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Užteks Maldų, Nebereikės 
Pinigų!

Graži Žinia iš Vilniaus.
Kur Dingo Kita Brūklynie- 

čių Pusė?
Boksininkas Gali Virsti 

Politikieriumi.
Vienų Metų Išbandymas.

Rašo A. BIMBA

Pittsburgho Lietuvių žinios 
paskelbė “lietuvių maldą.” 
Užtenka ją visur kalbėti ir 
daugiau nieko nebereikės.

Toji malda baigiasi šitaip: 
“švenčiausioji Jėzaus šir

die, mes Tave mylime!
“švenčiausioji Jėzaus šir

die, mes Tavimi pasitikime!,
“švenčiausioji Jėzaus šir

die, mes Tau visiškai atsiduo
dame !

“švenčiausioji Jėzaus šir
die, pasigailėk mūsų!”

Toji širdis būtinai turėtų 
pasigailėti klerikalų, nes jiems 
galvos maišosi.

★ ★ ★
Viską dabar sutvarkys ge

rasis Dievas. Netenka abe
joti. kad jis pasigailės. Pa- 
rapijonai prašomi nebeaukoti 
Amerikos Lietuvių Tarybai. 
Tegul Grigaitis, šimutis ir 
Vaidyla pasimeldžia ir pinigų 
bus.

Iš Vilniaus atėjo tokia ži
nia: 1947 metų pramoninis 
Tarybų Lietuvos planas pra
vestas 102 nuoš. Palyginus su 
1946 metais, 1947 metais pa
gaminta visko 36 nuošimčiais 
daugiau.

Wallace Atmeta Trumanišky 
Demokraty Kvietimą Grįžt 
Atgal į Karinę Jy Partiją
Trumanas Turely Atsisakyt nuo Karo Politikos; Tik Tuomet 
WaDace Pagalvotu, ar Grįžt i Demokraty Partiją

New York. — Demokratų 
partijos nacidnalis pirmi
ninkas, senatorius J. Ho
ward McGrath atsišaukė į 
Henry A. Wallace’a, kad 
grįžtų atgal į tą partiją. 
Wallace, trečios partijos 
kandidatas prezidento vie
tai, pareiškė: '

“Jeigu demokratų partija 
įrodytų, kad ji yra taikos 
partija ir jeigu Trumanas 
atsisakytų nuo savo reika
laujamos verstinos karines 
tarnybos, tik tuomet aš pa
galvočiau apie grįžimą į tą 
partiją.”

Į reporterių klausimą a- 
pie Darbo Partijos kandi-

kongresmanų komitetui, ką 
reiškia Marshallo planas 
vakarinei Europai.

(Wallace jau yra pasmer
kęs Marshallo planą, kaip 
karinį Trumano valdžios į- 
rankį prieš Sovietų Sąjun
gą. Marshallas-Trumanas 
vadina tą planą neva Euro
pos atkūrimo programa. 
Bet Wallace sakė, jeigu 
Trumano valdžiai rūpėtų 
ūkiniai atgaivinti Europą, 
tai jinai remtų visas karo 
suvargintas tautas, o pir
miausiai tas, kurios skau
džiausiai nukentėjo nuo 
nacių. Dabar gi Trumanas- 
Marshallas remia tik reak-

Aštuoni angliakasiai buvo užmušti Greenwood, Ark
ansas; draugai ir giminės, susirinkę ties kasyklos “sky
le,” laukia, stebėdami, ką (iškels negyvą—gal jo tėvą, 

gal jo broli, gal. . .

CHlNįJ KOMUNISTAI APGULĖ 
ANGLIAKASYKLU CENTRA

Komunistai Užimtų Ištisą 
Chiniją, Jeigu Amerikonai 
Negelbėtų Čiango,—Marshall 

% ■■ ■■ ..................■■■■■ ■

Kongresmanas Ragina Siųst Amerikonų Armiją Chinijon; 
Marshallas Pripažįsta Čiango Valdžios Supuvimą

Paėmus Vilniaus miestą at
skirai, 1947 metui gamybos 
planas pravestas 115 nuoš.

Gražus laimėjimas, maloni 
žinia. Ji nepatiks tik tiems, 
kurie laukia naujajai Lietuvai 
nelaimės ir savo didvyriais 
skaito saujelę fašistinių ban
ditų, besislapstančių miškuose.

★ ★ ★
Pernai Brooklyne įvyko dti 

mitingai paminėjimui “Lietu
vos nepriklausomybės.” Tary- 
bininkai rengė savo mitingą, 
o vienybiečiai savo.

šiemet buvo abiejų suruoš
tas vienas bendras susirinki
mas. Vienybė dabar sako, kad 
šiemet mitinge tebuvo tik tiek 
žmonių, kiek pernai buvo vie
nam mitinge. Reiškia, pusė 
pernai dalyvavusių šiemet ne- 
bedalyvavo.

Komentarai nereikalingi.

Joe Louis klausėsi Wallace 
prakalbos ir paskui ją labai 
gyrė. Manoma, kad Joe, su
grįžęs iš Anglijos, pasisakys už 
trečiąją partiją. Visko gali 
būti. Trečioji partija laimės 
daug žmonių iš visų pašauki
mų.

Joe Louis išvyko Anglijon. 
Išvažiuodamas dalyvavo Bron- 
xe masiniam susirinkime ir 
paaukojo Isacsono rinkimų 
kampanijai šimtą dolerių.

Sugrįžęs iš Anglijos Joe ža
da tik dar kartą persiimti su 
Wallcot ir paskui jau mesti tą 
užsiėmimą. Galimas daiktas, 
kad jis eisiąs politikon.

Joe Louis galėtų kandida
tuoti į Jungtinių Valstijų Kon
gresą. Drąsių žmonių ten rei
kia. Pietinių valstijų filibus- 
teriai jo neišgąsdintų.

1947 metais kovo 12 dieną 
prezidentas Trumanas prašė 
Kongreso paskirti Graikijai 
tris šimtus milijonų dolerių. 
Sakė, kad reikia gelbėti Grai
kijos badaujančius vaikus. 
Paskui beveik visi tie pinigai 
buvo išleisti Graikijos fašisti
nės valdžios' apginklavimui. 
Dabar žada reikalauti daugiau 
“pašalpos” Graikijai.

Valstybės departmentas iš
davė metinį raportą. Per vi
są vasarą Amerikos ginklais 
ginkluota Graikijos fašistinė 
armija kovojo 20,000 parti
zanų. Pasekmės tokios, sako 
valstybės departmentas, kad 
šiandien Graikijos partizanų 
veikla daug smarkesnė ir pla-

dato Leo Isacsono išrinki
mą New Yorke į Jungtinių 
Valstijų kongresą Wallace 
atsakė:

“Isacsono išrinkimas įro
dė, jog žmones yra priešin
gi dviveidiškai užsieninei 
mūsų valdžios i>olitikai ir 
kad jie taipgi priešingi ma
šinų politikieriams.”

Kartu Wallace pranešė, 
kad šį antradienį jis bus 
Washingtone ir išdėstys

PAKARTI 4 JAPONAI
Penang, Malajai. — Ang- 

,lų teismo sprendimu, tapo 
pakarti keturi japonai—ka
rinės policijos kapitonas ir 
trys jo saržentai — už tai, 
kad jie karo metu žudė ci
vilius chinus.

Žydai Bombardavo Arabus 
Haifoje, Palestinoje

Jeruzalė. — Žydai mino
svaidžiais bombardavo ara
bus Haifos mieste, Palesti
noj. Tuzinas jų šovinių nu
krito ant rinkos ir policijos 
stoties. Gatvėse žydai taip
gi kovėsi su arabaįs; užmu
šė 6 arabus ir sužeidė 36. 
Kiek žydai nukentėjo, ne
pranešta. Anglai šaudė į 
vienus ir kitus.

Pranešama, kad 1,200 įsi
veržusių iš Syrijos ginkluo
tų arabų puola žydus šiau
rinėje Palestinoje. Jie ban
do kiaurai skersai perkirsti 
skiriamą žydų valstybei 
ruožtą.

tesnė, negu buvo pereitą pa
vasarį !

Gal dar kai kam nežinoma, 
kad Graikijos partizanai kon
troliuoja beveik visas Graiki
jos žemes, kurios randasi 1,- 
000 pėdų virš jūrų lygumos. 
O tai reiškia, kad jie kontro
liuoja 80 nuoš. visos teritori
jos!

★ ★ ★
Graikija suteikia ryškiausi 

Trumano Doktrinos nepasise
kimo pavyzdį. Bet prie to 
prisipažinti nenorima. Dabar 
argumentuojama šitaip: jeigu 
prisipažinsime prakišę ir iš
trauksime savo paramą iš 
Graikijos, tai visas svietas iš 
mūsų tyčiosis. Kitose šalyse 
komunistams bus argumentas: 
susidėsite su Amerika, viską 
prakišite! v

cines valdžias prieš Sovietų 
Sąjungą ir draugiškus jai 
kraštus, kaip jau, ne kartą 
Wallace nurodė.)

Araby Saliu Generolai 
Planuoja Karą Prieš 
Žydų Valstybę

Damaskas, Syrija. — Čia- 
netrukus susirinks vyriausi 
generolai Egipto, Saudi- A- 
rabijos, Syrijos ir kitų ara
biškų kraštų. Jie gamins 
karinius planus prieš žydų 
valstybės kūrimą Palesti
noj. Arabų šalių vadai keti
na kovoti prieš tąrptautinę 
kariuomenę, jeigū Jungti
nės Tautos atsiųstų ją vyk
dyti Palestinos phdalinimą 
į dvi nepriklausomas valsty
bes — žydų ir arabų.

Arabiškų valstybių gene
rolai dėl to dabar tariasi 
Kaire, E'gipte.

Sprogo Bomba'Reakcinių 
Egiptenų Centre
- -i

Kairo, Egiptas.— Eksplo- 
davo bomba Mahometonų 
Brolijos centre, apardė jų 
namą, ir sužeidė 40 žmo
nių. Nežinia, kas bombų už
taisė. Toj brolijoj spiečiasi 
patys reakcingiausi egip- 
tėnai.

GEN. McARTHUR NEGAUS 
ATVYKT j WASHINGTON^

Washington. — Kai kurie 
republikonai kongresmanai 
pageidavo, kad generolas 
MacArthur parvyktų iš Ja
ponijos ir liudytų, .ar Chini
jos valdovui Čiang Kai-še
kui reikia tiek paramos iš 
Amerikos prieš chinų ko
munistus, kiek reikalauja 
valstybes sekretorius Mar
shallas. Demokratai prieši
nosi MacArthuro kvieti
mui. Marshallas taipgi jo 
nenorėjo. •

Geri. MacArthuras, suži- 
nbjęs apie tuos ginčus, pra
nešė iš Tokio, kad jis per
daug užsiėmęs, Japonijoj; 
todėl negalįs keliauti į Wa- 
shingtoną.

Bayonne, N. J. — Įvyko 
žibalo eksplozija.

|x 4

Nanking, Chinija. —Chi
nų komunistai apgulė tauti
ninkus Penki mieste, ang- 
liakasyklų ir fabrikų cent
re arti Mukdeno, Mandžuri- 
joj, kaip pranešė tautinin
kų komanda. Dabar komu
nistai puola tautininkus 
link Fušuno, kito aųgliaka- 
syklų centro ir fabrikinio 
miesto, 30 mylių į rytus nuo 
Mukdeno. Praeitą penktad. 
jie užėmė svarbų plieninės 
pramonės miestą Anšaną, 
kur pirm karo buvo paga

minama po 1,500,000 tonų 
plieno per metus.

Be to, komunistai apsupo 
tautininkų kariuomenę Tie- 
hlinge, Sinmine ir Cinhsie- 
ne ir rengiasi šturmuoti 
priešus savo apsuptame 
Mukdene, d i d ž i ausiame 
Mandžurijos mieste. Pačio
je Chinijoje komunistai ap
gulė Lanfang miestą.

Tautininkai sakosi atsi
griebia Hankowo srityje, 
vidurinėj Chinijoj.

Washington. — Jeigu A- 
merika nepaskubės su tin
kama medžiagine parama 
Čiang Kai-šeko valdžiai 
Chinijoje, tai žlugs ta val
džia, ir chinų komunistai 
užims visą Chiniją, pareiš
kė valstybės sekretorius 
Marshallas. Liudydamas 
kongresmanų komitetui už- 
sieniniaįs reikalais; Mar
shallas sakė, kad jau dabar 
komunistai faktinai apgula 
Chiniją. Jis ragino kongre
są negaišuojant paskirti 
Čiangui $570,000,000 para
mos, kaip reikalauja prez. 
Trumanas.

Trumanas pasakojo, kad 
tai būsianti tiktai ūkinė- 
medžiaginė paspirtis čian
gui. Tūli kongreso nariai 
sakė, reikėtų ir daugiau

ginklų duoti Chinijos tauti
ninkams. Marshallas atsa
kė: Jungtinės Valstijos da
vė ir duoda čiang Kai-šekui 
daug daugiau ginklų ir a- 
municijos, negu kongresui 
žinoma.

Čechoslovaky Premjeras Prašo Prezidentą 
Skirt Naujus Ministrus Vieton Pabėgusių 
Dešiniųjų Partijų Ministry

Praga. — Čechoslovaki
jos premjeras Klementas 
Gottwald kreipėsi į prezi
dentą Eduardą Benešą, kad 
paskirtų naujus ministrus 
vieton apleidusių sudėtinę 
valdžią 11 ministrų, atsto
vavusių • tris dešiniąsias 
partijas. ' Socialdemokratai 
laikosi valdžioje su komu
nistais, kaip pranešta šešta
dienį.

Pasitraukė ministrai, at
stovavusieji Liaudies < Par
tiją, Slovakų Demokratų 
\Partija ir Cechų Nacionalių 
Socialistų Parti j ą.. (Žymėti
na, jog ir Vokietijos hitle
rininkai nešiojo tokį vardą 
—“nacįonaliai socialistai.”)

Dar nežinia, ar prez. Be
nes skirs naujus ministrus 
ar skelbs specialius seimo 
rinkimus dėl valdžios per
tvarkymo.

Minimieji ministrai ap
leido valdžia, naudodamiesi 
priekabe, kad vidaus reika
lų ministras paskyrė komu
nistus policijos viršininkais 
aštuoniose apskrityse, vie
ton buvusiųjų policijos va
dų. Dešinieji ministrai tada 
pašoko kaltinti, kad komu
nistai ministrai norį įvest 
savo “policinę valstybę.”
Sąmokslas Prieš Demokra

tinę Respubliką
Premjeras Gottwaldas ir 

kiti komunistai ministrai į- 
tarė pasitraukusius, kad jie 
stengiasi suardyti demokra

tinę Čechoslovakijos Res
publikos valdžią. Komunis
tas vidaus reikalų minis
tras Voclav Nosek ir gene
rolas Ludvik Svoboda, karo 
ministras, viešai pranešė a- 
pie minimų dešiniųjų par- 
jų vadų ir jų šnipų sąmoks
lą nuversti esamąją val
džią. Tvirtinama, kad suo
kalbyje su jais dalyvavo ir 
svetimų kraštų (Anglijos- 
Amerikos) agentai.

Sekmadienį buvo sušauk
tas fabrikinių darbininkų 
tarybų atstovų susirinki
mas demokratinei respubli
kai gelbėti — apie 8,000 de
legatų iš stambesniųjų dar
baviečių. z

(Anglijos valdžia su ne
kantrumu laukia, kad būtų 
pakeista sudėtinė demokra
tinė čechoslovakijos vy
riausybė, kaip pranešė New 
Yorko Times koresponden
tas iš Londono.)

Amerika Duoda Čiang 
Kai-šekui Dar 10,000 
Tony Amunicijos

Nanking, Chinija. , — 
Jungtinės Valstijos šiomis 
dienomis neva pardavė 
Čiang Kai-šeko Chinijos 
valdžiai 10,000 tonų ginklų 
ir kitų kar. reikmenų, kurie 
buvo likę Marianų salose, po 
karo su Japonija. Kas buvo 
verta dolerio, tai Amerika 
“pardavė” Čiangui už vieną 
centą.

