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Pirmadienį — Jurgio Wash
ingtono gimtadienis. Laisvė 
tą dieną neišeis. Brooklyno 
ir apylinkės progresyviai lietu
viai tą dieną dalyvaus dien
raščio Laisvės bazare.
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TRUMANAS JAU TYLI APIE CIVILIŲ 
TEISIŲ LYGYBĘ NEGRAMS

Chinų Komunistai Paėmė ARABAI GAUNA 2 LAIVUS IŠ JUNTG.
Plieno Centrą Anšaną VALSTIJŲ KARINIO LAIVYNO

Jurgio Washingtono gimta
dienį kiekvienas amerikietis,— 
nežiūrint, kokios kilmės jis 
bebūtu—privalo rimtai pagal
voti apie savo krašto dabartį 
ir ateitį.

šiemet juk prezidento rinki
mu metai, — svarbūs metai 
kiekvienam! Nuo šių metų 
rinkimų priklausys daug kas: 
mūsų krašto liaudies gerovė 
ir pasaulinė taika.

★ * *
Praėjusį antradienį įvyku

sioji balsavimai Bronxe aukš
tai pakėlė progresyvės Ameri
kos visuomenės ūpą ir dvasią.

Tolydžio tie balsavimai dro
žė smūgį reakcininkams, esan
tiems republikonų ir demokra
tų partijų pastogėje.

Republikonų organas, niū- 
jorkiškis “Herald Tribune,” 
rašydamas apie šiuos balsavi
mus įvedamąjį, uždėjo jam 
tokią antraštę: “Žemės drebė
jimas Bronxe.’’

Taip, darbiečio Leo Isacson’o 
išrinkimas kongresan sudrebi
no abi senąsias partijas iš pa
grindų !

Tūli trumparegiai 'republi- 
konai džiūgauja, sakydami, 
būk Wallace’o žmogaus rinki
mų laimėjimas Bronxe rodąs 
tik tai, kad demokratų parti
ja ^bus pažeista, o tuo, girdi, 
pasinaudos republikonų par
tija.

Tokiems “Herald Tribune” 
užpila šalto vandens už kal- 
nierfous, primindamas, kad 
už Wallace’a balsuos ne tik 
demokratai, bet ir republiko- 
nai,—Bronxe republikonų par
tijos beveik nebeliko! . . .

★ ★ ★
Tik neseniai Amalgameitų 

unijos vadovybė pasitraukę iš 
Amerikos Darbo Partijos.

Vadovybė pasitraukė, bet ei
liniai nariai—ne! Jie pasiliko 
partijoje ir joje stovi.

Tai paliudijo Bronxo bal
savimai, kur gyvena daug 
Amalgameitų unijos narių.

Amerikos Darbo Partija jau 
du sykiu buvo skeliama. Prieš 
ketveris metus atskilo nuo jos 
taip vadinamieji liberalai, su
kurdami savo partiją.

Tik neseniai atskilo nuo jos 
Amalgameitų unijos vadai, 
nueidami pas reakcinius de
mokratus.

Tačiau, po to viso ADP pa
sirodė dar tvirtesnė!

“Herald Tribune” aimanuo
ja:

“Šioje valstijoje Amerikos 
Darbo Partija,—bus ji komu
nistinė ar nekomunistinė, — 
šiandien yra giliau šaknis1 su
leidusi negu kada nors. Ko
kios viso tq bus pasekmės, sun- 
ku pasakyti.”

★ ★ ★
Ryšium su Bronxo balsavi

mais tenka turėti galvoje dar 
vieną reiškinį: raudonbaubiz- 
mą.

Tiek demokratai, tiek repu- 
blikonai, tiek liberalai — visi 
unisonu — rinkiminėje kam
panijoje aukštai kėlė fašistinį 
raudonbaubizmo vėluką.

Darbiečiai ir jų kandidatas 
Isacsonas buvo apšaukti “mū
sų šalies priešais,” “Maskvos 
agentais,” tokiais ir kitokiais.

Balsavimų išvakarėse val
džia suėmė žymų unijistų ma- 
rininkų vadą, Smithą, kuris 
Isacsoną nuoširdžiai rėmė.

Visa tai buvo daryta tikslu 
pakenkti Darbo Partijai. Bet 
visa tai uždavė smūgį prezi
dentui Trumanui ir jo parti
jai !

Prez. Trumanas Tvirtino, Kad Jo Demokratai Esą 
“Pažangos Partija”; Smerkė Nenorinčius Kištis Užsienin

Neprisimindamas dabar 
apie civilių teisių lygybę, 
prezidentas padare nuolai
dą kukluksiniams pietinių 
valstijij “demokratams”, 
kurie piestu stoja prieš pi
lietinę lygybę negrams. 
Daugelis, pietinių kongres- 
manų ir senatorių nedaly
vavo Trumano Jeffersono 
Jacksono dienos pokilyje; 
jie ruošė atskirus sau prieš- 
negriškus pokilius.

Trumanas savo kalboje 
pasakojo, kad jo dešiniųjų 
demokratų partija esanti 
“pažangaus liberaliz m o” 
partija. Sykiu jis smerkė 
tuos, kurie priešinasi kari
nei Trumano politikai, kur 
jis bilionais dolerių stiprina 
ir ginkluoja įvairius užsie
nio kraštus prieš Sovietų 
Sąjungą.

Washington. — Prezid. 
Trumanas, kalbėdamas de
mokratų partijos vadams 
Jeffersono-Jacksono dienos 
bankiete vas. 19 d., jau nu
tylėjo apie pilietinių teisių 
lygybę negrams pietinėse 
valstijose. O pirmesniame 
savo pareiškime, praeitą 
mėnesį, jisai sakė, kad kon
gresas turėtų išleisti įsta
tymus dėl negrų civilių tei
sių — uždraust baltiesiems 
negrus linčiuoti; panaikint 
taksus už teisę balsuoti fe- 
deraliuose rinkimuose ir 
neskirstyt negrų nuo baltų
jų važiuotėje ir kitose vie
tose, pagal Jim Crow pa
pročius.

KRUVINI ANGLU SUSI
KIRTIMAI SU TRIPOLIO 

GYVENTOJAIS
Kairo. — Tripolio gy

ventojai, Libijoj, šiaurinėje 
Afrikoj kėlė riaušes prieš 
anglų valdybą. Susikirti
muose su anglų policija ir 
kariuomene užmušta 4 as
menys, sužeista 85 iš abie
jų pusių. Anglai areštavo 
52 riaušių dalyvius.

Skerdyklų Darbininkai 
Ruošiasi Streikuoti

Chicago. — 100,000 dar
bininkų milžiniška balsų 
dauguma nusitarė streikuot 
prieš keturias didžiąsias 
skerdyklų k o m p a n ijas. 
Streiko diena bus vėliau 
viešai paskelbta. Darbinin
kai reikalauja pakelti algą 
29 centais per valandą. Jų 
CIO unijos pirmininkas 
Helstein nurodo, jog vien 
šios keturios kompanijos 
pernai gavo ' $88,000,000 
gryno pelno po taksų iš
mokėjimo; todėl galėtų 
duoti reikalaujamą priedą, 
bet atsisako.

Du trečdaliai skerdykli- 
nių darbininkų dabar gau
na mažiau kaip po $1.10 va
landai. ,

Amerikonai Tėmys Graikijos 
Ministru Svarstymus

4 __________________

Athenai, Graikija.—Ame
rikonų pasiuntiiiybės gal
va Graikijoj, Dwight' Gris
wold pranešė, kad jis daly
vaus reguliariuose posė
džiuose vyriausios karinės 
monarchistų tarybos; tė
mys, ar Graikijos ministrai 
ir generolai vykdo visus 
amerikonų patvarkomus 
karui prieš partizanus.

Partizanai užpuolė mo
narchists dar trijuose 
miesteliuose bei kaimuose 
Peloponnese, pietin. Grai
kijos pussalyje.

ORAS. — Būsią šalčiau.
- - - ----- --- --- —------ -----------  ■

Taip, švęsdami Jurgio 
Washingtono — Amerikos tė
vo—gimtadienį, susikaupkime 
ir giliai pagalvokime apie 
bendruosius mūsų šalies, mūsų 
pačių gyvybinius reikalus.

Stokime didžiulin sąjudin! ■

Darbuose Žuvo 17,000 
Žmonių per Metus

I ____
Washington. — Valdinis 

Darbo Statistikų Biuras 
paskelbė, jog pernai šioje 
šalyje buvo ųžjnušta 17,00’0 
žmonių įvairiuose darbuose, 
tai yra 500 daugiau, negu 
1946 m. Pernai taipgi 
sužeista 2,059,000 darbinin
kų, arba 3,000 daugiau, ne
gu užpernai. 91,800 iš to 
skaičiaus nukentėjo neati
taisomus sužalojimus. Su
žeidimai sugaišino viso tiek 
laiko, kaip kad jeigu 150,- 
000 darbininkų per ištisus 
metus nedirbtų.

Sen. Taylor Kalbės per 
Radiją apie 3-čią Partiją

Washington. — Demok
ratas senatprius Glen Tay
lor kalbės per CBS radiją 
visai šaliai, pirmadienį va
kare, apie trečią partiją, 
vadovaujamą Henrio Wal
lace’o. Kalba prasidės 6 
vai., pagal rytinių valstijų 
laikrodį, ir tęsis 15 minu
čių. Menama, kad sen. Tay
lor pasakys, ar jis sutiks 
kandidatuoti į Jungtinių 
Valstijų vice - pręzidentus 
ant Wallace’o trečios parti
jos tikieto. Iki šiol jis pri
tarė Wallace’ui. '

Plieno kompanijos pake
lė $5 kainą tonui plieninių 
dirbinių.

SENATAS SVARSTO BILIŲ DĖL RENDŲ PAKĖLIMO
Washington. — Penkta

dienį senatas., pradėjo svar
styti bilių, kuris siūlo pra
tęsti gyvenamųjų namų 
rendų kontrolę 14 mėnesių. 
Dabartinis įstatymas dėl 
rendų kontrolės baigiasi šio 
mėnesio paskutinę dien^.>

Minimas . bįlius perša 
prastesnę rendų kontrolę, 
negu dabartinė. Republiko- 
nas senatorius John W. 
Bricker, be to, siūlo du 
“pataisymus” šiam biliui. 
Vienas pataisymas reika
lauja visai panaikinti kont

Šanghai, Chinija.—Chinų 
komunistų kariuomenė, ko
manduojama generolo Lin 
Piao, įsiveržė į Anšan mie
stą, stambiausią plieno pra
monės centrą. Mandžurijoj. 
Čiang Kai-šeko valdžia pra
nešė, jog komunistai nuga
lėjo tautininkų kariuomenę 
mieste, ir tautininkai laiko 
Anšaną prarastu.

Anšan, vadinamas “Rytų 
Pittsburghu”, yra už 65

Tik iš Kitur Įgabenti Arabai 
Atakuoją Palestinos Žydus

■Detroit, Mich. — Palesti
nos žydus puola faktinai 
vien tiktai iš kitų kraštų 
atsiųsti, pasamdyti arabai 
banditai, kaip pareiškė 
Goldą Myerson’ienė, Pales
tinos Žydų Agentijos politi
nė atstovė. Jinai sakė:

“Palestinoje yra tūkstan
čiai arabų kaimų, ir tiktai 
penki ar šeši jų kaimai su
tiko būti arabų stovyklo
mis dėl atakų prieš žydus.”

Didžioji dauguma sveti
mųjų arabų atsiunčiama iš 
Syrijos ir Irako prieš Pale
stinos žydus. Tuos arabus 
mobilizuoja Husseini, ’ . vy
riausias Palestinos maho- 
metoniškų arabų dvasiškis,

Amerikonų Teismas 
Nacius, Partizanų
Nurnberg, Vokietija. — 

Amerikinis teismas čia vas. 
19 d, nusprendė, kad nega
lima bausti nacių už tai, 
kad jie žudė paimtus nelais
vėn partizanus Jugoslavi
joj, Graikijoj ir kituose 
kraštuose karo metu.

Tokį pareiškimą teismas 
padarė, bausdamas kalėji
mu 8 nacių oficierius tik
tai už paprastų civilių žmo
nių žudymą ir kankinimą. 
Vokiečių feldmaršalas Wil
helm List tapo nuteistas vi
są amžiij kalėti už žiauru
mus prieš ramius kitatau
čius gyventojus. 7 kiti na
ciai gavo trumpesnes baus
mes.
Kovojusius prieš Hitlerį 
, Vadina Kariniais Kri

minalistais
Kartu teismas apšaukė 

“kariniais kriminalistais”' 
daugumą kovojusių prieš 
nacius partizanų. Esą, tie 
partizanai kariavo be aiškių 

rolę tose vietose, . kur yra 
bent 1 nuošimtis tuščių 
kambarių. Kitas jo pataisy
mas ragina įgalinti namų 
savininkus pakelti rendas i- 
ki 15 nuošimčių tokiuose 
atsitikimuose, kur savinin
kai “įrodys, kad jų išlaidos 
namams pakilo 30 nuošim
čių” nuo to laiko, kai val
džia pradėjo kontroliuoti 
rendas.

Kitas republikonas sepa- 
torius, Harry P. Cain pasi
žadėjo remti tuos ir pana
šius rendų kontrolės silpni- 

mylių į pietus nuo Mukde
no, didžiausio Mandžurijos 
miesto. Chinų komunistai 
jair kelios savaitės kai ap
supo Mukdeną, užimdami 
pozicijas už ’6 mylių nuo jo. 
Anšane yra gana medžia
gų, iš kurių jo fabrikai gali 
pagamini ginklų ir amuni
cijos tūkstančiams komuni
stų kariuomenės. Taigi An
šane komunistai geriau ap
siginkluos šturmuoti tauti
ninkus Mukdene.

kuris karo m,etu per Berly
no radiją skleidė Hitlerio 
propagandą prieš talkinin
kus.

Goldą Myerson’ienė pra
šo Ameriką duoti Palesti
nos žydams tiktai lygią tei- 
tę pirkti ginklus, kaip ir a- 
rabams. Anglijos valdžia 
prisipažino pardavinėjanti 
arabams ginklus, girdi, “pa
gal pirmesnes sutartis”. Jie 
gauna ir amerikinių gink
lu. 

L- I
LAISVE šį pirma

dienį NEIŠEIS, nes tai 
bus nącįonalė šventė r- 
Jurgio Washingtono gimi
mo Diena.

Pateisino
Žudytojus
uniformų, tiktai prisisegę, 
sovietinę žvaigždę; ir vo
kiečiai, girdi, turėję teisę 
juos žudyti, kaip krimina
listus, pagal “tarptautinius 
karo įstatymus.’’

Šiuo sprendimu Amerikos 
of icier iai Grakijoje, su
prantama, teisins monar- 
chistų valdžią, kuri žudo 
suimamus demokratinius 
partizanus.

Teismas taipgi pripažino 
teisę žudyti nekaltus civi
lius įkaitus, kad galima bū
tų atgrasinti atakas iš par
tizanų pusės. 

I , . i .. ....
Praga. — Pasitraukė 3 

čechoslovakijos ministrai, 
priešingi komunistams. Y- 
pač socialdemokratai kėlė 
ermyderį prieš komunistus 
valdžioje.

Nežinia kas nužudė Ye- 
meno karalių, 3 jo sūnus ir 
vieną patarėją.

nimus.
Nekalbant apie šiuos pa

taisymus, naujasis bilius 
blogina rendų kontrolę ke
liais atvejais. Pavyzdžiui, 
jis leidžia savininkui išmes
ti įnamius be jokio prane
šimo jiem iš anksto, jeigu 
įnamiai laiku neužmbka 
rendos arba jeigu daro bet 
kokią “betvarkę”. Šis bilius 
taipgi duoda teisę savinin
kui per 60 dienų pašalinti 
įnamius del daromų pertai
symą namuose ir dėl kitų 
priežasčių.

Nepaisoma Ginklų Uždraudimo Viduriniams Rytams; Šie 
Laivai Galį Būti Pavartoti Karui prieš Žydus

San Francisco, Calif. — 
Amerikos valdžia pardavė 
vienai Saudi Arabijos kom
panijai du karinius LCI lai
vus už $7,000; o jų pasta
tymas lėšavo Amerikai 
$300,000. Saudi Arabija yra 
vienas arabiški^ kraštų, ku
rie pasižadėjo kariaut prieš 
Palestinos padalinimą į ne
priklausomas žydų ir arabų 
valstybes. Jie visą Palestiną 
savinasi tiktai arabams, 
nors Jungtinės Tautos nu
tarė įsteigti ir žydų valsty
bę tame krašte.

