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KRISLAI
Apie A. Žmuidzinavičių 
Jurgis Kanapkis. 
Dėl ’Kazio Borutos.

Rašo R. Mizara

šiomis dienomis sukanka

Pirmuoju laikraščio r 
folium buvo M. (Ilginąs,

Šiuo metu “Freiheitą 
daguoja Paul Novick, 
, Kaip Kitu pažangiųjų 

rašei ų, taip ir “Freih

re-

su n kus

lieitui” gal 
verstis negu 
pių progn 
čiams.

būt vra sunkiau

valstybė, daugelis žydų, kuru 
pirmiau stovėjo vidury, pasu 
ko f zionistų puse, patapo ura 
patriotais. Na, o “Freiheit

prieš
tai kovoja.
• Pripažindamas teisę 
Pui gvvuoti, “Freiheit 
už tab kad Izraelis 
'imperialistų bazė Pale

nebūtu

Beje, savo jubiliejui apvai
nikuoti, “Freiheit” leidėjai 
puošia d id žiu Ij koncertą, kuris 
bus balandžio 13 diena di
džiojoje Carnegie IlalLsalėje,

leidžia anglu
taikoma Arne-

USSR.”

Tarybų Sąjungos ambasada 
Washingtono 
Kalba žurnalą, 
rikos žmonėms —
‘ Vėliausiame šio žurnalo nu
meryje telpa įdomus straips
nis apie seniausią Lietuvos 

^dailininką - piešėją Antaną
Žmuidzinavičių.

pat telpa dailininko ir
Marijos nuotrau-

jo Lietuvos

Ten
jo žmonos
Los, telpa vienas

»gamtos (is Palangos pajūrio)
peizažas, taipgi įdėtas žymio
sios Lietuvos poetės Salomėjos 
Neries portretas, kurį A.

' Žmuidzinavičius nupiešė.
“USSR” žurnalas — labai 

įdomus, turiningas žurnalas.

Jis

* Worcesterio lietuviai nete
ko vieno kuklaus, gero dar
buotojo ir mūsų spaudos rė-

4niėjo, Jurgio Kanapkio.
J. Kanapkis mirė kovo 30 

d., o jo palaikai buvo sukre- 
m uoti balandžio 2 d.

Kiekvieną kartą, kada aš
♦ velionį Jurgį sutikdavau,

davė, kiek galėjo, auką mūsų 
spaudai:

— Parvežkite Laisvei, ku
rią aš skaitau per ilgus metus, 
— sakydavo jis.

J. Kanapkis buvo klasiniai 
susipratęs, apsišvietęs darbi
ninkas ir spaudos mylėtojas, 
jos gerbėjas.

Praėjusiais metais per laik
rašti atsišaukiau, ar kas netu
ri 1916—1917 leisto žurnalo 
“Naujoji Gadynė’’ komplek
tų.

Auto - darbiuiuk y unija sakoi7 
ji reikalaus trumpesnės darbo [ 
savaitės,, gal lik keturiu dieny

pasibaigia tais pa
motais, kiek vėliau.

Atlantič City.—Automo- landas ir mažiau dienų, ne- 
bilių darbininkų uni jos gu penkias dienas, ir ma- 
(UAW) prezidentas Wal- žiau valandų..Iš to Reuthe- 
ter Reuther sąryšy su uni-1 i io pasisakymo sprendžia- 
jos suvažiavimu davė span-Ima, kad UAW gal reika- 
dos konferenciją. Jis pa-liaus keturių dienų darbo 
skelbė, kad UAW 1958 me-1 savaitės. Bet kad išdirbti 

pramonei visą unijos reikalavimus, UAW 
specialią konferen- 

neturi sau lygių unijos is-lciją 1958 metų sausio mė- 
torijoje. Jis sakė, kad vy- nesi, kaip tik prieš tai, kai 
riaušių reika 1 a v i m u bus 
trumpesnė darbo

tais statys 
eile reikalavimų

bus užvestos derybos su 
naujosavaite, korporacijomis dėl 

nesumažinus algų. Jis pri- kontrakto.
angi bus ir j
kaslink algų džiosiomis 

auto-darbi- jomis, (
pasiekti vie-[Fordu ii

I nu metu ir trumpesnę dar- baigia 1958 metų birželio 
i bo savaitę ir aukštesnes al-

reikalavimai 
pakėlimo, t< 
ninkai tikisi

Kontraktai su trimis di- 
auto-kompani- 

General Motors, 
r Chrysleriu, pasi-

pradžioje. Tose 
kompanijose dirba

trijose

Kon-
mažes.nėmis fir-

Reutheris atsisakė šaky- 600,000 darbininkų, 
ti smulkmeniškai, kokia ta traktai su 
trumpesnė darbo' savaitė 
turės būti. Bet jis sakė, kad 
ant kiek jis žino, dauguma 
darb. verčiau dirbtų 8 va-

Mažina taksus— 
Tar. Sąjungoje

Maskva. — Tarybų Są
jungos valdžia paskelbė, 
kad ieigos mokesčiai, tai 
yra taksai, sumažinami • as
menims, kurių uždarbis ne
didelis. Mokesčių sumažini
mas drastiškas. Asmenys, 
kurie uždirba tik 380 rub
lių į mėnesį, gaus mokesčių 
sumažinimą net ant 80%, 
tai yra, mokės tik penkta
dalį to, ką mokėjo. Už- 
d i rbant iej i daugi au gaus 
mažesn i ims sumaži n i m us.

Tarybų Sąjunga tokiu 
būdu laipsniškai juda link 
žmonių uždarbio lyginimo. 
Anksčiau, keletas mėnesių 
atgal, paskelbta, kad padi
dintos pensijos mažiau už
dirbantiems ir taipgi pra
vestos kitos reformos, ku
rios laipsniškai mažina 
skirtumą tarį) daugiau ir 
mažiau uždirbančių.

WASHINGTONAS.—Vi- 
ce-prezidentas Nxonas ra
portavo prezidentui Eisen- 
howeriui apie savo kelionę 
po Afriką. Jis sako, kad 
patyrė, jog Afrika dabar 
yra “komunistinės agresi
jos pirmag taikinys.”

momis
čia i s,
UAW turi 1,385,000 narių

Pačiame
tidaromoje

ypatingai aštriai
Dulleso nelemta

suvažiavimas, su-

Už savaitės gaunu visus, 
gražiai išlaikytus žurnalo 

’ komplektus, kuriuos prisiuntė 
* Jurgis Kanapkis.

Tie komplektai buvo atiduo
di įstaigai, kurioje jie dar sto- 

«. vės ilgus, ilgus metus, kuriais 
ne vienas istorikas pasinau
dos.

se labai gailiai apverkė Lietu
vos rašytoją Kazį Borutą. Jie 
skelbė, būk, girdi, Boruta bu
vęs “išvežtas.”

praėjusio šeštadienio 
kas norėjo, galėjo 

paties Boru- 
niekur ncbii- 
kaip gyveno, 
Lietuvoje, p

Bet 
Laisvėje, 
aiškiai paskalyti 
tos žodžius: Jis 
v o išvežtas; jis 
taip tebegyvena
šiuo metu Kazys Boruta yra 
pasiryžęs sukurti eilę naujų 
romanų.

Neužilgo mes pradėsime 
i imtai darbuotis, kad sukelta
me $10,000 Laisvės šiemeti
niam fondui.

Galvokime jau dabar, kaip
tą darbą geriausia pradėti, -liams.)Vaduotojų” spauda kadai-

Gyvenimas </ 

Lietuvoje
VILNIAUS NAKTINĖJE

SANATORIJOJE
Vilniuje, žvėryne, tarp 
kštų medžiu ant Neries

ranto

Įmigus
namas, Pro didelius jo 
matyti tyliai tekanti 
kur nuo čia pasuka Į

tamsios pušyno sienos, 
plačiai atvertų šio namo

sanatorija’’.

Po darbo dienos įstaigose ir 
įmonėse čia pradeda rinktis 
lankytojai. Sanatorijoje j<« 
laukia jaukūs kambariai, h’ 
pietūs jau pagaminti. Bei i ('k a 
tik persirengti, nusiprausti ii '

Amerikiečiu laivas 

 

tiksliai praplaukė 
pro Akabos įlankas
Washingtonas. — Ameri

kos tankeris tiksliai, kaip 
ir demonstratyviai, pra
plaukė pro Tiranos sąsiau
rį Akabos įlankon, kad pa
siekti įlankos gale esantį 
Izraelio uosta Elatha. Iz- v v

Palestinos reikalų depart
ment galva gen. Goharas 
pareiškė, kad egiptiečiai re
zervuoja sau teise bet ku
riuo laiku užimti likusią 
Sinaujaus dalį. Likusioji 
dalis, — tai Akabos įlan
kos pakraščiai, kur dabar 
randasi Jungtinių Tautų 
kareiviai, daugumoje suo
miai. Kai egiptiečiai dar 
nebuvo išstumti iš tos teri
torijos, jų patrankos kont
roliavo Tiranos sąsiaurį. 
Egiptiečiai lyg įspėja, kad, 
nepaisant Amerikos laivo 
demonstratyvio praplauki
me, jie vis vien rezervuoja 
sau teisę kontroliuoti Aka
bos. vandenis. Tame juos 
rėmiau saudiarabiečiai, ku
rie kontroliuoja kitą įlan
kos krantą.

\‘arJ r’aęliečiai teigia, kad Ame- 
Ti>(; rika tuomi kaip ir parėmė 

jų teisę palaikyti jūrinį su- 
į si siekimą tarp Elatho ir In
dijos vandenyno, per kurį 
gali pasiekti Azijos ir Af
rikos uostus.

Čia, Washingtone, sekre
torius Dulles pareiškė, kad 

! laivo praplausimas kaip ir 
: užfiksuoja de fakto teigi
mą, kad Akabos Įlanka vra 
“tarptautinis jūrinis ke
lias.”

Bet atsiliepimas Egipte 
su tuom visai nesutinka.

suvažiavime a- 
kalboje Reu

theris sakė, kad Eisenhow- 
erio administracija vis la
biau apvilia Amerikos žmo
nes. Jis 
kritikavo 
užsienio 

UAW
kėlė daug susidomėjimo li
nijiniame judėjime ir šaly
je bendrai. Auto-darbinin- 
kai Ijuvo pionieriais dau
gelyje socialinių reformų. 
Manoma, kad jeigu jie išsi
kovos trumpesnę darbo sa
vaitę, tai bus pradžia trum
pesnes darbo savaitės, kuri 
SU laiku bus atsiekta visų; metus ji čia dirba, ir net se- 
Amerikos darbininkų. -nesnio amžiaus žmones už ne- 
----------------------------------- I 'paprastą jautrumą laiko ją 

tartum motina.

Vakarais atliekamos pro
cedūros. Fizioterapijos kabi
ni te švitinama kvarco ir kito
mis lempomis.

— Valstybė nesigaili lėšų 
vaistams, — pasakoja gydyto- 

pakan karnai 
streptomi-

Fo pietų — privalomoji po-j 
iisio valanda. Kiekvieną poil- 

~ siautėją tuo motu aplanko gy-

Indonezijoje jau liejasi kraujas, 
sukilėliai pradėjo karo veiksnius 

tutiniai religiniai fanati
kai, kurie nori Įsteigti In- 7 v
donezijoje teokratinę mu
sulmoniška valdžia, v c.