Amerika duos Čiangui 
dar 270 karinių lėktuvų, o 
jau yra davus 930. Be to, 
Čiango valdžia pirko 150 
bombanešių iš Kanados.

ATŠAUKTI VISI JAN
KIAI Iš PANAMOS

Washington. — Jungtin. 
Valstijos, pagal Panamos 
reikalavimą, ištraukė jau 
visus savo kareivius ir la
kūnus iš karinių bazių ta
me krašte. Panama buvo 
leidusi jankiams tas bazes 
vartoti tiktai karo metu.

Florencija, Italija.— Nu
kritus lėktuvui, žuvo 5 ita
lai.

CHINIJOS TAUTININKAI 
ŽUDĘ MISIONIERIUS

Praga.— čechoslovakijos 
premjeras komunistas KI. 
Gottwaldas> šeštadieni čia 
sake prakalbą, kurios klau
sėsi susirinkę apie 100,000 
žmonių.

Connecticut valstijos sei
melis ragino Trumano val
džią atidaryt ginklų parda
vimą Palestinos ' žydams 
gintis nuo arabų.

Indianoj ir Ohio valstijoj 
pakilo nauji potviniai.

Nanking, Chinija. — 
Chinu komunistu V V
radijas užginčijo paska
los, būk jie nužudę du ame
rikonus misionierius ir vie
ną suomį misionierių. Ko
munistai pranešė, kad tuos 
misionierius užmušė Čiang-. 
Kai-šeko kareiviai, koman
duojami tautininkų genero
lo Ma Hsin-čio, sausio 7 d.

Komunistų radijas sakė, 
kad jie užtikrina laisvę ir 
saugumą visiem svetimtau
čiam, kurie nėra ginkluoti 
ir nekariauja išvieh su tau
tininkais prieš demokratinę 
valdžią, vadovaujamą chi
nų komunistų.

ORAS.—Būsią šilčiau.

čiango Valdžios Sugedimas
Marshallas taipgi liudijo, 

kad “vietinė” Chinijos val
džia yra prasmegus sukty
bėse; šalies važiuotė supa
ralyžiuota ; žmonių minios 
kenčia badą ir visokį var
gą, todėl yra nepatenkintos 
tautininkų valdžia; Chini
jos pinigai taip nupuolė, 
kad 200 tūkstančių chiniš- 
kų dolerių duoda už vieną 
Amerikos dolerį.

Chinijos valdovai neklau
sė Amerikos karininkų pa
tarimų, kaip kovoti prieš 
chinų komunistus, skundė
si Marshallas. Jeigu jie bū
tų vykdę amerikonų ’ nuro- . 
dymus, tai būtų, girdi, turė
ję geresnių pasisekimų ka
re prieš komunistus.

Marshallas gąsdino kong
resą, kad Amerika papultų—— 
į “didelę bėdą,” jeigu ko-’ 
munistai užvaldytų ' visą 
Chiniją.
Reikalauja Jankių Armijos 

Chinijai
Republikonas kongresma

nas Walter H. Judd kriti
kavo valdžią, kad ji dar 
permažai skiria paramos 
Chinijai. šalia tų $570,000,- 
000, pasak Juddo, Amerika 
privalo sutvarkyti Chinijos 
finansus ir pasiųsti savo 
kariuomenę prieš chinų ko
munistus.

Ukrainos Atstovas Sako, Jog 
Amerika—Indonezy Priešas 

.jįF *

Lake Success, N. Y.—Uk
rainos delegatas V. A. Ta
rasenko, kalbėdamas Jungt. « 
Tautų Saugumo Taryboje, 
kaltino Ameriką sykiu su 
Anglija ir Holandija, kad , »; 
jos stengiasi sutriuškinti • , ’ 
Indonezijos žmonių respub
liką. Kartu Tarasenko 
smerkė Jungtinių Tautų 
tarpininkaujančią komisiją, 
kaipo anglų-amerikonų-ho- •. • 
landų įrankį prieš Indone- \' 
zijos laisvę ir nepriklauso
mybę.

Amerikos delegatas War
ren Austin užgyrė tos ko
misijos veiklą ir Holandijos 
planus. . ?

12 ŽYDŲ PABĖGO Iš 
ANGLŲ KALĖJIMO

Jeruzalė. — Dvylika žy
dų prašikasė urvą iš anglų 
kalėjimo ir pabėgo. Jie bu
vo įkalinti už kovą prieš pa
lankų arabam anglų vieš
patavimą. . •’

—

Washington. — Plinta 
miegligė saloje Guam. Nuo 
tos ligos jau mirė du kariš
kiai amerikonai ir 3 vieti- 
niai gyventojai; susirgo 42.

1 '/'d
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Vieno Gražaus Laimėjimo Reikšmė
Visoje Amerikoje šiandien nerasi tokio lajkraščio, 

kuriame nebūtų šis tas pasakyta apie Amerikos Darbo 
Partijos kandidato Leo Isacson laimėjimą Bronxe 24- 
tam kongresiniam distrikte. Jau kelinta diena radijo ko
mentatoriai ir žinių padavėjai aiškina šių rinkimų pras
mę. Abiejų senųjų partijų politikieriai, nuo žemiausių iki 
aukščiausių, leidžia pareiškimus, daro išvadas. Kiekvie
nas, žinoma, savaip aiškina.

New Yorko valstijos demokratų partijos vadai pra
šyte prašo miesto majorą O’Dwyer nebereikalauti fėro 
pakėlimo iki aštuonių centų. Girdi, Darbo Partija išėjo 
prieš fėro pakėlimą ir žiūrėkite, ką ji laimėjo. Prapulsi- 
me mes rudens rinkimuose, jeigu mes pravarysime fėro 
pakėlimą. Republikonų partijos šulai mieste taip pat gar
siai kalba apie fėro pakėlimo atidėjimą iki po rudens 
rinkimų. , , t.

Vadinas, šis darbiečių laimėjimas gali išgelbėti New 
Yorko milijonus žmonių nuo mokėjimo daugiau už važi
nėjimą traukiniais — gali jiems sutaupyti desėtkus mt 
lijonų dolerių! Ar kitų distriktų žmonės įsivaizdavo, kad 
pereitą antradienį 24-to distrikto rinkimuose sprendžia
mas yra ir jų Ipsdieninio gyvenimo reikalas?

Šis vienas laimėjimas pakeičia visoje šalyje politinę 
atmosferą, pakeičia milijonų žmonių galvoseną, milijo
nus prikelia iš miego, visai kitoje šviesoje pastato visą 
trečiosios partijos judėjimą. Dar tik prieš keletą dienų 
visoje Amerikoje viešpatavo politinė naktis — pesimiz
mas, neviltis, reakcijonieriai ir fašistai siuto ir siautėjo 
be jokios atodairos. Iš spaudos, iš radijo komentatorių 
atrodė, kad jau visi Amerikos žmonės pafniršo protauti, 
šimtu procentų remia ir galvas guldo už Trumano Dokt
riną, už Marshall Planą, už visą užsieninę politiką, už 
bilijonų dolerių skyrimą karo reikalams, už įvedimą A- 
merikoje visuotinos militarinės tarnybos, už siuntimą 
ginklų Graikijos, Turkijos ir Chinijos fašistams. Iš 
Progressive Citizens of America pabėgo Frank Kingdon, 
Grum ir visa eilė kitų žymių “liberalų”. Iš New Yorko 
Darbo Partijos pasitraukė Amalgameitų Rubsiuvių uni
ja, kuri buvo skaitoma tos partijos stipriausiu ramsčiu. 
Amerikos Darbo Federacijos biurokratai šimtu procen
tų užgyrė Marshall Planą ir pasmerkė trečiosios parti
jos judėjimą ir Henry Wallace kandidatūrą. CIO Pildo
moji Taryba daugiau kaip dviem trečdaliais balsų pa
sekė Federacijos biurokratus. Komercinė spauda jau bu
vo pradėjus Henry Wallace ir jo .pasekėjus pajuokti.

Bet šitie vieni vienam distrikte rinkimai supurtė vi
są Ameriką. Gana teisingai šių rinkimų rezultatus “New 
Yorko Tribune” pavadino “Bronxe žemės drebėjimu.” 
Tai ir buvo politines žemės šudrebėjimas. Tai pirmas 
ryškus eilinių Amerikos žmonių balsas nuo to laiko, kai 
Trumanas paskelbė savo doktriną.

New York Times korespondentas James A. Hagerty 
apie tai plačiai rašydamas vasario 1j9 d., daro išvadą, 
kad prezidentas Trumanas ir demokratų ir republikonų 
šulai gyveno durnių rojuje, kai jie vaizdavosi, kad jų 
politika su Trumano Doktrina ir Marshall Planu turi 
savo kišenėje visą Amerikos liaudį. Šitie rinkimai, teigia 
Hagerty, aiškių aiškiausiai parodė, kad Amerikos žmo
nės priešingi Trumano Doktrinai, Marshall Planui, tei
kimui militarinės paramos Graikijai, Turkijai ir Čiang 
Kai-šekui, priešingi uždėjimu embargo .ant gabenimo 
ginklų Palestinos žydams, priešingi aukštoms kainoms 
ir infliacijai, visiškai neteko kantrybės ir pasitikėjimo, 
senosiomis partijomis. Jeigu šių partijų vadai nepagal
vos, nesusipras, nepadarys atitinkamų išvadų iš jų bai
saus pralaimėjimb 24-tam distrikte, jos viską prakiš.

Šis vienas Amerikos žmonių ir pažangos laimėji
mas susilaujks atgarsių ir visam pasaulyje. Apie tai pla
čiai komentuoja radijas ir spauda Vilniuje, Maskvoje, 
Londone, Paryžiuje, Romoje, Rio de Janeiro ir Mexico 
City. Šį laimėjimą visuose pasaulio kampuose plačiai at
žymės ir karštai sveikins pažangos jėgos, darbo žmo
nės. Nebetaip drąsiai tikės pasisekimu naujo karo kurs
tytojai.

Panašus politinės žemės sudrebėjimas, daug dides
niu mastu, bet ne taip dramatiškai, įvyko ir Californijos 
valstijoje. Ten trečiosios partijos žmonės bėgiu keleto 
trumpų savaičių surinko 464,000 piliečių parašų uždėji
mui Henry Wallace ant> baloto. Kas yra rinkęs.. pana
šiems reikalams parašus, tas žino, ką tai reiškia, kaip 
sunkus tai darbas. Tiek parašų tokiu trumpu laiku bu
vo galima surinkti tik'todėl, kad Californijos žmonės 
susirūpinę politine Amerikoje ir visame pasaulyje pa
dėtimi, Xad jie nebegali pakęsti šių dienų senųjų partijų 
politikos ir siautėjančios reakcijos. Jie peticijas rašėsi 
su noru irTneile. Rašėsi ne vienos partijos balsuotojai, 
bet abiejų sehųjų partijų. Jie nepaisė savo partijų vadų 
gąsdinimų ir 'grūmojimų komunizmo baubu. •

Šitie. įvykiai Bronxe* ir Californijoje butf svarbiau
sias trečiajai partijai gyvybės eleksyras, visiems veiks 
{rodymu, kad galima laimėti.

Iš pat pradžiūs treČio'sios partijos ir Henry , Wal
lace kandidatūros šalininkai labai teisingai pastatė klau
simą. Jie sakė, kad jeigu mūsų kandidatas šiuose pre
zidentiniuose rinkimuose dar ir nelaimės, bet turėjimas

KLERIKALŲ ATLEIDI
MAS GRIGAIČIUI

Klerikalų Draugo redak
torius smarkiai bara L. 
Pruseiką už kritikavimą 
Naujienų redaktoriaus. Gri
gaitis esąs pasitaisęs, su
grįžęs prie dvasios šventos 
ir jo visus politinius griekus 
dabar reikią visiškai pa
miršti. Šimutis rašo:

Nieko gudresnio nesuagl- 
vodamas, raudonasis L. Prū
sei ka kiekvienais metais 
radonųjy fašistu šlamšte 
“Vilnyje” prieš vasario 16 d. 
pakartoja “Naujienų” redak
toriaus P. Grigaičio 1924 m. 
parašyto straipsnio kelis sa
kinius, nepalankiai atsilie
piančius apie vasario 16 d.— 
Lietuvos nepriklausomybes 
paskelbimo dieną.

Klysti yra žmoniška... Kly- 
| do ir P. Grigaitis, tačiau, sa

vo klaidą pamatęs,- nepasi
liko jojė. . šiandien jis yra 
vienas iš didžiausių kovotojų 
už tai, kad Lietuvos nepri
klausomybė, 1918 m. vasario 
16 d. paskelbta... (D., vas.
16 d.)

Grigaitis dabar gali leng
viau kvėpuoti, ramiau gy
venti, laukti pabaigos su 
ramia sąžine, kad pagaliau 
užsipelnė nuo kunigų visų 
nuodėmių atleidimą. Taj bu
vo ne lengva. Jau daug me
tų jis kunigams pataikauja 
ir ištikimai tarnauja,, Tik 
dabar gavo atvirą pripaži- 
mą, kad jis čysčių jau pe
rėjo ir. gali tikėtis patekti 
dangaus karalystėn.

NEVYKĘS AMERIKOS 
KAPITALO VAIDMENS 
TEISINIMAS

Naujienos teigia, kad A- 
merikos kapitalas visiškai 
niekuo neprisidėjęs prie į- 
sigalėjimo Vokietijoje hit- 
lerizmo ir apginklavimo Vo
kietijos. Tikrai advokatiš- 
kai jų redaktorius stengia
si šios šalies kapitalistų 
vaidmenį pateisinti. Jis ra-
so:

Vokietijai po pirmojo pasau
linio karo buvo uždėtos di
delės “reparacijos,” kurias 
ji galėjo mokėti, tiktai gau
dama paskolų ir investmentų 
iš užsienių, šitų kapitalų 
Weimaro Respublikai parū
pindavo privačiai Amerikos, 
Britanijos, Francūzijos ir 
Šveicarijos finansininkai.

Bet kapitalų plaukimas į 
Vokietiją sustojo dar toli 
prieš Hitleriui paimant val
džią j savo rankas. Kaip vi
si atsimena, 1929 metais įvy
ko krachas biržoje, irjiuo to 
laiko Amerikos bankai lio
vėsi skolinę pinigus Vokieti
jos valdžiai arba dėję savo 
kapitalus į Vokietijos pramo
nę. Tik 1930 metais respu
blikos valdžia, kurios prieš- 

, akyje tada stovėjo socialde
mokratai, gavo*vieną priva
čia $50,000,000 paskolą 
trumpo laiko kreditams pa
dengti, kai susmuko Kredit 
Anstalt bankas Austrijoje.

Vokietija toliau nebeįsten
gė mokėti reparacijų, ir pre
zidentas H oo ve ris 1931 me
tais, susitaręs su kitais jos 
kreditoriais, paskelbė repa
racijų “moratoriumą” (ati
dėjimą), kas iš tikrųjų pa
darė galą reparacijoms.

O Hitleris įėjo į valdžią 
tiktai 1933 m. sausio pabai
goje. (N., vas. 16.)

Bet jeigu Hitleris 1933 
metais nebūtų radęs gerai 
atstatytos, tvirtai pastaty
tos, kietai kapitalistų kont
roliuojamos moderniškos 
galingos pramonės, argi jis 
būtų galėjęs į penketą me
tų Vokietiją apginkluoti 
nuo' kojų iki galvos moder- 
niškiausiais karo įrankiais? 
Aišku, kad nebūtų galėjęs. 
Taigi, Amerikos kapitalas 
suvaidino svarbiausi vaid
menį paruošimui Hitleriui 
laimėjimo ir paskui uždegi
mui pasaulio karo gaisrų.