Vienas tų LCI laivų jau 
plaukia per vandenyną į 
Saudi Arabiją; kitas taiso
mas, nes kažin kas įpylė aš
trių žvyru į jo mašineriją.

Tokie laivai buvo varto
jami Amerikos kariuome
nei kelti krantan į šiaurinę 
Afriką ir Italiją karo me

Jugoslavai Protestuoja 
Prieš Jankių Šarvuotį

Washington. — Jugosla
vų valdžia užprotestavo, 
kad Amerikos Šarvuotlaivis 
“Providence”, 10,000 tonu, 
lankėsi Triesto uoste. Wa
shingtono valstybės de-
partmento atstovas sakė, 
jog bus atmestas protestas.

Protestuodama Jugosla
vija nurodė, kad taikos su
tartis leido Amerikai laiky
ti “laisvojoj” Triesto sri- 
tyj tiktai 5,000 kariuome
nės; o atplaukus šarvuotlai
viui Providence su jūrei
viais, buvo viršytas tas 
skaičius.

Sovietu Prekybos Sutartis 
Su Belgija ir Luksemburgu

Maskvą. — Sovietų Są
junga pasirašė prekybos su
tartį vieniems metams su 
Belgija ir Luksemburgu. 
Sovietai siųs jiems grūdus, 
medžius ir metalų rūdas. 
MJainais už tai Luksembur- 
gas ir Belgija teiks Sovie
tams gerai apdirbtą plieną, 
elektrinius įrengimus ir ki
tus gatavus fabrikinius 
produktus.

♦Washington. — žibalo iš
gabenimai užsienin tapo su
mažinti 599,000 tonų trims 
mėnesiams.

Kongreso atstovų rūmo 
taisyklių komitetas užgyrė 
republikono J. Wolcotto su
manymą vienam mėnesiui 
pratęsti dabartinę rendų 
kontrolę, o tuo tarpu ga
minti įstatymą dėl jų kont
rolės ilgesniam laikui.

Pranešimai iš Washing
tono lemia, kad naujasis į- 
statymas šiaip ar taip leis 
pakelti rendas, nors dar ne
žinia kiek.

- «
Jeruzalė. — žydų kovū- 

nai nušovė du anglus.

tu. LCI laivas gali gabenti 
visą kuopą kareivių. ,

Valstybės departmentui 
Washingtone buvo pastaty
ta klausimas: Kodėl Ameri
ka perleidžia Saudi Arabi
jai tuos karinius ' laivus? 
Juk šios šalies valdžia jau 
nuo pernai gruodžio 5 d. už
draudė ginklų gabenimą į 
Vidurinius Rytus. Valdžios 
atstovas paaiškino, kad lei
dimas šiem laivam parduoti 
duotas jau rugpjūčio mėne
sį; todėl negalima esą jų da
bar sulaikyti.

Reporteriai užklausė, ar 
Saudi Arabija nevartos tų. 
laivų karui prieš Palestinos 
žydus. Valstybės depart
ment atstovas atsakė, jog 
šie laivai skiriami tiktai 
prekiniams reikalams. Ta- 
čiaus jis pridūrė:-

“Suprantama, jog mes 
negalime kartu su laivais 
siųsti ir valdžios FBI agen
tus” (kad uždraust laivus
vartoti kariniams tiks
lams).

Nauj. Anglijos Studen
tai Remia Wallace’a

Boston. — Penkių Nau-
josios Anglijos valstijų stu
dentų atstovai atlaikė kon
ferenciją Cambridge mieste 
dėl paramos Henriui Wal- 
lace’ui, kaip trečios partijos 
kandidatui į Jungtinių Val
stijų prezidentus šio rudens 
rinkimuose. Konferencijoje 
dalyvavo 300 studentų dele
gatų nuo 30 universitetų ir 
kolegijų ir nuo vienos vi
durinės mokyklos (high 
schoolės).

Studentai suorganizavo 
Wallace’o klubus Harvardo 
Universitete, Mass. Tech
nologijos Institute, Bostono 
Universitete ir kt.

* ' f

Wisconsino Studentu 
Komitetai Wallace’ui Remti

Madison, Wis.— 100 Wis
consino Universiteto stu
dentų išgavo valdybos leidi
mą sudaryti Studentų Ko
mitetą Wallace’o kandida
tūrai remti į Jungtinių Val
stijų prezidentus. Prie komi 
teto prisidėjo jau daug dau
giau studentų. Dabar jie 
organizuoja Wallace’ui stu
dentus ir 24-se kitose Wis- 
consino valstijos kolegijose.

MEKSIKOS PROFESIO
NALAI TAIPGI PRITA

RIA WALLACE’UI
Mexico City. — Guadala- 

jaros mieste fįsisteigė Wal
lace Draugų klubas iš Mek
sikos' gydytojų, advokatų, 
inžinierių ir kitų profesio
nalų. Jie rengs masinius su
sirinkimus, kuriuose aiš
kins pažangią Wallace’o 
programą. Tie meksikiečiai 
profesionalai taipgi per 
spaudą stengsis plačiau su
pažindinti savo tautiečius 
su Wallace’o pasiūlymais 
dėl taikos ir gerovės.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO gg

preziclen-

valstiečių
Vilniuje

kentėjusio nuo carizmo, kaip 
Kapsukas - Mickevičius. Su- 
v a 1 k ų kalėjime mačiau, 
jį sukaustė retežiais 1909 m. 
gale. Sukaustytas retežiais 
jis išbuvo tuos visus ilgus 
metus — Varšuvos citadelėj 
ir baisioj Vladimiro kator
goj.

Pinną kartą Kapsuką ma
čiau Vilniuje, 1906 metų ru
deniop. Pakeliu,] iš Kybartų 
į Liepojų buvau užsukęs Vil
niun. Jis tuomet gyveno

slaptai, redaguodamas “Nau
jąją Gadynę.“ Mane supa
žindino su juo, bet nepasakė, 
kad tai Kapsukas. Jis ilgai 
manęs klausinėjo apie Suval
kijos Paprūsę. Stebėjausi, 
kad- tas žmogus taip daug 
žino apie Suvalkiją.

Tik vėliau patyriau, kad aš 
kalbėjausi su Kapsuku.

1909 metais mudu ’pasima
tėme Suvalkų kalėjime. Ta
me kalėjime jis buvo cen
trai inė figūra.

KALBOS IR RAŠYBOS REIKALAIS

TARPTAUTINIAI ŽODŽIAI
“Lyderis/’, “kultivuoja,” “de

ki ar u o j a,” “pretenduoja.” 
Tai keturi žodžiai, kuriuos vie
nas mūsų vyriausių laikrašti
ninkų išrinko iš Lietuvos spau
dos, ir jais nori įrodyti, kad 
kalba ten “šlubuoja.“

Ar ji tikrai šlubuoja pasi
remiant tais keliais žodžiais 
(ar šimtu panašių) ?

Tas, kuris pasiremdamas 
tokiais žodžiais sako, kad kal
ba šlubuoja, kaip matyti, ne
nori toleruoti jokio tarptauti-Revoliucionierius Washingtonas

Jurgio Washington© gimtadienis vasario 22 dieną. 
Tai visos Amerikos tautinė šventė. Kasmet Amerikos 
žmonės pagerbia atmintį žmogaus, kuris prieš šimtą sep
tyniasdešimt du metu garbingai vadovavo amerikiečių 
sukilimui ir “karui prieš britų imperiją. Tai buvo žygis, 
kuris pakreipė visą pasaulio istoriją naujojon vagon.

Toje ilgoje ir sunkioje kovoje Jurgio 
Washingtono vaidmuo buvo milžiniškas, 
nulemiamas. Jis buvo istorijos išstumtas , 
į priešakį. Jis tikėjo amerikiečių reikalu 
ir jų pergale prieš jiems užkartą užsie
ninę priespaudą, ir nesvyruojančiai ėjo 
prie tikslo. Kovos metu buvo baisių ir 
sunkių laikotarpių, tačiau Washingtonas 
nepasidavė jokiems sunkumams.

Ne visi amerikiečiai sukilimui prieš
tironiją pritarė. Sakoma, kad tik vienas J- washingtonas 
trečdalis karštai rėmė revoliucijos reikalą, kitas trečdalis 
buvo taip pat griežtai karališkos valdžios ir Anglijos pu
sėje, o trečdalis žmonių nebuvo nusiteikę nė vienon pu
sėn. Iš Washingtono ir kitų revoliucijonieihų pusės rei
kėjo didelės drąsos tokiose sąlygose kovą išvesti iki pil
nos pergalės.

i

Washingtonas, suprantama, nebuvo vienas revoliuci
jos spėkoms vadovauti. Buvo kiti revoliuciniai milžinai

Thomas Jeffersonas, Thomas Paine, Benjamin Frank
lin, Samuel Adams, Patrick Henry. Pačiame revoliucijos 
paruošime, revoliucinių spėkų išugdyme, išvystyme ma
sinės energijos, šių kitų didžiųjų kovūnų vaidmuo netgi 
buvo didesnis, negu Washingtono. Bet kai revoliucijos 
jėgos pribrendo, kai atėjo ginkluoto susikirtimo valanda,, 
kai reikėjo žmogaus, kuriuo visi kiti pasitikėtų ir apie 
kurį visi suburtų savo jėgas, Jurgis Washingtonas buvo 
tuomi žmogumi.

Amerikos revoliucija buvo pirmutinė, naujovinė bur
žuazinė revoliucija visoje pasaulio istorijoje. Jjao dau
giau šiandien apie tai pagalvoji, tuo garbingesni ir dides
ni pasidaro tie vyrai, kurie tai revoliucijai vadovavo.

Amerikiečiai buvo revoliucijos pionieriai. Jungtnės 
Valstijos buvo pirmutinė moderninė respublika. Ameri
kiečiai įrodė visam pasauliui du dalyku, būtent: kad per 
kovą ir revoliuciją galima nugalėti tironiją, ir kad žmo
nės patys gali puikiai apseiti be karalių ir imperatorių. 
Tai buvo naujas žmonijos gyvenime dalykas. Visos pa
saulio tironijos į amerikiečius žiūrėjo kaipo į “pabaisas” 
ir '‘griovikus” — beveik taip, kaip šiandien pasaulio ka
pitalistinės tironijos žiūri į šių dienų revoliucinius dar
bininkus ir valstiečius. Kaip šiandien kiekvienas'tironas 
^kiekvieną liaudies- sąjūdį bando užsmaugti, gąsdindamas 
silpnuosius ir atsilikėlius komunizmo baubu, taip tais 
laikais Europos tironai visus gąsdino artierikonizmo bau
bu, Bet Amerikos revoliucijos idėjos ir šūkiai už laisvę 
pasiękė Europos žmones ir jie pradėjo tomis idėjomis ir 
tais šūkiais ginkluotis. Pirmiausia amerikiečių pavyzdį 
pasekė Francijos liaudis, paskui kitų šalių. Ir taip prasi
dėjo senosios santvarkos irimas ir griuvimas.

Mūsų laikotarpis, prasidėjęs su didžiąja socialistine 
revoliucija Rusijoje, labai panašus anajam laikotarpiui. 
Tik jau Amerikos vaidmuo nebe tas. Dabar Amerika yra 
senosios santvarkos tvirtąvė ir visur, kur tik žmonės 
bando sukilti prieš savo išnaudotojus, Amerikos doleriai 
ir ginklai prieš juos atsistoja. Tai matome Graikijoje, 
Turkijoje, Italijoje, Chinijoje. Todėl, kad mūsų vadais 
yra ne Washingtonai, Jeffersonai ir Franklinai, bet Trų- 
manai, Marshallai, Taftai ir Vandenbergai.

Kai po revoliucijos užėjo sunkus atstatymo laikotar
pis ir reikėjo tokio pat pasiaukojimo ir idealui atsidavi
mo, kaip ir karo metu, kai daugelis pamiršo žmonių rei
kalus ir paskendo į savo siaurus asmeninius reikalus, 
Washingtonas šaukė;

"Kur yra mūsų gabiausi vyrai? Kodėl jie nestoja gel
bėti šalies? ... N eleiskime, dėl klaidingo supratimo, kad 
mes jau galime sėdėti rankas* susidėję po savo vynuogių 
ir figų medžiu, negarbingai baigtis mūsų iki šiol vestai 
garbingai kovai."

Panašiai šiandien į amerikiečius prabyla Henry Wal
lace ir visi trečiosios partijos šalininkai. Jie sako, kad 
Amerika Vėl atsidūrė pavojuje. Amerikos garbingosios 
revoliucinės tradicijos tapo valdonų pamirštos. Reikia 
jas gelbėti. Reikia atsiminti didžiuosius Amerikos patri- 
jotus, taip garbingai kovojusius prieš priespaudą ir tiro
niją, ir taip skaisčiai švietusius naujus kelius visai tų 
laikų žmonijai į laisvesnį ir gražesnį gyvenimą.

Washington©, Jeffersono, Franklino, Adams, Paine 
ir kitų anų laikų Amerikos vadų balsas nepasiliko balsu 
girioje. Žmonės jų balsą išgirdo ir stojo didvyriškon ko
von už savo teises ir gyvenimą. Taip šiandien Wallace ir 
kitų balsas nežada pasilikti balsu girioje. Trečiosios par
tijos judėjimas ir pirmutiniai laimėjimai mirties baime 
purto senąsias partijas. Tai, kas pereitą antradienį atsi
tiko Bronxe, yra tiktai mažytė pradžia,milžiniško Ame
rikos liaudies sąjūdžio prieš tuos, kurie nori sutrempti ir 
amžinai palaidoti visas idėjas, už-kurias kovojo ir ku-

“Pirmoji 
Revoliu-

(1918)

butą, 
‘šalin

ATSIMINIMAI APIE 
VINCĄ KAPSUKĄ- 
MICKEVIČIŲ

Dienrašty j Vilnyje L. 
Pruseika rašo (vas. 17 d.):

Šiandien sueina trylika 
metu nuo mirties Vinco Kap- 
suko-Mickevičiaus, įsteigėjo 
pirmos darbininkų ir valstie
čių valdžios Lietuvoje, pirmo 
tarybines valdžios 
to.

Darbininkų ir 
valdžia įsisteigė
1918 m. 9 d. gruodžio.

Apie tuos laikus d. Mic
kevičius rašė: “Tarybų (So
vietų) valdžios paskelbimas 
giliai sudrumstė ' Vilniaus 
buržuazijos nuotaiką. Užsi
degė agitacija prieš bolševi
kus. Vokiečių soldatenratas, 
nežiūrint gražių jo atstovų 
kalbų, visiškai nemanė per
duot Sovietui valdžios... Vo
kiečių karo vadovybe pradė
jo mobilizuot savo jėgas iš 
pradžių lietuvių buržuazijos 
naudai, o paskui stipresnei 
lenkų buržuazijai, kuri karš
tai pradėjo organizuot savo 
legionus. (žiūrėk 
Uetuvos Proletarinė 
cija,“ pusi. 139.)

Gruodžio 16 d.
Vilniuj įvyko milžiniška de
monstracija, kurioj dalyvavo 
gal 20,000 žmonių. Tai bu
vo demonstracija už Tarybų 
valdžią: “Visa valdžia Tary
boms“ (Sovietams).

Eidami pro kaizerinės 
“Lietuvos Tarybos’ 
demonstrantai šaukė: 
kaizerinė taryba!“

Greit kaizerinės tarybos 
nariai pabėgo Kaunan.

Lenkų ponai, mirtinai išsi
gandę, pradėjo mobilizuotis. 
Generolas Weitko ir lenkų 
armijos štabo viršininkas ka
pitonas Klinger išleido įsaky
mą “ginti. Aušros vartų moti
ną švenčiausią“ mobilizuo
jant visus lenkus nuo 17 m. 
Lietuviam įsakyt rašytis į lie
tuvių armiją, o žydams pasi
rinkti kurią nori.

Tuo būdu susidarė keturly
pė koalicija prieš Kapsuko- 
Mickevičiaus vadovaujamą 
valdžią — vokiečių armija, 
kuri dar nebuvo pasitraukus 
iš Lietuvos, lenkai ponai, lie
tuvių taryba ir žydų buržu
azija.

žydai soęialistai sėdėjo ant 
dviejų kėdžių. Iš lietuvių 
socialdemokratų dalis neva 
pritarė Kapsukui, bet didžiu
ma spruko Kaunan.