Pietinėje Sumatrijoje tuo 
tarpu sukilėlių komandan- 
tas pulk. Barlianas įsakė 
suimti kelis komunistų va
dus. Plantacijų darbinin
kų unija, kuriai vadovau
ja komunistai ir kuri Pie
tinėje Sumatroje labai stip
ri, paskelbė, kad ji imsis 
griežtos protesto akcijos 
prieš Barliano administra
cijos, jeigu jis neišlaisvins 
suimtu komunistu, v V-

Jakarta. — Iki šiol suki
limai Sumatroje ir kitose 
Indonezijos dalyse buvo be- 
kraujai — sukilėliai tiktai 
skelbė, kad jie nepripažįsta 
pilnai centralinės valdžios, 
kad reikalauja tam tikros 
autonomijos. Bet dabar jie 
Sumatroje ir kitur pradėjo 
ir karinius žingsnius. Kap- 
pango kalnuose sukilėliai 
atidarė, ugnį prieš valdžios 
armijos sunkvežimių virti
nę Celebes saloje; jie nuko
vė 29 kareivius ir 2 civili
nius žmones.

Celebes’ saloje tvirti Da
ru! Islam sukilėliai, kraš-

Jaunuoliai vyks

Maskva. — Laikraštis 
“Komsomolskaja Pravda” 
sako, kad 96 jauni ameri
kiečiai jau išreiškė savo pa
geidavimą dalyvauti tarp
tautiniame jaunimo festi
valyje, kuris įvyks šią va
sarą Maskvoje. Festivaly
je dalyvaus apie 30,000 
jaunuolių iš viso pasaulio.

“Komsomolskaja Pravda” 
sako, kad tarp jaunų ame- 
.rikiečių, kurie jau išreiškė 
pageidavimą atvykti, ran
dasi jauna newyorkiete 
s m u i k ininkė Beverly So- 
mah, jauna balerina Bar
bara Perry ir eilė kitų, ku
rie žinomi* meno lauke.

Festivalyje, kaip sako 
rengėjai, dalyvaus įvairių 
politinių 
nuoliai. 
artimiau 
nūs su kitais įvairių kraštų 
jaunuoliais. Bus įvairių 
sporto rungtynių, dramos 
ir muzikos konkursų ir tt.

(Washingtone Valstybės 
department pareigūnai at
sisakė komentuoti, 
duos pasportus j 
norintiems vykti

Britų karaliene 
Paryžiuje u <•/

Paryžius. — Britanijos 
karalienė pirmadienį atvy
ko čia. Su ja kartu atvyko 
ir jos vyras Pilypas. Kara
liškai porai prirengtas la
bai iškilmingas sutikimas. 
Per savaites Paryžius bu-, 
vo puošiamas, valomas ir 
dekoruojamas. Išleista a- 
pie pusė milijono dolerių 
vien dekoracijoms.

Karalienė dalyvaus ga
la operiniame spektaklyje, 
visokiose ceremonijose ir 
t. t. Tai pirmas britų mo
narcho apsilankymas Fran- 
cūzijoje po 1938 metų. Ka
ralienė čia praleis keturias 
dienas.

ja. — Turime 
l'tivazido, paskos.
cino

radijo.

knygų

i Įsiautojoj* 
nuožiūra ? 

rašo, mokosi, klausosi 
Jaukiame poilsio kam- 
yra bilijardas, įdomių 
naujų žurnalų, laik-

P 
savo

o

domasi tris mėnesius, 
b j n i n k o O s i p a vi č i a u s 
lias buvo užkirstas 
pi ‘a d ž i o j e. Sėk m ingai

g-.V- 
dar-

karai nejučiomis praeina. Ry
tą pd pusryčių žmonės velkasi 
savo darbo drabužiais ir 
ha j savo darbovietes.

N a k ti n ė j e sa n atori j o j e 
čia
ligai ke- 

pačioje 
pagydy

ti PGA mokyklos auklėtinis
Sarsackas, statybininkas Ko
jinis. Atgavo čia sveikatą 
“Viktorijos” fabriko darbinin
kė Puzinavičienė ir daugelis 
kitų.

Vilniaus naktinė sanatorija 
— puiki gydymo Įstaiga, ku
rioje, neatsitraukdami nuo 
darbo, gydosi dešimtys res
publikos sostines darbo žmo
nių.

A. KAROLYTĖ

VARŠUVA APSIVALYS...
Varšuva-.—Čia įsteigtas 

specialus švaros komitetas, 
kuris sau stato tikslu per 
ateinančius 2 mėnesius ap
valyti Varšuvą, padaryti jį 
vienu švariausių miestų 
pasaulyje. Lenkijos spau
da jau senokai sakė, kad 
Varšuva atsilieka švaros

su laiku sugrįžti į gimtąjį Kiprą
Atėnai. — Kipro arki

vyskupas Makarios, kurį 
britai buvo kalinę Seyche- 
belles saliukėje Indijos van
denyne, jau laisvas. Jis 
vyksta čia, į Graikijos sos
tinę Atėnus, nes britai jam 
neleidžia 
Makarios 
kad

Graikijon. Graikijoje jam 
prirengtas iškilmingas su
tikimas.

grįžti į Kiprą, 
netgi pareiškė, 

su laiku į Kiprą

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

įsitikinimų jau- 
Tikslas yra tik 
supažindinti vie-

ar jie 
Maskvą 
jaunuo-

Atėnai. — Kipro arkivys
kupas Makarios, kurį bri
tai btwo kalinę Seychebelles 
prirengtas iškilmingas su
rikimas.

Bostonas. — Buvęs Bri
tanijos premjeras Eden 
čia atvyko, kad kreiptis 
pas specialistus daktarus 
savo nesveikatos '-reikalais. 
Jis turi tam tikrą chroniš
ką jaknų ligą.

Karači. — Pakistaniečiai 
teigia, kad tai jie savo ru- 
bežiaus. pusėje suėmė ira
niečius banditus, kurie už
mušė tris amerikiečius, ku
ne Irano policija, kaip skel
biama Tererane.

Porto Alegre. — Nukrito 
keleivinis orlaivis ir 40 į- 
gulos narių bei keleivių už- 
sumušė.

.lis
•kai ta sala bus pri

jungta* prie Graikijos.
Graikų laivas “Olympo 

Griausmas” atvyko prie 
Seiyechelles salos ir išvežė 
Makariosą į Madagaskarą, 
iš kur jis bus išskraidintas

Cvrankevičius 
vieši Kinijoje
Kantonas. — Kinijon at

vyko Lenkijos premjeras 
Juozas Cyrankevičius ir ke
li kiti kabineto nariai. Len
kų • delegaciją sutiko Kini
jos prem. Čou En-lajus.

Cyrankevičiaus vadovau
jama delegacija jau lankėsi 
Indijoje, Burmoje, K'ambo- 
dijoje ir Šiaurės Vietname. 
Ji dač apsilankys Šiaurės 
Korėjoje.

Kinijoje lenkų delegacija 
pralėks virš savaitės..

Lenkijos delegacijos vi
zitas Kinijon skaitomas 
svarbiausia Cyrankevi
čiaus ir grupės kelionės da-

TEL AVIVAS. — Izra
eliu grįžo Tarybų Sąjungos 
ambasadorius Abramovas. 
Jis išvyko namo keletas mė
nesių atgal, kuomet Izrae
lis kartu su Britanija ir 
Francūzija užpuolė Egiptą. 
Tarybų Sąjunga ambasado
riaus atšaukimu tada iš
reiškė savo protestą prieš 
agresingą izraeliečių žings
ni. c

Atlantic City. — Auto- 
darbininkų unijos vadas W. 
Reuther tos unijos suvažia
vime pareiškė, kad viso
kie kongresiniai komitet- 
tai turėtų būt tiek pat a- 
kylūs ir energingi, ieškoda
mi korupcijos pas kapita
listus, kaip jie yra, kai 
ieško unijose. Ir anoje pu
sėje jie tos korupcijos ras
tų daug kartų daugiau, sa
kė Reutheris.

Kairas. — Paskutinis pa
skandintas laivas iškeltas 
ir Suezo kanalas jau pil
nai atviras.

Teheranas. — Irano poli
cija dabar skelbia, kad ap
supo tuos banditus, kurie 
nužudė tris amerikiečius. 
Anksčiau ta pati policija 
skelbė, kad tuos banditus 
ji užmušė, paskui, kad tik 
suėmė, o dabar, kad tik ap
supo. Kaip ten ištikrųjų y- 
ra, sunku žinoti.

Washingtonas. —Kongre
se vyrauja nuomonė, kad 
būtinai reikia duoti $45,- 
000,000 kaip tai reikalau
ja pašto valdyba. Pašto 
viršininkas Summerfield 
pareiškė, kad jeigu tokia 
suma, nebus gauta, kad va
ryti darbo iki birželio pa
baigos, tai paštas žymiai 
šlubuos.

HANOI. — Iš Kambodi- 
jos gauta žinia, kad tenykš
tė valdžia uždarė visas dar
bininkiškas knygų parduo
tuves, pažangias kinų mo
kyklas ir laikraščius,

San Francisco. — žemės 
drebėjimas buvo jaustas 
pi-aeitų savaitgalį, bet šiuo 
kartu labai lengvas.

Paryžius. —Cannes -mies
te miršta Indijos Agha 
Khanas.

........
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li HERBERTO NORMANO TRAGEDIJA
KANADOS AMBASADORIUS Egipte, E. Herbert 

Norman, atsiėmė sau gvvvbe, iššokdamas iš devinto
namo aukšto.

Diplomatiniame poste jis jau veikė per eilę metų, 
atstovaudamas savo šalį Japonijoje, Australijoje ir Ar
timuosiuose Rytuose.

Kodėl Normanas nusižudė?-
Aiškinama, visaip. Sakoma, jis buvo persidirbęs, 

nes ištikimai ėjo jam pavestas pareigas. Bet tai ne vis
kas: vyriausioji jo nusižudymo priežastis, kaip sako ka
nadiečiai ir kiti, kurie gerai Normaną pažinojo, buvo 
kita: šmeižtai, visokios insinuaci jos, kurias prieš šį dip-

Nesantūrus autorius
• Minkštų kėdžių, dvariukų ti visuomenę 
ir fabrikų Lietuvoje nete- nesusirinktų 
kę" krupavičiai, karveliai, 
matulioniai ir jiems pana
šūs jau daugiau kaip de
šimt metų “vaduoja,“ “lais
vina“ Lietuvą, o faktiškai, 
— mulkindami užsienyje 
g y ve n a nčius tautiečius, 
įvairiomis priem o n ė m i s 
čiulpia iš jų dolerius. Net 
jie patys nebetiki savo 
“laisvinimais.’b Apie tai 
viename praeitų metų nu
meryje visai aiškiai prasi
tarė Kanadoje išeinantis 
laikraštis “Tėviškės žibu
riai.’’ T ū 1 a s Gediminas

“Metas į šalį mesti pa
senusius mūsuosius ginklus, 
kuriais

aukoti?
greičiau su

ma, jei lietuviškoji visuo
menė būtų pakviesta su
mesti paskolą gabiam teno
rui? Jis vėliau 
siems sugrąžins...

Pridurti gal reikėtų, jog 
apmąstymai ne tiek jau lie
tuviški, kiek biznieriški.

Lietuvoje šiandien tokie 
“apmąstymai“ seniai už
miršti. Dešimtys tūkstan
čių tokių jaunuolių, kaip 
Baranauskas, be didelių 
mąstymų mokosi, kur 
nori.
KODĖL NERVINASI 
KRAUGERIO, 
KOMPANIJONAS?

vi-

jie

mitetas- būk, girdi, E. H. Normanas kadaise* es; 
komunistas, todėl juo nebegalima pasitikėti!