Sušilęs teisindamas Ame
rikos kapitalo investments 
į Vokietijos pramonę, Nau
jienų redaktorius labai gra
žiai apkaltina Vųkietijos 
socialdemokratus. Jie buvo 
valstybės kapito
nais, jie sutriuškino 
Vokietijos darbininkų ju

dėjimą po Pirmojo Karo, 
jie pasikvietė užsienio ka
pitalą atsteigti kapitalisti
nę pramonę ir jie pagaliau 
tai visa čielybėje 1933 me
tais perdavė Hindenburgui 
—Hitleriui! Nuo čia Vokie
tijos istorija jau- per daug 
gerai visiems žinoma., Nue- 
renburgo teisme, teisiant 
Vokietijos kapitalistus, bu
vo’įrodyta, kaip šitie kapi
talistai, Amerikos kapitalu 
nutukę, finansavo hitleri
ninkų judėjimą prieš 1933 
metus ir paskui jo visą ka
ro mašiną. Tie kapitalistai 
buvo teisiami, kaipo karo 
kriminalistai. Bet Amerikos 
kapitalistai, kurie aniems 
kapitalistams davė bilijo
nus, Naujienų supratimu, 
yra nekalti avinėliai ir sun
kiai nusideda visi, kurie 
juos bando apkaltinti.!

Ką Dave Tarybų Valdžia 
Panevėžio Apskrities 

Darbo Žmonėms?

Užsieniu kapitalas plaukė 
į Vokietiją tada, kada tenai 
buvo respublikos valdžia.

Daugybė Detroito automobiliu dirbėjų (CIO) kreipė
si i vyriausybės Įstaigas, reikalaudami nedarbo atlygi

nimo, kuomet'jie buvo paleisti iŠ darbo dėl stokos 
fabrikui kuro.

savo kandidato, savo programos, savo organizacijos pa
dės pamatus ateities judėjimui. Veikdami atskirai ir 
nepriklausomai, nesekdami demokratų partijos uode
goje, nebūdami reakcijos ir naujo karo kurstytojų įran
kiais, mes įvairiose valstijose ir distriktuose išrinksime 
savo žmdnių, mes pasiųsime grupę pažangių kongres- 
manų ą Washingtona. Pirmu sykiu ten Marcantonio ne
bebus vienas prieš beveik visus; pirmu sykiu bus grupė, 
kuri kalbės ir kovos prieš reakciją, prieš infliaciją, prieš 
aukštas kainas, prieš naujo karo pavojų, šitie pora pa
sisekimų pilnai patvirtino jų analyzes teisingumą, visiš
kai sutriuškino ir palaidojo'tą argum,entą, kad balsas už 
senųjų partijų ribų yra balsas, numestas į vandenį! ši
tie dvidešimt du tūkstančiai balsų, paduoti už darbietį 
Leo Isacson Bronxe, reiškia daugiau, negu milijonas 
'balsų, paduotų už. kokį nors apsimaskavusį “liberalą” 
ant senųjų partijų tikieto. •

Į KĄ BŪTŲ BUVĘS PA
NAŠŪS HITLERIO 
“ŠVENT. REICHAS”?

Rymo Katalikų Susivie
nijimo organe Garse (vas. 
19 d.) rašo Dr. B. Rama
nauskas apie vokiškus do
kumentus. Tuose dokumen
tuose buvo nustatyta tokia 
naujoji Vokietija, kuri, jei
gu Hitleris būtų laimėjęs 
kūrą, būtų buvus vadinama 
“Šventuoju Reichu”:

N c p e i ‘so n a i F i -a n k f o rte b u - 
vo surastas nacių dokumen
tas, iš kurio paaiškėjo, kas 
būtų buvę su katalikų baž
nyčiomis ir kunigais, jei vo
kiečiai būtų laimėję karą ir 
užėmę Europą ir Rusiją.

Katalikų tikėjimas būtų 
panaikintas. Bažnyčios pa
verstos Reicho įstaigomis mi- 
litariniam tautos auklėjimui. 
Vietoj šv. Mišių būtų įvestos 
nustatytomis dienomis “Rei
cho prakalbos,” kurias būtų 
sake “Reicho pamokslinin
kai” — nacionalistų partijos 
propagandistai. Gimęs vai
kas nebūtų buvęs krikštija
mas, nes krikštas būtų panai
kintas. Vaikui būtų (per 
krikšto tėvus) duotas “vo
kiečių piliečio dokumentas.” 
Tokius vaikų “krikštus” bū
tų atlikusi nacių partija, o 
religiniai krikštai būtu už
drausti. Jungtuvės bažny
čioje būtų panaikintos, o jų 
vietoj būtų jaunavedžiai 
prisaikdinami, t. y. jie pada
rytų “Reicho įžadus” ir gau
tų “Reicho įžadų dokumen
tą.”

Kunigai būtų dingę, bažny
tiniai turtai būtų konfiskuo
ti partijai. Vatikanas būtų 
sulikviduotas, o jo turtas — 
padalytas tarp fašistų ir na
ciu. €

Pagal aukščiau rastus do
kumentus, vokiečiai būtų pri
valėję vesti po, kelias žmo
nas, ypač naciai, kad daugiau 
prisiveistų vokiečių. Šalia to, 
būtų išplėsti jau naciui var
toti vadinami “apvaisinimo 
bendrabučiai,” kur būtų lai
komos “Reicho vaidilutės” 
gimdančios vokiečius gyven
damos ne moterystėj e.

Tokiais “tėvais” būtų pa
rinkti SS—vvrai, atitinka ra- 
sės reikalavimus.

Vokiečių Arbeitsdiensto ir 
kitų militarinių organizacijų 
nariai buvo atleidžiami nuo 
bąusmių,, jeigu “dovanoda
vo” -nevedusiai mergaitei 
vaiką. Pagal “naują” įsta
tymą, mergaitėms būtų ski
riamos “Reicho premijos” už 
pavainikių gimdymą, o taip 
pat ir našlėms. Jos būtų 
dar gavusios “Reicho moti
nos diplomus.” Tai būtų bu
vusi užveista palcistuvybės 
aparatūra gaminti vokie
čiams, į atsiradusią “erdvę” 
išnaikinus kitas tautas. Vi
sos vokietės būtų turėjusios 

•per 6 metus kasmet gimdy
ti po vieną vailcą Negim
dančios (gydytojui patikri
nus) būtų paskelbtos “Rei-

Kaip buvo paskirstyta 
žemė Panevėžio apskrityje 
iki Tarybų valdžios sukūri
mo Lietuvoje, galima sprę
sti iš šių duomenų: 13.300 
vargingųjų ir vidutinių val
stiečių kiemai turėjo 91.540 
ha žemėjo 5.145 dvarininkų 
ir buožių — 174.985 ha že
mės. Be to, apskrityje buvo 
daugiau kaip 10.000 beže
mių, kurie buvo priversti 
ieškoti uždarbio kumečiau- 
dami.

1940 rųetais įsikūrus Ta
rybų valdžiai Lietuvoj tūk
stančiai bežemių, mažaže
mių ir kumečių gavo žemę 
ir pradėjo naują, laimingą 
gyvenimą. Tas naujas gy
venimas buvo nutrauktas 
vokiečiams įsiveržus į Lie
tuvą, bet jis vėl prasidėjo 
po Lietuvos išvadavimo nuo 
vokiškųjų grobikų.

Išsipildė darbo' valstiečių 
svajonės: jie gavo iš tary
bų valdžios žemę ir pasida
rė tikraisiais jos šeiminin
kais.

4.190 buvusių apskrities 
bežemių ir mažažemių val
stiečių gavo 31.620 ha že
mės. Naujakuriai be to ga
vo 509 arklius, 756 raguo
čius apie 600 kitų gyvulių ir 
apie 500 ž^mės ūkio maši
nų. Naujakuriams buvo pa
skirstyti dvaro trobesiai, 
kuriais aprūpinta 350 šei
mų.

Naujakurių įsikūrimui ta
rybų valdžia išskyrė miško 
medžiagą ir suteikė pagal
bą pinigais. Per trejus me
tus buvo išduota 2.395.000 
rb. pašalpų, kurių gavo 1.- 
053 šeimos padargų ir dar
bo gyvulių įsigijimui. Sta
tybine miško medžiaga bu
vo apūrpinta 3.832 šeimos.

Po vokiškosios okupaci
jos žemės ūkis liko labai 
apleistas, mažažemiams ir 
naujakuriam į pagalbą lau
kų apdirbimui atėjo MTS ir 
MANP, kurie apdirbo jų 
žemę. Apskrityje įsikūrė 3 
MTS; o kiekviename vals
čiuje 6uvo įsteigtas vienas 
MANP. MTS ir MANP tei
kiama darbo valstiečiams 
parama kasmet stiprėjo. 
'Palyginti su 1945-ais me
tais MTS ir MANP 1947 
metais aptarnavo 6 kartus 
daugiau ūkių.

Didelę paramą tarybinė 
valdžia teikia žemę gavu
siems valstiečiams — sėklo
mis. Per tris metus buvo iš
dalinta valstiečiams 1.020 
tonų sėklų.

Tarybų valdžia rūpinasi, 
kad darbo valstiečiai kuo 
daugiau įsisavintų šių laikų 
agrotechnikos mokslą. Bur
žuaziniais laikais sėjomai
nos buvo Raikomos tik dva
rininkų ir stambių žemval
džių ūkiuose. Šiuo metu 
apskrityje įvesta naujų sė
jomainų 1,427 valstiečių ū- 
kiuose.

Daug padeda valstiečiam 
tvarkyti savo ūkius ir že
mės ūkio kooperacijos 
draugijos. Šiuo metu, aps
krityje veikia 12 žemės ū- 
kio draugijų, kurios jungia 
12,000 narių — darbo vals
tiečių. Žemės ūkio koopera
cijos draugijos padėjo vals?

cho kiaulėmis,” o vyrai at
leisti iš tarnybų. Tas pats 
lietė ir nevedusias moteris.

Toks būtų buvęs “šventasis 
Reichas,” jeigu Hitleris su 
vokiečiais būtų laimėjęs ka-
rą.

O kiek dar bus surasta do*- 
kumenty ir kas ten paaiškės, 
dar nežinia. . .

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)--Šešt., Vasario 21, 1948

tiečiam dideliu trąšų, že
mės ūkio mašinų ir t.t. kie
kiu.

Apie žemės ūkio laimėji
mus liudijo neseniai įvykusi 
Panevėžyje pirmoji pokari
nė apskrities žemės ūkio 
paroda.

Vos tik įėjus į parodos 
patalpas, pirmiausia į akis 
krinta žemės ūkio koopera
cijos draugijų skyrius. 
Nors žemės ūkio koopera
cijos draugijos neseniai į- 
sikūrė, bet jo| pasiekė gra
žių laimėjimų. Narių skai
čius per 1947 m. išaugo 
dvigubai. Žymiai išaugo ko
operacijos draugijų teikia
ma valstiečiams parama. 
1946 metais draugijų na
riams buvo’ išdalinta 60 to
nų mineralinių trąšų ir už 
55.000 rublių žemės ūkio 
mašinų, o 1947 m. — 439 to
nų mineralinių trąšų ir už 
207.000 rb. žemės ūkio ma
šinų.

•Puikų grūdinių kultūrų 
derlių išaugino apskrities 
tarybiniai ūkiai — Liberiš- 
kio, Upytės, Beinoravos, 
Staniūnų, gavę iš 1 ha že
mės po 19-24 centnerių grū
dų. Puikūs rezultatai pa
siekti taip pat ir daržinin
kystės srityje. Liberiškio 
tarybiniame ūkyje iš 1 ha 
gauta 200 centnerių svogū
nu ir t.t.

Savitiškio linų bandymo 
stotis' išaugino “Kontroli
niai DSS 0585“, kurių ūgis 
pasiekė daugiau, kaip met
rą ir “ilgūnėliai II”—80-90 
centimetrų ūgio.

Daugiau kaip 65% daly
vavusių parodoje valstiečių 
sudarė mažažemiai ir nau
jakuriai; ■

Naujamiesčio valsčiais 
Vaišvilčių kaimo naujaku- 
ris A. Steponavičius paro
doje išstatė 18 eksponatų.

Už geriausius ekspona
tus parodos dalyviai gavo 
pinigines premijas.

Nemažesnių laimėjimų 
pasiekė apskrities darbo 
žmonės ir kultūros srityje. 
Vokiškoji okupacija padarė 
daug nuostolių apskrities 
mokykloms. Okupantai apie 
20 mokyklų sudegino, o ki
tų mokyklų beveik visas in
ventorius, mokslo priemo
nės, knygynėliai buvo su
naikinti.
- Po apskrities išvadavimo 
iš vokiškųjų okupantų, pra
sidėjo spartus mokyklų 
tinklo atstatymas ir išplėti
mas. 1(944-45 mokslo metais 
apskrityje veikė 128 pradi
nės mokyklos su 10.000 mo
kinių, 7 progimnazijos su 
930 mokinių ir dvi gimna
zijos. Vokiškosios okupaci
jos metu progimnazijų aps
krityje visai nebuvo. Šiais 
mokslo metais apskrityje 
jau veikia 137 pradinės mo
kyklos, 3 progimnazijos ir 4 
gimnazijos. Mokinių skai
čius visose šitose mokslo į- 
staigose padidėjo palyginus 
su 1944-45 ^metais 2.500 mo
kinių.

Be to, Panevėžio m. vei
kia ^Muzikos mokykla, ku
rioje mokosi apie 300 moki
nių, Mokytojų seminarija, 
Medicinos seserų "mokykla, 
Akušerių mokykla, FGA 
mokykla. Vietoje prieš karą 
buvusių dviejų gimnazijų 
su 1.240 mokinių dabar vei
kia 4 gimnazijos su 2.700 
mokinių ir 24 įvairios mo
kyklos su 8.200 mokinių.

L. Skleryte. 
1948 m. sausio mėn.
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PROTAI SUSIMAIŠĖ Lietuvos Žinios
Iš didelio galvosūkio di- 

džiausiems šalies politikie
riams protai susimaišė.

Kasdieninėje buržuazinė
je spaudoje ir per radiją 
nesusivaldomai šaukiama a- 
pie įvedimą-tokio įstatymo, 
kad komunistai turėtų už
siregistruoti kaipo svetimų 
valstybių agentai. Bet nei 
vienas kongresmanas bei 
senatorius arba pats prezi
dentas niekur neįrodė, jog 
bent vienas komunistas re
mia svetimą valstybę. Tai 
kam tas tų ponų galvosūkis, 
bereikalingai laiko ir pini
gų eikvojimas tokio įstaty
mo išleidimui?

Jeigu jau leisti įstaty
mus, tai tik ne prieš komu
nistus, o prieš aukštus ir 
žemus valdininkus, prieš 
pačius kongresmanus ir se
natorius, kurie šiandien di
džiumoje yra svetimų vals
tybių agentais. Jais yra la
bai garbingi valstybės vy
rai: Trumanas, Marshallas, 
Byrnes ir kiti; visa eilė 
kongresmanų ir senatorių, 
kurie bilijonus dolerių ša
lies pinigų,eikvoja paramai 
Graikijos, Kinijos, Turki
jos, Italijos, Francūzijos ir 
kitų. Siunčia toms valsty
bėms amuniciją, ginklus ir 
net kareivius, oficierius ir 
generolus. Taigi, tokie žmo
nės turėtų būti suregistruo
ti kaipo svetimų valstybių 
agentai — rėmėjai, priešai 
liaudies ir demokratijos.

Aš manau, kad už prave- 
dimą prieš valdininkus, kai
po prieš svetimų šalių agen
tus, tokio įstatymo stotų 
ne vien komunistai, bet ir 
didžiuma Jungtinių Valsti
jų piliečių abelnai. Tai bū
tų sveikas ir teisingas įsta
tymas. Apart to, dar reikė
tų tokiems svetimų valsty
bių agentams skirti šiokią 
tokią bausmę, nes ačiū to
kiai jų politikai, bereikalin
gai žmonės žudomi, kraujas 
upeliai liejamas.

Kad atskirti fašistus ir 
kukluksus nuo gerų žmonių 
—žmonių taiką ir demokra
tiją mylinčių, tai <lar vienas 
geras įstatymas visoj šalyj 
turėtų, būti pravestas. Ant 
lopų turėtų būti užrašyta: 
“Aš fašistas”. Vienas tok
sai lopas turėtų būti prisiū
tas prie fašisto krūtinės, .o 
antras prie jo sėdynės. Ki
taip, tie bepročiai fašistai 
ir vįsokio plauko reakcijo- 
nieriai kartais ir geriems 
žmonėms protus sumaišo.