Kaune vokiečių solddtenra- 
tUs (neva kareivių taryba), 
Vadovaujama i 
socialdemokratų,
Valdžią smetoninei tarybai, 
kuri tuomet buvo 
Šleževičiaus valdžią. Tik tuo 
būdu Šleževičius atsilaikė, 
nors pusė Lietuvos tuorpet 
buvo su Kapsuko vadovauja
ma valdžia.

Bet naujoji valdžia dar ne
buvo stipriai susitvarkius, 
dar ji nebuvo išmokus vesti 
stiprią ofensyvą. Ji turėjo 

- kovot prieš ke’tUrius priešus. 
Todėl ji negalėjo atsilaikyti. 
Be to, naujoji valdžia, kaip 
prisipažįsta x pats Kapsukas, 
buvo padariusi tūlą klaidą.

1907 metą pavasarį Liepo- 
jaus gimnazijoj/ į realinę mo
kyklą baigė 6. vyrukai, ku
rių tarpe ir aš buvau. Mes 
visi, buvome susirišę su par
tija. -Pas mus iš Vilniaus tu
rėjo atvažiuoti KapsUkas- 
Mickevičius pamokint mus ir 
susitart, ką mes veiksime at- 
bityjė.

Jo nekantriai laukėme. Bet 
vieton Kapsuko. atvyko P. 
Mažylis. Kapsukas buvo su
areštuotas. Nuo. 1907 m., ge
gužės jis išbuvo kalbine ir 
katorgoj iki 1913 rrt., Jf'adR jį 
išgabeno Sibiran, iš kur jis 
pabėgo.

Nėra lietuvio labiau nu

šeideftianinių 
, .perdavė

įsteigus

Tik Tėvynėje Vėl Jaučiuosi

Esąs Žmogus

kuose, apleistose vokiečių, 
kareivinėse arba šiaip iš 
lentgalių sukaltuose bara
kuose. Tai tokie “palociai”, 
kuriuos lietuvis vadina šuns 
būda... Langų nėra, o jei 
kur rėmai išliko, tai jie į- 
stiklinti skudurais, kardonu 
arba faniera... Barakuose 
šalta, nes kuro duoda po 
arbatinį šaukštą. Tenka 
vaikščioti į mišką šakų 
rinkti, arba pas bauerį ko
kį lentgalį nuvogti.

Apie maistą jau nėra ko 
ir kalbėti. Geras šeiminin
kas Lietuvoje taip gyvulių 
nešeria, kaip mus maitino 
stovykloje.

Iš tokio gyvenimo žmonės 
per visai trumpą laiką su- 
gyvulėjo.
“DP

nio ar iš kitos kalbos skolinto 
žodžio mūsų kalboje.

Bet nereikia pamiršti, kad 
kalba yra gyvas dalykas, kad 
ji nuolat užpildo savo spragas, 
kad ji vis ieško terminų kiek
vienai atskirai prasmei ar 
prasmės mažiausiai variacijai. 
Kalba tik tada yra gyva ir 
pilna, kai ji kiekvieną smulk
menišką terminą nusikala, o 
ne, kuomet ji vartojama tik 
“panašios prasmės,“ kad ne
reikėtų skolinti kitų.

Paimkime tuos žodžius iš 
eilės.

Žodis lyderis lietuvių kalbo
je nereiškia vadas, ir mes ne
galime lietuviškai sakyti “tos 
armijos lyderis.“ Lyderis, kaip 
jis suprantamas lietuvių (ir 
eilėje kitų Europos kalbų), 
reiškia tik politinės partijos 
vadas, kartais ir politinės sro
vės bei grupės, bet dažniau
sia tik partijos.

Kas bloga tame, kad lietu
vių kalba pasiėmė tą žodį 
(originališkai jis angliškas) ir 
susidarė terminą, kuris kalbą 
turtina? Tą patį žodį priėmė 
ir rusų, lenkų, latvių ir ke
lios kitos Rytiį- Europos kal
bos.

Kuomet 
“Graikijos
tuomi suprantama, 
formaliai vadovauja

Žodis kultivuoja.
ga tame tarptautiniame žody
je, kuris vienoje ar kitoje 
formoje egzistuoja beveik vi
sose kalbose ?

Lietuvoje 
liberalų

sakoma 
lyderis,” 
kad jis 
partijai. 
Kas blo-

va- 
ten 

Vokiečiai,

Didesnę dalį savo am
žiaus praleidau valdinin
kaudamas. Prie smetoninin- 
kų dirbau muitinėje—Kau
ne, Klaipėdoje, Joniškyje. 
Mudu su žmona, sunkiai be
dirbdami, buvome įsigiję 10 
hektarų žemės, iš jų tik še
ši hektarai dirbamos, prie 
pat Joniškio miesto. Trobe
sių neturėjome ir nepajėgė
me pasistatyti.

1944 metų vasarą vokiš
kieji okupantai mane išvarė 
apkasų kasti. Patys traukė
si ir mane, kaip daugelį ki
tų, varė paskui save. Pate
kau į Rytprūsius, o iš .ten 
prie Šiaurės jūros.

Karui pasibaigus atsidū
riau anglų zonoje. Galvojau 
tuojau grįžti į namus, bet 
čia jau išlindo mūsų “gera- 
dėjai.” Vakarykščiai gesta
pininkai, budeliai ir žmog
žudžiai per naktį apvertė 
kailį ir jau pasidarė anglo
saksų batlaižiais. Susidarė 
visokie komitetai, atsirado 
komendantai, tvarkdariai ir 
kiti šunsnukiai. /

Užuot važiuoti į Lietuvą, 
pradėjo rinkti žmones į sto
vyklas. Čia mums dieną 
naktį kalė į galvą vis tą pa
čią pasaką:

— Ko tu, Stanaiti, 
žinosi į Lietuvą, kad 
nieko nerasi,
traukdamiesi visus kaimus 
ir miestus sudegino, žmo
nes su savimi išsivarė. O 
jei kurie lietuviai nepasi
traukė, tai bolševikai, tik 
atėję į Lietuvą, tuoj juos 
pribaigė arba į Sibirą išve
žė.

— Jei žmonos su vaikais 
nerasi vakarinėse zonose, 
tai taip ir žinok, kad jų jau 
nėra šiame-pasaulyje...

Pradėjau rašyti į visokius 
komitetus, į Raudon. Kry
žių, į Austriją, Daniją, Šve
diją, ’ teiraudamasis apie 
šeimą. Tačiau nieko nepe- 
šiau — vienas atsakymas iš 
visur: “nėra tokių.”

Aš jau spėjau paragauti 
visų malonumų, kurie yra 
kasdieninė “DP” lietuviu v- 
gyvenimo rsto vykioj e tikro
vė. Pabuvojau Hamburgo, 
Liubeko, Oldenburgo lage
riuose. Pagaliau patekau į 
mišrią lietuvių — latvių 
stovyklą Vohneno kaime, 
ašttioni kilometrai nuo 01- 
denburgOi

Mus visą laiką tikino, kad 
labai gerai gyvename sto
vyklose. Ir taip į galvą įka
lė, kad gyvendami kaip 
kiaulės jau ir patys užmir
šome, jog kadaise žmoniš
kai gyvenome.

Mūsų “DP” stovyklos an
glų zonoje, kalbu apie tas, 
kuriose teko gyventi arba 
kurias pats mačiau, (o tas 
pats ir amerikiečių zonoje) 
randasi konclagerių bara-

rionjs aukojosi Jutgis Washingtonas prieš šimtą septy
niasdešimt dvejus metus.

Washingtono didybė jbuvo tikėjimas revoliucijos idea
lu ir pasitikėjima^Amerikos žmonėmis. i:< *

Atbunka tuose 
ageriuose ir protas 

ir jausmai. Visos mintys 
tik apie tai sukasi, kaip čia 
iškombinuoti dar kąsnelį al
kanam pilvui...

ties miestas ir čia judėji
mas žymiai pagyvėjo.

Lietuvoje, ypač po naujų 
pinigų įvedimo ir kortelių 
panaikinimo, gyvenimas žy
miai pagerėjo. Kur čia pa
lyginti su tuo, kaip gyve
nome mes “išvietintieji”, 
nepalyginti su tuo, kaip 
dabar gyvena Hamburge 
arba Liubeke. Krautuvėse 
pilna visokių produktų ir 
prekių. Kainos nebrangios. 
Cukraus, pavyzdžiui, neškis 
nors maišus. Papirosų ir 
cigariečių pilnos lentynos. 
Apie duoną,, miltus, kruo
pas, riebalus, mėsą ir kal
bos nėrą. Tie dalykai tur
guose žymiai pigesni, kaip 
krautuvėse. Labai daug me
džiagų, avalynės, indų, ū- 
kiškų reikmenų. Vienu žo
džiu, gyvenimas jau mažai 
skiriasi nuo prieškarinių 
laikų. Žmonės iš savo ūkių, 

’darbo arba tarnybos gali 
jau padoriai pragyventi —

Bet nei badas, nei vargas, būti sotūs, apsirengę, ap- 
nei piltis, nei komitetinin- siavę, vaikus leisti į mokyk- 
kų sėjami melai negali žmo- lą.
guje visai užmušti žmogaus 
vertybę. Vis dažniau užei
na kalbos apie grįžimą į 
tėvynę, vis daugiau prasi
veržia į stovyklas tikros 
žinios iš Lietuvos.

Po ilgų galvojimų ir svy
ravimų, pasiryžau nueiti 
pas tarybinį repatriacijos 
karininką. Žinoma, niekam 
apie tai nei žodžio nesa
kiau. Karininkas — rusas 
mane draugiškai priėmė. 
Labai atydžiai išklausė ma
no pasakojimo, ir po to, 
pasiūlė parašyti laišką žmo
nai ir įduot jam, žadėdamas, 
kad pasistengs surasti ma
no šeimą ir pristatyti man 
žinią apie juos.

Praėjo keli mėnesiai ir 
tas pats tarybinis karinin
kas atvažiavo pas mane į 
stovyklą. Jis padavė man 
laišką. Braižą tuoj pažinau 
— nuo žmonos.

— Esu sveika. Dirbu. 
Vaikai mokosi gimnazijoje. 
Grįžk, tai vaikai auga be 
tėvo, -'rašė trumpai ma
noji iš Joniškio.

Dabar jau jokių abejonių 
negalėjo būti. ‘ Prie manęs 
prisidėjo dar keturi tautie
čiai. Gruodžio septintą die
ną mes visi penki laimingai 
pasiekėme Kauną, o iš čia 
nuvažiavome kiekvienas 1 
savo pusę. Ęitą dieną jau 
buvau Joniškyje.

Džiaugsmo,* vaikų klyks
mo, žmonos ašarų ir visų 
mūsų laimės neaprašysi. 
Mano Birutė ir Vytautas 
mokosi Joniškio gimnazijo
je. Žmona dirba mūsų ūky
je, kuriame radau arklį ir 
karvę. '

Joniškyje, kaip ir per vi
są kelionę manimi, kaip 
grįžusių į tėvynę, labai nuo
širdžiai rūpinamasi. Gavau 
pašalpą, siūlo visokio darbo 
*— tai įstaigoje, tai malūno 
vedėju, tai krautuvės vedė
ju. Joniškis dabar apskri-

dinamą “tautinį“ žodį, kuris 
pilnai atitiktų tai prasmei. Ai
mes rasime ? žinoma, mes ga
lime sakyti augina, veisia ir 
vartoti eilę kitų išsireiškimų, 
bet ar jie pilnai atitiks tai 
bendrai tiek daug apimančiai 
prasmei, kaip kultivuoja? Ne. 
Susidaro spraga, žodis kulti
vuoja iš vaizdingos geros kal
bos negalį būti išmestas, ly
giai kaip negali būti išmestas 
žodis kultūra, kultas, kultū
rėti, ir tt.

Mes galime sakyti “Lietu
voje dabar augina citrinus,“ 
bčt ar tas reikš tą\ patį, kaip 
“kultivuoja ei trinus” ? žino
ma, ne, nes kuomet sakome 
kultivuoja, mes tuomi nurodo
me, kad ne tik augina, bet 
bandymus daro, gerina, tyri
nėja, tobulina ir tt., ir tt. Mes 
visuomet galime, atsižadėjus 
tų visų specialių žodžių, su
rasti substitutą, bet kalba tuo
met “ubagės,“ darysis vis 
skystesnė. O lietuvių kalba 
turi tokią pat teisę būti tur

Wehneno stovykloj liko 
Kostas Butkus ir Romas 
Saulius, su kuriais kartu 
gyvenau, nebejauna moteris 
Marija Bundorfienė. Jiems 
ir visiems tautiečiams apla
mai dar likusiems merdėti 
vakarinėse zonose noriu 
trumpai-drūtai pasakyti:

—Sugrįžę į tėvynę vėl pa
sijusite, kaip žmonės. Lie
tuvoje žmonės gyvena, dir
ba ir džiaugiasi savo darbu 
ir gyvenimu. Dabar, kai aš 
esu namuose su savo šeima, 
tarp savųjų, savo, krašte, aš 
vėl pasijutau esąs žmogus, tinga ir turėti terminą kiek-

Labai gailiuos, kad pus
trečių metų sugaišau vel
tui “DP” stovyklose. Per tą 
laiką daug būčiau padaręs, 
savo kraštui, savo šeimai ir 
sau pačiam.

Štai, tik atvažiavau ir 
man sako: rašyk pareiški
mą, gausi paskolos ir miš
ko medžiagos trobesiams 
pasistatyti. Žinoma, kad pa
skolą ir mišką imsiu ir pa
vasaryje pradėsiu statyti. 
Jau turiu kišenėje Tarybų 
Lietuvos piliečio pasą. Pra
ėjusią sausio 18 dieną da
lyvavau kaip lygiateisis pi
lietis vietos valdžios miesto 
ir apskrities tarybų rinki- 
rhuose.

Mano mieli prieteliai!
Kreipiuos į visus, kurie 

mane pažįsta, su draugiš
ku, nuoširdžiu patarimu:

Prisiminkite, kad buvote 
ir esate žmonės, kad turite 
tėvynę, turite savo šeimą, 
savo namus. Spjaukite į ka
rinius nusikaltėlius, kurie 
bijo grįžti į Lietuvą. Va
žiuokite, nieko nelaukdami, 
į tėvynę, o stovyklose tepa
silieka tie, kurie bijo savo 
tautos ir savo tėvynės.

Juozas Stanaitis 
Joniškis, Daukanto g. 14.

1948 m. sausio mėn.

vienai prasmei, kad ir tik 
plauko plonumo skirtumo nuo 
gretimos, kaip kitos pasauli
nės kalbos.

žodis deklaruoja ir negi ne
pavaduojamas, nes jis nema
žai skiriasi nuo artimo žo
džio pareiškia. Deklaravimas 
yra vienas žingsnis stiprumo 
atžvilgiu pirmyn nuo pareiški
mo, ir tie, kurie sako, kad 
galima be tokio žodžio apsi
eiti, tegul bando tiksliai savo 
mintis išreikšti, ir jie suklups.

Na, ir pretenduoja. Kokį 
sklandų “substitutą” siūlo 
kritikai? Gal visuomet sa
kyti “sakosi esąs,“ “sakosi 
esą“? Bet būtų nesąmonė ieš
koti aplinkinių kelių, nes ne
sklandumas ir, pagaliau, vie
tomis negalimybė, pastoja ke
lią. Kaip, pavyzdžiui, mūsų 
kritikai sakytų vietoje “Jo 
pretendavimas į bešališkumą,“ 
neįsiveliant į kelius šalutinius 
sakinius?

Ne, draugai, bent tie paduo
ti pavyzdžiai nerodo Lietuvos 
rašybinės kalbos šlubavimo. 
Nesakome, kad ten jau nėra 
abejonių, kad kai kada varto
jami tarptautiniai žodžiai, 
kur jų ir ne būtinai reikia, 
bet geriau kartais taip nusi
žengti, negu apsirubežiuoti ir 
turėti negyvą ir neturinčią vi
soms prasmėms išsireiškimų, 
nekultūringą, nelanksčią kal
bą. M.

. 1 . .................... .................................. ......

2 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — šešt., Vasario 21, 1948
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Balys
žiauri mirtis išplėšė iš mūsų gilių dar 

vieną žymų rašytoją. 1947 m. spalio 16 
d. Vilniuje pačiame savo talento subren
dime mirė poetas ir dramaturgas, moks
lininkas ir pedagogas Balys Sruoga.