Kanados valdžia jau seniai tą dalyką tyre ii

tu biatiriu

Šitie asmenys nepaiso pasekmių, jie švaistosi viso
kiais nepagrįstais kaltinimais, kad jais terorizuotų do
rus žmones, dorus veikėjus. Nemaža Amerikos žmonių 
šitie visokie komitetai jau yra suterorizavę,'sužlugdę, bet 
jiems tik to nepakanka: jie siekiasi net ir kitų valsty-

Normano tragiška mirtis Kanadoje sukėlė didelį 
pasipiktinimą tais amerikiniais “ekspertais,“ kurie pa-

BRITAI IR APSIGYNIMAS

šalies apgynimo klausimu.
Einant ta programa, Britanija sumažins savo ka

riuomenę, panaikins verstiną vyru ėmimą i kariuomenę, 
sumažins “eilinius“ karo laivus, taipgi bombonešius. Val
džia sako, reikės kreipti didžiausią dėmesį i atomo ir 
hidrogerio bombas, taipgi i tuos atominius ginklus, ku
riuos būtų galima iš Anglijos “nusiųsti“ raketa už ke
leto šimtų mylių.

Pastarųjų ginklų Britanijos valdžia dar neturi, bet, 
su Amerikos talka, žada kada nors turėti.

Britų valdžia numato, kad, jei pasaulinis karas (ji, 
žinoma, galvoja apie kąrą su socialistiniu pasauliu) iš
kils, tai kareiviai ir “eiliniai“ karo laivai mažai ką te
reiks. Viską išspręs atomo ir hidrogeno bombos bei ra
ketinės kanuolės.

Mes nesame kariniai ekspertai, tad negalime apie 
tai daug ką pasakyti. B-et mums lodosi, kad britai šian
dien rūpinasi sumažinti savo karines išlaidas vyriausiai 
dėl to, kad Britanijos finansai menki, lead jos ištekliai 
mažėja.

.0 kai dėl būsimo atominio karo, tai, mums rodosi, 
jo nebus, jei imperialistinės šalys jo nepradės. Juk soci
alistinis pasaulis nori taikos ir nieko daugiau kaip tik 
taikos, tai kam jis pradėtų karą prieš tokią Angliją?

Iš kitos pusės: anglai imperialistai visai neseniai 
buvo pradėję karą prieš Egiptą, buvo užpuolę tą kraštą 
be jokio reikalo. Tiesa jie ten suklimpo; tas nevykęs jų

Mums rodosi, tiek pas mus, Amerikoje, tiek Bri
tanijoje ir kitose* NATO valstybėse per daug plepama 
apie karą, o per mažai apie taiką,—vienintelį kelią, ku
riuo eidamas pasaulis gali išsilaikyti.

APIE DULLESO POLITIKA
NESENIAI IŠĖJUSI iš spaudos žurnalisto John R. 

Bealo knyga apie John Foster Dullesą susilaukė įdomių! 
komentarų. Dienraštis Vilnis, pavyzdžiui, rašo: |

“Ši ‘biografija,’ kiek galima spręsti iš peržvalgų apie 
ją, yra daugiau jo garbinimas ir jo politikos išgyrimas, 
kaip jo gyvenime aprašymas.

“‘Biografija’ iškelia k»*lis dalykus, kurie nei Dul- 
lesui, nei Eisenhowerio administracijai ge ro nedarys. Į 
Matyti, p. Beal menkai jaučia Amerikos žmonių atsine-| 
Šimą į tuos dalykus. i

“ ‘Biografija, pavyzdžiui, nurodo, kad Jungtiniu
■ r Valstijų vyriausybė kelis kartus stovėjo ‘ant kranto’ ir 

kad ji pati savo veikimu prie to privedus.
“Eisenhowerio administracija, einant Dulleso už

sienio polįtika, buvo nusisprendusi įsikišti į Indokinijos 
civilinį kąrą, bet pastatė sąlygą, kad Britanija, Austra
lija, Francūzija ir Naujoji Zelandija turi stoti karau. I

“Britanijos tada užsienio ministras Edenas, pasi
taręs su Indijos promieru Nehru, išstojo prieš tai. Fran- 
cūzijos vyriausybė jautė, kad tai laiškia jos išstūmima 
iš Indokinijos ir dėl to nepaisė stoti karam Washingto
ne tuomet atkristas šis planas.

“Reiškia, nuo karo, kuris galėjo išsiplėtoti i pasau

JONAS KAŠKA1T1S

KRUVINI KELIAI
1918 m. lapkričio 11 d. 

įvyko karo paliauba. Su
kruto darbas už kalinių iš-t 
laisvinimą. American civik 
liberties union sudarė inte
lektualai, teisėjai, profeso-, 
riai, kunigai, — šimtai įžy
mių autoritetų. Jų pastan
gomis buvo vykdoma am
nestija, bet sunkiai ir lė
tai...

1918 m. spalių men. Kon
gresas pervarė ‘‘Deportavi
mo aktą.“ Prasidėjo bai
sus raudonėdžių nerštas ir 
dūkėjimas — Palmer raid* 
(P. oblavos, kratos). J. V. 
prokuroras A. Mitchel^ 
Palmer ir jo padėjėjas 
E d g a r Hoover pradėjo 
bangą kratų, muštynių ir 
deportavimų orgiją. Gaujok 
įdūkusių dolerinių patriotų 
daužė būstines, rakandus, 
knygas darbininkų konto
rose, kratė, mušė darbinin
kus, kimšo į kalėjimus, j 
“ašarų salą“—Ellis Island, 
deportavimui...

1920 m. sausio 2 d. kra
tos prasidėjo audringai pa
gal planą, visoj šaly, bent 
70 miestų. Tą naktį suaFk 
reštuota 10,000 — ištemp
ta iš lovų! Mitingai, klu
bai, restoranai, šokių salės* 
pa virio oblavų — kratų iV 
muštynių vietomis. “Raga
nų“ gaudymas, dūkėjimas 
siautė palei visą “laisvės“ 
šalį, sweet land of liberty.,.

Kairiojo sparno socialis
tai:
James Larkin, Harry Wi- 
nitsky, Benjamin Gitlow 
ypač buvo žiauriai trak
tuojami. Nežiūrint didelių 
pastangų, kaliniai kentėjo 
kalėjimuose. Pagaliau gu
bernatorius Al. Smith i& 
laisvino Niujorko kalinius.

Ragangaudžių, raudom* 
baubiu nerštas ir x siautė ji1' 
mas skardėjo ilgai ir pla- , 
čiai. Sugrįžę karo ve tėra- J 
nai sudarė “legioną,“ JF 1 
merican legion, ir pasileido I 
siautėt, su visais kare įgy- I 
tais žiaurumais. Išpūstėjo, I 
išdraskė, išdaužė darbinin- I 
kų mokyklą, Rand School 1 
Niujorke, socialistų dien- 
raštį Call, mušė, stumdė 
darbuotojus.

Centralia mieste, Vašing
tono valstijoj, kompanijų 
banda užpuolė IWW būsti-f 
nę ir raštinę, iškratė, iš
daužė viską viduj, sudegino 
knygas, rekordus. Darbuo
tojus primušė ir išvarė už 
miesto. Pats gubernatorius* 
burmistras, policijos virši
ninkas, national g wards 
milicininkai dalyvavo para
de ir antpuoly. Viskam va-*

šimtai ir tūkstančiai pra
monės samdytų mušeikų. 
Triuškino streikus ir darbo 
unijas...

Tulsos mieste, Oklaho
ma j, taip ir persergėjo pa
kabinti transparentai: Mr. 
I W W , Don't let the sun 
shine on you in Tulsa, at
seit, IWW nariai nepasi
maišykite Tulsoj. Pasirašo 
Vigilance Committee, Kiek 
ten tų primuštų, apdervuo- 
tų, apsmąluotų, apiplunks- 
huotų, linčiuotų — ir pasa
kyt būtų nelengva.

1917 m. liepos 30 d. į 
Butte miestelį, Montanos 
valstijoj, atvažiavo uolus 
IWW organizatorius 
Frank Little, pasakė kelias 
ugningas prakalbas kalna
kasiams. Reakcija nedelsė, 
šeši maskuoti žudeikos tuo
jau naktį ištempė jį iš lo
vos viešbutėly ir pakorė po 
geležinkelio tiltu. Paliko 
ir prisegtą plakatą: “Pir
mas ir paskutinis persergė
jimas 3-7-77’... Slėpiningi,

Nė viena streiko diena 
nepraslinkdavo be kraujo 
praliejimo—- bet kur, taipo 
pat ir Vakarų valstijose. 
M i n esoto j, geležies rūdos 
kasyklose Mesaba. Range, 
kompanijos padaužos nušo
vė streikininką. Laidotu- 
vrų procesija ėjo su trans- 
parentais: “Užmuštas Oli
verio geležies kasyklų kom
panijos.“ Kapinėse skardė
jo karštos prakalbos. Kom
panijos šnipai, stebėjo, 
klausė, fotografavo. Tuoj 
ir sąmokslas: kompanijų 
deputatai iškrėtė, išgriozdė 

i IWW būstinę ir raštinę, 
i taipgi juodkalniečio Niko 
Masonov ič i a us gy venvietę.

Ii įnamiai šokosi jo ap- 
it. Sąmyšy laukė ant ve

žimo sėdintį deputatą kas 
tai nušovė. Kaltė suversta 
ant streikininkų, būk už 
kiršinančias prakalbas. Vi
si įnamiai pašauti, sukru
vinti, įbrukti kalėjimai!, iš 
viso apie 20 streikierių. 
Teismas pasmerkė 
Masonovičienę ir

i

Ijabai susinervinęs 
staruoju metu j “laisvinto-i lx.tariamės laisvina

Jau seniai metas 
šūkavus: 
išlaisvinti.

nieko 
duoti

netrukus 
Tokiais 

gero ne- 
i saviesiems, 
nebetiki, kaip 

ir mes patys...“
Platesni komentarai ne

reikalingi- Tik reikėtų pri

liautis 
būsite 
šūkavimais 
galima 
nes jie

Ignas Šeinius. Lietuvos 
jaunimas šio pono nė pa
vardės nėra girdėjęs, bet 
kai kas iš senesniųjų dar 
žino šį kelių skurdžių kny-

durti, kad Lietuvos darbo 
žmonės ne tik netiki, bet 
niekuomet ir netikėjo šiais 
“laisvintojais,“ nes jie ge
rai žino, kokią “laisvę“ no
ri atnešti krupavičiai, ma- 
tulioniai ir į juos panašūs. 
Tai laisvę engti darbo žmo
nes ir lobti darbininkų 
valstiečiu sąskaita.

Nesąn t ū rus a u t or i us

loniatiškos kėdės mėgėją ir 
neblogą biznierių. Šeinius 
daugiau orientavosi ne vien 
i “lietuviška“ bizni, bet 
ieškodavo kompanionų Va
karuose. Mat, tie daugiau 
įgudę ir dar goriau, negu

miriop g r e s 111 ingi skaitmenys,

Vėli a u su- mokratija,
minkštino nuosprendį ir, 
po trijų kalėjimo metų, iš
leido pa rolėm

Labai daug pasidarbavo

$

tuvos žmones. Šviesius, biz-primena dar keli IA>VW vadovai, jų 
tarpe Frank Little.

Pasibaisėtinos žudynės,

kuriuos jo viršininkai 
turėtu pagirti. Jis 
pat straipsnyje rašo:

is- 
už 

no
ta me

‘Sl<i<‘khol«ua-> spaliu ?(» <!. 1 
M. i’risiekiisiam advok 

M. Sleževičiui

Didžiai įjeib. 'l'anisla,
Ačiū už skubu ir labai draugiu- ' 
laišk:| iš spaliu inčn. Iii d. ir už | 

jame suteiktas žinias. Kreu- ' 
liuką- Į

m.
J.

