

lerijoje (601 Madison Ave.) 
savo kūrinių parodą lai*ko 
Adomas Galdikas, lietuvis 
dailininkas. Apie tą parodą 
“Times” kritikė Dorie Ash
ton sako sekamą:

“Adomai Galdikas, lietuvių 
dailininkų dekanas, kuris da
bar yra Amerikos pilietis, eks
ponuoja antru kartu Feigl 
galerijoje. Nub’’jo paskiausios 
parodos- jo kūryba .žymiai su- 
laisvėjo ir jis dabar rodo 
sklandžias gyvas abstrakcijas, 
kurios paremtos peizažų te
momis. M

“Tarp žiemos gamtos vaiz
dų yra kelios švelnaus tono 
kompozicijos, kurios pagauna 
sniegu apdengto miško d va- J • 11

“Neapolio auksas”

Paris teatras Manhattane* 
rodo itališką filmą “Neapolio 
auksas” (“Gold of Naples”). 
Tai geriau pasakius ne vienas 
filmas, o keturi trumpi filmai, 
sujungti 1 į vieną programą. 
Temos atžvilgiu niekas jų ne
riša, apart fakto, kad jie visi 
dedasi Neapolyje ir juos visus 
diregavo DeSica, kuris pats 
viename tų trumpų filmų vai
dina.

Geriausias šių keturių vaiz
delių yra apie pizzų pardavė
ją i)’ jo koketišką flirtuojan
čią jauną žmoną (vaidina So
fia Loren).

Apie “Funny Face” 
z Kritikai labai palankiai at
siliepė apie filmą “Funny 
Face”, kuris dabar rodomas 
Radio City ,Music Hali teatre. 
Tame filme vyriausią rolę vai
dina Audrey Hepburn. Tai 
pirmas jos filmas, kuriame ji 
dainuoja ir šoka. Su ja vaidi
na Fred Astaire.

“Times” kritikas sako, kad 
tas spalvingas muzikalinis fil
mas, kuris vaizduoja jauną 
merginą Paryžiuje, yra “tik
ins pavasariškas dvelkimas”.

Rimta drama apie kovą 
prieš segregaciją

Mews teatras dabar persta
tų naują rimtą sceninį veikalą 
“Kraštas už upės” (“A Land 
Beyond- a River”). Veikalas 
paremtas tikru atsitikimu — 
kaip South Carolines mažame 
miestelyje pastorius Layne 
(tikrame gyvenime Delaine) 
pradėjo kovą už tai, kad neg
rai vaikučiai irgi būtų vežami 
autobusais į mokyklas, kaip 
balti, kad jie neturėtų pėsti 
eiti ilgas mylias purve ir lie
tuje. Rasistai padega kovin
go negro namus, terorizuoja 
jį, ir t. t.

Perstatant veikalą pirmu 
kartu šią savaitę, teatre rado
si pats Delaine, kuris ■ dabar 
gyvena New Yorke.

Vairuotojui $1,000 kaucijos

Pablo Reillo padėtas po
81,000 kaucijos todėl, kad 
jis be laisnių vairuodamas au
tomobilį du. žmones sužeidė ir 
juos ten palikęs pabėgo.

da- 
kovoS'

3. Pasiusti delegaciją 
Wagnerį.

nieko

de- 
rotu-

p aš

Moterį kaltina žmogžudystėje
Bronx teismas įkaitino Ma

ry Dixon už mirtinai subady- 
mą Ed. Lyons.

Mirtis gresia policisto 
užmušėjui

Policisto Wm. C. Long 
mušėjas Virgil Richardson 
vo d žiūrės rastas prasižengu
siu pirmo laipsnio žmogžudys
tėje. Jam gresia numarinimas 
elektros kedeje.

uz-
bu-

Medikalems mokykloms 
parama

Ford Foundation paskyrė 
virš 68 milijonus dolerių 45 
medi kalių mokyklų paramAi.

Nori nuogaliams vietų

Mays Landing, N. J., išei
nąs nudistų i- nuogalių žurna
las reikalauja, kad parkai, 
maudynės ir kitds pasilinks
minimo1 vietos skirtų nuoga
liams vietas, kur nuogi vyrai 
ir moterys galėtų kartu būti.

Užsimušė motorciklistas
Lake Parsippany, N. J., gy

ventojas, 18 metų jaunuolis, 
W!m. Bloss, užsimušė, kai jo 
motorciklis, netekęs kontro
lės, išėjo iš kelio.

Areštuotas policistas 
kaip banditų vadovas

James T. Ryan, atsižymė
jęs policistas, buvo areštuotas, 
iš policijos eilių išmestas ir 
teismui perduotas. Jis kaltina
mas banditų gengės vadova
vimu1.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos t mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienio vakare, 
balandžio 4,. Liberty Auditorijoje. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Ypač tie, kuriems laikas' užsimo
kėti mokesčius, turėtų dalyvauti 
Turirtic svarbių reikalų aptarti.