Balys Sruoga gimė Biržų apskr. Va-

Balys Sruoga jaunystėje 
balninko valse. Baibokų kaime. 1914 me
tais baigęs Panevėžio realinę gimnaziją, 
jis tais pat metais įstojo į Petrogrado 
Miškų institutą, o 1915 m. persikėlė į 
Maskvos Valstybinio universiteto istori
jos’filologijos fakultetą. Čia jis mokėsi 
iki 1916 metų pavasario. Atsiradus ga
limybei po pirmojo pasaulinio karo grįž
ti į Lietuvą, B. Sruoga nebaigęs mokslo, 
parvyksta į savo gimtąjį kraštą. 1921 
m. B. Sruoga išvyksta į užsienį tęsti stu
diją ir 1924 metais baigia aukštuosius 
mokslus.

Grįžęs į Lietuvą, Balys Sruoga 1924 
metų rudeli į stojo dirbti į Kauno uni
versitetą ir nuo to visam laikui surišo 
savo gyvenimą su besimokančiojo jauni
mo auklėjimu. Iš pradžių privat-docen- 
tu, paskui docentu, o nuo 1936 m. pro
fesorium skaitė jis Kąuno universitete 
paskaitas apie Vakarų Europos ir rusų 
literatūrą, visuotinę teatro istoriją, dra
maturgiją ir kt. dalykus, tuo pat metu 
įtemptai dirbdamas kūrybinį literatūri
nį darbą. Nuo 1940 m. sausio 1 d. Balys 
Sruoga profesorius Vilniaus universite
te. , .

Įsiveržę į mūsų kraštą hitleriniai gro
bikai ėmė naikinti mūsų krašto kultūri
nes įstaigas, pažangiąją inteligentiją ir 
apskritai visą lietuvių tautą. 1943 m. ko
vo mėnesį hiflerininkai uždarė Lietuvos 
universitetus, išplėšdami jų įrengimus ir 
pasisavindami daug jų turto. Vokiečių 
okupantų valdžios įsakymu, 1943 m. ko
vo 16 d. buvo suimtas ir prof Balys 
Sruoga. Hitlerininkai ištrėmė jį į Štut
hofo (prie Danzigo) koncentracijos sto
vyklą, kur jį nuo tikros mirties išgelbė
jo Raudonoji Armija. 1945 m. gegužės 
13 d. Balys Sruoga grįžo į Vilnių ir vėl. 
įsijungė į kūrybinį darbą.

Tačiau įtempto darbo ir ypač hitleri
nės koncentracijos stovyklos neapsako
mai sunkių sąlygų palaužta sveikata ne
beleido jam visu pilnumu išvystyti kūry
bines savo talento, pajėgas. Jis dažnai 
negalavo —' sirgo smarkia arterijų skle
roze. Nepaisant rūpestingos gydytojų 
priežiūros ir visų padarytų sąlygų ra
miam darbui bei poilsiui, B. Sruogos svei
katos būklė vis blogėjo. Kraujo išsilieji
mai į smegenis buvo tiesiogine jo mirties 
priežastimi.

Savo pirmuosius literatūrinius ’kūri
nius Balys Sruoga pradėjo spausdinti 
dar 1912 metais. Pirmasis jo eilėraščių 
rinkinys “Saulė ir smiltys” išėjo 1920 
metais. Balys Sruoga lietuvių literatu-

Sruoga
roję yra žinomas kaip vienas stambiau
sių simbolizmo atstovų. Pasireiškęs lie
tuvių literatūroj dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą, simbolizmas ypač buvo ma
dingas buržuazinėje Lietuvoje pirmuoju 
jos gyvavimo dešimtmečiu, kada naujai 
besikurianti lietuviškoji -buržuazija atsi
dėjus pamėgdžiojo Vakarų Europai. 
Trisdešimtųjų metų revoliucinio darbo 
žmonių judėjimo įtakoje ir ypač tarybi
nės realistinės literatūros poveikyje ge
resnieji lietuvių literatūros atstovai at
sikrato simbolistinių priemonių ir vis 
griežčiau suka į realistinį kelią. Šių pa
starųjų literatų tarpe mes randame ir 
Balį Sruogą.

Gausus yra velionies Balio Sruogos li
teratūrinis palikimas. Vien jo originali- 

' nės grožinės literatūros kūrinių — eilė
raščių rinkinių, poemų, eiliuotų dramų 
—ligi 1947 metų išėjo iš spaudos 11 kny
gų. Be jau virš minėto eilėraščių rinki
nio “Saulė ir smiltys,” Sruoga išleido ei
lėraščių rinkinį “Dievų takais” (1923 
m.), poemas “Deivė iš ežero” (1920 m.) 
ir “Gedimino sapnas” (1938 m.), eiliuo
tas dramas “Milžino paunksmė” (1932 
m.), “Baisioji naktis” (1933 m.), “Apy
aušrio dalia” (1946 m.) ir /‘Kazimieras 
Sapiega” (1947 m.), eiliuotą dramati
zuotą pasaką “Aitvaras — teisėjas” 
(1933 m.), lyrinių dramatizuotų eilė
raščių rinkinį “Radvila Perkūnas” 
(1935 m.), apysaka jaunimui “Kas bus, 
kas nebus” (1937 m.). Ypač reikšmin
gas indėlis į lietuvių literatūrą yra pa
staraisiais metais Balio Sruogos para
šytos realistinės istorinės dramos “Apy
aušrio dalia”, “Kazimieras Sapiega”, 
vaizduojančios mūsų tautos gyvenimą 
praeityje, lietuvių liaudies kovas prieš 
baudžiauninkus feodalus ir t.t.

Meninių vertimų srityje Balys Sruo
ga taip pat yra nudirbęs didžiulį darbą. 
Jis vertė iš rusų, lenkų, čekų, prancūzų 
ir vokiečių kalbos eilėraščius bei poemas, 
stengdamasis mūsų krašto skaitytojus 
supažindinti su pasaulinės literatūros 
kūriniais. B. Sruoga išvertė dešimties 
operų tekstus Lietuvos operos ir baleto 
teatrui, tame tarpe operų “Pasaka apie 
carą Šaitaną” ir “Eugenijų Oniegmą” 
libreto. Daugelis lietuvių aktorių solis
tų dainuoja Balio Sruogos išverstas į lie
tuvių kalbą arijas, dainas, romansus ir 
kt. Jau, po Tėvynės karo išėjo iš spau
dos Balio Sruogos išverstų Henricho Hei
nes eilėraščių rinkinys “Šiaurės jūra.” 
Prieš pat savo mirtį velionis išvertė į 
lietuvių kalbą rusų eposo šedevrą “Sąk- 
mę apie Igorio žygį.”

Balys Sruoga buvo vienas didžiausių 
’ lietuvių tautos folkloro tyrinėtojų ir ži
novų. Iš šios srities jis yra parašęs ir 
išspausdinęs eilę vertingų mokslinių 
straipsnių lietuvių, latvių ir anglų kal
ba. Už mokslinio tyrimo rašinį “Poeti
nės lietuvių liaudies dainų priemonės” 
Balys Sruoga gavo filosofijos daktaro 
laipsnį. 1947 metų pradžioje velionis, 
Grožinės literatūros leidyklos užsakymu, 
parengė spaudai gana didelį lietuvių 
liaudies dainų rinkinį ir parašė jam pla
tų įvadą, nagrinėjantį lietuvių liaudies 
kūrybą.

Būdamas pats vienas didžiausių Lie
tuvos dramaturgų ir teatro istorijos ži
novų, Balys Sruoga parašė eilę teorinių 
ir istorinių Straipsnių teatro klausi
mais. Jis parašė monografijas apie Kip
rą Petraūską, P. Vaičiūno dramaturgi
ją, apie “Lietuvių teatrą S. Peterburge,” 
“Šarūną” Žiliausko , pastatyme ir kit. 
Daugybė Balio Sruogos kritinių apžval
gų, recenzijų, straipsnių teatro, litera
tūros kritikos, folkloro ir t. p. klausi
mais.'.

Be spaudoje pasirodžiusių Balio Sruo
gos kūrinių, nemaža jų yra pasilikę ir 
rankraščiuose. Matyti, autorius tuos sa
vo kūrinius laikė neaktualiais ir nepa
kankamai gerai 'parengtais. Rankraščių 
tarpe yra užsilikę eilėraščių .rinkinys, 
trijų veiksmų lyrinė drama “Pavasario

giesmė,” trijų veiksmų komedija “Uoš
vė,” trijų veiksmų senobiška komedija 
“Dobilėlis Penkialapis,” vieno veiksmo 
dviejų paveikslų komedija “Pagun
da,” komedija “Prancišiuko mar
škinėliai,” marių legenda “ Žemės Dai
nuoto,” “Daina apie Jūrūną,” atsimini
mai iš koncentracijos stovyklos ir kt.

Visi šie rankraštiniai kūriniai, kaip ir 
'anksčiau periodikoj pasirodžiusieji kuri-, 
niai bus surinkti ir suredaguoti leidžiant
pilną Balio Sruogos raštų rinkinį, ką pa
daryti Tarybų Lietuvos vyriausybė yra 
įpareigojusi Grožinės literatūros leidyk-
lą. ■

Balys Sruoga buvo ne tik poetas ir 
dramaturgas, bet ir visuomenininkas. Jis 
gyvai atsiliepdavo į aktualiuosius gyve
nimo klausimus, ypač tuos, kurie lietė 
kultūros bei literatūros reikalus. Dar 
1925 m. Balys Sruoga kandžiai puolė 
buržuazinės Lietuvos valdovus klerika
lus dėl nepavydėtinos lietuvių grožinės 
literatūros padėties. Straipsnyje “Dailio
sios literatūros reikalas Lietuvoje,” iš
spausdintame 1925 m. literatūros žurna
le “Baras,” Balys Sruoga rašė: “Dabar
tinėmis sąlygomis jokia privatinė orga
nizacija negali imtis ir tęsti dailiosios li
teratūros knygų leidimo — procentai 
bankų naudai vis tiek ją suėsi Nes nū
dien Lietuvoj yra kredito politinių par
tijų biznio reikalams, yra kredito in Lie
tuvą, tą žemės ūkio kraštą, invežti ja
vams už milijonus litų, yra kredito to
kiai turtingai tarptautinei organizacijai, 
kaip jėzuitų ordenas, yra Šv. Zitos drau
gijai, smokingams, rautams, tiktai lie
tuvių literatūros, lietuvių kultūros rei
kalui — nūdien Lietuvoj kredito nėra!”

1940 metais įsikūrus Lietuvoje tary
binei santvarkai, atsivėrė ypač platūs 
keliai lietuvių tautos nacionalinei kultū
rai suklestėti. Kūrėsi naujos mokyklos, 
nauji teatrai, LTSR Mokslų Akademija, 
Valstybinė Filharmonija ir kitos kultū
rinės įstaigos. Naujai Tarybų valdžios 
įkurto Vilniaus Valstybinio dramos te
atro .atidarymo proga Balys Sruoga pa
rašė kūrinį “Lietuvos keliu,” kuriems 
nupiešė vargingos lietuvių tautos pra
eities ir šviesios ateities paveikslą. Šį sa
vo kūrinį, paskaitytą 1940 m. spalio 6 
d. atidarant teatrą, Balys Sruoga baigė 
šiais žodžiais:

Kas mus skyrė, engė, pjudė— 
Teprasmenga be žinios,— 
Tegaivina mūsų galią 
Džiaugsmas darbo ir dainos.
Te minias ir meną jungia 
Rytdienos viltim drąsia 
Kremly budinčio išminčiaus 
Visur esanti dvasia.

1946 metų spalio mėnesio pradžioje vi
suotiniame Tarybų Lietuvos rašytojų 
susirinkime Balys Sruoga, kalbėdamas 
apie savo kūrybinius sumanymus, tempe
ramentingai pareiškė: “Visą savo gyveni
mą gyvenęs emocijomis, aš tikiu, kad su 
jomis, mano jaunieji broliai rašytojai, 
jaunatviško entuziazmo ugnies', tempe
ramento ir heroinio optimizmo atžvilgiu, 
— su jumis aš dar pasivaržysiu!” Ir iš 
tikrųjų, velionis po to dirbo ir kūrė at
sidėjęs, parašė ne vieną naują kūrinį, 
tame tarpe pjesę iš kalinių gyvenimo vo
kiečių koncentracijos stovykloje, sudarė 
du lietuvių liaudies dainų rinkinius, ra
šinėjo straipsnius ir kt. Kiek velionies 
jėgos leido, savo žodį jis tesėjo su kaupu.

Šis kūrybinis Balio Sruogos darbštu
mas, giedras optimizmas ir tikėjimas 
šviesia .mūsų krašto ateitimi, tebūnie 
įkvepiančiu pavyzdžiu visiems mūsų ra
šytojams, meno ir kultūros darbuoto
jams, varantiems liaudies švietimo dar
bą.

Mano Draugei
Prabėgo mūs metai—rodos, kai minutės, 

Amžinai juos laikas užskleidžia.
h’ liūdna ir gaila praeities senutės, 

Gal dėl to man širdį taip žeidžia.
žinau, kad ir tavo širdis tatai jaučia, 

Kai praeitis grįžta mintyse,
Tai audros ilgesio jausmuose susiaučia 

Sužiba ašaros akyse.
Užžėlę takeliai, kuriais bėginėjom 

Ir beržai ir liepos paseno,
Nors sapne juos matom, širdimis minėjom 

Bet jie tik svajonėj gyveno.
Nutolę, nuėję iš ten, kur negrįšim, 

Negrįšim į praeitį brangią.
Tų vaizdų jaunystės daugiau nematysim, 

,Ką papuošė mūsų padangę. 
t

Tiktai atminimai iš to laiko šeno
Į širdį sugrįžta maloniai, 

Rodos, tiek daug laimės tavyje gyveno-—

Prie Lietuviškų Knygų 
Vitrinos

Vartau aš senovišką raštą
Su žodžiais grubiais dar perdėm ;< 
Vaizduojuos pajūryje kraštą, 
Kai akys nubrido raidėm:—
Gyvena ten ramus artojai, 
Pasklidę plačiai po laukus, 
Ir pasaką seną kartoja 
Apie miškinius ir kaukus.
žemėpučiai, lauksargiai saugą 
Javus nuo krušos ir ledų ...
Dėl jų ir pušynai užaugą, 
Pąvasarį būną žiedų.
Jie baikštūs ir garbina burtą, 
Svajoja slapčia vakarais
Ir laukia—kada gi jiems turto 
Prineš iš dangaus aitvarai.

Tik dienos vienodos ir lėtos. 
Laukimas kamuot nepaliaus. 
O jie ant žemelės smėlėtos 
Apskurdę svajoja toliau ...
Dar matos — po purvą braidys jie 
Daug metų, — o varge kartus!
Tai būrų poetas didysis
Ir juokias, ir pyksta kartu.
Jam gaila gadynės barzdočių, 
Jam bėdžiaus pagailo tikrai.
Bet juokias iš Slunkiaus ir Dočio, 
Ir sako jiems tai atvirai.
Vėl šimtmetis šimtmetį keičia, 
švytruodams trinyčiais margais, 
Tie patys miškeliai, laukai čia, 
Tie patys ir būrų vargai.
Tačiau dar negreitai, iš lėto
Gadynė naujoji ateis,
Ir žemėj vargingoj, smėlėtoj 
čia amstrotą būras nuteis.
Pamišėlių rėkiančios gaujos.
Atplūsta pavojus grasus:
Krauju nekaltu pramogaująs 
Rudasis kryžiuotis baisus.
Ir būro troba pasišiaušia 
šioj vėtroj, bet visa supras.— 
Lyg potvynis marių didžiausias 
Nuplauja kraujus ir sutras!

O siūbčiuoja vilnys prie krašto!
O želia meirūnai žaliai!
Gyvenimas aiškus, kaip raštas; 
žvejys apsidairo žvaliai:
Kur andai žvangėjo grandinės,
Kur smiltį nudažė kraujai, 
šiandieną platu prie krantinės— 
Dainuodami grįžta žvejai:
—Mūs žemė, mūs plačiosios marios, 
Mūs dirvos, miškai ir javai!
—Mus kelia idėjos nemarios, 
J ateitį plaukia laivai.
—Mūs žemė plati, nebe sklypas 
Smėlėtas! Audroj nebaugu!