“Laisvoji Amerika,“ “de- 
,“ “laisvė žodžio, 

susirinkimų’’...
Ir to dar nepakako: 168 

kalnakasiai streikieriai bu
vo kaltinami sąmokslu 
trukdyt J. V. įstatymus ir 
karinius darbus (seditious 
conspiracy). Su jais kartu 
suimti ir įkalinti ir Elzbie
ta Flinaitė, Karlas Treška, 
Etoras, Džiovanitis ir dar 

IWW organizato- 
Karo histe-

Ruthenberg,

1 į , i

visas 
cgr-Toll pasistengs Tai 
mai atsilyginti.

Principe Kreuger ir 
suteikti Lietuvai sijryšy 
keliu, statymu 
ditp...

Kreuger ir 
i geriausiai tuojau pasiii 
dvejetu delegatu, arčiau 

■muoti ir deryboms užmegzti.
galėtume (1 i- j l irnm norėtu kaipo sienų tu de-

I legatu pasiimti mane, žiūrint even
tualiu aplinkybių, kad ir eksperto 

būtu objek-! ro,4'K- . , .........
‘ . . Pa.siraso Ignas J. seimustur but, jei'

■ ■ ‘ Ponas Šeinius, matyti, | 
dėtu yėl nori tapti “ekspertu“ ir

■ padėti kreuger iams ir į 
įjuos panašiems engti Lietu- 

jie ten, Lietuvoje, gy-:vos (hirbo žmones. Dėl to
■ |.! ponui Šeiniui ir 
O j užsidėti “laisvini

! blemą, išsijuosus

tuvoje gyvenančius tautie
čius—S. Š.), bet jie mus

keleri metai praslinko, kai ‘ 
tautos kultūros klausimais 
išėjo ne vienas leidinys, 
kuriuo ir čia

Toli sutinka 1 
su geležiu- ■ 

pageidauja uit; kr<

Toli manymu
Kaunan i 

pasiinloi•- *

Jei autorius 
ty ves n is, arba, 
jis nebijotų didžios šeimi-’ 
ninku nemalonės, ga_. 
maždaug šitaip pratęsti:

Tokius mokytojus, k< 
mes, 
veliantieji seniai užmiršo ii 
net prisiminti nebenori. < 
apie tiek leidinių mes nė I ------
svajoti nesvajojame. Jukihetuvių tauto 
dešimtimis tūkstančių to-.Tėvynėje ir k 
mu išleisti Donelaičio, Mai-' ny.)e gyvenančius d o r u
renio, Žemaitės, Vienuolio, 
Mvkolaičio-Putino ir dau
gelio kitų lietuvių literatū
ros klasikų raštai, ’o mes 
vos šimteliais savo tiražus 
skaičiuojame. Liet u v o j e 
vien 1956 metais išleistų 
knygų tiražas pasiekė 11; 
milijonų egzempliorių. Tai
gi, kas ką moko kultūros 
srityje?..
BIZNIERIŠKI 
APMASTYMAI

Tie patys “Tėviškės žibu
riai“ praeitų metų gegužės 
mėn. 17 dienos, numeryje 
išspausdino straipsnį “Lie
tuviški apmąstymai“ apie 
tai, kaip kanadiečiai nutarė 
išleisti į mokslą muzikalų 
jaunuolį .Stasį Baranauską.

I •

“Džiugu, — rašo laikraš-

mas... 'fačiau kodėl prašy-

remti J. V. užmojį.
“Iškelta i

o em- 
šmeižti 

laimėjimus

JAUNA IR ŠOKY 
IR DARBE

D tise tos. — Kadrilį 
dien veda tetulė Girelei

i jo, prasidėjus 
ratelio repetiei-

kdavo .jos jaunystes 
Girėienė kartu su jau-

Seal/le, Wash., du laivai su žymus 
keliais šimtais geros valios ritus Baldazzi. 
piliečių — 250 IWW dele- rija buvo pačiame pašėli- 
gatų. Tik įsivaizduokit. | me. Kietasprandis kerštin- 

čius teisėjas Landis pa
smerkė 93 darbininkus il
gam kalėjimui, po 20, po 
10, po 5 metus. Daugelis ir 
numirė kalėjime, kiti pus
gyviai išėjo, savo baudą at
buvę. Oho, kalėjimas nai
kina ir niokoja, žudo žmo
gaus kūną!...

Tik labai, labai įžymių ir 
įtakingų autoritetų užtari
mas išgelbėjo pačius vado
vus: jie tapo paleisti.

Panašūs urmingi areštai 
siautėjo visur, 
pas įdarė ap- 

šūkis prieš

Pinkertono šnipai ėmė įžū
liai šaudyt į važiuolius. 

į Užmušė apie 15 žmonių, 
• kitus visus suareštavo! Po 

•‘9 dienu lutus išleido, bet 74
* į '

paliko kalėjime. Dar po ke
liu dienu, 38 IWW nariai 
buvo kaltinami nušovimu 
dviejų kasyklų kompanijos 
milicininkų — pasėkoj kir
šinančių prakalbų.

Teismas įvyko Seatio 
mieste. Išteisino visus, bet 
tikrųjų kaltininkų niekas 
neareštavo, i____  ___  _
tono žudeikų šnipų . . .

Karo histerija kunkulia
vo ir šėlo palei vįsą Ameri
ką. Safe for democracy !

ir teismai

M

I

si 
II

i

neteisė Pinki r- i “Bolševik“ 
kaltinamasi 
IWW, soęhdistus, prieš ka

 

ro priešihinkus. šimtai ga
vo ilgus, 20 metų kalėji
mus, jų tarpe ir kbngres- 
manas V. Bergeris (Wis.), 
kunigas Irwin St. John 
Tucker. J. Louis Engdahl 
ir BYh. F. Kruse. 
aukščiausias teismas 
veikėjus išlaisvino.

Eugenijus V. Debsas ga
vo 10 metų kalėjimo už 
prieškarinę ^prakalbą. 
Charles E. Ruthenberg, C. 
Baker ir Alfred Wagen- 
knecht nuteisti 1 metam 
kalėjimo už panašias pra
kalbas. Kate Richards 
O'Hare — įžymioji socia
liste, taipgi Rose Pastor 
Stokes, Emma.. Goldman, 
Alexander B e r k m a n už 
p r i e š k arinį veikimą pa
smerkti kalėjimai!. Mollie 
Steimer ir dar trys jaunuo
liai šaukė streikuot amu
nicijos darbininkus: gavo 
20 metų kalėjimo! Dr. Ma
rie D. Ęqui — tris metus 
kalėjimo... Airijos patrio
tai, indai (“hindu“), tūli 
vokiečiai ir šimtai, šimtai 
kitų gavo ilgus kalėji
mus!...

Sąžiningieji karo prieši
ninkai (ęonscientious ob
jectors), (biblistai bei kul- 
tistai brukami kalėjimai!, 
paskui deportuojami. 54 
syeturgimius IWW narius

skambėjo šūkiai, — atseit, 
Amerika turi būt saugi de
mokratijai. Įsigalėjo* šni
pai, mušeikos, šaudytojai iš 
pasalų, skundikai. Chuli
ganų gaujos daužė darbi
ninkų organ iaciju būstines, 

•gaudė nepatinkamus asme
nis, tepė derva, lipdė 
plunksnomis, mušė, korė, 
mėsinėjo, linčiavo... “Ame
rikos civilinių laisvių biu
ras“ suskaičiavo viršum 
500 tokių nuožmybių, bet 
jų buvo ir dar daugiau.

► » |) J C t X I k, J () C* | Į * * *'

i medžio kaina kilo • ir kilo, 
kolūkio pirmo-į° čia siūbavo streikai vario

tinai Girčienei šiemet sukan-

ma, x’isuomet pati apsiruošia • 
rainiuose, dalyvauja meno sa
viveiklos ratelyje. Kartu su

dose ir medžio gamy- 
40,000 vario kasėjų 

estas pa- streikavo Montanoj, Arizo
na metą i no j jr Kaujojoj Meksikoj. 

50,000 medžio darbininkų 
st r e i k a v o vidurvakarių

i

pernai

A. Matiuk

1917 m. birželio 8 d. už- 
legė kasyklos B u t \e , 

178 kalnakasiai 
gaisre giliai po 
Baisenybė! 
Arizona, 1,200

Montana: 
! suspirgėjo 
žemėm !...

Tik 
šiuos

“samdytoji! sąjungos“ pre
zidentas!... Tai dėjosi 1918 
m. gegužės pabaigoj. $

Aklas laikraščių pardavi
nėtojas sėdėjo m e n k a m 
kioske. Banda pamatė te-* 
nai Union record ir Indus
trial worker kopijas. Su
laužė, sunaikino viską. 
Vargšą žabalą žmogelį niu-> 
še, tąsė ir įmetė griovin už 
miesto, kad jis nė nebandy
tų atgal grįžt. Atsipeikė
jęs žmogelis grįžo, tai jį 
suareštavo pagal “krimina
linį sinkaliznio įstatymą“...

(Bus daugiau)

Į streikierių tapo, Kaip gal- 
suvaryti į purvinus 

šėkui su pažadu ginti ne vien Formozą, bet ir Quemoy prekinius vagonus, išvežti i 
Naująją Meksiką ir pa
leisti dykumoj (liepos 12, 
1917). Tai po pat panašiai 
Jerome njiestelio, Arizonoj, išdeportavo~1919 m'., Lin- 
800 streikierių g a 1 v i j ų 
traukiniu išdeportuota Ka- 
lifornijon. Visa tai <

likštėn Eisenhowerio laiškas Čiang Kai- vijai,

ir kitas salas, kurios Kinijai priklauso ir yra visai art: 
jos.

“Korėjos klausimu siūlyta paliaubos, o jei to nebū
tu. eiti i atomini karą.

“Tik tų kelių dalykų užtenka įrodymui, kad Dulleso kolno gimimo dienoj

ALAUŠO EŽERE

Dusetos. — Trisdešimt me
tu jau’ žvejoja “Spindulio” ko
lūkio žveju brigadininkas An
tanas Sirutis. Daug žuvies jis 
sugavo žuvingame Alaušo 
ežere. Bet tokio didelio laimi
kio, kuris teko dabar žvesi 
jams, jis neprisimena.

Kolūkio žvejai 
sius du mėnesius 
v i m o ketvirčio 
pusantro kurto.

V. Kanapeckaa

per pirmuo- 
žuvies suga- 
planą viršiji

1, j K

našiai prezidento Eisenhower i o. dare 2 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., baland. (April) 9, 1957

' '' *■ -IwlwWS—.
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Worcester Mass. IK
! MIRUS g

‘ JURGIUI KANAPKIUI. I
Netekom ilgamečio pažangių organizacijų nario, 3
apšvietos ir kultūros mylėtojo ir rėmėjo. Reiš- ra
kiame širdingą užuojautą jo žmonai ELzbie.tai, H 
giminėms ir draugams. Giliai liūdime jo netekę. J

Skraiški a i S. Bakan 1
žitkai 0. Stankienė a
Petkūnai M. Šiupėnienė S
Ausie jai J. Benderius |
Žilinskai M. Navikiene 0
Karsons A. Vasilienė g
Pačėsai M. Mačionienė g
Lukai B. Valančiauskienė g
Yeskevičiai 0. Sidarienė g
Žalimai P. Baccvičia g
Žemeikiai -J. Gerdauskas g
Žukai P. Y ucius g
Raulušaičiai 0. Vilčiauskas B
Sukackai J. Lozoravičia g
Deksniai P. Sadauskas g
Pilkauskai K. Kosulis g
Baguckiąi • P. Adomavičia 1
Bernotai J. Bakšys g
Jcpolioniai B. Kukauskas S
H. Kalakauskiene P. šimokauskas |
P. Grinevičienė J. Dėmi kis g
M. Abračinskienū -J. Morkūnas S
P. šiušąs
M. Alionienė

A. Petravičia Į

BEEU-VVINE-Liųi Ofl-LICENSES

£

i

I

1

■»
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WORCESTER. MASS.,

MIRUS

JURGIU KANAPKIU1
apšvietus ir kultūros skleidėjui ir rėmėjui, 
reiškiame širdingą užuojautą likusiai jo 

dėtai, giminėms ii- draugams 
Liūdime jo netekę.