Valdyba (63-64)
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:: prošvaistės :: 
• • •• 
J! Širdį Jaudinanti . K
!! Jono Kaškaičio ••
*' ' U

Poezija ::
• • . ' ’;; Taipgi trumpa autoriaus R
;; biografija, kuri labai R 

įdomi
• •• • Knyga iš 330 puslapių J J
L Kaina tik $1.50 R«•«• ' •
I’ Laisve * L
• • * *•. 110-12 Atlantic Avė. • •
;; Richmond Hill 19, N. Y. N

Cypress Hills. Mes turimo kolo- C 
tq dviejų šeimų namų pardavimui. > 
Taipgi Woodhavene 8 rūmų namų, 
tinkamas motinai ir dukteriai. Dvi 
virtuvės, dvi vonios. Reikia ma- w 
lyti. $13,500. Taipgi turimo kitą 
dviem šeimom Mamą su dviem 5 > 
rūmų apart men t ais. $18,000. Le-
BIASE, 86-72 Wh St., Woodhaven, 
L. I. VI. 9-1060. (62-65)

TRUCKS

International. 1947 Truck, 14 ft. 
Body pane) in A-l mechanical con
dition, lully equipped. Many years 
of service from this truck. Private 
owner. Inspect, convince yourself. G 
EX! 2-9802. L. I. C. (62-69)

For Rent

BRONX, N. Y., Anthony Ave. # 
(173rd St.), ‘Hidelė patalpa krautu
vei,' abelnai 750 keturkampių pėdų, 
tinkanti lengvų išdirbinių dirbtuvei, • 
geras pagrindas, prieinama renda, 
gera transportacija. ME. 5-2800, 
darbo dienomis. ' (64-70)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Kai kurie jų, matyt, visiš
kai . desperatiškai nusiteikę. 
Pav., koks ten Stasys Lašis ši
taip skundžiasi Chicagos Ma
rijonų Drauge:

“šiandien beveik visi mes' 
tų sąlygų nebeturim. Esame 
nutrenkti į fabrikus, į gele
žies liejyklas, į gyvulių sker- t 
dygias, šaltkalvių įmones, siu-* 
vykias — paprasčiausių fizi
nių! darbų dirbti ir darbinin
kiško kultūrinio lygio aplin
koje dienų ~ dienas praleisti. 
Neįprastas ' fizinis darbas iš
čiulpia visas mūsų jėgas, o to
ji aplinka kerta paskutinį ir 
bene skaudžiausią smūgį... 
Kartais atrodo, jog krentam 
didžion bedugnėn be jokios 
vilties kada nors iš jos iškilai, 
tyru1 oru atsikvėpti, saulės 
spinduliuose sušilti...”

Inžinieriams ir gydytojams,4 
patekusiems tokion padėtin, 
aš pilnai simpatizuoju. Bet 
neabejoju, jog ’šitame Stasio „ 
Lašio balse girdisi taipgi bal- ► 
sas Lietuvoje buvusių valdi
ninkėlių ir ponelių. Jiems'dar
bas, aišku, pragaras! f

Pietinių valstijų rasistai da- 
ėjo iki kraštutinybės. Nori at
silaikyti prieš milžinišką aud
rą, kuri šluoja laukan rasinę 
segregaciją.

Štai Texas valstijos seime
lis priėiTĮė bilių, kuris sako, 
kad NAACP nariams nepriva
lo būti leidžiama dirbti vie- * 
šuose darbuose.

Kas gi zyra NAACP? Tai 
gana veikli negrų organizaci- r 
ja, šiuo tarpu gerai kovojan
ti prieš segregaciją;

Jos nariai pad.aromi betei
siais.

Mes sakėme: reakcionieriai , 
neapsiribos komunistais. Ko
munistams atėmimas teisių tik 
padidins reakcionierių apeti
tą. Taip jau pildosi. -
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iiMATTHEWA.B
BU YUS

:: (BUYAUSKAS) ■■
• I . • •
• • LAIDOTUVIŲ ::
;j DIREKTORIUS '

:: 426 Lafayette St.
• • Newark 5, N. J. ;:

' MArket'2*5172 ;•

' \ i

ii POKILIS iį
II II
• • Brooklynas iš anksto ruošiasi • •
!! darbui sukelti Laisvei $10,000 J J 
ii ii

ii BALANDŽIO 13 APRIL:;
II II
; J Bus grąži dainų programa ir bus* J
• • duodama bufetinė vakarienė. «• 
J! Pradžia 6-tą vai. vakare J ] 
; • Įėjimas Nemokamai •1

• * LIBERTY AUDITORIUM * *
II z II
• • 110-12 Atlantic Avenue • •• i ii

J* Richmond Hill, N. Y.-
'•Rengėjai kviečia visus Didžiojo'1 
R New Yorko ir apylinkės apšvie-N 
J; tos brangintojus įsitėmyti dienąj J
• i ir dalyvauti šiame parengime. ! I

“Apyaušrio dalia”
(Tąsa iš 2-rp puslapio) * 

pakankamai išryškintų socia
linės kovos- matyvų. Tačiau 
daugelyje scenų spektaklis , 
patraukia režisieriniu ‘ išradin- * 
gi’lmu, drąsiu užmanymu sce
niniais paveikslais papasakoti 
apie 1769 metų valstiečių su
kilimą, apie vieną iš daugelio | 
apyaušrio dalių, kai saulė gę- 
so net netekėjusi. Reikėtų, 
kad teatrb kolektyvas ir to
liau brandintų šį vertingą > 
sceninį kūrinį, giliau išryš
kindamas spektaklyje pagrin
dines sukilimo idėjas, heroji
nius sukilėlių paveikslus.

“Geriausia Filmą 1957“—
Film Critics Circle

Foreign Language Press
Michael Jodd’e ~

days
In Todd-AO

ALL SKATS RESERVED
» now on tolo' V

| V A l_l dwoy <•♦ 49th StroolKIWLI circle 7-1433
MATINEIS a» 2.30s Wodnotday $2.20, 
$1 .SO, $1.2S| Saturday & Sunday $2.50, 
$1.75, $1.50. KVCNINGS at 8.30: Sun! 
thru Thun. $2.80, $2.20, $1.75; Fri. & 
Sat. $3:50, $2.50, $2.00. tall tax Ind.)

■■MHiMaN Order* Promptly HI|*«|wmb

4 pusi. Laisvg (Liberty) Antr., balandžio (April) 2, 1957