Lietuvis, tribūnon įlipęs, 
Jau tūkstančiams kalba draugų.
O radijas neša tą šneką
Tėvynėn Didžion jo žodžius: 
—Gyvenimas potvyniu teka, 
Kaip jūra jis niekad nedžius!
Ir knygų, štai, pilnos vitrinos, 
Teisybės žiedais papuoštų.
Ir žodžiai, kaip gintaras grynas, 
Pašviečia marguoju raštu.
Štai, buvusio pono svetainėj 
Nušvitę, kaip žvaigždės, langai, 
Kasvakar skaityklon sueina, 
Būriuojasi žmonės ilgai.

i

žiūrėk, ir ilgai, ir vėlai ten
Dar vis nesiskirsto būrys.
Paskaito, žinau, Donelaitį, 
Ir dega šviesus žiburys.
Ir buvusis būras supranta,
Ką ans pabylojo tada.
Taip kraštas ant Baltijos Kranto 
Dabar išsigydo žaizdas.
Ir deda dainon pirmučiausia, 
Kas gimsta krūtinėj laisvai:
—Į ateitį didžią plačiausią, 
Į ateitį plaukit laivai!

Antanas Miškinis.

Tam pritaria kalnai ir kloniai.
Pastangos už laisvą, gražesnį rytojų

Paplinta širdies mūs gilybėj, (
Tai, ką tuomet veikėm ir šiandien kartoju,

Nors tai atsiliko tolybėj.* * *
Praeitis pabiro, kai iš saujos smiltis

.Ir iš atminimų išdyla,

Elizabeth, N. J.
Liūdna Diena

Vasario 21 d., 1947 metais'' 
,iš ligoninės pranešė man, kad 
Pranas Degutis mirė. Didelis 
skausmas suspaudė širdį, aša
ros gausiai riedėjo. Jis mirė> 
paliko gyvenimo draugę senat
vėje ir sergančią! ’

Taip, jis mirė, išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo, iš savo draugų, 
paliko jo mylimas dienraštis 
Laisvė, kurį skaitė nuo pirmojo 
numerio iki pat savo mirties. 
Net kada sirgo, jau negalėjo 
skaityti, tai prašė manęs gar
siai jam paskaityti. Sėdėjau 
prie lovos ir skaičiau. Velio
nis visada kietai laikėsi savo 
idėjinių įsitikinimų ir tos lini
jos, kurią praveda dienraštis 
Laisvė.

Jis buvo laisvų pažiūrų, tai 
pagal jo norą taip ir palaido
tas — laisvai. Vasario 24 die-
ną būrelis draugų palydėjo į 
Rosedale kapus. Akmenėlis su 
Prano Degučio vardu ženklina 
jo kapą, greta jo tuščia vieta 
— laukia manęs ...

Velioriio atminčiai užsisakau 
dienraštį Laisvę visiems me
tams per J. Stripeiką ir auko
ju $2. Lai dienraštis Laisvė 
lanko mane, kol aš galėsiu skai
tyti, kaipo mylimas dienraštis 
mano draugo Prano Degučio! 
Lai jis ilsisi ramiai šios šalies 
žemelėje!

Katrina Degutienė.

Chester, Pa.
Vasario 15 d. majoras Ralph 

F. Swartz pareiškė, kad. 2 sa
vaitės nuo 15 iki 29 dienos 
vasario bus žinomos kaipo 
“dapildykit laivyną savaitės.” 
Per-ištisas dvi savaites bus va
roma agitacija tarpe vidurinių 
mokyklų (high schools) stur 
dentijos, kad ji stotų į laivy-’ 
ną.

Vasario 10 d. 17 metų jau
nuolis policijos buvo areštuo
tas už vagystę daiktų iš gro— 
šelmės, 142 West 3rd St.

Vasario 11 d. Mary Fuseco, * 
21 metų, einant .namo iš šo
kių 3 jaunuoliai ją pagavę 
apdraskė jos drabužius ir atė
mė piniginę, kurioje radosi 11 
centų, jie dingo tamsumoj. Po
licija ieško.

Tą patį vakarą Mary Mur
ray kaip 7:35 vai. vakare 
stovėjo ant kampo 11-tos ir 
Edgmont Avę., laukė buso. 4 
jaunuoliai pagrobė jos “pock
et buką,” kuriame radosi $7 
pinigų ir jai reikalingi popie
riai.

Vasario 7 d. Mrs. Florick, 
kuri laiko ant 11-tos gatvės,* 
Eddystone, Pa., valgomų daik
tų krautuvę, uždarė krautuvę 
ir išėjo į miestą su reikalais. 
Už 2 valandų jai sugrįžus ra
do užpakalines duris išlaužtas, 
gyvenami kambariai išdrasky
ti, krautuvėje iš registerio iš
imti visi pinigai. Viso -nuo
stolių padaryta daugiau kaip 
už $2,200. Raptrs.

Detroit, Mich.
Dabar žmonės daug kalba, 

interesuojasi būsimais šių me
tų prezidentiniais ir kitų vir
šininkų rinkimais. Republiko- 
nų ir demokratų partijos va
ro vienodą politiką, namie — 
liaudį išnaudoti, užsienio rei
kalais—karo politiką.

Tik trečioji partija, kuri *• 
stato į prezidentus Henry 
Wallace gali grąžinti Ameri
kos žmonėms namų ir užsienio 
Roosevelto laikų politiką ir 
taikos užtikrinimą.
. Didelis maisto ir kitų reik
menų brangumas. Todėl apta
rimui visų šių reikalų ir ap- 
diskusavimui šaukiamas pla
čiausias susirinkimas sekma
dienį, vasario 29 d., 2 vai. po 
pietų, Draugijų svetainėje, 
4097 Porter St. Visi ir visos 
dalyvaukite.

Kviečia Komitetas.

Bet priešais mus darbas, priešais mus ir 
Užduotis naujesnė iškylą. [viltys, *

• A. Dagilis.

3 puslapis—Laisvė (Liberty, 
Lithuanian Daily), 

* šešt., Vasario 21, 1948
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PASKUTINIS CARAS
(Tąsa)

Iš kitos pusės jo žmona, carienė 
Aleksandra, laiškais ragino būti tvir
tam, jokių nuolaidų nedaryti. Ji nesle
pia savo neapykantos Dūmai. Lyg nu
jausdama koks svarbus vaidmuo teks 
žymiam Dūmos veikėjui Gučkovui caro 
tragedijoj, carienė Aleksandra ypatin
gai jo nekenčia. “Reikėtų atsipalaidoti 
nuo to Gučkovo, bet tiktai kaip tai pa
dalyti?” — rašo ji! Nikalojui. “Ach, ar 
negalima tą Guckovą pakarti! Kaip būtų 
gera, jei jo traukinys nuo bėgių nuvirs
tų!” O Gučkovui susirgus Aleksandra 
džiūgauja: “Gučkovas fabai serga, norė
čiau, kad jis į aną pasaulį nusikrausty- 
tų.” Bet jos norai nesipildo: “Gučkovui 
geriau!! Gučkovas sveiksta! Nuoširdžiai 
turiu pasakyti — deja!” — rašo ji nusi
vylusi.

Beje, carienė Aleksandra ne tik apie 
nuosaikųjį opozicionierių Guckovą kal
ba griežtai. Ne mažiau įdomių apibūdi
nimų jos laiškuos ir apie kitus veikėjus: 
“Dūmoj visi kvailiai,” “Vyriausioj^ va
do būstinėj visi idiotai,” “Sinode tikri 
galvijai,” “Ministerial—niekšai,” “Mū- 
svį diplomatus reikėtų pakarti,” “Sazono
vas — kvailys,” “Vojeikovas — bailys ir 
kvailys,” “Pasiuntinys Demidovas — vi
siškas kvailys”...

Sunku buvo carui Nikalojui tarp tų 
dviejų artimųjų moterų, tarp tų kvailių, 
idiotų, niekšų ir galvijų, kurie telkėsi ap
link caro sostą. Bet praverti langus, pra
vėdinti tą sutirštėjusią atmosferą jis ne
drįso ir nenorėjo suprasti ženklų ir per
spėjimų apie gręsiančią audrą, apie ne
išvengiamą tokioj tvankumoj perkūniją.

Štiurmeris turėjo pasitraukti. Caras 
.ministerių pirmininku paskyrė A. F. 
Trepovą. Norėdamas sudaryti paliaubas 
su Dūma, Trepovas įtikinėjo carą, kad 
reikia pakeisti Dūmai nepriimtinąjį vi- 

_daus reikalų ministerį ProtopopcTvą. Ca
ras sutiko ir pasirašė atitinkami ą įsaky
mą, bet dar atidėjo jo paskelbimą, žadė
damas už kelių dienų pranešti.
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Trepovui galvojant apie ministerių 
kabineto sudarymą, jį aplankė jo gimi
naitis gen. Mosolovas.^ Staiga kažką pa
galvojęs, Trepovas tarė savo svečiui:

• — Ar tu gali tuoj nuvykti pas Raspu
tiną?

— Galiu, jei reikalinga.
— Nors ir kaip tai man koktu, nors 

tai gali turėti man blogų pasėkų, bet no
riu bandyti gauti- Rasputino pritarimą 
dėl Protopopovo pašalinimo iš vidaus rei
kalų ministerių ir jo pakeitimo Šachovs- 

/. kiu. “ x
— O ką jam pasiūlyti?
— Gali jam pasiūlyti laisvą gyvenimą 

Petrapily, visų buto ir pragyvenimo iš
laidų atlyginimą, jam reikalingą asme
nišką apsaugą ir 200,000 rublių pini
gais iš karto, jei Protopopovas bus pakeis
tas. Už tai aš dar reikalauju, kad Ras
putinas nesikištį į ministerių ir aukštų
jų valdžios asmenų skyrimą. Kai dėl 
dvasiškijos, jei jis labai spirsis, galiu pa
likti jo nuožiūrai. Bet kad jis pats ma
nęs nelankytų. Jei kas bus reikalinga, te
gu per tave praneša. Tu jį pažįsti ir ta- 

\ vo reikalas “įtikinti jį kaip nori.
— Gerai. Bet- žinok, kad nepasiseki- 

* mo atveju jis tuoj telegrafuos carui, kad 
tu jį norėjai papirkti, ir dalykai dar la
biau pablogės.

— Ką padarysi. Aš šiaip ar taip turė
siu pasitraukti. Caras apie Rasputiną 
nieko nesakys; jis suras kitą priežastį 
mane išvaryti. Aš statau va banque ant 
vienos kortos. Protopopovui esant vidaus 
reikalų ministerių, aš negaliu valdyti.

Mosolovas niėko nelaukdamas nuva
žiavo pas Rasputiną, gerokai galvoda
mas, kas išeis iš to pasikalbėjimo;

— Štai koks reikalas, Grigorij Efimo
vič, —tarė Mosolovas Rasputinui. — 
Kaip žinai, ministerių pirmininku pa
skirtas mano draugas ir giminaitis Tre
povas. Aš norėčiau, kad jūs gyventdmėt 
geruoju. Ir tai labai lengvai galima. Jis 
prieš tave nėra nusistatęs. Tiktai tu ne
trukdyk jam eiti savo sunkias pareigas.

—- Na; ką gi, gerai... Tegu sau dir
ba... Kad tiktai jis mano draugų ne
liestų. *

— Matai, jis sutinka padalyti taip, 
kad thu bus sumokėta už butą, .už tavo

i

ir šeimos išlaikymą, turėsi savo apsau
gą. Kad nereikėtų jokio nedatekliaus 
jausti, gausi 200,000 rublių. Eik kur no
ri, daryk ką nori, priiminėk ką nori. Tik
tai viena—nesikišk į ministerių ir aukš
tųjų valdininkų skyrimą. Dėl dvasiški jos 
jis tau neprieštaraus, o ir šiaip tavo ki
tas protekcijas pasistengs išpildyti.

Bet nespėjo dar baigti Mosolovas kal
bėti, kaip Rasputino veidas pasikeitė. Jis 
išbalo, akys pasidarė piktos, visai išblyš
kusios su mažais juodais taškeliais vidu
ry. Piktai jis tarė:

— Jei taip, tai aš tuoj važiuoju į Po- 
krovskoje ... Matyt, aš čia nereikalin
gas.

Mosolovas, nelaukęs tokios staigios iš
vados, ne juokais sumišo.

— Nesijaudink, Grigorij Efimovič, — 
ramino jis, valandėlę patylėjęs. — Pasi
kalbėsim geruoju ir ramiai. Juk negali 
gi pats Rusiją valdyti!... Jei ne Trepo
vas, bus kitas. O gal net toks, kuris ne 
tik tau nieko nepasiūlys, bet valstybės 
lėšom išsiųs į tavo Pokrovskoje.

Rasputino akys dar labiau sublizgėjo.
— Ar manai, kad mama ir papa tai 

leis? -r- tarė Rasputinas. — Man pinigų 
nereikia. Kiekvienas pirklys duos man 
kiek reikia neturtėliam sušelpti. O tos 
kvailos apsaugos man visai nereikia. A, 
tai reiškia jis nori Kalininą išvaryti!

Kalininu Rasputinas, kaip ir carienė, 
vadino Protopopovą. Taigi, jis suprato, 
ko nori Trepovas per Mosolovą pasiekti. 
Mosolovas, kuris jau buvo beeinąs, ma
tydamas savo nepasisekimą, bandė dar 
geruoju pasikalbėti ir pasiūlė nepykti, o 
verčiau maderos išgerti. Tylėdami išgė
rė jie keletą stikliukų. Tada Mosolovas 

, vėl pradėjo kalbėti:
— Klausyk, Grigorijau, juk nepatogu 

gi taip ... Ar nori, kad Trepovas vaikš
čiotų pas tave tartis ką paskirti minis- 
teriu. Tu supranti, matai kaip rėkia Dū
ma, nori, kad dar labiau ji rėktų. Tu no
ri, kad Protopopovas liktų ministerių. 
Jis ir pasiliks, tik ne vidaus reikalų mi- 
nisteriu, o prekybos. Vidaus reikalų mi- 
nisteriu bus tavo draugas Šachovskoi, 
ar tau ne vistiek? ... Ko tu sjterečiojies 
manęs neišklausęs?

— O kodėl, jam tai? Kito tokio ištiki
mo kaip Kalininas — nėra.

— Bet ne gana ištikimybės. Reikia ir 
reikalą žinoti, pareigas ...

— Ech, reikalai, pareigos... Visas 
reikalas — papą tiktai mylėti, o visa ki- . 
ta — niekai... Štai Vitia (Vitia — taip 
Rasputinas vadino yjtte) buvo už visus 
gudriausias, bet nemylėjo jis papoš, tad 
ir negalėjo būti.

Dar ilgokai jie kalbėjosi ir gurkšnojo 
maderą. Jau dvi bonkos tuščios, bet Ras
putino. girtumas neėmė. Pagaliau Moso
lovas lyg ir įtikino Rasputiną. Jis žadė
jo mušti carui telegramą, kad pasiųstų 
Trepovui pasirašytą įsakymą dėl Proto- 
popovo. Mosolovas įkalbinėjo, kad tuoj 
parašytų telegramą, bet Rasputinas ne
sutiko. Buvo aišku, kad jis nenori tele
gramos siųsti ir to nepadarys, tik nori 
Mosolovu atsikratyti. 'Atsisveikindamas 
Rasputinas tarė:

— Na, skiršimės draugais... Ir su 
tavę Trepovu būsim draugai, jei tik jis 
nelies mano draugų. Jei juos pajudins, 
aš išvažiuosiu į Pokrovskoje-. Bet mama 
jį pavarys,*o mane prašys sugrįžti... 
Et, išgersim dar stikliuką ir skirsimės, 
vištiek tu geras Vyras, — baigė savo ga
lybe įsitikinęs Rasputinas.

Tai buvo lapkričio gale 1916 metų.

Protopopovas liko vidaus reikalų mi- 
nisteriu. Dūmos opozicija negalėjo jam 
dovanoti išdavimo, kad jis iš jos eilių iš
ėjęs’pasidarė caro rūmų ištikimiausiu 
žmogum ir tiesiog isteriškai reiškė pri
sirišimą carui, o ypač carienei. Kairysis 
Dūmos sparnas ruošėsi sutikti Protopo-^ 
povą kačių koncertų, jei jis pasirodytų 
Dūmoj/ Bet Protopopovas nesirodė/ Už
tat tą, savo kolegai skirtą, kačių kon
certą teko iškentėti naujos vyriausybės 
deklaracijos Dūmon perskaityti atvyku
siam Trepovui.