žmonai

Povilas iv Domicėlė Y aiškiai

n

Worcester, Mass
MIRUS

JURGIUI. KANAPKIUl
LDS 57-a kuopa reiškia širdingą užuojautą

1 velionio žmonai Elzbietai Kanapkienei.

PAMIŠĖLIS, PABĖGĘS Iš 
LIGONINĖS, NUSIŠOVĖ

protinių 
pabėgęs, 
21 metu 4

HARTFORD, CONN
Reikalingas

VYRAS ARBA MOTERIŠKA
Mokantys rusiškai ir lietuviškai. 

Gera Alga, Linksmos darbo sąlygos.

Notice is hereby given that license number 
L-548 has boon issued to the undersigned 
to sell liquor and wino at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premise consumption at 
107-47 Sutphin blvd., Jamaica. WEINSTEINS 
WINES & LIQUORS. INC. BRW

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

Notice Is hereby given that license number 
L-760 has been issued Io 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 
35-64 94 st., Jackson Heights. .PETER Mc- 
HUGH ' BT-ml7

Notice n hereby given that license number 
4RL-7527 has been Issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
737-37 Jamaica ave.. Be’lerose. ALBERT RET- 
TICH and MARTIN DECKER dba Belt Park 
Tavern. Cml7

SAUKITE f IIAI’EL 7-51-61
(67-71)

Lawrence, Mass
Kovo 7 d. buvau nuga

bentas į ligoninę, o už sa
vaitės buvau operuotas, bet 
atrodo viskas išėjo gerai. 
Drg. V. Kralikauskas para
šė apie tai j Laisvę, o drau
gai, matydami mano nelai
mę, prisiuntė labai Šiltus 
linkėjimus, kad pasveik
čiau.

Labai dėkoju visiems ir 
visoms, draugams ir drau
gėms už I linkėjimus, kad

S. Penkauskas
Red. Pastaba: Mes nesu- 

dėjome linkėjusių Stasiui 
Lenkauskui greit pasveikti 
vardų ir pavardžių vyriau
siai. dėl to, kad mes mano
me, jog ligonis, 
ar kitas, turėtų 
padėką bendrą 
n an t visų, kurie 
jin'ius 
no me,

3

2

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

Notice is hereby given that license number 
4RL-7540 has baen issued to tho undersigned 
to sail beer, wine and liquor at retail in 
o restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premiso 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-II54 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail In a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Lavr for off-premiso consumption at 
39-05'104 st., Corona. NICHOLAS A. GALLO 
dba Spago and Gallo. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-1446 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 
85-06 Pitkin ave., Ozone Park. MARKO RO- 
GULJ. BRW

been issued to the undersigned

Notice is hereby given that license number 
I.-I868 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 
164-12 69th ave., 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 under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premise consumption at 
141-14 224 st., Laurelton. BERNARD HENKIN 
dba Laurelton Wines and Liquors. 8RW

Nolice is hereby given that license number 
L-5205 has been issued to the undersigned 
Io sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law tor off-premiso consumption at 
33-09 100 st., Corona.
BROWN. .

HERBERT HAROLD 
8RW

that license number 
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

Notice is hereby given 
1.-5552 has bean issued

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

pareikšti 
neivardi- 

jam linkė- 
Mes ma

os taisyklės turėtų 
visi mūsų draugai 

ingės, kuriuos už-

Notice is hereby given that license number 
L-5611 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age stere under the Alcoholic Beverage 
Control Lavr for off-premise consumption at 

Hills. ISIDORE A.
BRW

Control L i. _. _ .
97-07 65 ave., Forest 
COYNE.

prisiuntė.

klump/ netikėta liga. Daug
i yra padėkoti bend-

1S.<

visiems
le

vi'a žmonių
. . .. .1atsiminti ir tai,:

U:ir kuriam kitam 
musų veikėjui greičiau 
pasveikti, bet dėl vienos ar 
Irdnu ■nnmv'.iuf'lnc' fu snz>zrol/j_

todėl, skel

rie linkėjimu
siunčia,
kurie nepasiuntč 
Uni

ligoniui
atrodyti), kad tie,

jam ne
greit pasveikti. 0 taip, 

žinoma, nėra!
Tikimės, kad dėl to Stasys 

Lenkauskas ant mūs neuž
pyks.

$25,000,000 kolegijoms ir 
universitetams

b'ord foundation
$25,000,000 mokslo
Janis. ši suma paskii
(■gijoms ir universitetams.

Paliko paralyžiuotą žmoną

Ruth
policijai, kad jos vyras Wil
liam paliko ja polio ligos su
imtą ir negalinčią nieko dary
ti. Wm. Ranallo dirbąs Jung- 

l’autų raštinėje'.

that license number 
to the undersigned

Notice i', hereby given 
L-564B has been issued 
to sell liquor and wino 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 
Store.

dba Brandon's Wine and Liquor
BRW

hereby given that license number 
been issued to the undersigned

Notice is
L 5705 has . . - ,
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premise consumption at

Elmhurst. SMALL'S
BRW

57-06 Hoffman drive, 
LIQUOR STORE, INC.

Notice is hereby given 
L-5841 has been issued

that license number 
to the undersigned 

to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under lhe Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premise consumption at 
1519 Far Rockaway blvd.. Far Rockaway. 
CHARNEY'S LIQUOR SHOP, INC. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-58'/l has boon issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for 
60-03 Eliot ave., 
DIENST dba Eliot

Notice is hereby given that license number 
4RL-2456 has been i 
to sell beer, 
a restaurant

under the Alcoholic 
off-promisc consumption at

Maspeth. . EDWARD F.
Liquois. BRW

issued lo the undorstned 
wine and liquor af retail in 

under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
89-51 163 st.. Jamaica. P. T. G. RE5IAURANI 
INC. dba Garden Restaurant. BRW

Nolice is hereby given that license nunibci 
4RL-52C4 has been issued ro the underseigned 
to sail beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Bęverage 
Control Law for on premise consumption at 
26-12 Hoyt ave!, So., Astoria. WILLIAM and 
JOSEPH '
Grill.

F. GRIECO dba Grieco's Bar and
BRW

is hereby given that license number 
has been issued to to undersigned 

retail in

Notice
4RL-5276 
to sell beer, wine and liquor at 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
154-03 15 ave., 
ROCCO and C.
Beach Tavern.

Whitestone. JOSEPH F.
PIACENTINE dba White

BRW

given that license number 
issued to the undersigned 

and liquor at ret.-;!

Notice is hereby
4RL-6803 has been r
to sell boor, 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 sell beer, wine and 
a i

Notice is hereby given that license number 
4RL-7909 has been issued to tho 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 the undersigned 
to sail beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
72-62 Main st., Flushing. 72-62 MAIN ST. 
REST. CORP, dba Tropical Gardens. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-830I has been issued to the undersigned 
to sail beer, wino and liquor at retail in 
a restaurant under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
70-18 Grand ave., Maspeth. 5. & C BAR 
GRILL; INC, dba Grand Stop Bar Rost. BRW

/ - 6

Notice is hereby given that license number 
4RL-8343 has been issued to lhe undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the 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 tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
Terminal blvd., N. Y. International Airport, 
Queens. INTERNATIONAL IDLEWILD CAT
ERING CORP, dba The Brass Rail... . BRW

Nptice is hereby given that license number 
4RL-8488 has been issued to the undersigned 
to sa|l beer, wine and liquor at -etail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
107-23 Liberty avo., Ozone Park. JOHN 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 sail beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant 'under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumpt.on at 
102-21 37 ave., Corona. RAYMOND VER- 
CRUYSS and LEBORIO COLLETT dba Co
rona Cafe. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-86I7 has baen issued to the undersigned 
to sail beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Lavr for on premise consumption at 
82-10 Roosevelt avo., 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, vzine 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

f Notice is hereby given that license number 
4RL-8555 has been issued to the undersigned 
io sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
203-23 Hollis ave., Hollis. JAMES A. BOU- 
CHERY ENTERPRISE, INC. dba Wicker- 
sham's. • BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8580 has been issued to the undersigned 
to sail beor, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
117-18 Queens blvd. Kow Gardens. TURN
PIKE DEL. & REST., INC. BRW

Notice is. hereby given that license number 
4RL-3I20 has been issued to the undersigned 
to sail beer, wine and liquor at refail in 
a restaurant undar the Alcoholic Beverage 
Conirol Law for on promise consumption at 
42-07 162 st., Flushing. JAMES F. ALOVEN 
dba Jimmy's Tavam. BRW

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

Cml7

Notice is hereby given that license number 
! L-I78I 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-premisos consumption at 
144-01 243 st., Rosedale. BURT'S WINE 4 
LIQUOR CO., INC. Am[7

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
4151 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 
55-19 Northern blvd., Woodside. WILLIAM 
F. CONNELL. BRW

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
7856 has been issued to tho undersigned 
to sell beor, wine and liquor at retail in 

‘ a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
25-06 Broadway, Astoria. GEORGE and LE- 
1ITIA LUSARDL dba Colonial Rest. & Bar.

' BRW

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
6470 has been issued to the undersigned 

. to sell beer, wino and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
153-38 Hillside ave., Jamaica. HARDY'S 
HILLSIDE (NC. BT

NOTICE is horeby given that license 4RL- 
; 8421 has been issued to the undersigned

to sell beer, wine and liquor a# retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 

1 105-19 150 st., Jamaica. JAMES A. PIRES and
JOSEPH A. MELLO dba Lisbon Bar and 
Grill. BRW

I
Notice is hereby given that license number 

L-1328 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail irs a pack
age store ' under the Alcoholic Beverage 
Control Law fpr off-premises consumption at 
98-85 Quee.’s blvd., Forest Hills. TRYLON 
LIQUORe Inc. BRW-ml7

Notice is hereby given that license number 
4RL-7689 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
118-14 Liberty ave., Richmond Hill. CHARLES 
GEORGE MANOS and GUS C. MANOS dba 
SI. John's Restaurant and Bar. BT-rnl7

Notice is horeby given that license number 
L-5040 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 
11-16 154 st., Beechhust. FRANKLIN and 
THERESA- ROBERTSON dba Beochhurst Wino 
and Liquors. K-mar

I
Notice is hereby given that license number

WW-213 has been Issued to the undersigned 1 
to sell wine at wholesale under the Alcoholic Į 
Beverage Control Law at 57-02 48 st., Maspeth, ■ 
NORTH AMERICAN WINES CORP. C-mar

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

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

Notice Is hereby given that license number ; 
| DW-98 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

NO1ICE is hereby given that license 4RL- 
7719 has been issued to the undersigned 
to sell beer, Wine and liquor a! retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
162-09 Depot road, Flushing. GEORGE and 
MARIE HAND dba Hand's Broadway Tavern, j

Notice is hereby given that license number 
L-600 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wino at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
224-06 Lindon 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 
4-HL-2 has been issued to the undersigned 
to sell liquor under tho Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
I6I-CI 89 ave., Jamaica. ROBVIR HOTEL 
OPERATING CORPORATION dba Hotel Re
gent. BT-m!7

Notice is hereby given that license 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-premisos consumption at 
83-08 Grand ave., Elmhurst. VICTORIA 80- 
GUEKI dba Newtown Wine & Liquor Store.