Šių dienų civilizuotoj 
draugijoj beprotišku daly
ku atrodo senovinis, kelių 
šimtų metų .užsilikęs papro
tys pietinėse valstijose, kad 
juodveidžiui žmogui už
drausta sėdėti šalia baltvei- 
džio-traukinyj, strytkaryj, 
valgykloje, stotyj, išeina
mo jo j vietoj (toilete).

Sykį St. Petersbufge va
kare, vaikštinėjant Central 
Avė. (to miesto svarbiau
sioji gatvė), žiūrinėjant į 
krautuves ir žmones, susto
jau prie judžių teatro. 
Žmonės balti ir juodi per
kasi tikietus prie to paties 
langelio, 6 į teatrą eina bal

otieji per pryšakines duris 
(front), o negrai grįžta į 
Central Avė., eina už kam
po į kitą gatvę, beveik vie
ną bloką ir ten trepais lipa 
aukštyn. Negrams įeiti du
rys neatrodo į tgatro duris, 
panašios į kokio tai sandė
lio duris. Daug sykių esu 
praėjęs ta gatve ir pro tas 
duris ir nepamaniau, jog. 
ten teatro esama.

Štai prieina prie tikietų 
būdelės baltveidė moteris, o 
juodveidė seka paskui pir

mąją. Aš supratau, jog tai 
ponia (turbūt iš žieminių 
valstijų ir nieko nežinanti 
apie pietinių valstijų bepro
tiškas taisykles) veda savo 
tarnaitę - negrę į “mūvės”.

Baltoji moteris nusipirko 
du tikietu ir su negre abi
dvi maršuoja linkui fronti- 
nių durų į teatrą. Moterys 
peržengė slenkstį ir juod
veidė tapo sulaikyta ir grą
žinama atgal. Baltveidė ve
dasi negrę prie tikietų par
davėjos ir klausia: “kame 
dalykas?” Kasierka paaiš
kino, jog negrams yra ats
kiros durys į teatrą eiti. 
Juodvi išėjo į gatvę ir pa
suko už kampo. Aš einu 
paskui jas, kad sužinoti, 
kur negrams tas įėjimas. 
Moteriškės praėjo pro Teat
ro duris, daėjo iki teatro 
pastato kampo, dairydamo- 
sios ir akimis ieškodamos 
teatran įėjimo, ir vėl grįž
damos atgal. Aš jau patė- 
mijau duris ir sakau: “Ve 
tas įėjimas.” Baltveidė mo
teris paačiavo man ir abi 
su negre eina trepais auk
štyn. Joms duris atidarius, 
stovintis už durų tikietų 
atėmėjas pastebi baltveidei, 
jog ten tik negrams, o ji 
turinti grįžti atgal ir eiti 
per fronto duris. Tuomet 
toji pasakė negrei, kur juo
dvi turėsiančios susitikti, o 
pati nuėjo link baltiem- 
siems žmonėms paskirtų 
durų.

Tai ve kokios kvailos tai
syklės žmonių santykiams 
tvarkyti egzistuoja civili
zuotoje šalyje — Ameriko
je. O reikia suprasti, jog 
tokios ir dar kvailesnės tai
syklės yra sudalytos pagal 
įstatymus. O tie įstatymai 
yra padaryti žmonėmis, ku
rių galvose smegeninė toje 
linkmėje veikė. O tų įsta
tymų saugotojai ir vykdy
tojai (saujelė jų) šiandien 
komanduoja ir diriguoja 
šimtams tūkstančių ir mili
jonams žmonių, kurie gal
vas, nulenkę, kaip paklus
nios-savo piemenims avelės, 
be jokio murmėjimo velka 
tą sunkų pagiežos ir prie
spaudos jungą.

Vieną gražią dieną ke
liese sumanėm pasivažinėti. 
Po kelių valand. važinėjimo 
įvairiais užkampiais, susto
jome prie gelžkelio stoties. 
Du atskiri kambariai pasa- 
žieriams su atskiromis iš 
lauko į juos durimis. Vir
šuje kožnų durų baltomis 
raidėmis užrašyta: vienam 
— “White” (baltas), o ant
ram —- “Colored” (spalvo
tas, negras).

Priėjau prie durų dėlei 
baltų, tikėdamaš rasti išei
namąją vietą. Durys užra- 
kytos, o negrams skirto 
kambario durys atdaros, 
bet toileto viduj nėra. Einu- 
aplinkui visą gelžkelio sto
ties pastatą, užpakaly ku
rio matau, dv\ būdos greti
mai pastatytos. Ant vienų 
durų užrašyta: ’’dėlei bal
tų”, o durys užrakytos di
dele spyna. Ant antros bū
dos durų užrašyta: “dėlei 
negrų” ir durys atdaros.- 
Reikalui esant prisiėjo nau
dotis negrams skirta išei
namąja vieta — toiletu. Iš
einant iš negrų toileto dai
riausi, kad koks kukluksas 
neprisikabintų už tai, kad 
jų beprotišką įstatymą per
žengiau — naudojausi neg
rams skirtu toiletu. •

Kitur teko matyti ir to
kias vietas, kad toiletai yra 
išimtinai tiktai baltiem- 
siems, o negrams absoliu
tiškai toiletu nėra.

.Taigi, pasirodo, kad pie
tuose ne vien tik negrai

Britų Informacijos Biuras New Yorke pikietuojamas; 
smerkiama Anglijos politika Palestinoje ir reikalauja
ma, kad būtu nuimtas embargo nuo ginklų Palestinai.

KALBOS IR RAŠYBOS REIKALAIS
Galininko Linksnys Vietoj
Dar negavo nuodėmių at

leidimą.
Jų nutarimą nepripažins.
Jie nerėmė streiką. 
Nepamirškime juos. 
Nereikia jį paisyt.
Juos neišmokysi.
šitokių su galininku kil

mininko vietoj sakinių mū
sų spaudoj yra gana daž
nai.

Ar tik tatai nėra an- 
glicizmas? (Anglų kalboje 
abiejų aplinkybių — ir nei
giamosios ir siekiamosios— 
veiksmažodžius dapildantie- 
ji įvardžiai turi galininko 
linksnį—objective case.)

Neatmenu, kad būčiau 
Lietuvoje girdėjęs čia pa
brauktiesiems panašių 1 sa
kinių. Tai yra darkytas 
lietuviškumas.

Lietuvių kalboje siekia
mosios ar neigiamosios ap
linkybės veiksmažodžius da- 
pildantiejį daiktavardžiai ir 
įvardžiai turi ne galininko, 
bet kilmininko linksnį.

Taigi, aukščiau pabrauk
tieji sakiniai teisingai lietu
viškai yra vartojami šitaip:

Dar negavo nuodėmių at
leidimo.

Jų nutarimo nepripažins.
Jie nerėmė streiko. 
Nepamirškime jų. 
Nereikia jo paisyt. 
Jų neišmokysi.
Rodos, tai yra taip leng

va pataikyt, — taip, ir be 
profesorių, — o betgi pas 
mus taip dažnai tame pa- 
siklystama!

Tūli draugai sako:
—Jau pasenę, suakmenė

ję, jų neišmokysi.
Bet vienas draugas bene 

teisingiau tokius mūsų 
plunksnos žmones apibūdi
no:

—Ne pasenę ir,ne suak- 

žmonės kenčia persekiojimą 
ir priespaudą, bet ne ma
žiaus tuos persekiojimus 
kenčia taipgi ir baltveidžiai 
biedniokai žmonės. Todėl 
pietuose turėtų būti .veda* 
ma bendra baltųjų ir negrų 
žmonių kova už pasiliuo^a- 
vimą iš vergiškos priespau
dos.

Žmonių Progresyvei Par
tijai su Henry Wallace 
priekyje yra lemta tą kovą 
pradėti visu frontu.

J. Ličiunietis.

Kilmininko; Sutrumpinimai
meneję, o apmūsoję...

Kai klausiama, kas blo
ga su vartojimu lietuvių 
kalboje žodžio lyderis, tai 
man rodosi, kad galima dar 
stipriau paklausti: Kas blo
ga su mūsiškiu žodžiu va- 
das, kad jis turėtų savo vie
tą užleisti lyderiui?

Arba, kai vartojamas žo
dis separatinė taika, tai 
kas bloga yra su mūsiškiu 
žodžiu atskira taika?

Kodėl būtinai reikėtų 
griebtis toms prasmėms iš
reikšt svėtimų žodžių?

Dėl Sutrumpinimų
Labai keistai Lietuvos 

spaudoje žodis draugai su
trumpinamas — “drg. drg.” 
Koks jau čia “sutrumpini
mas”? Pilnas žodis turi 
septynias raides, o jo “su
trų m p i n imas (įskaitant 
taškus)—astuonias. Daug 
geresnis yra pas mus var
tojamasis šio žodžio daugi
skaitos sutru m p i n i m a s 
“drgg.” arba “dd.” ■ Nesi
nori tikėt, kad pas mus tasai 
Lietuvos spaudoje vartoja
masis “drg. drg.” pritaps. 
Geriau pasilikt šiuo atžvil
giu “archajistais.”

Vargiai prigis pas mus 
ir Lietuvoje vartojamasis 
tono (ten jis moteriškosios 
gimties—tona) sutrumpini
mas—“to” (be taško). Ge
riau būtų t. arba tn. “To” 
kartais gali būt paimtas 
kaip įvardis.

Nedaug geriau yra ir su 
jų hektaro sutrumpinimu— 
“ha” (be taško). Pilnai ga
lėtų atsakyt h.

Nežiūrint, kiek daug noro 
yra mokytis rašybos iš Lie
tuvos rašytojų, čia parody
tieji jų sutrumpinimai... 
nelimpa.

Nesinori priimt nė drg. 
M. siūlomųjų (per “Vil
nį”) sekretoriaus ir pirmi
ninko s u t r u m pinimų — 
“sek-ius,” “pirm-as.” Kas 
bloga yra su vartojamaisiais 
“sekr.”’ “pįrm.” (prie var
do) ?

Kas sakė, kad chicagie- 
čių Liaudies Teatras užsi
ima vaidyba? Jie “Žaldoko 
Dvarą” ne suvaidino, o “su
lošė”. ..

Merkinės Dzūkas.

KLAIPĖDOS KRAŠTE 
Kaip atsistato ir kaip gyve
na Tarybų Lietuvos jau
niausias miestas — uostas 

ir jo apskritis
li948 m. sausio mėn. 28 

d. sukako 3 metai nuo Klai
pėdos išvadavimo iš vokiš
kųjų grobikų. Būtų per 
daug rašyti apie tai, kaip 
smarkiai buvo sunaikintas 
miestas, ir kas buvo tary
binių žmpnių padaryta per 
šituos 3 metus, atštatant • 
Klaipėdą ir jos kraštą, nes 
buvo atliktas milžiniškas 
darba. Užtenka pasakyti, 
kas buvo padaryta per pas
kutinius kelis mėnesius.
švietimas, kultūra, komu

nalinis ūkis
Klaipėdos amatų mokyk

la Nr. 12 pradėjo jūrų lai
vynui ruošti' specialistus— 
mechanizmų remonto tekin
tojus, frezuotojus, šaltkal
vius ir raudonmedžio sta
lius.

1947 m. šitą amatij mo
kyklą baigė daugiau kaip 
100 mokinių, kurie šiuo me-, 
tu jau dirba Klaipėdos pra
monės įmonėse. 1947-48 
mokslo metais amatų mo
kykla išleis 250 jaunų spe
cialistų.

Klaipėdos muzikos mo
kykla šiais mokslo 
metais žymiai išsiplėtė. Da
bar joje jau veikia forte- 
piono, dainavimo,, orkest
rinio - smuiko, kompozici
jos ir kiti skyriai, kuriuo
se mokosi daugiau kaip 200 
mokinių.-

Nežiūrint į tai, kad Klai
pėdos muzikos mokykla yra 
jauniausia visų Lietuvos 
muzikos mokyklų šeimoje, 
ji yra taip pat viena pavyz
dingiausių.

Kompozitorius Karosas 
puikiai vadovauja mokyk
lai, dažnai ruošia viešus 
mokinių koncertus. Mokyk
la papildo vietos muzikinio 
teatro kadrus.

Klaipėdos muzikinės ko
medijos teatras pradėjo 
sezoną operete “Manoji 
Giuzel”. Spektaklį pastatė 
režisierius Gustaitis.

Teatras neseniai aplankė 
Pagėgius, Jurbarką, Tau
ragę, Eržvilką, Batakius, 
išstojo choras, liaudies šo
kių ansamblis, atskiri voka
listai ir instrumentalistai. 
Puikiai pasirodė daininin
kai Paulauskaitė, Norman
tas ir kiti.

Klaipėdoje neseniai pra
ėjo miesto meninės savi
veiklos ratelių apžiūra, ku
rioje dalyvavo 15 kolekty
vų : jūros prekybinio uosto, 
celiuliozės popierio kombi
nato, žuvies pramonės tech
nikumo ir kitų miesto įmo
nių bei mokslo įstaigų rate
liai. Pirmąją vietą laimėjo 
jūros prekybinio uosto ra
telis-.

Klaipėdoje vėlyvą rudenį 
buvo pasodinta dešimtys 
tūkstančių jaunų dekoraty
vinių ir vaisinių medelių bei 
krūmų.

Klaipėdos geležinkeliečiai 
pastatė pirtį. Ten, kur ne
seniai gulėjo gelžgaliai, 
plytgaliai ir betono krūvos, 
dabar stovi baltas, gražus 
pastatas. Pirties vidus pasi
žymi moderniškiausių įren
gimu. Pirtyje veikia kir
pyklos, dezinfekcijos kame
ra, higienos skyrius, šiltas 
sausas dušas. Dauguma į- 
rengimų gauta iš broliškųjų 
respublikų.

Klaipėdoje prasidėjo pir
ties - skalbyklos koinbinato 
statyba. Šitame dideliame 
pastate veiks dviejų šimtų 
vietų pirtis, vonios ir me
chanizuota skalbykla.

Klaipėdoj atstatytas van
dentiekis, kuris buvo .visiš-

kai vokiečių apgriautas.
Iš visų miesto pusių yra 

matomas į viršų iškilęs 
naujas 40 metrų aukščio 
vandens slėgimo bokštas.

Naujieji įrengimai Klai
pėdos vandentiekiui atga
benti iš Maskvos gamyklos.

Klaipėdoje pradėjo veikti 
onkologinė ambulatorija.

Klaipėdoje, Rusnėje ir 
Andriejave atidarytos nau
jos vaistinės. Klaipėdoje 
pradėti parengiamieji dar
bai cheminei laboratorijai 
įrengti.

Gargžduose ir Priekulė
je atidarytos darbo jauni
mo progimnazijos, kuriose 
mokosi apie 200 darbininkų 
ir valstiečių vaiku.

Priekulėje organizuota 
vakarinė pradžios mokyk
la, kur mokosi beraščiai ir 
mažaraščiai.

Klaipėdos apskrities mo
kyklų tinklas naujausiais 
mokslo metais žymiai pra
plėstas. Šiuo metu apskri
tyje veikia 85 pradinės mo
kyklos’ir 4 progimnazijos. 
Pradėjo veikti naujos mo
kyklos Juodkrantėje, Prei
loje, Pervalkoje, Nidoje. 
Daugiau kaip 5,000 vaikų 
lanko pradines mokyklas.

PRAMONĖ
Klaipėdos m. šį rudenį 

pradėjo veikti naujoji duo
nos gamykla. Visi duonos 
gaminimo procesai mecha
nizuoti. Gamyklos gamybi
nis pajėgumas — 25 tonai 
duonos per parą.

Klaipėdoje neseniai ati
daryta nauja baldų dirbtu
vė, kuri gamina ūkio rei
kalams baldus, mokyklinius' 
baldus.

Klaipėd. pramkombinatas 
atidarė maišams gaminti 
didelę dirbtuvę.