Didžiausiu triukšmu, rėkavimu ir 
švilpimu’sutiko Dūmos kairioji dalis vy
riausybės galvą Trepovą, nors jis kaip 
tik buvo • linkęs Dūmai ištiesti ranką.

(Bus daugiau) \
<*
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Detroit, Mich
Tveriasi Neprigulmingas 

Balsuotojų Kliubas ‘
Teko sužinoti, kad atsibus 

pirmutinis tveriamasis susirin
kimas nepriklausomų Ameri
kos lietuvių balsuotojų 29 d. 
vasario, nedėlioj, 2-rą vai. po 
pietų, Draugijų svetainėje, 
4097 Porter. '

Gyvenimo bėgis pertikrino 
daugelį piliečių moterų ir vy
rų, kad abelnai politinio ir 
ekonominio skirtumo nesiran
da tarp tų dviejų esančių 
partijų — demokratų ir re- 
publikonų. Kaip vieni, taip ir 
kiti tik pučia muilo burbulą ir 
visokiais prižadais, kurių nie
kados neišpildo, apgaudinėja 
piliečius. Tą 'aiškiai mato 
kiekvienas sveikai protaujan
tis pilietis, o labiausiai šiuo 
laiku, kur demokratų partijos 
prezidentas sukiša visokius 
reakcininkus republikonus į 
svarbiausias valdiškas vietas, 
nuo kurių priguli piliečių šiuo 
laiku gyvenimo sunkumas" su 
visokiomis “black market” 
šmugelystėmis.

Pietinių valstijų demokratai 
eina ranka rankon su šiauri
nių ir rytinių valstijų rcpubli- 
konais išleisdami priešdarbi- 
ninkiškus įstatymus.

Kongrese veda protavimo 
apsaugą, geriau pasakius, 
raganų gaudymo darbą ben
drai atliekamą per republiko
nus ir demokratus.

Ir tarptautinėje veikmėje 
demokratai ir s republikonai 
dirba sykiu, kad sukėlus nau
ją pasaulinį karą, eikvodami 
ne tik milionus, bet bilionus 
dolerių, kuriuos išlupa nuo, 
sunkiai dirbančios darbo liau
dies pavidale visokių taksų, 
palaikydami ant žemės ka
muolio dar liekanas karalių, 
reakcioniškas valdžias ir fa
šistines valstybes, o čia na
muose su kiekviena diena dau
giau ir daugiau užgniaužia 
liuosybę ir laisvą demokrati
nį gyvenimą.

Patartina,: kad per tą su
sirinkimą būtų paimti žygiai 
sutvėrimui darbo užduoties— 
trečiosios partijos budavojimo 
ir statymo Henry Wallace už 
prezidentą.

Kiekvienas turėtų pasiimti 
sau už užduotį dalyvauti šia
me susirinkime ir kiek galint 
daryti pastangas, kad ir ki
tiems pasakyti, kad dalyvau
tų, jeigu nenori būti aukomis 
trečio pasaulinio- karo, kuris 
gali visą žmoniją išnaikinti.

Politicos.

Paryžius. — Francijos 
valdžia turi 450,000 polici
jos ir dar didina jos skaičių.
<i«»——i
I
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Palestinos arabų vadai 
žadą boikotuot bet kokią

RONKONKOMA
8634

VAKARIENĖ- 85c 
, Iš 7-ių patrovų

Spauda pasidarė naivi, šmeižtą 
kahiai, nieko teisėto. Melai ir 
melai. Kaip toli pelnysis!.../

Rausvietis.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
j krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

.j—

Tel. TRObfldge 6380

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS .
Valandos: 2*4 ir 6-8 

Nedėliomis Ir šventadieniais: 
i nuo 10 iki 12 ryto.
278 Harvard Street 

kamp. Inman Si., arti Cantral 8kv.

CAMBRIDGE, MASS.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
. Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(lilELIAUSKAS) 

Laisniuolas Graborius
■ , Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus
t Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos Dvi'Koplyčios, Duodamos
; Mylimiems Pašarvoti Dovanai f

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa- 

, tenkinti.
<*►

Važiuotės Streiko Nebus — 
Susitaikė

Philadelphijoj važiuotės CIO 
unijos 11,000 narių buvo pasi
rengę eiti į streiką, reikalauda
mi pasirašyti naujo kontrakto, 
pakelti algas 40- centų j valan
dą, apmokėti už legales' šventes 
ir kitus reikalavimus. Viso 
miesto stambus biznis persigan- 
gando.

Milijonierių geltonoji spau
da bliovė per kęlias dienas, kad 
darbininkai, eidami į streiką, 
kelia aukštas kainas ant visko. 
Kompanija negalės pakelti al
gų, bet kompanija išstenėjo, 
pasiūlydama 6 centus pakėlimo 
į valandą. Darbininkai sujudo 
į kovą už reikalavimus.

Miesto majoras Samuelius, 
tos pačios šeimos narys su pre
zidentu Trumanu, daug žada 
visko, bet nieko neišpildo. Jis 
pasišovė tarpininkauti su va
žiuotės kompanija ir CIO unija. 
Galop susitaikė.

Kompanija sutiko pakelti 15 
centų į valandą algos, apmokėti 
už šventes, IV2 ir dubeltavą mo
kestį už viršlaikius. Geltonla- 
piai apskaitliavo kompanijos 
nuostolius ir rekomenduoja pa
kelti tiesioginį fėrą 10 centų.

Bet pasižiūrėkite į kitą slap
tybių veidą, kokius pelnus 
kraujasi stambūs šėrininkai-ko- 
misijonieriai, mylimosios “Free 
Enterprise!” Tūkstančiai iš mi
nėtos važiuotės darbininkų už
dirba tik po $35 į savaitę. Vai
ruotojai tankiai mainosi, nes 
niekas nenori dirbti už mizerną 
mokestį,,o iš to mainymosi vys
tosi nelaimės — visokį trukdy
mai. žema alga daroma viso
kiais valandų triksais. PTC pa
ti sau moka 6V2 nuošimčius už 
nuosavybę, kuri įkainuojama 
$65,000,000 pagal Public Serv
ice Commissionierių Buchanan. 
Bet aukščiausias teismas pa
tvarkė ir pakėlė sumą iki $93,- 
000,000! Mūsų mokami fėrai 
sukėlė jiems šiuos nuošimčius.

Ant įdėto turto-paskolų $15,-

000,000 išmokėta $210,000,000 
dividendų pelno arti 700 nuo
šimčių, pagal raportą išduotą 
general io advokato 1936 me
tais.

Šią kompaniją užgriebė daug- 
meniškai bankieriai. Pavyz
džiui Edward Hopkinson, Jr. 
yra Morgano bankierius, kuris 
eina pareigas kaipo pirminin
kas PTC ir pirmininkas City 
Planning Commission, Phila. 
žmonės kaipo aukos tradicijinių 
įsigalėjusių republikonų visiš
kai neprotauja. Daug jų teisi
na kompaniją, smerkia darbi
ninkus, ir kaipo robotai duoda
si melžti centus, dolerius į peP 
nagrobių maišą! Ponai lupa 
pelnus 'sklandžiai ir sykiu bijo
si krizio.

Visas svietas jiems raudonas, tarptautinę policiją.

VENGRAI NUTEISĖ 
AMERIKONŲ

Budapest, Vengrija.
Vengrų teismas pasiuntė 
kalėjiman 6 mėnesiams Eli- 
zabethą Palios, gimusią A- 
merikoj, buvusią Associat
ed Press sekretorę. Ji bau
džiama už tai, jog žinojo, 
bet nepranešė Vengrijos 
vyriausybei apie sąmokslą 
prieš vengrų respubliką.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
630 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774
I i

Naujai išdefcoruota šermenų koplyčią, kur šeimos pato- j 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, i 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. j

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- ■ 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. ' - |

i August Gustas
Į BELT AIRE FLORIST
i Lietumis Kvietkų Pardavėjas
į 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
Į (kamp. 68th St:)7

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 
ir tt., telefonuokite

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymai

1 šermeninis, Vestuvėms ir Bankietams
I ■ Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave/, Brooklyn, N. Y.

xL_

Tai vieta, kurioje jūs jausitės- kaip namie. Viskas patogu ir ma 
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni {vyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra 
Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Sale išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

TELEPHONE
STAGG 2-6048
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5295 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine arid liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
i.aw at 79 Howard Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. I

JAMES DEAHAN
D-B-A Ye Olde Abbey Tavern

License 
undersigned 
retail under

No.NOTICE is hereby given that 
RL 4357 has been issued td the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of thri Alcoholic Beverage Control
Law at 37 Varick Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

’ FRITZ HOERAUF 
D-B-A Varick Restaurant

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 1135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine nnd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2789 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn. County of 
on the premises.

WILLIAM 
D-B-A Van

Street.
Kings, to be consume,)

E. SCHMIDT 
Sielon Tavern

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

NOTICE is 
R L 903 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
l*tw at 353 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

MICHAEL O’REILLY

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

Borough of 
be consumed

NOTICE is 
RL 778 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law nt 105 No. 6tf> Street, 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

JENNIE SZY.TKA

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
RL 887 has 
to sell'7>eer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 38 Driggs 
Brooklyn, County of 
on the premises.

PATRICK

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

SULLIVAN

NOTICE i« hereby given that License No. 
RL 1038 has been issued to the undersigned 
to sell'beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
i<aw at 1813 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTOPHER SCOTT

NOTICE is hereby given that 
IJL 5338 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

. Law at 932 Fulton Street. Borough of
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

ST. JAMES BAR. INC.

License No. 
undersigned 
retail under

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

Borough of 
be consumed

Law at 105 Norman Avenue, 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

JOHN REGAN

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 3811 has been issued to the 
to sell beer.. wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 838 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOSEPH RIEBER & E. ROCCO AUTERI 

D-B-A 1’lj^I’restcr Restaurant & Bur

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL*t>24 has been issued to the undersigned 
io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 575 Johnson Avenue, Borough’ of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN BOSCH 
D-B-A Pigs

Kings, to be consumed

& HENIIY RUNG 
Foot Schaefers

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

Egzaminuojant Akis,
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 •*

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
'1 el. Virginia 7-4499

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 9071 has been issued to the urideYsigned 
to sell beer, wine anj llquOY at retail under 
Section 1071 Of the Alcoholic Beverage Control 
Law at SA Hull Street. Borotigh of 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM A. SIMMONS 
D-B-A Travellers- Inn

NOTICE is hereby given that License 
RL 2381 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 598-600 Atlantic Ave — 130 Flat
bush Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

JOHN McLOUGHLIN 
D-B-A McLoughlin Bros.

No.

of

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 1215 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 945 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEFT FIELD BAR & GRILL CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2424 lias l>cen issued to the undersigned 
to sell Ixjer, wine nnd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1416 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises. '

JOSEPH E. KELLER

NOTICE is hereby given that 
RL 1120 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of xthe Alcoholic Beverage Control 
Law at 391 Saratoga Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

SIDNEY KARRIS

License No. 
undersigned 
retail under

Borough of 
be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1153 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be con sumeti

Law at 421 Sutter Avenue. 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.
LOUIS NEMERSON & JOSEPH 

D-B-A J & L Bar &
LIPKOWI'FZ

Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1004 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 4701A — Fifth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL HUGHES 
D-B-A Hughes Bar & Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2386 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at 1901-29 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK W. I. LUNDY 
D-B-A F. W. I. L. Lundy Bros.

hereby given that 
been Issued to the 
wine and liquor at

No.License 
undersigned 
retail under

NOTICE is
RL 806 has
to sell beer.
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 251 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FULTON BAR & GRILL INC.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 970 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 898 •—* 4th Ave. & 165 — 33rd St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOHN, PETER & EDWARD RADONIC 
D-B-A Fourth Ave Bar & Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1148 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 139 Evergreen Avenue. Borough Of 
Brooklyn., County of Kingą, to be consumed 
on the premises.

ESTATE OF VICTOR BORYS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
bo consumed

Law at 131 Tmlay, Street, 
-Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

OTTO ESKELSEN

License No.NOTICE is hereby given that 
RL 11094 has been ixsued to the undersigned 
to xell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 804 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed/ 
on the premixes.

804 THIRD REST. CORP.

NOTICE is hereby given tluZt License No. 
RL 4095 has bceh issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1932 Bath Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIO & FRED DiGJJlOLAMO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1095 has been ^issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1836 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be cons-umed 
on the premises.
HERMAN SHERMAN & HYMAN" CHAYUT 

D-B-A Circus Bar

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3057 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 535-537 Fulton Street. Borotigh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. •
CHINA ROYAL RESTAURANT CO., INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 174 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the promises.

CHARLESTON BAR & GRILL, INC.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1124 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of- the Alcoholic Beverage Cohtrol 
I<aw at 180 West Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be Consumed 
on the premises. .

JOHN KOTULAK

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 2397 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail tinder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 139 Patchcn Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

JAMES MORAN

Borough of 
be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1229 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 399 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the promises. ‘

ABRAHAM TA1TELBAUM & 
SOL ROSENBLUM 

D-B-A Buekhorn Bar & Grill

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 22710 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1782 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kin/s, to be consumed off the 
premises.

BERMAN

M6T1
L 70<
to Sell Witte 4 liquoY at retail undeY Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control taw 
«t 582 ’Wilson Ave.* Borough of Brooklyn, 
County of kings, to- be ėonsUmėd Off the 
premises.

-ICE 18 hereby given that Licėhse No. 
704 has been isaiterf to the undersigned 
„'.I Witte 4 liq*o# at retail undd# Section

SOL. SPRING 
D-B-A Wilson Ave. Wino & Liquor Store

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

Beverage Control Uw 
Borough of Brooklyn.
be consumed off the

NOTICE is 
L 161 has 
to sell wine 
i07 of the Alcoholic
at 1551 Fulton St;, 
County of Kings, to 
premises.

STUYVESANT LIQUOR SHOP,. INC.

NOTICE is 
L 218 
to sell 
107 of 
at 429 
County
premises.

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

has 
wine 
the Alcoliolic Beverage Control Law

— 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to lx; consumed off the

D-B-A
ALBERT SCHWARTZ
South Brooklyn Liquor Co.

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

NOTICE is 
L 5055 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 5C6 Pennsylvania Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CHARLES schechteR & Leon fariii

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

NOTICE is 
L 5326 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control I*aW
at 828 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PAUL’S WINE & LIQUOR STORE

the

No.NOTICE is hereby given that License
I. 1678 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 ol 
at 100 
County
premises.

wine & liquor 
the Alcoholic
Berry Street, 
of Kings, to

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

BEATRICE KLEIN

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

NOTICE ix 
L 1722 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control T^tw
at 382-4 Bushwick Ave., Borough of B’klyn, 
County of King’s, to be consumed off 
premises.

SAMUEL GERBER 
D-B-A Sam Gerber W & L

the

No.NOTICE is hereby givcu that License 
L 5163 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
n.t 146 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

leo a. Wysocki
Franklin Wine & Liquord-b-a

the

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

NOTICE is 
L 5583 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 102 Grand St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BASIL FEDORYK

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

NOTICE is 
L 5852 has 
to sell wine 
107 of tlie Alcoholic Beverage Control Law
nt 594 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. '

EDWARD T. FORZLY . 
D-B-A Cadillac Wines & Liquors

the

So* Boston, Mass
Karo Kurstytojas Bostone
Bostone 

kvislingas 
Graikijos 
gama*

lankosi Graikijos 
gen. N. Zervas, 

liaudies žmonių iš-

Jis buvo 
“pasveikintas” 
organizacijų su 
šalin, Kvislinge! 
sieita be kumščių, 
šose vietose buvo 
riaušių.

labai nuoširdžiai' 
Am. Graikų 

plakatais: 
ir neap- 

keliose vie- 
muštynių ir

pa
nel 
ju-

BROCKTON; MASS Waterbury, Conn help wanted—female
REIKALINGOS MOTERYS

is hereby given that 
has been issued to the 
wine at wholesale

No.License 
undersigned 

under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law
Furman St., Borotigh of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

NOTICE 
WW 104 
to sell 
107 of 
at 360 
County
premises.

FRED C., GREYTON IL* & 
CLARENCE W. TAYLOR. FLORA T. 

KEELER & LUCY T. ZIMMER
D-B-A The Taylor Wine Company

NOTICE is hereby given that LicenseNOTICE is hereby given that License No. 
WW 97 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 107 
of the Alcoliolic Beverage Control Law at 
at 137-143 Imlay St., 282 Van Brunt St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, toBorough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed off the premixes.
SALVATORE A.. JOSEPH S„ FRANK

DOMINICK J. SALOMONE 
D-B-A Riverbank Wine Co.