BT-mlT

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 
Conirol Law for off-preinises consumption at 
77-13 25 ave., Jackson Heights. MEYER GINS
BERG dba Be-Mar Wines 4 Liquors. BRW-ml7

Notice is hereby given that license number 
LL-26 has been 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

Notice is hereby given that license number 
LL-82 has been issued to the undersigned 
to 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 number 
LL-30 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale unaer 
the Alcoholic Beverage Control Law. 
STANDARD WINE 4 LIQUOR CO. Inc., 47- 
50 30 st., Long Island City BT-ml7

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-premises consumption at 
136-13 Farmers eve., Springfield Gardens. 
ROBERT BERRY BT-m(7

is hereby given that license humber 
has been issued to the undersigned

Notice
4RL-5658
te sell Liquor, Wino and Beer at retail in a 
Restaurant under the 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- 
$460 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 
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 tbeer 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 4 Pizzeria. BT'

Notice is hereby given that license number 
4RL-7895 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wino and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage
Control Law for on premises consumption at 
79-19 Jamaica ave., Woodhaven. MARLIN 
AHREND dba Ahrend's Tavern. BRW-

Noticc 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 stote under the Alcoholic Beverage 
Conttol Law for off premises consumption at 
81-07 37th ave., Jackson Heights. BA1TIPA- 
GLIA'S LIQUORS, Inc. K-10

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

C-mar

Notice is hereby givan 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 tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a rastaurant 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 undersigned 
to sell Liquor, Wine and Boer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
111-60 Van Wyck blvd., South Ozone Park. J. 
O. H. CORPORATION. BT-mil .

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
8547 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a (estaurant 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 Taverp.

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 tha Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption aS 
168-48 Hillside ave., Jamaica. 168-48 HILL
SIDE AVENUE CORP. BT

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

NOTICE is hereby given that license number 
4RL-8436 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 
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 
the Alcoholic Beverage Control Law. 
STAR LIQUOR DEALERS Inc., 31-10 48 st.. 
Long Island City. BRW-m!7

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

Notice is hereby Yjiven that license number 
L-6035 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 
69-46 Main st., Kew Gardens Hills. PHILIP 
GUEDALIA 4 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 retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption »t 
35-32 Farrington st., Flushing. REGIS FRAN
CIS McGINTY dba McGintys Normandy Bar 
and Grill. BT-ml7

Notice is hereby given that license number 
4RL-7745 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a< 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
24-08 Parsons blvd., Flushing. JACK'S RUSTIC 
PLACE. Inc. BRW-tnl7

Notice is hereby given that licenta number 
4RL-5I20 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
83-18 Parsons blvd., Jamaica. ALBRED 
SCHNEIDER dba Parkway Bar' and Grill. _

BRW.mt?

Notice is hereby given that license number 
4RL-7830 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail In a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
106-08 150th st.. Jamaica. A. A. WARSHAWS- 
KV. BRW-mll

Notice is hereby givan that license number 
4RL-I568 has been issued to the undersigned 
to sail beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Conirol 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 tha undersigned 
to sail beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on promise consumption at 
109-48 Sutphin blvd., Jamaica. JOSEPH ŠI
MONI. - BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-7795 has been issued to the undersigned 
to sail beor, wine arid liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Contrql Law for on promise consumption at. 
81-74 Lefferts blvd., Richmond Hill. WIL
LIAM NEARY dba Duffy's Tavern. BRW

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 aiven that license 4RL- 
7270 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under tho Alcoholic Beveragn 
Control Law for on premise consumption at 
77-01 101st avo., Ozone Park. JOHN P. 
8UTSCHER. BRW

Notice is horeby 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 soil Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beveragn 
Control Law for on premises consumption at 
249-07 Northern blvd.. Little Neck. STEPHEN 
LUCENTE dba Marathon Bar and Grill. BT-m3t

Notice is hereby given that license number 
L-1750 has been issued to the 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

Notice is hereby given that license nurpber 
4RL-6I9I has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
124-18 Liberty ave., Richmond Hill. LOTTIE 
JASON dba New Chimes Tavern. 3T-m3l

Worica 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 tha Alcoholic Beverage 
Control Law for off-promlses consumption at 
95-10 Jamaica ave., Woodhaven. H. L. 
KRAFT dba Willard Wines & Liquors. BT-ml7

Notice is hereby given that license number 
L-1072 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-premises consumption at 
63-14 Woodhaven blvd., Rego Park. HARRY 
STORCH dba Rego Park Wine and Liquor 
Store. BT-ml7

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

Notice is herzby given that license number 
r 4RL-7E96 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 
168-30 Jamaica avo., Jamaica. HARRY and 
PETER ACKERMAN dba Ackerman Bros. Cml7

Notico is,hereby given that license number 
4RL-8359 has been issued to tho undersigned 
to sell Liquor, Wino and Beer at retail in a 
Restaurant under (he Alcoholic Coverage 
Control Law for on premises consumption, at 
51-13 Broadway, Woodside. ^HE GREEN DOL
PHIN. Inc. BRW.ml?

to the undersigned 
liquor at retail in 

restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on promise consumption at 
63-98 Woodhaven blvd., Rago Park. PAT and 
JACK'S INC dba Heather Inn. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RI.-7I95 has boon issued to the undersigned 
Io sail beer, wine anef liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
214-42/44 Hillside avo., Queens Village. 
STANLEY1 HOREHLAD dba Hillside Cafe.

, BRW

. Notice is hereby given that license ntrmber 
4RL-8076 has boon issuad 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 
55-07 43 st,, Woodside. ANGELO PEPE. BRW

Notice is horeby given that license number 
4RL-3390 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at ro‘ail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for . on promise consumption ci 
37-59 90 st. arid 90-17 Elmhurst ave., Jackson 
Heights. PETER BRADY. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-774I has been issued to th-e undersigned 
to sail beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
251-06 Hillside ave., ellerose. PHOTOS 
CRONOPULOS dba Bellerose Restaurant and 
Bar. BRW

Kuopos Komitetas

'jnfr’’:rinnnniniv’'n>iOTr:aJinuitMnffin«fuūitnff

kad jis bus suimtas q

318 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

Jono Karsono Pagerbimui

valstijinio 
ligonbucio 
Wcssman

Iš Brook lyno 
ligonių . 

Solomon 
amžiaus, bandė nuo

Notice is hereby given that license number 
4RL-7300 has been issued 
to sell beer, wine and 
a restaurant ’ under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
54-02 Roosevelt ave., Woodside. LOUIS LAN- 
DAN dba Halfway

to the undersigned 
liquor at retail in

House Restaurant. BRW

damas, 
paleido šūvi i vidurius ir mirė

Mirė dviejų karu veteranas

te! mirė nuo leprosy ligos, ku 
rią jis gavo kariaudamas prie 
japonus 
pinuose, 
laisvėje, 
me kare

ir gyvendamas Phili- 
Jis buvo japonų ne- 
Pirmame paša u I i n ta - 
jis taipgi kariavo.

MEDUS
.Jeigu dar neparsifraukėte Natū

raliu Raudonų Dobilų Medaus iš 
Thomsono, tai skubiai siuskite 
sakymą. Medus yra sveikiau 
gyti negu baltas cukrus. ■

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

Tuojau parsitraukite tikro nešil
dyto Naluialio medaus. svarai 
(kvorta) $1.35-

svarai, pusė galiono, $2.50.

10 svaru (galionas) $4.70.

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas

J. W. THOMSON
ItFD I, Rt. 32, N. Franklin, (loan.

i 
i

SO. BOSTON, WORCESTER, BROCKTON 
MASS.

Balandžio 14 April
AL

Draugai! Jūsų išrinktas LLD komitetas svarstė 
J. Karsono reikalą iip nutarė, kad jam yra bū
tinai reikalinga materiale pagalba. Jūs visi as
meniškai pažįstate jį,'tad čia apie jį nekalbėsi
me. Norime pranešti, kad So. Bostono draugės 
pasižadėjo surengti pjgtus, o kiti draugai iš to
limesnių kolonijų pasižadėjo dalyvauti. Tad vi
sus prašome atsilankyti ir kartu su svečiais iš 
toliau pasivaišinti ir tuo pat kartu paremti 
draugą Karsoną. , '

Komitetas
^3 Į^uįinį4^šyĮ3l!^lįĮ®ffliij miuj’adiHūuriifnu

3 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., baland. (April) f>, 1957

*nr

given 
issued 

wino and

that license number 
to the undersigned 
liquor at retail in 
Alcoholic Beverage

Notice is hereby 
4R>-7508 has bo-rn 
to sell beer, 
a restaurant under the 
Control Law for on premise consumption at 
9-0? Main ave., Astoria. PETLAR BAR AND 
GRILL, INC . BRW

438 POLICISTAI METĖ 
DARBĄ Į TRIS MfeN.

N. Y. miesto policislai toi-
algos per mažos,

ir darbo sąlygos per sunkios. 
Todėl per šių metu pirmuosius 
tris menesius pasitraukė iš 
darbo net 43,8 policistai.

r

AR BIBLIJOS 
PASAKA

apie Samsono spėką 
turi kokią reikšmę?

išradėjas naujo 
Gyduolė ■ ■- New

F. Bitaiitas, 
mišinio - Nauja. 
Era-galvai mazgoti, sako: Taip! 
Stiprūs plaukai duoda energijos, 
daro asmenį jaunu. Pats išradė
jas juos vartoja per 40 metų, 
turi jaunus plaukus ir nepapras
tą energiją. ■ Jis pataria visiems 
mėginti. Prisiųskite $2.00 už <S oz. 
Ton ką:

F. BITA UTAS 
303 So. Pearl St. 
Denver, Colorado

■1*

Notice’ is hereby given that license numoor 
4CT-5 has bean issued to the undersigned 
to sell liquor, wino and beor at retail in a 
restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Lavr for on promise consumption at 
32-08/10 Broadway, Long Island City. CHAR
LES LIAKAKIS and HARRY CRESSY dba 
Knaors Hofbrau and Ballroom. BRW

Notice is hereby given that license number 
4HL-76 has been issued to the undersigned 
to sell liquor under the Alcoholic Beverage 
Control Law fbr on premise consumption at 
1802 Crossbay blvd., Broad Channal. NEV/ 
GRASSY PONT, Inc. i x BRW

Notice is hereby given that license number 
4CL-87 has been issued to the undersigned 
to sell liquor under the Alcoholic Beverage 
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 
Conttol 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 baen issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
STANDARD FOOD PRODUCTS CORP., 45-11 
33 st., Long Island City. BRW

Notice is horeby given that license number 
LL-387 has been issued to the 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 to the undersigned 
to sell wine aad liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Conirol Law for off premises consumption at 
33-13 iOSth st., Corona. MARJORIE SWIN- 
GEARN dba M. S. Liquor Storo. K-10

Notice is hereby given that license number 
L-5391 has been issued to tho undersigned 
Io sell liquor and wine at refail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premises consumption at 
39-41 47 ave., Long Island City. ANGELO 
EQUALE. BT-m!7



Los Angeles, Cal.
Brangus pragyvenimas
Turiu savo barbernę. 

Dirbu vienas. Už plaukus 
nukirpti čia imu $1.50, o nu
skusti — $1.00. Valandos 
nuo 9 A. M. ligi 6 P. M. 
Barberių unija labai silpna, 
neveikli. Yra ir tokių, ku
rie laiko atdaras ir šventa
dieniais, ir ima po $1.00 už 
plaukų nukirpimą. šiemet 
manau paimti ilgą vakaciją, 
ir aplankysiu net New Yor- 
ka.

Pragyvenimas čia bran
gus, net apelsinai parsiduo
da svarais, o New Yorke 
stoikas apie $1.50 už svarą. 
Tai tie, kurie turi didesnes 
šeimynas, dirba dviese, ar
ba turi po du darbus. Taip 
bedirbdami apleidžia vaiku
čius ir tokiu būdu išsivysto 
chuliganizmas r- “Juvenile 
delinquency’’.