Klaipėdos mėsos kombi
nate atstatyti ir pradėjo 
veikti šaldytuvai, kurie bu
vo smarkiai sugriauti vo
kiečių.

Taip pat atstatytos medi
cinos preparatų gamybai 
patalpos, jau pradėta mon
tuoti įrengimai, kurie gauti 
iš broliškųjų respublikų.

Klaipėdos saldainių fab
rikas “Gegužės Pirmoji” 
plečiamas. Pastatytos nau
jos mašinos, šokolado, ir šo
koladinių saldainių gamy
bai, įrengtas malūnėlis ka
kao pupelėms malti ir t.t.

Klaipėdos “Dailės” kom
binatas paskutiniu laiku 
pasiekė didelių laimėjimų. se.

Nors nedidelė skaitytoju dalis ji supras, bet šis brai- 
žinys parodo, kaip pastaraisiais keliais mėnesiais kilo 

maisto, drabužio ir nuomų kainos Amerikoje.
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Pradėjo dirbti graviravimo, 
ra i žy bos ii’ gintaro apdirbi
mo cechai. Pradėjo veikti 
audimo cechas, kuriame 
gaminama tautinių audinių. 
Šitų skyrių išdirbinius gali
ma rasti visose respublikos 
krautuvėse, ir jie aukštai 
vertinami. Neseniai gintaro 
cechas pagamino rašalinę, 
kuri buvo priimta į Mas
kvos taikomojo meno paro
da.

Priekulės plytinė be pa- 
paprastų plytų bei čerpių 
neseniai pradėjo gaminti ir 
speciales architektūrines 
lygias plytas. Jau pagamin-. 
ta pirmieji 100,000 tokių 
plytų.

ŽEMĖS ŪKIS
Neseniai Klaipėdoje įvy

kusi pirmoji apskrities že
mės ūkio paroda aky vaiz
džiai parodė, kokių stambių 
laimėjimų pasiekė paskuti- 

miais metais mūsų apskri
ties darbo valstiečiai. Pui
kų derlių nuėmė Priekulės 
valsčiaus Vaškių apylinkės 
naujakurys Martynas Vit
kauskas. Parodoje jis iš
statė miežių pavyzdį, kurie 
T ha- plote duoda 24.2 dvi
gubo centnerio. O Andrie- 
javo valsčiaus valstiečiai 
Zvankauskas ir Vytė išstatė 
kviečių pavyzdžius, kurie 
jiems davė iš 1 ha po 23 dv. 
centnerius.

Paroda buvo gausi puikių 
daržovių eksponatų, geriau
sių linų rūšių. Namų pra
monės skyrius parodė, ko
kius vertingus audinius 
Lietuvos valstietės moka iš 
linu austi.

Gyvulininkystės skyriuje 
buvo išstatyta tarybinių ū- 
kių, atskirų valstiečių daug 
puikių eksponatų: karvių, 
žirgų ir t.t.

Už vertingiausius eskpo- 
natus'parodos dalyviai ga
vo premijas.

Žemės ūkio paroda truko 
tris dienas, ir ją aplankė- 
daugiau kaip 1,000 valstie
čių iš visų apskrities vals
čių.

L. Sklerytė.
Vilnius,

1948 m. sausio mėn.

AMERIKA — “VIEŠPA
TAUJANTIS” PARTNE
RIS VAKARŲ EUROPOJ

Washington. — Princeto- 
no Universiteto profesorius 
Winfield Riefler sakė kong
resmanų komitetui, jog A- 
merika su Marshallo planu 
bus “vyresnysis ir viešpa
taujantis partneris” vaka- 
riniuose Europos kraštuo
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PASKUTINIS CARAS
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“ŽALDOKO DVARAS”
SUKĖLĖ DIDELIO 
SUSIDOMĖJIMO(Istorine Apysaka)

■iii Paraše Justas Paleckis iŠ
Trepovo paskyrimas sake Dūmai, kad
caras renkasi ministerius iš tos pačios 
savo aplinkumos, prieš kurią visuomenė 
taip protestavo, kad tamsiųjų jėgų vei
kimas nerimsta, kad keičiami asmenys, 
o režimas lieka tas pats, kaip ir prie 
Štiurmerio. O čia dar tokia liūdnus atsi
minimus kelianti Trepovo pavardė: jis 
buvo šūkiu “šovinių nesigailėti!” per 
1905 m. revoliuciją pagarsėjusio Trepo
vo brolis. Dūmos pasitikėjimo Trepovas 
neįgijo. Nepasisekė jam įtikinti caro, 
kad reikėtų pakviesti keletą ministerių 
iš Dūmos sluoksnių. Neturėjo Trepovas 
ir Rasputino, taigi, ir carienės, pasitikė
jimo. Buvo aišku, kad jo vyriausybės 
amžius neilgas ir “ministerių kadrylius” 
tęsis toliau.

Dėl tų vidujinių nesutarimų nepaste
bėtas praėjo ir svarbus Rusijos diploma
tinis laimėjimas: Santarvės valstybės 
pagaliau pripažino Rusijai teisę užimti 
Konstantinopolį ir sąsiaurius, kai bus 
nugalėta Turkija ir sulaužta Vokietija 
su jos sąjungininkais Austro Vengrija 
ir Bulgarija. Rodos, jau konkrečiai artė
jo išsipildymas senos carų svajonės. Ca
rienė Aleksandra' jau prašė vyro, kad į 
Konstantinopolį pirmuoju įžengtų jos 
vardo gvardijos pulkas. Caras su visiš
ku pasitikėjimu žiūrėjo į ateitį. Kariuo
menė jau gerokai pasilsėjus. Į frontą 
plačia srove* plaukia didžiausios šovinių 
atsargos. Visais keliais iš užsienio veža
ma ir vietoj gaminama milijonai šautu
vų, dešimtys’' tūkstančių kulkosvydžių, 
tūkstančiai patrankų. Jei 1915 m. skli
do šūkis: “Šovinius taupyti!”, tai dabar, 
1917 m. artėjant, visur girdis šūkis: 
“Šovinių nesigailėti!” Tik spustels visi 
tie pasilsėję, gerai paruošti ir apginkluo
ti kareivių milijonai, ir neišvengiamai 
turės subyrėti visi, priešų irontai. Juk 
Vokietija labai nusilpus, jos sąjunginin
kai vos vos laikosi, o ir tai tik vokiečių 
divizijų paremiami. Vokiečiam tenka ne 
tik austrus nuo italų gelbėti, bet ir Pa
lestiną nuo anglų ginti, nes turkai nieko 
nepajėgia. Ar ilgai jie beišlaikys patys? 
Caras tiki, kad laimėjimas jau netoli.

Bet visuomenė ir net caro artimieji 
netiki ir įtarinėja. Ar gali laimėti japo
nų karo “herojų” apsuptas, Rasputino 
strategija besivaduojąs, isteriškos žmo
nos įtakoj esąs silpnavalis caras? -Vis 
garsiau girdėti abejonių. Vis ryškiau 
ima pintis sąmokslų pinklės. Policijai iš
vaikius miestų sąjungos atstovų suva
žiavimą, kunigaikščio Lvovo bute susi
renka keli šio suvažiavimo žymiausi vei
kėjai. Jie tariasi apie rūmų perversmą, 
kurio tikslas pašalinti nuo sosto Nikalo- 
jų II ir caru pakviesti griežtąjį Nika- 
lojų Nikoląjevičių. Numatyta carą suim
ti ir ištremti, o carienę uždaryti į vie
nuolyną. Jei aplinkybės reikalautų, bu
vo aptartas ir caro nužudymas. Ir Nika
lojus Nikolajevičius, kai jam apie tą 
planą buvo pranešta, nesipiktina, nepro
testuoja, nesirūpina sąmokslininkus ati
duoti karo teismui, bet domisi, ar tautos 
monarchistiniai jausmai nebus pažeisti 
caro pašalinimu prievartos būdu, ir kaip 
tokį įvykį sutiktų kariuomenė. Tačiau, 
dvi dienas pagalvojęs, Nikalojus Nikola
jevičius atsisako sąmoksle dalyvauti, 
nes gen. Januškevičius paabejojo, ar ka
riuomenė eitų prieš carą.

Gvardijos karininkų ir didžiųjų kuni
gaikščių tarpe buvo svarstomas planas, 
carą pašalinus, paskelbti caru mažametį 
sosto įpėdinį Aleksiejų, o regento parei
gas patikėti caro broliui Mykolui,, arba 
senajai carienei Marijai, o gal caro dė
dei Povilui. Buvo sudarytas komitetas, 
kuris savo tikslu pastatė pirmiausia pa
šalinti Rasputiną, paskui priversti pasi
traukti nuo sosto carą ir sudaryti naują 
vyriausybę susitarus su Dūma.

Apie visa tai, žinoma, caro rūmuos 
nieko aiškaus nežinojo. Bet gandai ir 
įtarimai prasiskverbė. Carienės sesuo, 
didžioji kun. Elžbieta, kuri vyrui Sergie- 
jui žuvus, pasidarė vienuole, atvyko į 
Carskoje Selo. Ji bandė paveikti carienę 
Aleksandrą, įkalbinėjo nesipriešinti 
Dūmai ir visuomenės balsui, atsiriboti 
nuo Rasputino įtakos. Bet carienė, su 
aiškiu nekantrumu klausiusi sesers žo
džius, nutraukė ją ir prašė tuo reikalu 
nekalbėti. Seserys persiskyrė susipyku
sius ir jau daugiau nebesimatė. Taip pat 
nesėkmingai baigėsi ir kiti caro giminės

narių bandymai paveikti carienę. Ji į 
viską atsake, kad reikalingas griežtumas 
ir tvirtumas, ir ji neleis carui jokių nuo
laidų daryti. Protopopovas ištikimiau
sias ministeris, ir todėl su juo skirtis ca
ras negali. Į pastabas, kad liaudis ją va
dina vokiete ir nepasitiki, carienė išdi
džiai atsakydavo: “Aš ne vokiete, bet 
daugiau anglė, aš nekenčiu Vilhelmo ir 
myliu Rusiją. Nejaugi kas gali abejoti 
tuo, matydamas, kaip aš ir visa mano 
šeima rūpinasi sužeistaisiais.”

Ne didesnio pasisekimo turėjo bandy
mai paveikti ir carą. Šaltai jis išklausė 
Puriškevičiaus atvirą pranešimą apie 
augantį armijoj nepasitenkinimą Petra
pilio politikos reiškiniais ir “ministerių 
kadrilium.” Su ironija kalbėjo Puriške- 
vičius apie ministerius, kurie tokiu atsa- 
komingu valstybei momentu taip netvir
tai jaučiasi, kad nedrįsta persikelti į val
dišką butą, nes niekas nėra tikras kiek 
ilgiau išbusiąs savo pareigose. Vienas iš 
caro dėdžių, Nikalojus Michailovičius, sa
vo ir daugelio kitų šeimos narių vardu 
įteikė laišką, kuriame aiškiai išdėstė ca
rui, kad tolimesnis Aleksandros ir Ras- 
putino kišimosi į valstybės reikalus grę- 
sia žuvimu Romanovų dinastijai ir ka
tastrofa Rusijos imperijai. Senoji' carie- 
nė Marija, sužinojusi apie tą laišką, te
legrafavo jo autoriui: “Bravo, bravo, 
bravo!” Tuo senoji carienė parodė aiš
kų pritarimą ir pasipriešinimą jaunosios 
carienės politikai. 0 caras už tą laišką 
ištrėmė savo dėdę į jo dvarą.

Tiek caras, tiek carienė atkakliai spy
rėsi ir nenorėjo nieko klausyti. Jų tvir
tu įsitikinimu, visi tie protestai buvo 
piktų tikslų įkvėpti, jie jautė didžiųjų 
kunigaikščių salonuos bręstančius są
mokslus, kurių tikslas nustumti carą 
nuo sosto ir kam nors užimti jo vietą.

Gruodžio 7 (2f0) d. įvyko nepaprastas 
Rusijos bajorijos suvažiavimas. Ir čia 
buvo jaučiama ta pati nuotaika, kuri pa
sireiškė Dūmos narių protestuos. Beveik 
visi kalbėtojai smerkė neatsakomingų 
tamsiųjų jėgų, būtent, Rasputino ir jo 
pataikūnų, prisilaižėlių įtaką. Tokioj' 
dvasioj buvo parašytas ir carui įteiktas 
bajorijos adresas. Tai buvo dar vienas 
bandymas, dar vienas smūgis į tamsiųjų 
jėgų tvirtovę, bet ir jis buvo tuščias, ne
sėkmingas.

Jau ne tiktai aukštuosius sluoksnius, 
ne tiktai bajorų, karininkų ir valdinin
kijos viršūnių draugiją apėmė nerimas 
ir susirūpinimas. Nežiūrint visų griež
tųjų cenzūros draudimų minėti spaudoj 
Rasputino vardą, gandai apie jo žalingą 
įtaką caro rūmuos plačiai pasklido liau
dy. Paprasti kareiviai kalbėjo: “Car s 
Egorijem, a carica s Grigorijem.” (“Ca
ras su Jurgiu — Jurgio vardo ordeno 
kryžium, o carienė su Grigorijų — Ras- 
putinu.”) <►

Apie šeštą valandą vakaro suskambė
jo telefonas Rasputino bute. Prie telefo
no priėjo jaunesnioji Rasputino duktė. 
Pranešusi kalbėjusiam, kad Rasputino 
nėra npnie, ji atidavė triūbelę budinčiai 
Maniai Golovinai, pasakiusi, kad kalba 

^kunigaikštis ‘Feliksas Jusupovas ir klau
sia, kur tėvas.

Būdama gerai pažįstama su kuni
gaikščiu Jusupovu, ir žinodama, kad 
Rasputinas jį labai mėgsta, Golovinaitė 
griežtos paslapties sąlyga pasakė:

— Grigorijus Efimovičius labai svar
biu reikalu išvyko pas mitropolitą Piti- 
rimą.

— A, tur.būt, tai susiję su Carskoje 
naujienom.

— Gali būti, — dvejojančiai atsakė 
Mania, nenorėdama atvirauti per telefo
ną. '

— Na, palauksim, šiandien būtinai 
noriu susitikti su Grigorijų Efimovičiu, 
— tarė Jusupovas.

’ Jis žinojo kaip painus tas “svarbusis 
reikalas.” Carienės artimieji 
kad Kaukazo'armijos vadas 
Nikola jevičius organizuoja 
ypatingas kariuomenės dalis.
ir baimė sukėlė baisų vaizdą. Carienė 
jau matė save uždaromą į vienuolyną, 
atskiriamą nuo sūnaus. Carienei užėjo 
nervų priepuolis. Ji šaukėsi pagalbos, 
grasino Nikalojui Nikolajevičiui, sakėsi 
važiuosianti su sosto įpėdiniu į užsienį.

(Bus .daugiau)

sužinojo, 
Nikalojus 
kažkokias 
Fantazija

CHICAGOS ŽINIOS
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Sokolų Salen Sush’inko Labai 
Daug Žmonių; Ūpas 

Buvo- Šaunus

‘Vilnies” parengimą, įvyku-
15 d. vasario Sokolų salėj,

reikia skaityti pilnai pavyku
siu. Publikos buvo daug, ne
žiūrint, kad tą pačią dieną, 
kitoj vietoj, “šturmavo” Lietu
vos duobkasiai.

Publika buvo mišri. Be 
niečių, buvo daug žmonių, 
rie yra reti svečiai mūsų 
rengimuose. Tai malonus 
lykas. x

Liaudies Teatro artistai,
riems vadovavo Juozas Nedva
ras, pasirodė gerai, tūli visai 
gerai. Man rodosi, kad šiuo 
kartu Viktoras Preikšą vaidi
no geriau negu kada nors pra
eityje. P. Malinauskienė vis 
labiau kelia savo artistiškus 
gabumus.

Aš nebandau, šiuo kartu, 
apibūdinti ir įvertinti kitų ar- 
tistų-mėgėjų vaidinimą. Tiek 
tik pasakysiu, kad nei vienas 
iš jų nevaidino prastai, nors 
tūlų rolėk buvo antraeilės.