L.,

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 184 has been issued to th<? undersigned 
to manufacture wine nt wholesale urider Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 137-143 Imlay St., 282 Van Brunt St., 
Borough of ’Brooklyn, County of. Kings, to 
be consumed off the premises. .
SALVATORE A.. JOSEPH S„ FRANK L.. 

DOMINICK J. SALOMONE 
D-B-A Riverbank Wine Co.

No.NOTICE is hereby given that 
WW 158 has been issued to the 
to sell wlfie at wholesale under ______ -..
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
129 — 47th ŠI., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

THE

License 
undersigned 
Section 107

47 th St., Borough 
Kings, to be consumed off

GALLO WINES CO,, INC.

NOTICE is hereby given that 
CL 129 has been issued to the 
to sell beer, wine & 11<

the

No.License 
undersigned 

to sell beer, wine & liquor at retail pnder 
Section 107 of thri Alcoholic Beverage Control 
Law at 719 Bushwick Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
ori the promises.

BROOKLYN HOME OF 
KNIGHTS OF COLUMBUS

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1705 has bęen issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 32 Sutter Ave., Borough of Jfrooklyn,' 
Couuty of Kings, to be consumed off 
premises.

SAM ALBUCKER & 
BENJAMIN N. SAPORTA 
D-B-A Sutter Liquor Mart. .

the

NOTICE is hereby given, that License 
L 1766 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail Under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1410 Neck Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises. / *

AXED KODERBER
Neck Road Willes’A■ Liquors’

No.

the

No.NOTICE ix hereby givoh thrtt Licc'riBc 
RL 3782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail tinder 
Section I(J7 of the Alcotioliri' Beverage Control 
Law at 451 Mriekrir Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises)

IRVING FLAMM

Borough of 
be consumed

Koncertas, kurį rengė Liuo- 
sybės Choras vasario 7 dieną, 
gerai pavyko, nors oras ir bu
vo nepalankus, bet publikos 
susirinko apie du šimtai.

Vakarui pirmininkavo. Povi
las Baronas. Pirmiatisiai Liuo- 
sybės Choras, vadovystėje E. 
Sugar, vykusiai sudainavo ke
lias liaudies daineles. Po to 
Stase Stenlys gražiai paskam
bino pianu solo. Vietinė Ro
žė Stripinis sudainavo keletą 
dainelių, kuri vėliau dainavo 
ir po pertraukos. Abi buvo 
publikos iššauktos.

Pagarsėjusi lietuvių daini
ninkė Menkeliūnaitė - Campa, 
kuri 10 metų buvo Italijoje, 
buvo džiugiai publikos sutik
ta. Ji gražiai sudainavo ke
lias lietuviškas dainas, taipgi 
rusiškai ir itališkai. Jos bal
sas dabar yra dar stipresnis, 
negu seniau buvo, 
išlavintas.

ir daugiau

kad mūsų 
sunku dai-

na-
gy-
nu-

su-

pripuola 
išrinkta

reikalus,

komisija, 
reikalu j

pereitoje

445

TYPISTS
Turi Būt Patyrusi » 

87% VALANDŲ SAVAITĖ—$40 
KREIPKITĖS

PEPSODENT DIVISION
OF LEVER BROS.

PARK AVENUE, NEW YORK, N. Y.

37

OPERATORĖS-FINIŠERKOS
Singer Kailinių Mašina *

Dirbti Prie Kailinių Žaisliukų 
Gera Alga

NUCRAFT TOY & MFG*
WEST 21ST ST,, N. Y*—5TH FLOOR

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAIJo kalboje kiekvienas žodis 

ir sakinys buvo persunktas 
karo kurstymu ir kaimyninių 
Jugoslavijos, Bulgarijos, So- 
vieti^’ir kt. šalių šmeižimu. 
Jis sako, kad su partizanais 
jiems yra sunku kariauti, nes 
kaimyninės šalys ir Sovietai 
siunčia savo armiją ir lakūnus 
padėti partizanams; kitaip 
sakant, ne partizanai kariau
ja, bet jugoslavai i/' Sovietai, 
prisidengę partizanų vardu.

Bet tas “pranašas” tur būt 
užmiršo, kad kariaujant tenka 
daug partizanų į nelaisvę 
imti, bet jų tarpe nerado 
vieno bulgaro, rumuno ar 
goslavo.

“Mūsų tauta, susidedanti iš 
7 milionų, morališkai aukštai 
stovi, nes jūsų, amerikiečių, 
armija stovi mūsų sargyboje ir 
padeda mums kariauti, stovė
dami mūsų užpakalyj, kaipo 
atsargos pulkai,” sake jis. To
liau jis tęsė, kad garsusis mar
šalas Žukovas ir kiti Sovietų 
karo strategai vadovauja par
tizanams.

Bet pasaulis žino, kad grai
kų liaudies kovotojai turi sa
vo gabių karo vadų ginti savo 
teises ir vadovauti naminiam 
karui.

Bet jei ir būtų tokių vadų 
iš Jugoslavijos ir Sovietų pu
sės, tai nereikėtų šaukti, kad 
jugoslavai ar bulgarai jau ka
riauja, nes mūsų, amerikiečių, 
karo vadai seniai jau vadovau
ja fronte prieš partizanus, 
mokydami ištisas armijas, 
kaip kariauti ir pasekmingiau 
žudyti partizanus.

Gen. N. ZerVas atsivežęs ir 
savo planus parodyti mūsų 
valdžiai, kaip reikėtų grei
čiau komunizmą “sumušti” ne 
tik Graikijoj, bet visuose Bal
kanuose, ir jeigu mūsų val
džia patvirtins, jis, sugrįžęs, 
tuojau “panaikins” komuniz
mą, uždegdamas karą Balka
nų šalyse.

Toliau jis klejoja, kad pas 
jį ateina “pagalbos” prašyti 
jugoslavai, albanai, bulgarai 
ir rumunai, kad padėtų jiems 
išvaryti komunistus iš Tų ša
lių, ir jis juos “suraminęs,” 
kad toji diena netoli. Tuo 
reikalu jis į Ameriką ir at
važiavęs — gauti galutinį i?o- 
dį iš Amerikos valdžios, ir ka
ras visose Balkanų šalyse, už
sidegs į labai trumpą laiką.

Matyt, kad tam kraujo troš- 
kėjui jąu kinkos dreba ir savo 
kailio išgelbėjimui nori išžu
dyti 
jam

I

milionus žmonių. Bet ar 
pasiseks, ateitis parodys.

Ch. P.

Lowell, Mass

Blogumas tame, 
svetainė žemą, tai 
nuoti ir balsas joje neskamba 
taip gražiai, kaip tam tyčia 
įrengtose svetainėse. Po dai
nininkės sekė E. Kugel (Yar- 
malavičiūtės) iš Norwood pi
ano solo.

Buvo garsinta, kad koncer
to programoje dalyvaus Nor
wood© Vyrų Choras, bet jis 
negalėjo dalyvauti, nes mo
kytojas St. Paura buvo susir
gęs, Taipgi nedalyvavo armo
nistas It. Barry iš Dedham ir 
A. Siaurytė iš Dorchester.

Rengėjai, numatydami, kad 
šie dainininkai negalės daly
vauti, užkvietė Ig. Kubiliūną 
iš So. Bostono, kuris, ačiū jam, 
pribuvo. Jis padainavo porą 
dainų išvien su publika. Susi
darė gražus įspūdis. "Reiškia, 
koncertas pavyko gerai.

x Žolynas.

Madrid, Ispanija. —Ame
rikos ambasadoriauš pava
duotojas Paul Culbertson į- 
teike Franko fašistų val
džiai Ispanijoj planą del 
glaudesnio politinio ir ūki
nio bendradarbiavimo tarp 
Jungtinių Valstijų ir Ispa
nijos.

-a

GERI PIETŪS!
Kada norite gerą pietų, 

kreipkitės į >

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

{fl

Iš LLD 28 Kp. Susirinkimo
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kuopos susirinkimas 
atsibuvo 11 d. vasario. Oras 
pas mus blogas, labai daug 
sniego, susisiekimas prastas, 
bet susirinko pakankamai 
l'ių ir susirinkimas buvo 
vas ir daug gerų dalykų 
tarė.

Nutarta greitoje ateityje
rengti prakalbas trečiosios 
partijos klausimu. Išrinkta 
komisija iš trijų ypatų, kuri 
rūpinsis tuo reikalu. Taipgi 
nutarta paminėti Tarptautinę 
Moterų Dieną, kuri 
8 d. kovo. • Taipgi 
komisija tam darbui.

Aptariant piknikų
nutarta vienas piknikas reng
ti LLD ii’ vietos LDS kuopų 
bendrai. Išrinkta 
kuri atsikreips tuo 
LDS kuopą.

Kaip jau žinoma,
LLD 3-čiosios apskrities konfe
rencijoje, kuri įvyko lapkričio 
mėnesį, yra nutarta, kad ap
skritis rengs du piknikus: 
apskrities naudai Hartforde, o 
dienraščio Laisvės naudai Wa- 
terburyje. Tų miestų kuopos 
paskirs vietą ir dieną. Todėl, 
šiame susirinkime nutarta, kad 
dienraščio Laisvės piknikas 
surengti rugpjūčio pirmą sek
madienį. Tam reikalui išrink
ta komisija.

Reiškia, susirinkimks buvo 
geras. Po jo draugiškai pasi
kalbėta, pasitarta prie arba
tėlės, kaip sėkmingiau stiprin
ti progresyvių žmonių veiki
mą demokratijos gerovei.

Dalyvis.

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

Vasario 22 d., Liet, salėje, 29 En
dicott St. įvyks gražus koncertas. 
Dainuos Konstancija Menkeliūnaitė, 
neseniai atvykusi iš Italijos. Taipgi 
dalyvaus 
Normos 
Viktorija 
K. Barry 
2:30 vai. 
iš apylinkės dailės mylėtojus daly
vauti koncerte. — Rengėjai. (43-44)

Aido Choras, vadovybėje 
čeponaitės;
Miško-Kalleš;
iš Dedham, Mass. Pradžia 
dieną. Prašome vietinius ir

smuikininkė 
armonistas

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks vasario 24 d., 7:30 v. vak. 
155 Hungerford St. Narės visos pra
šomos dalyvauti. — V. K., sekr.

(43-44)

PAJIEšKOME PHJKeJO 
(BUYER)

PRIE VYRIŠKŲ 
APRĖDALŲ

Kuris Mylėtų Gyventi 
Kalifornijoj!

asmuo, jielkantis tokio užsiėmimo, 
progq patirs kaipo labai gerų. Mos 
18 Chain Stores šiaurinėje dalyje 

Dėl informacijų apie šią po
zicijų rašykite oro paštu j

R. M. GISSER
766 Mission St, 

San Francisco, Cal.
(48)

fiiqtai 
turime 
Kalifornijos.

(

SKELBKITE LAISVĖJE

lAdam V. Walmus, D.D.S.
I DAKTARAS-DEtyTISTAS

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

I
1650—5th Ave., kamp. 19 St

BROOKLYN, N. Y
Tel. SOuth 8-5569

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST.,
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Living Room Cushions
Refilled With New Springs

$3.75
Sofa Apačios Perbudavojimas

Už $12.00
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

I

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Ve, dar smagi naujiena: žy

mus Naujosios Anglijos artis
tiškas baritonas Ignas Kubiliū
ną^ praneša, jog jis tikrai da
lyvaus Menkeliūnaitės kon
certe vasario 21, Lowellyj, 
Lietuvių svetainėje, 14 Tyler 
St., kaip 7:30 vakare, ir dai
nuos geriausias dainas, kurias 
ne visi dar girdėjo,

Kubiliūnas yra žymus ne 
vien, tik Naujojoj Anglijoj/ 
bet per visą plačią Ameriką. 
Jis dainavęs ir plačiausiuose 
dainų festivaliuose.

Tai bus dailus priedas prie 
garsiosios dainininkės Kon
stancijos Menkeliūnaitės*

Komisijos narys,
J* M* Karsonas.

Licensed Undertaker

<*►
231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y,

Tel. EVergreen 8-9770

Fotografės
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrcen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. /

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
812 Marion St, Brooklyn 

kampas Broadway lr Stone Ave,, pjfle 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. OLetimore fl-6191 z •

I

krajavus 
su ame- Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
License No. 
undersigned 

retail Under

NOTICE is 
RL 936 has 
to sell beer, ___ ......
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 891 Grand Street, Borough of 
Brooklyn. Qounty of Kings, U» be consumed 
oh the premises. ,

STANLEY ADOMAITIS

hereby given /that 
beeit issued to the 
wine and liijtiOr at

NOTICE is hereby glvėfi that Licence No. 
EB 2213 has been issued to the undersigned 
to sėli brier nt retail. tinder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control ' Liiw at 
031 — 5th Avenria BofOugh of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LITTLE NECK REVrAURANT, INC.

REIKALAVIMAI
Reikalingas porteris prie apart- 

mentinio *hamo. Geros darbo sąlygos 
ir alga $115.00 į mėnesį. Kreipkitės 
tuojau į Superintendent Sungailą, 
1510 Ocean Parkway, Brooklyn, 
N. Y.

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

(42-44)

BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698

5 pus!.—Laisve (Liberty, Litfo. Daily)—šešt., Vasario 21, 1948 4
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VISI I LAISVES BAZARA!
—------------------------------------------------- -- ---------BJ -T------------------------------------------------------------------------------------(5.............................................................................. ....... .......................................................................

/ Majoras O’Dwyeris
' Ligoninėje

New Yorko miesto majoras 
William O’Dwyer, daktaro 
įsakymu, pasidavė vienai 
vaitei į Bellevue ligoninę, 
kaip jau buvo 
dies ligą.

Po to Mr. 
vykti vienam
Hforniją atostogų, 
joje jo brolis turi farmą, kur 

* majoras mano ramiai saulėto
je atmosferoje pagyventi.

rašyta, turi

sa-
J is, 
šir-

O’Dwyer žada 
mėnesiui į Ka- 

Kaliforni-

Sveikina
Laisvės redakcija gavo tokį

Gerbiamieji:
Sveikinu jus, kad taip uo

liai visi pasidarbavote ir iš
rinkote Kongresan Isacsoną. 
Bravo!

Mes čia jau turime padėję 
stiprius pamatus savo darbams 
ir turime gerą prospektą lai
mėti.

Geriausi linkėjimai visiems!
B. F. Kubilius,
So. Boston, Mass.

KUBOS UNIJISTAI ATVYKS 
' Į SUVAŽIAVIMĄ

Kovo 1-5 dd. George viešbu
tyje (Brooklyne) įvyks CIO 
United Office and Profession
al Workers unijos suvažiavi
mas. Jin atvyks -kaipo fra- 
ternaliai. ^delegatai kubiečiai- 
Kubos Bankų Tarnautojų uni
jos atstovai.

“To The Ends 01 The Earth”
žvaigždžiuoja

Dick Powell ir Signe Hasso

Paremta slaptais iki šiol Re. 
kordais J. V. Iždinės ir jos 
Narkotikų Biuro, Muitinės 

ir Krantų Sargybos

DABAR RODOMA!!

D I VAI I Broadway III V ULI ir 49th St.

*

BAZARAS TĘSIS PER TRIS VAKARUS; 
BAIGSIS PIRMADIENI

Patys svarbiausi Laisvės 
bazaro vakarai bus: šeštadie
nį, sekmadienį ir pirmadienį— 
Jurgio Washington© dieną.

šeštadienį ir pirmadienį dai
nuos Brooklyno lietuvių Aido 
Choras, vadovaujamas Jurgio 
Kazakevičiaus.

šeštadienį ir sekmadienį ti
kimės svečių iš kitų miestų: 
New Jersės, Connecticut, Long 
Island ir kt .

Tie vakarai patogūs, nes 
svečiai galės būti bazare il
giau ir pasekmingai sugrįžti 
namo, o rytojaus dieną išsi
miegoti, pasilsėti.

Pirmadienį bus paskutinis 
bazaro vakaras,—visokį daik
tai bus papigintai išleisti.

Šeštadienį ir sekmadienį ba- 
zaras prasidės 7 vai. vakaro,’ 
gi pirmadienį — 6 vai. vakaro.

Bazaro vieta: Grand Para
dise salėje, Grand ir Have- 
meyer gatvių kampas, Brook-

Per visus keturis vakarus 
gros puikus Jurgio Kazakevi
čiaus orkestras.

Kviečiame visus pažangiuo
sius Brooklyno ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti bazare.

Prašome visus gerus laisvie- 
čius prisidėti prie bazaro su 
aukomis — daiktais ar pini
gais.

šis tai yra paskutinis vie
šas apie bazarą prisiminimas, 
kadangi pirmadienį Laisvė ne
išeis.

BAZARUI DOVANOS
Gavome gražų laiškutį iš 

Benton, 111. Prašome pasi
skaityti :

“Gerbiamieji: Mūsų šeimy
na prisideda prie Laisvės ba
zaro su maža finansine auka.

Aš, Mary Gaddis, aukoju 
$5. Mano motina, Jieva Stan- 
kienė, Buckner, Ill., aukoja $2. 
Mano sesuo, Julė Masse, West 
Frankfort, Ill., aukoja $2. Lai 
gyvuoja Laisvė!
M. Gaddis.”

Alekas ir Domicėlė Veličkai, 
Brooklyn, N. Y., $5.

Vincas ir Ona Zaveckai, 
Brooklyn, N. Y., $5.

.. A. Auglienė, Billerica, Mass., 
$2.

Draugiškai, 
t

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Naujausi judžit.i Iš karo Graikijoje! Rusia: Pastatytas ir viešai atidengtas naujas 
lėktuvas 72 keleiviam. Francija: Francijos-Ispanijos rubežius vėl atidarytas po 
dvejų metų! Vokietija: Senieji armijos B-17 ir P-47 bomberiai, nušauti Vokietijoj 
laike pasaulinio karo II. sutirpdomi j labai reikalingų aliuminą. Lenkija: Lenkų 
studentai paruduoja, pagedaudami maisto, kambarių ir knygų. Palestina: .Anglų 
kriuomenė, sprogdindama atliekamą amuniciją, padaro nepaprastą eksploziją. 
Japonija: Tokio banditas nužudo 12 tarnautojų ir pavagia 50,000 jenų. Ir dar 
sensacingu filmu ...

••HARNESSED LIGHTNING” ,
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St

Juozas Stančius, Brooklyn

S. Brusokas, Brooklyn, N.

Daiktais
Julia Rainard, Dorchester, 

MaAss., prisiuntė daugelį gra
žių dalykėlių, rankomis gra
žiai numegztų ir pasiūtų, kaip 
tai: 6 numegstus dalykėlius, 
1 bib, 5 potholders, 3 kvartū- 
kus (vienas plastic), 1 išsiuvi
nėtą staltiesę, dvi apmegstas 
nosinaites, porą pirštinaičių, 1 
house cap, 1 gym suit ir 1 sve- 
terį.

Nellie Ventienė, Brooklyn, 
N. Y., nupirko gražų “Serv
ing Humidor,” sudėti keiksam

ar sandvičiams, kad būtų

Stefanė Sasna iš Kalifornijos 
prisiuntė didelę dėžę džiovin
tų vaisių, sudėtų puikioje me
dinėje tacoje.

Ignas Pučinskas, savininkas 
užeigos, 404 Wythe Ave., 
Brooklyne, davė dvi bonkas 
geros degtinės.

Ona Venckūnienė, Brooklyn, 
N. Y., pridavė gražią elektri
nę lemputę.

Petras Kapiskas, savininkas 
užeigos, 32 Ten Eyck Street, 
Brooklyne, davė dvi bonkas 
geros degtinės.

širdingai dėkojame už pui
kias dovanas.

PROCRESYVIS JUDĖJIMAS NEW 
YORKE SMARKIAI PAGYVĖJO

Po laimėjimų Bronxe, po 
darbiečio Leo Isacsono išrin
kimo kongresan, žymiai su
tvirtėjo ne tik Amerikos Dar
bo Partija, bot ir visas pa
žangusis judėjimas.

Tuo pačiu sykiu dešinieji 
darbo unijų vadai, kurie ugni
mi spjaudė ant Darbo Parti
jos, nuleido nosis ir nebežino, 
ką besakyti! Jiems tai buvo 
didelis,. nelauktas smūgis.

Dienraštis Daily Worker iš- 
naujo reikalauja, kad New 
Yorko miesto taryba priimtų 
Simoną Gerson’ą 
šioj o Petro, V. 
Dienraštis rodo 
riams: žiūrėkit,
kalba; kodėl jūs ignoruojate 
70,000 balsuotojų Brooklyne, 
kurie buvo padavę savo bal
sus už komunistą’Cacchionį ? !

Tuo pačiu sykiu Amerikos 
Darbo Partija pareikalavo 
prezidento Trumano išlaisvinti 
neseniai suimtuosius tris ko
munistų veikėjus: John Willi- 
amsoną, Gerhart Eislerį ir

vieton’ miru- 
Cacchionio. 

tarybos na- 
ką žmonėš

Ferdinandą C. Smitha.
V * *

Reikalavime nurodoma 
šitie puolimai, areštai ir

ir tiesia kelia fa-

Leo Isacsonas, pa
su Daily Worke- 

pareiškė,

- jog 
neiš- 

leidimas suimtųjų iš nelaisvės 
laužo Jungtinių Valstijų kons
tituciją, mindo civilines žmo
nių laisvos 
šizmui.

Darbietis 
sikal bėjime
rio korespondentu, 
jog prieš balsavimus Bronxe 
jis jautė būsiąs išrinktas, bet 
niekad nesitikėjo, kad bus iš
rinktas tokia balsų dauguma!

Amerikos Progresyvių Pilie
čių (PCA) literatūrinės divizi
jos pirmininkas, rašytojas 
Howard Fast, pasmerkė D e 
Witt Clinton High School’ės 
vedėją Dr. Walsh už tai, kad 
pastarasis pašalino iš moky
klos bibliotekos dvi anti-semi- 
tines knygas, — “Focus” ir 
“Gentleman’s Agreement.”

Pažangioji didmiesčio visuo
menė, taigi, stoja ryžtinges
nei! kovon prieš keliančią gal
vą Reakciją.

Apvogę Ofisus, Ten Pat Jie Pabaliavojo

Porelė, Kuriai
Nepavyko Susituokti

Edward Cramer . (gyvena 
po num. 239 E. 95th. St., New 
Yorke) ir Linda Estbrook bu
vo susižadėję ir už dienos ki
tos manė tuoktis.

Bet jų planai sugriuvo, kuo
met policija abu suareštavo 
kaipo vagišius. Policija skel
bia, jog abu jaunieji, — am
žiaus 19 metų, — praėjusiais 
metais suvogė visokių daiktų 
nemažiau už $20,000. Crame- 
rio namuose policija rado de
vynis moteriškus 
kailinius, šimtus
daiktų ir kitokių brangenybių.

Sakoma, ši porelė įsisegdavo 
į viršutinį Trečiosios Avenue 
traukinį, važiuodavo juo ir 
dairydavosi visomis pusėmis, 
stebėdami į namus, kurie, ju
dviejų nuomone, būtų* galima 
be baimės “aplankyti.” Tuo
met “lankydavo.”

brangius 
auksinių

• Praėjusį trečiadienį Lenki
jos laivu “Batory” atvyko 
New Yorkan žymus anglų ra
šytojas Arnold J. Toynbee. 
Pasikalbėjime su spaudos ko
respondentais jis pareiškė, 
kad, jo nuomone, atominė 
bomba pasaulį apvienys, o ne 
suskaldys.

“Batory” atgabeno 626 pa- 
sažierius, tarp kurių, beje, 
buvo ponia Oscar Lange, žmo
na vyriausio Lenkijos atstovo 
Jungtinėse Tautose.

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSŲ
Akountentas
Ill Ainslie St., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas EV. 4-3049

Kas Vakarą Nuo 7 vai.

DICK POWELL ir SIGNE HASSO 
vaidina “To the Ends of the Earth” filmoje, rodomoje 

Rivoli teatre.

Dėl Didžiausių Vertybių Užsakykite Mūsų 
STANDARDINIUS MAISTO IR DRABUŽIŲ PUNDELIUS 

I<4 Anksto Apmokėtais Muitais ir Kitomis Lėšomis.

F-222-SVORIS 22 SVARAI
I sv. Miežicnės, 1 kv. Augalinio 
Aliejaus, 1 sv. Ryžių, 1 sv. Ka
vos, 1 sv Sviesto. J sv. Košės, 
1 sv. Ivory ar Swan Muilo. 1 
dėžė Razinkų, 5 sv. Cukraus. 1 sv. 
Džiovintų Slyvų, 2 sv. Miltų, J 

dėžė Pieno Miltelių, 1 
dėžė Salmonų.

KAINA VISO (iškaitant užtikri
nimo mokesni) $21.50

C-56
VYRIŠKAM SKITUI PUNDELIS

3 3/8 jardai lOOGfc Vilnono Vy
riškam Siūlui ; 3 jardai Pamušalo, 
Buckram ir Canvas; Guzikai, Siū
lai, Adatos, Padėėkai Peėiams: 1 

Svetel is 100<£ vilnų (pasirinkit 
spalva).

KAINA VISO (įskaitant užtikrini
mo mokesnį) $44.68

Raštu Reikalaukite Dovanai Mūsų Katalogo, Parodančio 
Gatavus Pasiuntimui Pundelius ir Pilnias Žinias.

WORLD TOURISTS inc
• ,18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 1O, N. V. > 
< E k E'P HONE ORCHARD 4 - 4 6 6 6

TONY’S
UP-TO-DATE

£
BARBER SHOP

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas ‘

306 UNION AVENUE A

•i"—"—■—■—"—■—■—■—“—"—“—■—••Į* 
1 BROOKLYN !

I LABOR LYCEUM į 
J DARBININKŲ JSTAIGA • 
• Salės dėl Balių, Koncertų,- Ban-' 
i kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. į 
I Puikus steičius su naujausiais 

įtaisymais.
J KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos.
| 949-959 Willoughby Ave.
J Te! STagg 2-3842 1

+■—■—■—"—■—■—■—■—■—>■—■—■—

--------------------------------------------------------------- ---

Pclcr ?
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD. ' 
BEER & ALES

★

32 Ten Eyck St. :
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

šeštadieniais ir sekma
dieniais ištisą dieną.Tarp šeštadienio vakaro ir 

pirmadienio ryto Chambers’ 
gatvėje (New Yorke) įvyko ne
mažai vagysčių. -

Keletas vagilių apvogė visą 
.eilę ofisų-raštinių. Vogė . jie, 
ką tik surado. Kai kur rado pi
nigų, kitur rado - rašomųjų ma
šinėlių, dar kitur rado degti
nės — ir viską ėmėsi. Iš viso, 
sakoma, pinigais vagišiai 
siėmė” apie 800 dolerių. O 
vertės kitų daiktų paėmė, 
ku pasakyti.

Pagaliau, kai jie apkraustė 
eilę raštinių, paskutinėje vieto
je vagišiai nusitarė užkąsti ir 
išsigerti. Jie, matyt,. turėjo su 
savimi žuvienes — tuna fish, 
— duonos ir kitų užkandžių. 
Na, o gėralų buvo rasta užten
kamai raštinėse.

Taigi jie gerai užkando ir iš- 
sigėrė.

Pirmadienio rytą buvo rasta 
“paskutinėje vagišių stotyje” 
tik trupiniai žuvienos ir duo
nos, o taipgi nemažai tuščių bu
telių.

s
DANTŲ GYDYTOJAS J

Dr. A. Petrikai

Filmos-Teatrai

Valandos:
Petro >

atrodyti

jūsų se- 
laužymo

pa
klek
sun-

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, saugumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų.

Pergarbaniuojame ant 
no permanent be plaukų 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriškė, norinti
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe 
148 MONTAGUE .ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangie 5-3983.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

221 South 4th Street
' BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVerĮfreen 7-6888

Valandos:'į ?-1oryLe I 
įl— 8 vakare 

' I
Penktadieniais uždaryta.
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Roxy teatre rodoma sensa
cinga filmą “Call Northside 
777.” ’Taipgi teikiama gyvų 
numerių.

RADIO CITY MUSIC HALL 
TEATRINE TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER 

Didis aktorius žymiausiame jo vaidmenyje ... 
RONALD COLMAN

“A DQUBLE LIFE”
su SIGNE HASSO — EDMOND O’BRIEN.

Pagamino Universal-International
Dirigavo George Cukor — Universal International Veikalas 

DIDŽIOJOJ SCENOJ: “YESTERYEAR,” šaunus, dailus vaidinimas, paga
mintas Russel Market’o. scenerijos Biuno Maine, su Corp d’Ballet, Chorai 

Efisemble ir Rockettes. Music Hall Simf. Ork., vadovybėj
Alexander Smnllens.

Ot tai Ijuvo {gula Kelionėje 1 Plaukite j Rio sykiu su trimis jūsų 
mėgiamais juokdariais I

Bing CROSBY • Rob HOPE • Dorothy LAMOUR

“ROAD TO RIO”
* Jr Puikus Asmenų Vaidinimus Scenoje A

I LOUIS PRIMA ir Jo Ork.—dalyvauja CATHY ALLEN 
Dar Ir/jIMMY VINCENT '• JIMMY DEL • LU DELL

Ir: DICK ir DOT REMY
PARAMOUNT Times Square ir 42nd St.

Tikrovinė Istorija apie Jauną Vyrą, nuteistą iki gyvos galvos 
kalėti, ir apie kovą dėl jo paliuosavimo!!

JAMES STEWART

“CALL NORTHSIDE 777”
, su

RICHARD CONTE * LEE J. COBB * HELEN WALKER 
20TH CENTURY FOX FILMĄ 

* Ir šaunus Asmenų Vaidinimas Scenoj * 

HAZEL SCOTT DON HENRY TRIO
Specialiai: RAYE ir NALDI
Extra: GIL LAMB

DABAR RODOMA!

ROXY 7TH AVENUE Ir 50TH STREET i

New York o Paramount te
atre pradėta rodyti nauja fil
mą — “The Road to Rlo.” 
Vaidina žymieji Bing Crosby, 
Bob Hope ir Dorothy Lamour. 
Bq to, keletas gyvų numerių.

Brooklyno Paramount teatre 
antrą savaitę rodoma “Where 
There’s Life,” su Bob Hope, 
William Bendix, Signe Hasso 
ir kt. Taipgi rodoma francū- 
ziška filmą “Panic.”

Embassy Newsreel Teatruose
Embassy Newsreel teatruose 

šią savaitę lankytojai matys 
daug įdomios kronikos—žinių 
paveiksluose. Meksikoje nau
jiena—sniegas, kurio nebuvo
loję šalyje per ilgus metus; i tas į Ashland, Pa. Velionė
72 pasažierių lėktuvas pa
leistas veiklon Tar. Sąjungo
je; Palestinoje arabai sudaužo 
vienintelio angliško laikraščio 
spaustuvę. Be to, savaitinė ži
nių kronika iš Amerikos.

Mirė
Jonas (Samušis) Simpson, 

59 m. amžiaus. Gyveno po 
1510 Ocean Parkway, Brook
lyne. Mirė vasario 19 d.,' 
Kings County ligoninėj. Kū
nas pašarvotas, grab.
Radzevičiaus (Rogers) koply
čioj, 410 Metropolitan. Avė., 
Brooklyne. * Laidotuvės įvyks 
vasario 23 d., šv. Jono kapi
nėse. Velionis paliko nuliūdi-* 
me žentą ir dukterį, Paul ir' 
Bir-utą Gosselin ir anūkę Di
aną.

Laidotuvių pereigomis rūpi
nasi laidotuvių direktorius 
Petras Radzevičius.

Anna Daduk, 55 m., am
žiaus. Gyveno po 376 Wythe 
Ave., Brooklyne. Mirė vasario 
18 d., namuose. Kūnas pa
šarvotas grab. Povilo Gusto 
koplyčioj, 354 Marcy Avė., 
Brooklyne. šeštadienį, vasa
rio 21 d. kūnas bus išvež-

paliko nuliūdime v.Vrą Nicho
las, sūnus Alex, Bill ir dukterį 
Sophie Savitskus.

šermenines pareigas Rūpino
si laidotuvių direktorius Po
vilas Gustas.

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able.

Udft BULOVĄ .

Įvairybė kostn- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirblmo,

Gfaži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontinial 
žiedai.

Atlikite savo pasirin
kimą dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktą iki 
Kalėdų.

c
Linksmų Kalėdų

Laimingi; Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams !

ir

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 push—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Vasario 21, 1948