Nesmagu, kad nieko ge
ro negaliu pasakyti apie 
lietuvių veikimą. Lyg se
natvės apatijos apimti kur 
nors po medžiu sustingę ir 
šveičia pinakli. Supranta
ma, ne visi.

Pas mus žiema buvo ne
paprastai šaltoka, net snie
go turėjom apie 2,000 pėdų 
aukštyje. Porą rytų turėjo
me biskuti ir ledd>y

W. Pozer

WORCESTER, MASS.
Mire Jurgis Kanapkis
Kovo 30 d. po neilgos, bet 

sunkios ligos mirė Jurgis 
Kanapkis. Kanapkis gimė 
1883 m. Lietuvoje, Suvalkų 
rėdyboje, Gražiškių parapi
joje, Šilsodžių kaime. 18 
metų turėdamas 1901 m. at
vyko i šią šalį, į Shenan
doah, Pa., ir dirbo anglia- 
kasyklose per 15 metų. 1916 
metais atvyko į Worcester}, 
Mass. Čia būdamas susipa
žino su Elzbieta Suvaizdai- 
te, su kuria vėliau, 1919 
m. susituokė ir visą laiką 
gražiai išgyveno iki pat 
mirties. Juodu išauklėjo 
vienatinį sūnų Edvardą, ku
ris savo galvą padėjo ant
ram pasauliniam kare, 
Jungtinių Valstijų milita- 
rinėje tarnyboje būdamas. 
Jis yra'palaidotas Italijoje.

Jurgio Kanapkio palai
kai krematorijoje buvo pa
versti į pelenus balandžio 
2d.

Nepaisant, kad buvo dar
bo diena, gana nemažas 
skaičius jo draugų ir drau
gių palydėjo į Rurall kapi
nyno krematoriją. Grabo- 
riaus bute ir kapinių kop
lyčioje atsisveikinimo kal
bas ' pasakė D. G. Jusius. 
Palydovai buvo pakviesti į 
Lietuvių Svetainę, kur bu
vo duota užkandžių ir šil
tos kavos.

Čionai prisiminta, kad 
velionis Kanapkis buvo, di
delis patriotas apšvietos ir 
didžiai brangino “Laisvę”; 
Palydovai gausia? sumetė 

- “Laisvės” išlaikymo -para
mai. Be to, jis prieš mir
siant pageidavo, kad nebū
tų aikvojami pinigai gė
lėms, tai vietoje gėlių ir 
tampa paskirti, kad per 
“Laisvę” būtų išreikšta 
nuoširdi užuojauta velionio 
žmonai Elzbietai ir gimi
nėms. Buvo atvykę trys iš 
Pennsylvanijos dalyvauti 
laidotuvėse.

Kanapkis buvo didelis 
patriotas pažangaus judė
jimo, lankytojas parengimų 
ir susirinkimų. Jis nuolat 
paaukodavo apšvietai, laik
raščiams. Jis prigulėjo LDS 
57 kp., LS ir DB Draugijoj, 
ir LLD 11 kuopoje. Jis su
laukė 74 metų amžiaus. Vi-

ŽINIOS B LIETUVOS
LIAUDIES TALENTŲ 

darbų haroda

Biržai. — Iškabinti miesto 
gatvėse skelbimai apie liau
dies menininku darbų parodą 
sukvietė į kultūros namus 
daug žmonių. Kraštotyros 
muziejaus darbuotoja Dre- 
vinskienė papasakojo jiems 
apie eksponatus ir jų autorius
— paprastus darbščius žmo
nes, kurių rankomis padaryti 
dirbiniai nustebino savo dailu
mu ne vieną lankytoją.

Ant stalo — aki veriančios 
tualeto reikmenims dėžutės. 
Puikūs iš nudažytu įvairiomis 
spalvomis šiaudų sukompo 
nuoti ornamentai, čia pat lie
tuviškais ornamentais aprė
mintas mūsų respublikos her
bas. Visa tai — ne vienos die
nos ir ne vienos savaitės pen
sininko drg. Koškulio darbas.

Gerą įspūdi lankytojams I 
rajono vartotojų kooperatyvų 
sąjungos tarnautojo Stakionio 
nupieštas Polio Robsono por
tretas (tai amerikiečio artisto 
dainininko Paul Robeson, ku
ri Lietuvos žmonės brangina, 
kurio dainas išgirsti 'trokšta, 
bet kurio JAV valdžia neiš
leidžia užsienin koncertuoti
— L. Red.), “Siūlo” fabriko 
darbuotojo Martinaičio kom
pozicijos iš gipso “Partizanai 
miške”, “Palvas arklys”, “Lo
kys”. Įvairiausiais raštais iš
austas antklodes čia parodė 
“Vienybės” kolūkio 85 metų 
kolūkietė Variakojienė. Buvo 
daug eksponuota medžio dro
žinių, mezgimo, 'siuvinėjimo 
darbų.

Dvi dienas trukusioje paro
doje beveik trys šimtai liau
dies dailininkų iš įvairių rajo
no kampelių parodė 6*20 eks
ponatų. Parodą aplankė apie 
8 tūkstančiai žmonių.

P. Zalinkevičius
J. Bergholcas

KALNO APYLINKĖSE

Visa Kauno apylinkių gam- j 
ta skelbia, kad pavasaris jau 
čia pat. Augalų, žvėrių ir 
paukščių gyvenime vyksta ne
įprasti vasario mėnesiui reiški
niai : darželiuose žydi snie
guolės, miško aikštelėse ži
buoklės kelia mėlynas galve
les. Nors lazdynų žirginiai 
žiedadulken dar nepribrandi
no, bet pumpurų viršūnėlėse 
raudonu šepetėliu jau kyšo 
moteriški žiedai.

Į orą iškilę dirviniai viover-. 
šiai skelbia pavasarį. Mėnesiu 
anksčiau, negu pernai, par
skrido pempės, šivyliai ir var
nėnai. Netoli Kauno esančia
me Dubravos draustinyje me
tai iš metų netrukdomai vei
siant tetervinai.šiais metais 
jie ypatingai anksti pradėjo 
tuoktuves. Miške čiulba zylės, 
klykauja melatos ir medžių 
stuobriuose tarškia geiai.

Negaudžia ir žvėrys. Barsu
kai jau seniai paliko savo šil
tas olas, kuriose jie miegodavo 
šaltomis žiemomis, ir, vaikš- 
čiodami po miškus, ieškosi 
maisto. Tik Nemune, netoli 
Strėvos žiočių apsigyvenę beb
rai nenori tikėtis, kad be 
maisto atsargų bus galima iš
siversti. Jie graužia karklus 
drebules, baltalksnius, smulki
na juos ir slepia “sandėliuo
se”. Porelė šių žvėriukų čia 
atkeliavo 1955 metų pavasarį 
ir iki šio laiko tiek užsiveisė, 
kad pakraščių karklynus kaip 
dalge nušienavo.

Vasario pradžioje pasirodė 
pirmieji jauni kiškiukai. Tai 
pastebėtojai medžiotojai pir
ma laiko nutraukė kiškių me
džioklės sezoną, ir ėmėsi prie
monių apsaugoti jauniklius 
nuo vanagų, kačių ir besibas
tančių šunų, tikėdamiesi rude
nį nulaukti didelio kiškių 
“derliaus”.

K. GINIŪNAS

J

■a-------- .------------- ,---- ----------- ------- . ________

NoHY)rk(>^/Wff Zlnloi
LIETUVIU TARPE
iKas bus ši šeštadieni?

I v «

New Yor- 
dienraščio 

susirinks 1

sąskridis. Didžiojo 
ko ir „apylinkės 
Laisvės skaitytojai 
poikylį šeštadienį, 
13, Liberty Auditorijom Rich-Į 
mond Hill.

Tai bus dienraščio Laisves 
finansinio vajaus atidarymas, ; 
kad sukelti $10,000.

Šioje gražiojo sueigoje bus 
dainų programa ir Inifetinū 
vakarienė. Pradžia 6 vai. va-; 
kare. Įėjimas nemokamas.

Visi ir visos ruoškimės šia-j 
me pokylyje dalyvauti. |

Klubas minės 50 metų i
sukakti ;

Brooklyno Lietuvių Piliečių 
Klubas, 28 Union Avė., minės 
savo veiklos 50 metų sukaktį. 
Tam minėjimui išrinkta spe- 
cialė komisija.

Spalio 26 diena nuskirta 
tam minėjimui pašvęsti.
Krinka vaduotojų vadovybe

Tautininkų Vienybe šaukia, 
kad “Vlikas jieško talkinin
kų.” Vliko vadovybė — Matu
lionį, Kaminskas ir Blazas— 
,jau pasitraukė. Nebėra vado
vybės.

Kovo 30 d. vaduotojai New 
Yorke turėjo pasitarimą, ku
ris taipgi nieko gero nedavė, 
apart pasibarimų.

Bloga jiems, kad Lietuva jų( 
vadavimo neprašo Ir kad ame
rikiečių lietuvių kišenių “va
davimas” smarkiai sumažėjo. 
Ateitis
Stasys

lietuvių kišenių
’ smarkiai

jiems tamsi.
Brusokas sunkiai serga

13 kuopos susirinkimoLDS
metu, bal. 4 d., J. ii 
kaičiai raportavo, ka 
lankė Stasį Brusoką. 
lovoje gulintį.

Stasys nusiskundžia sunkia 
padėtimi. Pasirodo, kad liga 
jo nepaleidžia. Laipsniškai jis; 
eina silpnyn.

Drg. Brusokas labai paten
kintas, kad kas jį aplanko. Jis 
nori pasikalbėti, pasitarti. Nu- 
siskudė, kad mažai kas ji lan
ko.

Galima ji lankyti bile kada, 
nes jis randasi savo namuose, 
60 Doscher St., Brooklyn, N.

Kam laikas leidžia 
pensininkai, turėtų jį 
kyti.

MIRĖ

a p-

ypač

Rep.

MIRĖ JONAS VITKŪNAS

Penktadienį,, balandžio 5 
d., Kings County ligoninėje 
mirė Jonas Vitkūnas, virš 70 
Vnetų amžiaus. Pašarvotas 
Stephen Aromiski šermeninė- 

Metropolitan' Avė.,j e, 423 
Brooklyn,

Laidos 
džio 10

trečiadienį, bąlan
ti., 2 vai.,

Nenorėjo 40 metų, gavo 
60 metų kalėjimo

John O’Neill pasipriešino, 
kad jam neteisingai uždėta 
25—40 bausmė. Teisėjas priė
mė jo pasipriešinimą ir tada 
iš naujo padarė sprendimą, 
kad jis turės išbūti Sing Sing 
kalėjimo 60 metų. Kadangi 
jis dabar turi 45 metus am
žiaus, tai vargiai jis gyvas be
galės iš kalėjimo išeiti. Jis nu
teistas už žmogžudystę ir api
plėšimus.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalingai.