Dauguvietis, “žaldoko Dva
ro” autorius, man rodos, pa
darė klaidų, patupdydamas 
zakristijoną Rūtą (J. Šarkiu- 
ną) belangėm Jei publika bū
tų mačius šarkiūną ant sce
nos, giedant lotiniškai ir lietu
viškai, juoko būįų buvę dar 
daugiau.

Tūlį iš publikos vėliau darė 
pastabų, kad Dauguvietis, sa
vo kūrinyje, neatvaizduoja 
pergalę tarybinės tvarkos 
Lietuvoje, bet kovą tarpe senų 
ir. naujų elementų. Bet juk 
tokia kova neišvengiama. Se
novės šalininkai, visaip dangs
tydamiesi, Veda pikčiausią ko-

vą. Tokia revoliucija, kokią 
pergyveno Lietuva, tai nėra 
pienas ir kisielius. Dauguvie
tis padarė labai gerai, sukur
damas įvairius tipus. Jei jis 
būtų padaręs visus naujos so
cialistinės santvarkos 
giais, tai būtų išėjęs 
darkymas.

Apie kitus artistus
me vėliau. Veikiausia 
kritikos. O šiuo tarpu 
mesime, kad ne visi jie 
jo savo roles. Tuos,
“neiškalė” savo rolių, galima 
pateisinti nebent tuoini, kad 
buvo labai mažai laiko tinka
ma; prisirengti.

Pirmininkavo Leonas Joni
kas. Jis moka pirmininkauti.

Walteris Slencfyauskas pra
bilo į publiką apie inųsų nau
jąją gentkartę ir pristatė jau
nąjį Dorinuką, kuris padarė 
pranešimą apie Ateities žie
do vaikų mokyklą. Berods, 
Ateities Žiedo draugijėlės mo
kykloj savo laiku mokėsi Ie
vutė Paulėkiūtė, dabar Rock- 
efellerienė.

V. Andrulis, “Vilnies” re
daktorius, kalbėjo apie “Vil
nies” reikalus ir bendrai apie 
spaudą. Jis pažymėjo, kad 
šiuo laiku Cbicagoj yra tik 
du progresyviai laikraščiai — 
“Vilnis” ir “Star,” pastarasis 
anglų kalboje. , V. Andrulis 
prisiminė ir apie busimuosius 
rinkimus, apie trečiosios par
tijos reikšmę.

Visi, kurie dalyvavo šiame 
parengime, jautėsi lyg ir bū
tų vienos šeimos nariai, 
nis vyko pasekmingai, 
nimo buvo daug.

Kuomet salėj pasirodė 
Vasiene, iš jhowell, Ind
ją iš karto apspito daugybė 
žmonių. Mat, Ona Vasiene 
yra teta Ievutės Paulėkiūtės, 
kuri ištekėjo už Winthropo

Rockefeller^. Vasiene ir Sa- 
laveičikienė yra seserys Na- 
veckienės, motinos jaunosios 
Rockefellerienės.

Jų farmoj dabar per ištisą 
naktį skamba telefonas. Sa
ko, negalima nei pasilsėt. 
Tiek daug tų reporterių, ku
rie nori informacijų apie Ne
veikus.

O. Vasiene rami ir nei kiek 
nesididžiuoja. Sako, kaip gy
venome, taip ir gyvensime.

%

Pridursiu dar, kad parengi
me gauta aukų “Vilniai” ir 
kitokiems reikalams.

Šis visas parengimas man 
labai patiko. Apie jį reikės 
rašyti daugiau.

Ačiū artistams, ači'y gaspa- 
dinėms, ačiū bartenderiams.

Vilniškis.

Washington. — Senato 
komitetas užgyre sumany
mą, kad valdžia kontroliuo
tų grūdus degtines dary
mui.

Biz-
Jau-

Ona
tai

Iš Tiesy, Aš Nežinojau,
Kad Vartoti Riebalai Dar Labai Reikalingi!

Gerbiamoji, kur tamsta buvai? Pa
vartoti riebalai dabar reikalingesni, 
negu bet kada pirmiau, nes riebalų 
ir aliejų stoka šiandien yra didžiau
sia visoj pasaulio istorijoj. Mūsų val
džia įspėja mus, kad neužtenka rie
balų šiandieniniams pramonės rei
kalams. Jūs galite padėti sulaikyt 
riebalų kiekį nuo perdaug žemo nu
puolimo, jeigu vis pristatysite pa
vartotus riebalus.
Jūs sakote, kad iš naujo vartojate 
juos valgiams gaminti? Puiku! Bet 
verta taupyti net likusius po to la
šus. Na, o kad jūs sutirpintumėte 
riebalų atkarpas, nugraibytumėte 
padažus? Tokios štukos apščiai pa
sekmių duoda!
Ir tik pagalvokite, kokias kitas vir
tuvines atmatas galėtumėte jūs pa
versti gerais grynais pinigais? Tai 
minėtinas punktas šiomis maisto 
brangumo dienomis! Kainos, kjųrias 
mėsininkai moka už pavartotus rie
balus, yra pakilusios, bendrai. Taigi 
malonėkite ... nemeskite tų riebalų 
laukan. Pristatykite juos!

Vis Pristatykite^^
Pavartotus Riebalus
American Fat Salvage Committee, Inc.

*
<

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

Joseph D. Keenan, iš Chica- 
gos, tapo paskirtas Amerikos 
Darbo Federacijos politinei 
veiklai vadovauti, — tikriau: 
Labor’s League for Political 

Education.

Nanking. — Anglijos am
basadorius Chinijoj ragina 
anglus užsiregistruoti išsi
kraustymui; bijo chinų “ko
munistų užplūdimo.”

•t

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

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei į 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. •

Augusi Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH ĄVE., BROOKLYN 20. N. Y.

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietų ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi gali/na priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave.. Brooklyn, N. Y

RONKONKOMĄ
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Gfaborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Pųikiąi Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

<*►

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišifiimas bei parfi. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais h’ gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

VAKARIENĖ ŠEINIAI Iš DVIĘJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60 |

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas 

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

, I I... ■ .....in jny II J ! .II,I,IW! 1

VAKARIENĖ 85e 
Iš 7-ių patrovų

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.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

*****

4 pysi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Antr., Vasario 24, 1948



WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wins, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. ’ NOTICE is 
DT 4a «* a t 704 il

to sell 
107 of 
at 582 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

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

JAMES DEAHAN 
D-B-A Ye Olde Abbey Tavern

NOTICE Is hereby given that License No- 
RL 4357 been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 37 Variek Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, FRITZ HOERAUF
D-B-A Variek Restaurant

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1133 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 27fįp Fulton Street, Bqrough of 
Brooklyn. County of 
on the premises.

WILLIAM 
D-B-A Van

Street.
Kings, to be consumed

E. SCHMIDT 
Sielon Tavern

RL 907 has been issued to the undersitnėd 
to sei! beer, Wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5A Hull 
Brooklyn, County of 
on the premises.

WILLIAM
D-B-A Travellers Inn

Street, Borough of 
Kings, to be consumed

SIMMONS

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 2384 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.

of

No.NOTICE is hereby given that 
RL 1215 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
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 MELD BAR & GRILL CORP.

License 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 2121 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107- of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1416 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH B. KELLER

hereby' given thdt License No. 
been issued to the undersigned 
8c liquor nt retail under Sectionwine 

the Alcoholic Beverage Control Law 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn,

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

NOTICE is 
L 161 has 
to sell wine 
i07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1551 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

STUYVESANT LIQUOR SHOP, INC.

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

Detroit, Mich

stokos gaso ir algomis 
sumoje $10,500,000.
tikrenybėje priežastis
stoka gaso, bet imty-

Montreal, Canada
Pasimirė

Sausio 28 d. mirė Jonas Sau
kas, J. Skirkos uošvis, 60 me
tų amžiaus. ^Palaidotas sau-, 
šio 31 d. Paliko nuliūdimą 
žmoną, dukterį ir tris sūnus.

už gasą, Serga

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NOTICE 
L 218 
to sell 
107 of 
nt 429 
County
premisos.

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

is
has

wine
tiie Alcoholic Beverage Control Law

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

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

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

PAJIEŠKOME PIRKĖJO 
(BUYER)

PRIE VYRIŠKŲ 
APRĖDALŲ

Kuris Mylėtų Gyventi 
Kalifornijoj!

asmuo, jiefkantis tokio užsiėmimo, 
progą patirs kai;x) labai gerą. Mes 
18 Chain Stores šiaurinėje dalyje 

Dėl informacijų apie šią po
ziciją rašykite oro paštu į

R. M. GISSER
766 Mission St, 

San Francisco, Cat
(48)

Jei 
tai 
turime 
Kalifornijos.

yra 
šių

dolerių algomis.
1944-5 m. žiemos metu, ka

ro metais, nulemiančiais kare 
prieš Ašies jėgas, tūkstančiai 
darbininkų buvo išmesta iš 
darbo ir statant karo eigą pa
vojui) dėl tų pačių gaso ry
klių tarpsavinės kovos. Tuo
met, kaip ir dabar, Consolid
ated savo kompetitorių Pan
handle norėjo eliminuoti.

Detroite kainos
kaip Consolidated yra nusta
čius, sulyg patirto tyrinėjimo 
1944 m., parodo, jog buvo 98 
nuošimčiais aukštesnės negu 
Clevelande ir Columbus; 90 
nuošimčiais aukštesnės kaip 
San Francisco ir 75 nuoš. .kaip 
Pittsburghe.

Organizuoti darbininkai ir 
visuomenė yra baisiai pasipik
tinusi ir smerkia tuos gaso 
rykles:trustus, dėl kurių 
dėsnių pelno užmačių turi 
troito žmonės kentėti.

CIO reikalauja Federal
wer Commission, kad būtų nuo
dugniai ištirta šių dviejų gaso 
trustų kaltė,'tinkamai nubaus
ti ir kad tas daugiau nepa
sikartotų. M.

Sunkiai susirgo Mikulienė, 
gyvenanti 2765 Tallon St., Te- 
treaultville parke.

Po sunkios operacijos sugrį
žo į namus Irena Levinskjenė, 
5654 Sherbrook St. W.

Victoria ligoninėj, Ward 
K‘, sveiksta Juozas 'Karpavi
čius, praradęs vieną koją. Li
gonis tikisi greitu laiku su
grįžti namo, 869 Dumas St, 
Ville

Dviem Ryklėm Susikibus— 
200,000 Neteko Darbo

Detroite per šalčius du šim
tai tūkstančių darbininkų bu
vo paleista iš darbo dėl prie
žasties 
neteko

Bet 
nebuvo
nės dviejų gaso trustų ’tarpe, 
J. P. Morgano kontroliuoja
mo Michigan Consolidated 
Gas Co. ir oponento Panhan
dle Eastern Pipeline Co.

Sulaikymas padarytas tyčia 
ir padarytas šalčio metu, kad 
būtų labiau efektingas intere
sams Consolidated dėl išgavi
mo iš Federal Power

Miškų Pramonininkai Daro 
Didelius Pelnus

Montreale įvyko miško 
pramonės vedėjų ir lentpiūvių 
vedėjų konferepcija, kurioje 
dalyvavo l,00(/ asmenų. Bu
vo svarstoma, kaip plačiau it 
pasekmingiau panaudoti. miš
ko kirtime bei jo sodinime 
naujas moderųiškas mašineri
jas.

Com* 
mission leidimo neva “dides- 

palengvinimui,” kad 
savas gasui dūdas nu- 

iš Texas tiesiai į Detro-

NOTICE is 
L 5055 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Contnol Law
at 566 Pennsylvania Ave., Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

CHARLES di-
De-

No.NOTICE is
RL 003 has 
to sell beer.
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 353 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be- consumed 
on the premises.

MICHAEL O’REILLY

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

License 
'u ndersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1120 has been issued to tho 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
bo consumed

SCHECHTER & LEON FA RIH

NOTICE is 
L 5326 has 
to sell wine 
107 of tho Alcoholic Beverage Control Law
at 828 Rogers Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

• PAUL’S WINE &

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

Emard.

Po-

NOTICE ix hereby given 
R L 776 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law "it 105 'No.

that License No. 
issued to the undersignezi 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 

6th Street.
Brzx-klyn. County of Kings, to 
on the premises.

JENNIE SZY.IKA

Law at 391 Saratoga Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

SIDNEY KARRIS

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

LIQUOR STORE

tho

Borough of 
be consumed

NOTICE is 
RL 887 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Avenue. Borough of 
Kings, to be consumed

hereby given that 
be'n issued to the 
wine and liquor at

Licehse No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1158 has been Issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed

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

D-B-A J & L Bar &
LIPKOWITZ

Law at 36 Driggs 
Brooklyn. County of 
On the premisos.

PATRICK SULLIVAN

NOTICE is 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 
Law at 1813 — Broadway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTOPHER SCOT!’

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1004 has been issued to the 
to sell beer, wino and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 4701A — Fifth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL HUGHES 
D-B-A Hughes Bar & Grill

License No. 
undersigned

NOTICE is 
L 1678 has 
to sell 
107 of 
at 100 
County
premises.

hereby given that 
been issued to the
& liquorwine

tiie Alcoholic 
Borry Street, 
of Kings, to

No.License 
undersigned 

at retail under Section 
Beverage Control law 
Borough of Brooklyn, 
l>c consumed off the

BEATRICE KLEIN

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

& liquor at retail under Section

NOTICE is 
L 1722 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 382-4 Bushwick Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAM UF.L GERBER 
D-B-A Sam Gerber W & L

tiie

NOTICE U hereby given that 
R L 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.

NOTICE is hereby given that 
RL 2386 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1901-29 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that 
RL 6991 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

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

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

JOHN REGAN

NOTICE is
RL 806 lias
•_o 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 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 promises.
JOSEPH RIEBER & E. ROCCO AUTERl 

D-B-A The Prester Restaurant & Bar

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 924 has been issued to the undersigped 
to scH) beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 575 Johnson Avenue, 
Brooklyn. County of 
on the premises.

JOHN BOSCH 
D-B-A PigS

Borough of 
Kings, to be consumed

& HENRY RUND 
Foot Schaefers

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

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

| Egzaminuojam Akis,
1 VRašome Receptus
Darome ir Pritaikome Akinius

j Drs. Stenger & Stenger
I ‘ Optometrists

L
 394-398 Broadway 

Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue
' Opposite Forest Parkway
WOQDHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
lei. Virginia 7-4499

tf ' ■ 'I. • ’’V ? ■■\, j’ •' ' '<

G -t Z_X- '

NOTICE is hereby given that 
RL 970 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 1(17 of the Alcoholic Bevorago Control

License No. 
undersigned 
retail under

Law at 898 4th Ave, & 165 — 33rd St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOHN. PETER & EDWARD RADONIC 
Fourth Ave Bar & GrillD-B-A

NOTICE is 
RL 1148 has 
to 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 Kings, to be consumed 
on the premises.

ESTATE OF VICTOR BORYS

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4698 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 131 Imlay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

OTTO ESKELSEN

undersigned

NOTICE is hereby elven that License No. 
RL 11091 has been iasuezl to the unilorsiiznezl 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 804 Third 
Brooklyn. County of 
on the premises.

804 THIRD

Avenue, Borough of 
Kings, to bo consumed

REST. CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4095 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer, wino 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 DiGIROLAMO

NOTICE is hereby given’ that Licenszi No. 
RL 1095 has been issued to the Undersigned 
to sell heor, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I«aw at 1836 Pitkin Avenue, Borough of 
Broztklyn, County of Kings, be consumed 
>>n the premises.
HERMAN SHERMAN & HYMAN CIIAYUT 

D-B-A Circus Bar

NOTICE is hereby given that 
RL 3057 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the 
Law at 535-537 
Brooklyn, County 
on the premises.
CHINA ROYAL

License No. 
undersigned 
retail under 

Alcoholic Beverage Control
Fulton Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

RESTAURANT CO., INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 856 has been issued to the undersignezi 
to sei) beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l,aw at 174 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLESTON BAR & G1ŪLŲ, INC.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1124 has been Issued to the undersignezi 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Law at 180 West Street, 
Brooklyn, County'of Kings, to 
>»n the premises.

JOHN KOTUfiAK

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

JAMES MORAN

Borough of 
be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby givc'n that 
RL 1229 has been .issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 390 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABRAHAM TA1TELBAUM & 
SOL ROSENBLUM

D-B-A Buckhorn Bar & Grill

NOTICE is hereby given that License
G B 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 Kings, to be consumed 
premises. ■ -

off the

MAX BURMAN '

L *<«> *■ X•*&/ v . < Hi

niam 
leistų 
tiesti 
i ta.

Anksčiau Consolidated, Co. 
norėjo su pagalba federalės 
valdžios paskolos tą atsiekti. 
Nepavykus sutiko savo kaštais 
tą pravesti, kad išstūmus Pan
handle lauk 
monopolijos 
troite,

šių dviejų
panijų kova dėl urminių kainų 
tęsiasi nuo 1936 metų. Tai 
jau nebe pirmas kartas auto
mobilių darbininkai nuo tos 
dviejų trustų kovos nukenčia 
netekimu darbo ir milionais

Daugiau Imigrantų
29 d. į Montreal^ 
iš Halifakso atvyko 
imigrantų. Tai tik

ir atsiekti pilnos 
gaso reikalų De-

gaso ryklių-kom-
New Haven, Conn

Iš finansinio raporto pasiro
dė, kad 1947 metais iš kiek
vieno dolerio, 
išmokėta 38

Atvyko
Sausio 

traukiniu 
apie 100
dalis, kurie atvyko Aquitania 
laivu. Kiti nuvežti į Ontari- 
jos proyinciją.

Stotis buvo prisikimšusi 
pilna žmonių, atvykusių pasi
tikti savo giminių ar pažįsta
mų.

Daugiausiai atvyko anglų, 
kurie dabar labai imigruoja 
į Kanadą. Buvo ir kitų tauty
bių. Iš lietuvių atvyko dvi 
šeimynos: dr. Suima- su žmo
na pas drg. Garnelius ir Liau- 
dinskas su žmona ir 10 mė-i 
nėšių kūdikiu, pas Skinkius.

Visi atvykėliai atrodo labai į ' i suvargę. Visi tikisi, kad Ka-1 
nadoje pavyks geriau įsikurti.

darbininkams 
et. Prie to ki

tos išlaidos, taip, kad iš kiek
vieno dolerio .kompanijoms li
kę gryno pelno, atmokėjus 
taksus ir dividendus, po 10.6 
et. Tačiau atrodo, kad ir toks 
raportas yra vienašališkas, 
paruoštas gynimui pramoni
ninkų pelnų.*

Netekome Vienos Draugės
13-tą dieną vasario po ilgos 

ir sunkios ligos mirė draugė 
Ona Latvienė. Paliko nuliūdi
me savo gyvenimo draugą Jo
ną Latvį ir du sūnus — Joną 
ir Viktorą. Draugi Latvienė 
sirgo nuo pereitos vasaros pra
džios. Priklausė visose laisvo
se organizacijose.

Pirmadienį, vasario 16-tą d., 
2-rą vai. po pietų, nežiūrint 
didelio sniego paleidimo, kad 
net valtelės 
skersgatvius, 
nių, draugų 
relis galvas 
mis širdimis
amžino poilsio kaimelį.

Jos darbai, atlikti visuome
nės naudai, niekuomet neišdils 
iš mūsų atminties.

Jos klaidos (jei buvo) lai 
būna pamirštos!

Jinai buvo viena iš 
Matant ją skiriantis iš 
tarpo ant visados, mūsų 
liūdnumas spaudžia!

Mes praradome tą, ko visd 
pasaulio turtai neatlygins.

Velionė Ona Latviene, ve- 
likk „amžiaus, dar galėjo gy
venti ir džiaugtis gyvenimu, 
šeimyna išauginta — gyvenk 
ir džiaukis.

Bet nelaboji liga sunaikino 
jos sveikatą ir išrovė ją iš mū
sų tarpo. Paliko spragą, ku
rios jau nebus galima užtaisy
ti.

llsėkiš, mūsų drauge, o mes 
tęsime mūsų visų pradėtą dar
bą del geresnės pasaulio atei
ties. J. Shukaitis.

Reporteris

No.License 
undersigned

hereby given that 
been issued to the
& liquftr at retail under Section

NOTICE is
lias

wine
the Alcoholic Beverage Control Law

Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

L 5163 
to sell 
107 of 
at 146 
County
premises.

LEO A. WYSOCKI 
Franklin Wine & LiquorD-B-A

the

No.

Sovie
SANDĖLIS KNYGŲ

IR ŽOLIŲ

NOTICE is 
L 5383 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
Kt 102
County of Kings, to be consumed off tiie 
premises. '

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& liquor at retųil' under Section

Grand St., Boroujah of Brooklyn,

BASIL FEDORYK

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

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE Is 
L 5852 has 
to soil wine 
107 of the Alcoholic
at 594 Atlantic Ave., 
County of Kings, to 
premises.

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

the

NOTICE ia hereby given ihąt-,Llqensc 
has been' l&fti&i * to the undersigned 
wine at wholesale under Section

No.
WW 104 
to sell 
107 of the Alcoholic Beverage Control Ixiw 
at 360 Furman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

KEELER & LUCY-4'. ZIMMER 
D-B-A The Taylor Wino Company

at wholesale under Section 107 
nt 

282 Van Brunt St.. 
County of Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 97 has been issued to the undersigned 
to sell wine 
of the Alcoholic Beverage Control Uiw
at 137-143 Imlay St.. 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off tho premises. 
SALVATORE A., JOSEPH S., FRANK 

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

to

L..

No.NOTICE is hereby given that 
DW 184 has been issued to the 
to manufacture wine at wholesale under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 137-143 Imlay St., 282 Van Brunt St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
i>c consumed off the premises. z
SALVATORE A.. JOSEPH S.. FRANK 

DOMINICK J. SALOMONE 
D-B-A Riverbank Wine

License 
undersigned

Co.

to

L..

No.License 
undersigned 
Section 107

NOTICE is hereby given that 
WW 158 has been issued to the 
to sell wine at wholesale under 
of the Alcoholic, Beverage Control Law at
129 — 47th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THE GALLO WINES CO., INC.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
undersigned 

retail under
CL 129 has been issued to, the 
to sell beer, wino 8c liquor at 
Section 107 of. the Alcoholic Beverage Control 
Law at 719 Bushwick Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

BROOKLYN HOME OF 
KNIGHTS OF COLUMBUS

NOTICE Is hereby given that License No. 
L 1705 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 32

wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn. 

County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

No.NOTICE is hereby given that License 
been issued to the undersignedL 1786 has

to sėli wine & liquor rit retail undeB Section 
107 of the Alcoholic Bcvcra^ Control Law 
at 1410 Neck Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

AXEL SODERBER
Neck Road Wines & Liquors

the

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 3782 lias been issued to the undersignezi 
to sell beer, wine and Iiquor at retail under 
Section 197 of the Alcohblic Beverage Control 
J.aw at 451 Meeker Avenuz;, 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the przjmise* '

IRVING FLAMM

Borough of 
be consumed

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
R L 986 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Gontrol
Laid at 891 Grand Street, Borough , of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY ADOMAITIS

NOTICE is hereby given that Incense No. 
EB 2213 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
♦ be Alcoholic Beverage Control Law at 
531 — 5th Avenuo, Borough of Brooklyn, 
(’aunty of Kings, to be consupied on the 
premises.

UITU; NECK liESTAUKANT, INC.

yMfeSS-^

Aukso Aitoriiikas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 dus!., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža malzįų knygelė. Pa
veiksi. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ... ..................................

Oficiorių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ...........

Apie Dangų, -Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 
Elcnutė ir Jonukas, gražios npyshkait. 
Biblija, su 379 pavcksl., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ...............................
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .............. ..............................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus .......................................
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 
Detroito lietuviu- katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimą 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais......................................................
Duktė Marių, graži apysaka ...............
Duktė Gyvena Pūstynčje—ir apie du 

brolius .................................................
Erodas Boba, velniškM tiltas per Ne

muno -Upę ......i. .........................
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ............................
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

Jzitoki elgesiai, su paveiksi..... ..........
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyventi prirakintas ant 

salos per 17 metų ...’..........................
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ....... ....................................
Juokų Vežimas, ^daugelis juokingų pa

sakymų, ir t.t...................................
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

n ošia .....................................................
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais .....................................
Keliautojai, į fiventą Žemę, Jeruzolimą 
Lengvas Būdas Išmoktį Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspčjitnai laimių 

rašant
Lytiškos
Nebijok 

knyg.
Nedoras
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų .................................
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

viską paskui žinoti ............................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ............................................ .

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, su paveik.

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo .............

Ragana, graži apysaka ............ .....
Raktas į Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

ddris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas .................. .................

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras 

Kristaus pasekėjas ............................
Trys Užkeiktos Karalaitės ....................
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų ................................................
Stebūklingas Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks.............. t...............................................
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. 
Sanies Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami .... .................................

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c; 3 tuz. $1.

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ....................
Dvi uncijos ..........................................

paikutes ..................................
Ligos, ir Kaip Apsisaugoti ... 
Mirti, nes ii Jos Neišbėgsi 
su paveiksi...............................
Žydas, (domūs skaitymai ......

$1.75

15c
10c
25c

$2.25

30c

• 35c
75c

35c
25c

25c

35c

30c

35c
25c

35c

25c
35c
35c

25c
35c

65c
50c
25c

25c
10c

$2.50

30c
35c

$1.00
25e

$1.50 
25c 

$1.50

$1.00
25c

50c
$1.60 

45c i

$1.2i>
$2.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Valytojas ....................................

pastiprintojas ............... ..............
reguliatorius nuo sunkių periodų 

Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ię Kokliušo ................ .......
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ....... ..
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės ..... ................ ..
Išvalymui akmenėliai, kad, nešiapinti ' 

lovoje ................................... ..................
Vidurių valytojas ................................. .
Nuo visokių reumatišky sausgėlų .........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ...............

Kraujo 
Nervy 
Motery

60c 
85c 
60c
60c 
60c 
60c

60c 
60c 
60c

___ ____ ____ _ ___  _______________  85c
Nuo šldpl|gčs diabetų ............  85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis iicvaisinff. 75c 
Vyriškumo Pataisymai ....................  $1.25
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ........     $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeltai t>o 
1.00.
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plalshenas, sulaiko slinkimu ir nuo 
pražilinto ....     60c

'Norintieji jslgyti bilc vienų iš virš minėtų
knygų ar žolių, rašykite į:

Bailių .....................................
vandenines ir širdies ligų 
nemalonaus kvapo ..............
surūgusio pilvo (heartburn) 
venerišky ligų ......................

85c 
60c 
85c 

. 85c 
$1.25

X M. ŽUKAITIS,
834 Dnv’ St., Spencerport, N. Y. 

(atlv.)

reikėjo pereiti 
skaitlingas gimi- 
ir kaimynų bū- 
nulenkę, liūdno- 

nulydėjome į jos

Už Abortą—7 Metus Kalėjimo
Dr. Azouley nuteistas 7 me

tams kalėjimo už nelegąlę 
operaciją.

Dėl padaryto aborto, pasi
mirė 37 metų amžiaus mote
ris. Dr. Azouley buvo apakl- 
tintas žmogžudyste, bet teis
mas kaltę sumažino ir, atsi
žvelgiant j jo šeimą, sumaži
no ir bausmę.

mūsų, 
mūsų 
širdis

Viena, Austrija 
tai reikalavo $200,000,000 
už vokiečių nuosavybes ryti 
ne j e Austrijoje. Austrija 
prašo nusileist $50,000,000.

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

Chicagos ir New Yorko 
biržose svyravo grūdų kai
nos ir truputį pasmuko že
myn pramonių serai.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. -

Tel. EVergreen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

■irikoniškais. Rei- 
Hkalui esant ir 
■padidinu tokio 
■ dydžio, kokio pa- 
* geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. Ghenmore 5-6101

:c.

i J. J. Kaškiaučius, M. D.g
X 580 Summer Avenue, V 
W Newark 4, N, J. 8
g HUmboldt 2-7964 g

426 LAFAYETTE ST
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172

Living Room Cushions
Refilled Wifh New Springs

$3.75
Sofa Apačios Perbudavojimas 

Už $12.00 
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BRO O KLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ BROOKLYN, N
Tel. E Vergreen 4-0612

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.
# ' Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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NtnvYorko^zW/P/aZiriiov
Vagonai Bus 
Pristatyti Pavėluotai

Einąs New Yorko miesto ma
joro pareigas (kol O’Dvvyeris 
gydosi) Vincent R. Impellitteri . 
buvo nuvykęs j Berwick, Pa. 
Ten American Car ir Foundry 
kompanija dirba 750 nauju 
vagonų New Yorko subvėms. | 
Impellitteri sako, jog vagonai i 
gražūs, moderniški ir niūjor- ■ 
kiečiai tikrai d/iaugsis, kai tu
rės progos j juos įsisėsti.

Buvo planuota, jog 40 va- j 
gonų New Yorką pasieks apie ; 
šį laiką, tačiau Impellitteri pa
reiškė; kad taip nebus. Visas 
reikalas suvėluotas keturiais 
mėnesiais, — tuo būdu pir
muosius vagonus tegausime tik 
birželio mėnesį.

Iš Laisvės Bazaro* ______

Lankėsi Laisvėje
Praėjusį penktadienį lankėsi i 

Laisvės įstaigoje Antanas! 
Staniulis Su sūnumi Česlovu iš 
Hampton, N. J. Jie ten far- i 
meriauja.

Apžiūrėję Laisvės spaustu
vę, pasikalbėję su laisviečiais, 
jiedu grįžo namo.

PIRKS LIGONINE
New Yorko miesto adminis

tracija pasiryžo nupirkti Seton 
ligoninę, esančią Henry Hudson 
Parkway gatvėje, tarp 232 ir 
235 gatvių. Ligoninė ligi šiol 
priklausė šv.. Vincento Povilo 
vardo draugijai ir ją valdė 
“minyškos.” Miestas, sakoma, 
žada užmokėti apfe $1,300,000.

Penktadienį buvo pirmas 
Laisvės bazaro vakaras. Kaip 
ir visuomet, tą vakąrą žmonių 
buvo mažiau, nes pirmas va
karas ir žmonėm ruošėsi daly
vauti šeštadienį, sekmadienį ir 
pirmadienį.

Tolimesnė bazaro eiga bus 
aprašyta trečiadienio ii* ket
virtadienio Laisvėje.

Bazarui Dovanos
čia skelbiame dalį pavar

džių tų asmenų, kurie bazarui 
aukojo daiktais arba pinigais 
(kitų aukotojų pavardės bus 
paskelbtos vėliau) :

Vasario 14-tą įvyko Mary 
Kalvaitienes gimtadienis, buvo 
grupė puikių žmonių, kurie, 
linkėdami Kalvaitienei geros 
ateities, prisiminė ir savo dien
raščio bazarą ir suaukavo $8 
tam tikslui. Pinigus pridavė 
Frank Reinhardt.

ALDLD 155 moterų kuopa, 
Worcester, Mass., aukojo $10. 
(Prisiuntė Marijona Kižienė.)

Gavome laišką nuo H. Ta
mašauskienės, iš Bostono, ku
riame praneša, kad pereitame 
LLD kuopos susirinkime nu
tarė pasiųsti bazarui keletą 
dalykėlių, likusių nuo jų baza

ro. Ji nuo savęs pasiuntė 
lempos uždangalą (lamp 
shade). Kai gausime kitas 
dovanas, paskelbsime .

Ignas Sutkus, savininkas už
eigos po 492 Grand St., Brook
lyne, pridavė šešias bonkas 
įvairių likerių.

Juozas Mokola, savininkas 
užeigos po 518 Grand Street, 
Brooklyne, davė galioną vyno 
ir bonka geros degtinės.

Viktorija Balkus, brookly- 
nietė, moterų klubo narė, 
anksti penktadienio rytą at
nešė paduškaitę, didelį blan- 
ketą ir karpetą. Ji pati tuos 
dalykus pasiuvo.

Nelė Ventienė, brooklynietč- 
aidietė, padovanojo tris gra
žias nu mėgstąs širdis ir du 
gražius numegstus dalykėlius, 
su dviem stikleliais įdėtais.

Mrs. Catherine Ambrose, 
Girardville, Pa., prisiuntė ke- 
turius gražius rankų’ išsiųtus 
ir apmegstus dalykėlius.

Vincas Deksnys, . Stamford, 
Conn., geras dienraščio Lais
vės rėmėjas, prisiuntė elek
trinį .Schick skustuvą.

širdingai dėkojame už do
vanas.

Kriaučių Žinios

JŪRININKAI BALSUOS
CIO National Maritime Uni-' 

jos Nacionalė Taryba išleido 
savo unijos nariams referen
dumu nubalsuoti klausimą, ar 
jie pasiryžę streikuoti, kai da
bartinis kontraktas su samdy
tojais pasibaigs.

Kontraktas baigsis birželio 
mėnesio 15 d.

Rastas Lavonas su 
$226 Kišenėje

Praėjusią savaitę buvo atras
tas tūlo gengsteriuko Anthony 
Mari lavonas, visas sucapuotas 
revolverio kulipkomis. Jis buvo 
rastas Bronxo užkampyj, netoli 
J^erega Avė.

įdomu tai, kad šio 38 metų 
amžiaus gengsteriuko kišenėje 
buvo rasta $226. Tai liudija!, 
jog žmogžudystė buvo atlikta 
ne dėl apiplėšimo. Policija spė
ja, kad Mari buvo nugalabin
tas jo sėbrų.
NUSIŽUDĖ MOTERIS į

Aną dieną Edna Nelligan’ie- 
nė, 50 metų amžiaus, iššoko per 
langą iš penkto aukšto (125 
Cabrini Boulevard) ir užsimu
šė. Jos vyras sako: Edna sirgo 
nervų liga.

Pas Brooklyn© kriaučius pa
vasarinių drabužių sezonas 
yra pusėtinai prastas. Vienos 
dirbtuvės, geresnės drabužių 
išdirbystės, dirbinėja, bet an
tros rūšies drabužių išdirbys
tės kriaučiai pusėtinai yra su
vargę. Jau pora mėnesių,- 
kaip tos dirbtuvės šlubuoja, ir 
nesimato galo ir pabaigos 
tam šlubavimui, čia yra dau
giausia beda sumetama ant 
darbininkų, būk kriaučiai ne
galį padirbt tų drabužių ge
riau, ir darbdaviai atsisako 
duoti darbo toms dirbtuvėms. 
Tikrai, klausant tokių plepalų, 
atrodo, kad tie kriaučiai tikrai 
pamiršo savo amatą ir dar
bą; bet tikrenybėje yra visai 
kas kita. Jeigu mes pažvelg
sime ir pažiūrėsime teisingai į 
tas dirbtuves, kodėl jos nepa
daro ir nepagražina drabužių, 
tai surasime paties kon'trakto- 
riaus didžiausias klaidas ir 
apsileidimą.

Visos lietuviškos kriaučių 
dirbtuvės Brooklyne yra kon
traktinės ir jos verbuoja dar
bus iš New Yorko “manufek- 
čerių,” tad yra kontraktorių 
lietuvių, kurie, gaudami » tą. 
darbą, bando tą drabužį pa
daryti gerai, ir turi savo ma
šineriją gerą, ir prie gero 
“manadžmento” dirbtuvėje 
pasidaro tas drabužis pirmos 
rūšies. Taipgi,. atėję tie dar
bininkai dirbti į tokią dirbtu
vę tampa pirmos rūšies kriau
čiai ir prosininkai. Bet pažiū
rėkime į kitas dirbtuves ir jų 
mašineriją, tai surasime dar 
nuo Kolumbo Amerikos atra
dimo mašineriją. . Patys dar
bininkai turi darbus pasiimti 
ir prižiūrėti, o bosas kur nors 
aleliuja gieda, arba dirbtuvėje 
kokiame kampelyje miega. 
Bet kada darbą kontraktorius 
prajniega ir pabudęs eina jo 
ieškoti, tai būna pervelu ir 
gauna nuo savo minėto "ma- 
nufekčerio” atsakymą: tavo 
drabužiai padaryti negerai. 
Tai galimas daiktas, nes dra
bužis negali būti geras be 
priežiūros ir be mašinerijos 
padarytas. K o n t r a k torius 
kreipiasi į delegatą su savo 
skundu, kad jam darbo neduo
da jo “manufekčerninkas.” 
Delegatas, vietoj kontraktorių 
apibarti, atėjęs į’ dirbtuvę api
bara darbininkus, kad jie dar
bo nepadaro ir todėl negali 
gauti darbo. Vadinasi, tas 
vargšas darbininkas lieka pa
liktas prie kirvio ir akmens.

Čia nėra vienas delegatas 
kaltas, — prie kaltės lokalo 
pildomoji taryba turi prisidėti. 
Kada delegatas išduoda savo

pranešimą iš dirbtuvių stovio 
ir nukaitina darbininkus, vie
toj boso, pildomoji taryba 
turi tuos dalykus gerai patirti 
ir paimti už sprando delegatą 
ir tuos bosus, kurie neprižiūri 
darbo. Teisybė, unija negali 
boso priversti dirbti, bet uni
ja turi pilną valią priversti bo
są, kad paimtų žmogų, kuris 
gali darbą prižiūrėti dirbtuvė
je, kad darbininkai nenuken
tėtų dėl boso priežasties.

Anksčiau ar vėliau, nepai
sant, koks bus delegatas, jis 
turės taip patvarkyti, nes ki
taip gero irebus.

Šermukšnis.
<

Įdomi Bensomj 
“Šeimos” Sukaktis

I

Amerikoje yra labai daug 
Bensonų. Kur tik eisi, ten rasi 
“Bensoną” — panašiai, kaip 
Smitą arba Browna.

Net ir tarp lietuvių surasime 
nemažai Bensonų, priėmusių tą 
pavardę tam, kad ji būtų biz- 
niškesnė.

Dabar tūli “originalūs” Ben- 
sonai štai ką sugalvojo: jie sa
ko, jog reikia paminėti 300 me
tų sukaktį nuo to laiko, kai 
New Yorke pirmas Beusonas, 
atvykęs iš Hollandijos, nusipir
ko sklypą žemės.

Tai buvę 1648 ar 1649 m., 
kai pirmas Bensonas, imigran
tas, nusipirko sklypą žemės ten, 
kur šiandien 'yra Harlemas. 
Nuo čia ir prasidėjo “Bensonų 
gadynė” Amerikoje.

Tuomet, atsiminkime, New 
Yorkas dar vadinosi “New Am
sterdam” — jis buvo holandiš- 
kas miestas.

Tūli Bensonai sako, būk jie 
esą anų “originalių” Bensonų 
ainiai. Jie dabar norėtų, kad 
visi Bensonai minėtų 300 metų 
sukaktį nuo įsikūrimo Ameri
koje.

Jeigu panašiai pradėtų da
ryti Smitai, Brownai, Kelleys 
ir kiti, kurių Amerikoje pa
vardžių tiek daug, — sunku pa
sakyti, kas iš to viso išeitų.

Reikia Taisyti
Brooklyno prezidentas John 

Cashmore sako, reikia dėti pa
stangų pataisymui Brooklyn© 
“sewer” sistemos, kad ne pri
leidus pasikartoti potvinių 
subvėse ir kitur .

Aną dieną senukas Abrao
mas Shopak’as, 73 metų am
žiaus, iškrito pro langą iš sa
vo buto, esančio penktajame 
aukšte (53 E. 97th ,:St„ New 
Yorke) ir užsimušė;

Senmergė, Mirusi 
Atmatų Krūvoje

Prieš koletą dienų New 
Yorke (311 ‘w. 95th St.) 
rasta jos bute negyva senmer
gė, 52 metų amžiaus, Mary 
Warner Fowler’iute.

Kadaise ši moteris buvo 
gražuolė — duktė žymaus ir 
turtingo advokato. Bet jos tė
vai mirė ir Mary gyveno vie
niša bute, už kurį /mėnesiui 
mokėjo 150 dolerių nuomos.

, Kaip ir kada Fowler’iūtė 
mirė, niekas tikrai negali pa
sakytu

Greta mirusiosios buto gy
vena advokatas Thomas P. 
Dooney su šeima. Per kele
tą dienų šitie žmonės pradėjo 
jausti koridoriuje blogą kva
pą, — kuris vis darėsi nepa
kenčia mesniu.

Jie paskambino policijai, 
kuri įsilaužė į Fowler’iūtės bu
tą ir rado ją negyvą.

Fowler’iūtė, sakoma, bėgyje 
pastarųjų 20 metų, retai ka
da išeidavo gatvėn; ji vieniša 
leido savo gyvenimo dieneles 
namie, užsidariusi, užsiraki
nusi. Maisto ji pasišaukdavo 
telefonu ir ant syk pirkdavo 
už kelias dešimt dolerių, ar
ba už šimtą. Kai baigdavo jį, 
tuomet vėl telefonu užsisaky
davo.

Ji bijojo, o gal nekentė žmo
nių, *— Tnizantropiškds gyve
nimas buvo jai idealas.

Jos butas buvįp pilnas visokių 
atmatų ir šiaip nereikalingų 
daiktų: laikraščių, knygų. 
Viskas skendėjo dulkėse ir 
purve.

Kaip Fo^vler’iūtė gyveno, iš 
kur ji gaudavusi pinigų ? 
Spėjama, kad ■ tėvai jai bus 
palike jų nemažai.

Kokiu būdu Fovvler’iūtė už
baigi savo bereikšmį, bepras
mišką gyvenimą, .niekas kol 
kas negali pasakyti, jei kas ir 
žino. Gal ją. >, kas užmušė? 
Gal ji mirė nuo kokios baisios 
ligos? Gal nusižudė? O gal 
būt mirė “šiaip sau, ramiu- 
būdu.”

ši keista moteriškė gyveno 
panašiai, kaip kadaise gyveno 
du nedasveiki broliai Collyer’- 
ai, kurių mirtis ir gyvenimas 
sukėlė didžiulę sensaciją ko
mercinėje spaudoje.

Toks gyvenimas yra be
prasmis, bereikšmis!

Prasta Mūšy Miesto 
Kanalizacija

Kai viskas “ramu,” atrodo, 
jog mūsų didmiesty j “viskas 
tvarkoj.” Tačiau tegu tik dau
giau palyja arba lai.' priverčia 
daugiau sniego, tai, žiūrėk, 
viskas sušlubuoja.

štai mūsų miesto kanalizaci
jos (sewer system) dalykas:, 
kai praėjusią savaitę saulutė 
pradėjo sniegą, “ėsti,” tarpin- 
ti, tuojau pasirodė, jog mūsų 
miesto kanalizacija nebepajėgia 
viso to sugerti. Del to tapo už- 
semta daug rūsių, pridaryta 
žmonėms nemažai nuostolių. 
Pilietis, kuris moka aukštus 
taksus, negali suprasti, kodėl 
visa tai įvyksta!

Valdžios pareigūnai tik kal
ba ir kalba apie kanalizacijos 
patobulinimą, bet nieko jie tuo 
reikalu nedaro. /

Suimti Du Jauni 
Vyrukai už Vogimą.

■■v

Policija suėmė du jaunus, 
tik po 18 metų amžiaus, vy
rukus. Jie kaltinami vokšlia- 
vime. •. Sakoma, jiedu atlikę 
net 18 vagysčių, — atlikę tai 
šiemet!

Vyrukų vardai ir pavardės: 
Phillip Sacchi ir Joseph M an
gį. Abu iš New Yorko, Abu 
laikomi po aukšta belą: pir
masis po $15,000, o antrasis— 
po $10,000.

Pažymėtina, kad pastaruoju 
metu New Yorke vagystes ir 
kitokias piktadarystes atlikdi- 
nėja labai jauno amžiaus žmo
nės.

Ne vienas pilietis klausia: 
Kas bus?! 1

Joe Louis Su Žmona 
Išvyko Anglijon I

Ilgametis pasaulinis bokso 
čam p i on as Joo Louis praėjusį 
ketvirtadienį išvyko su žmona 
(laivu “Queen Mary”) į Ang
liją. Jis ten rodys boksavimosi 
pavyzdžius.

Pasikalbėjime su spaudos 
korespondentais, Joe Louis pri
minė, kad jis norėtų pasimaty
ti su didžiuoju rašytoju Ber
nard Shaw’u, tik nežino, ar pa
starasis turės laiko\įam priim
ti. Shaw’as kadaise viešai pa
reiškė, kad jis norėtų Louis’ą 
matyti.

Be to, bokso-čampionas susi
tiks su tr im i Oxford© profeso
riais, vėžio ligos specialistais. 
Jie tarsis, kaip pasekmingiau 
vėžio ligą kovoti.

Paklaustas, ar Joe Louis su
tiks paremti Wallace’a ir tre
čiąją partiją, boksininkas atsa
kė :

—Apie tai turėsiu pagalvo
ti.

Ar jis, kuomet pasitrauks 
iš bokso sporto, žada stoti po- 
litikon ?

—Kiekvienas, ilgainiui, sto
ja politikom, '— atsakė Louis.

Ar jis mano kada nors kan
didatuoti kokiai nors pareigū
no vietai ?

—Šiuo metu negaliu j tai at
sakyti.

Joe Louis dalyvavo viename 
didžiuliame mitinge (Bronxe), 
kur kalbėjo Wallace’as. Pasta
rojo kalba boksininkų čampio- 
nui labai patiko.

Reporteriai, kurie buvo mi
tinge, pastebėjo, jog, renkant 
aukas, Joe Louis įteikė nauju
tėlę šimtadolerinę . ..

JACKIE ROBINSON 
negras Dodger sąjungos na
rys, neseniai tapo apdovano

tas Race Relations šlovės 
, medaliu.

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSŲ
Akountentas
111 Ainslie St, 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas EV. 4-3049

Kas Vakarą Nuo 7 vai.
Šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną.

PALAIKYTI UNIJINES 
SĄLYGAS, SKELBIA VADAI

Apie vienas tūkstantis šapų 
pirmininkų, atstovaujančių 15 
tūkstančių Furriers Joint 
Council (kailiasiuvių unija) 
nutarė palaikyti dirbtuvėse 
visas unijines sąlygas, kol bus 
susitarta su samdytojais dėl 
naujo kontrakto. _______ >----- — -_____

Adam V. Walnius, D. D. S.
■ DAKTARAS-DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. .M. — 12 N; 1 — 8 P. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

M.

650—5th Avė., kamp. 19 St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

VIVIANE ROMANCE 
vaidina filmoje “Panic.”

DANTŲ GYDYTOJAS j 

Dr. A. Petrikai 
221 South 4th Street’ j 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: I
t,-. 1— 8 vakare

BPenktadieniais uždaryta.
''WIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

B

1 Valandos:

£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 >

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

4..——4. 
! BROOKLYN j

{LABOR LYCEUM {
• DARBININKŲ ĮSTAIGA Į
■ Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-■ 
į kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Į 
i Puikus steičius su naujausiais
'j įtaisymais.
Į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
? Kainos Prieinamos.
? 949-959 Willoughby Ave. J
■ Tel STagg 2-3842 Į
j.-——■—-■——**

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
ĘEER & ALES

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

Tel. EVergreen 4-8174

j— J—- J- J— JT
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Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able.

Lady’s BULQVA . . . modem 
beauty *■ every trim line . . . 
17«yawah.

ra---------------------- ----------- —a

GERI PIETŪS!
I£ada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

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.

e--------------„--------------- a

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

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio .kirpimo. „

Bile moteriške, norinti atrodyti 
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjauhė- 
jimo patarnavimo.

M*.
Leslie Beauty Shoppe

148 MONTAGUE ST. 
Boro Hall, Brooklyn, N. Y.

Telefonas TRiangle 5-3988.

Graži įvairybė kostu- 
miškų džiulerlų. Suk
nelėm setai Elgin — 
American išdirbinio, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

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

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

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!

■17.5,0

j ROBERT LIPTON
;i Jeweled ::
• • ‘
•• 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn ••
• • ’ •
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