HELP WANTED MALE

M k M NIST

Komunistas Wilkersoiias kalbėjo 
miesto kolegijos debatuose, jo

'"U

New Yorko Komunistų par-ne moksliškas priėjimas, kad 
tijos komiteto narys Doxey tikram Komunistų partijos ro- 
Wilkeršomis, negras švietėjas les nustatymui reikia gvilden- 
ir buvęs Harvardo proleso-L ne ką sako koks nors pro- 
rius, dalyvavo debatuose kuroras arba informeris, 

jos istorinę 
kad joks rimtas is- 

negali■ ignoruoti fak- 
, kad Komunistų partija yra. 
merikos darbininkų partija, 

igheris laikėsi nuomo-ginanti jų reikalus ir daug n’|_ 
ad Komunistu partija veikusi ju gerovei.
žsienio konspiracija”, .Jis pripažino, kad praeityje 
yra “Tarybų Sąjungos Amerikos komunistai perleng* 

jėgos diplomatijos įrankis”. \ ai papuldavo po įtaka užsie- 
Jis savo nuomonėms paremti nio komunistų portijų ideolo- 
skaite visokias ištraukas išginiai, bet dabar jie labiau 
teismuose vykusių bylų, kurio- savarankiškai sprendžia ideo- 
so komunistai tt'isti kaip loginius klausimus, 
“konspiratoriai’ . Debatų klausėsi pilnutėlė

negras švietėjas R 
11 arwardo profeso- L 
lyvavo debatuose kuroras 

kolegijoje su kolegijos analizuoti 
prezidentu Gallagheriu. De-Jis sakė, 
batų tema buvo, ar Komunistų torikas 
partija lošia naudingą 
Amerikos gyvenime.

Po miestą pasidairius
Berniukas bandė užsimušti 
i

Jy I 1 metų berniukas Isamil 
neseniai atvežtas iš 

bandė per du 
iš penkto aukšto 
bet kaimynai jį 
norįs nusižudyti

kad nemoka angliškai 
o jį mokykloje^ vaikai 

Aš noriu grįžti į

1-mos Klasės *
Nuolatinis, gera mokestis

381 Empire Blvd.
• prie Nest rand Ave.) 

Brooklyn. N. AP Tol. PR. 3-3119*
(69-70)

yra

bet 
role.

T 'etres, 
Puerto Rico, 
sykiu iššokti 
ir užsimušti, 
sulaikė. Jis 
todėl, 
kalbėti,
pajuokia. 
Puerto kičo”,

Golfininkai esą suaugę 
vaikai, sako Moses 

arkų komisionierius Moses 
o, kad golfininkai turi už- 

golfo laukus pi k nikic- 
kurie, dabai- nebeturi 

Golfininkai esą niekas

leisti
i jams, 
vietos.
daugiau kaip suaugę vaikai ir
.jie neturėtų tiek daug vietos 
užimti.

MAŠINISTAI, pilnai mokanti dar
bą, 1-mos klasės. Taipgi inspekto
riai. Nuolatinis darbas. Gera pro
ga, kompanijos pftfcalpos..

ERNO Machine Company 
White Plains, N. Y.

Šaukit-? Mr. Huebner: Wil.9-2395
(69-72)A

BUSINESS OPPORTUNITIES

Parsiduoda 
Vernon, 
parsiduoda 
viela, visokių lautų
ta. Prieinama kaina, 
jai. Tel. M. 7-6251.

didelis delicatessen, Mt>
Nuolatinis biznis, gerai 
alus ir groseriai. Gerd? 

apgyventa vie- 
linkanti po-

TRUCKS

(69-71)

Harleme policija griežtesne 
negu ji kitur 
l.okmisi jonierių T.T. Wiley.
Jie sako, kad policininkai prie 
mažiausios progos, o kartais 
tik po priekabiu sulaiko jų an-

apie Irafiką.
“Amsterdam News” ir*kiti 

negrų laikraščiai sako,- kad 
Harleme policija nepalygina-

Policija išmetė rendauninką, 
kad ten rabinas apsigyventų

Louis Hopkins kovojo ilgai, 
buvo net užsibarikadavęs sa
vo apartmente, bet policija 
išvertė duris ir jį išvarė. Tas 
apart'mentas dabar atiteko 
rabinui, kuriam žydų centras 
nupirko. W

International. 1947 Truck, 14 ft. 
Body panel in A-l mechanical con- 
dilion, fully equipped. Many years 
of service from this truck. Private 
owner. Inspect, convince yourself. 
EX. 2-980?. L. I. C. (62-69)

HELP WANTED MALE 
--------------------------- ------- -—= i

mai griežtesnė

Amsterdam New
1 Harlemo negrai

miesto daly-jtomobilins, tuo tarpu, kai nie- 
sako, i ko panašaus nėra kitose mies- 
'stotų Į to dalyse. Taipgi iškelta, kad 
t rolę, Harleme įtaisyti vienos valan

dos myteriai.
Trafiko policininkai taipgi 

apsieina labai nemandagiai su 
sulaikytais negrais-, vairuoto- 

Amsterdam

jeigu ji .būtų tokia pat visame 
mieste, bot jeigu ji tik ten 
griežta, tai jau rasinė diskri
minacija.

Grupe Harlemo gyventojų | j a i s, 
kreipėsi i trafiko - susisiekimo ' News”.

Gavo kalėjimo už fotografisto 
apmušimą

Du jaunuoliai, R. Nelson ir 
J. Ware, nuteisti nuo dvejų 
iki trejų metų kalėjime išbūti 
todėl, kad jie užpuolė ir ap
mušė spaudos fotografistą. Jie 
nenorėję, kad jų paveikslai 
patektų spaudom

MAŠINISTAS
1-mos klasės. Nuolatinis Darbas.

Gera alga.
VOGUE MACHINE LABS

381 Empire Boulevard • 
prie Nostrand Ave.

B'kl.vn, N. Y. — PR. 3-3119.
(68-69)

PRANEŠIMAI

2,000 mokytojų dalyvavo savo 
unijos apšvietos suvažiavime

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas jvyks 
balandžio 12 d. pradžia 8 vai. va
kare, 1150 No. 4th St. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, ir kurie dar 
nesate užsimokėję duoklių už 1957 
metus, malonėkite užsimokėti. Pra
šome būti laiku, nes valdyba jūsų 
lauks. Valdyba. (67-69)

sada mylėjo pajuokauti, hu- 
moristiškai įterpti žodį. 
Per 9 metus buvo pensijo- 
nierius.

Laidotuves tvarkė Pet
ras Karalius, laidotuvių di
rektorius.

LDS 57čkp. Koresp.

HOME 
Avė 
4-8389.

(69-80)

For the Supreme Miracle of 
Easter, we humbly givcT thanks. 
In its radiant promise of life 
everlasting, may each of you 
find the inspiration of faith ful
filled.
PHILLIP’S FUNERAL

79-02 Metropolitan
Middle Village. TW.

Praeitą savaitgali, šešta
dieni ir sekmadieni, Biltmore 
viešbutyje įvyko Mokytojų 
unijos (Teachers Union) me
tinė apšvietos reikalų konfe
rencija, Dalyvavo apie 2,000 
mokytojų.

Minima unija smarkiai vei
kia, nors ji persekiojamą. Ka
dangi jį pažangi, tai daugelis 
jos narių tapo miesto atleisti 
iš darbo. New Yorke randasi 
keli šimtai tokių buvusių mo-

Bet'Mokytojų uni ja dar tu
ri tūkstančius narių, kurie mo
kytojauja. Mat, vien priklau
symas unijai nepakankamas 
atleidimui iš darbo — apšvie
tos taryba turi surasti “labiau 
daiktines priežastis”, kaip tai 
priklausymą kitoms organiza
cijoms, o to ji ne visuomet ga
li padaryti.

Mokytojai . savo suvažiavi
mo kalbėjo no tiek apie orga
nizacinius savo unijų reikalus, 
kiek apie savo pirmą užduoti: 
kaip gerinti mokytojavimą.

Yorko spaudoje
Solidarumo išraiška — ar 
reformizmas - oportunizmas

Tarp kairiečių vadų, kurie 
aštriausiai kritikuoja dabarti
nius “Daily Wor.kerio” redak- Į 
torius ir jų 
James Fordas, senas Ameri
kos darbininkiško

kapitalistinės sistemos, o joje 
išsikovoti koncesijas.

Morris 'nurodo, kad 1926 
metais, kuomet Britanijoje 
vyko generalinis streikas, Ta-

kryptį, randasi Irybų Sąjungos unijistai sukėlė 
apie $5,000,000 pagalbos bri- 

judėjimo tams. Pagal Fordo teoriją iš- 
veteranas, negras, kuris kan- eina, kad tai irgi buvo oportu- 
didatavo Komunistų partijos I 
tikote į vice-prezidentus, kai 
Fosteris kandidatavo į i prezi
dentus.

Fordas viename laiške “Dai
ly Workeryje” kaltino laik
raštį, kad jis nekovoja pakan
kamai aštriai prieš rasizmą. 
Praeitą savaitę jis apkaltino 
laikraštį reformizme - oportu
nizme. Jis sakė, kad laikraš
tyje .tilpo vedamas straipsnis 
ir taipgi G. Morriso kolumna, 
kuriuose Amerikos unijistai 
buvo raginti finansiniai padė
ti Britanijos streikieriams. 
Toks raginimas,' sakė Fordas, 
yra reformizmas, nes jis nepa- 
l’ečia pagrindinių sąlygų, ku- 
i ios priveda prie streiko, o tik 
ragina “reformuoti’’ kapita
lizmą.

George Morris, kuris rašo 
“Daily Workery” unijų klau
simais, dabar reiškia savo 
i uostabą, kaip Fordas galėjo 
prieiti prie tokių keistų išva
rtų. Jis sakė, kad ekonominė 
pagalba streikieriams visuo
met buvo darbininkiško soli
darumo ženklas. Jeigu tai va
dinti oportunizmu, tai kiek
viena pagalba streikui yra o- 
portunizmas, nes streikas sa
vimi nesiekia pakeisti pačios

nizmas ir reformizmas, nes 
tarybiniai unijistai tiktai pa
dėjo britams streikieriams, 
vietoj sakyti, kad streiko ne
užtenka, reikia tuojau •♦'nuvers
ti seną santvarką. Morris už
baigia pastaba, kad Fordo 
nuomonės atrodo esančios pa
imtos .tiesiog iš 1919 metų ko
munistų sektantinių - agitaci
nių raštų, bet jos dabar atsili
kusios nuo gyvenimo.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

į, * t

••MATTHEW AJŠ
| BUYUS
L (BUYAUSKAS) ••

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

vyrą, sako Mrs. Little
Mineola teismui pasiskun

dė Mrs. GA Little, kad‘vieno 
pastoriaus (kunigo) žmona,; 
kurios vardo viešai neskelbia, balandžio 10 d., 7:30 v.
paviliojusi jos vyrą Lester ir 
dabar jis su savo žmona nebe
norįs gyventi.

RICHMOND HILL. N. Y.
LDS 185 kp. susirinkirhas jvyks 

.v., 110-06* 
Atlantic Avė. Nariai malonėkite! 
dalyvauti, ir kurie dar nepasimo- 

Į kojote duoklių, malonėkite tai pa- 
j daryti. Valdyba. (68-70)

Svarbu Didžiojo New Yorko Apylinkei

ŠAUNUS POKYLIS

Pradžia vajaus, pradžia didžiojo darbo— 
sukelti dienraščiui Laisvei

$10,000 FOMDfl
f

Pokylis Įvyks šeštadienio Vakarą

alandžio 13 April

Graži Programa, Geri Valgiai

įžanga NemokamaPradžia 6-ta vai. vak.

Laisves Administracija

1

*

♦

j

4’

LIBERTY AUDITORIUM
110-0(5 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Bufetine Vakariene
ir

Šauni Dainų Programa-

Programą Išpildys Aido Choras
Vadovaujamas Mildred Stensler

Kviečiame visą Didžiojo New Yorko visuomenę 
atsilankyti, paviešėti, išgirsti gerą programą ir 
linksmai laiką praleisti. Čia visi bendrai pra
dėsime darbą sukėlimui Laisvei $10,000 fondą. 
Taigi būkite šiame pokylyje ir linksmai pradė
kime savo didįjį darbą apšvietos reikalui.

s,

4 jipsl. Laisvi (Liberty) Antrad., baland. (April) 9, 1957»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦




