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Komitetas išleido brošiūrą 
apie Lietuvą. Reikėtų ją. tuo
jau plačiai paskleisti. Brošiū
ra vadinasi “Lietuva Naujam 
Gyvenime.” susideda iš 64 
puslapių ir parsiduoda už vie
ną k voder j (25 c.).
• Nežinau, kiek egzempliorių 
jie tos brošiūros atspausdino, 
bet tikiu, kad užteks ir Jung
tinių Valstijų lietuviams. Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
kuopos atliks gražų ir naudin
gą darbą, jei tuojau gaus bro
šiūros išplatinimui.

Brošiūros galima gauti, pa
rašant Komitetui sekamu 
adresu: Kanados Lietuvių
Nacionalis Komitetas, 160 
Clarmont St., Toronto, Ont., 
Canada.

★ ★ ★
Nuo Bronxo ir Palestinos 

staiga pasaulio didžiosios akys 
pakrypo vi čechoslovakiją. 
Ten, mat, reakcijonieriai iš
dulkėjo laukan iš kabineto, o 
sustiprėjo komunistų ir socia
listų atstovybė.

čechoslovakijoj atsitiko 
tas, kad darbo žmonės pasi
ryžo nebeleisti reakcijai su
grįžti galion ir paversti Čecho
slovakiją antrąja Graikija.

šiame atsitikime suokalbi
ninkai baisiai nusvilo nagus, 
čechoslovakija — tai ne Grai
kija.

Kad reakcijonieriai ir už
sienio imperialistų agentai bu- 
Co sudarę suokalbį, tai dabar 
visiems aišku. Tą faktą pri
pažino net ir Chicagos men
ševikų Naujienos. Jos sako, 
kad kitos “demokratinės par
tijos” tikėjosi, kad ateis va
landa, kad jos galės išmesti 
komunistus iš valdžios” (N., 
vas. 23 d.)—akurat taip, kaip 
Graikijoje, Francūzijoje ir 
Italijoje. 'Bet, vietoje išmesti 
komunistus, reakcijonieriai 
patys tapo išdrėbti. Tai ar 
ne baisu! Argi- širdies ne
skauda Grigaičiui ir kitiems 
senojo svieto garbintojams!

★ X ★
Chicagos kunigų Draugas 

sako, kad kun. Krupavičius 
parašė labai didelį straipsnį 
apie lietuviškus vyčius ir se
nųjų laikų ritierius.

“Riteris nesvarsto — laimės
ar pralaimės kovą,” sako kun. 
Krupavičius. Jis yra aklas 
įrankjs, be savo valios ir sme
genų. Kunigas įsakė katei 
kailį nulupti ih mūsų vytis įsa
kymą išpildo!

Vietoje vyčius paaukštinti, 
kun. Krupavičius juos išstatė 
ant pajuokos.

Kun. Krupavičių visur lydi 
saldžioji atmintis iš anų laikų, 
kai jis irgi buvo didelis žmo
gus. Krupavičius buvo tas 
Lietuvos Krikščionių Demo
kratų šulas, kaip žinote, ku
ris, pamiršęs kalnierių apsi
sukti, su revolveriu rankoje 
savo pasekėjus vedė Kauno 
gatvėmis 1926 metų gruodžio 
mėnesį ir padėjo Smetonai ir 
Voldemarui nuversti žmonių 
išrinktą valdžią ir įsteigti fa
šistinę diktatūrą.

Aną dieną vienas smarkus 
radijo komentatorius kalbėjo 
apie mokslą ir labai išaukšti
no mus, vyrus. Jo kalba, ma
nau, nepatiko mūsų sesėms 
moterims.

Jis sakė: Per tūkstančius 
metų moterys moterims tarna
vo laike gimdymo. Bet jos vi
siškai nieko nepadarė, netgi 
nesistengė padaryti, kad savo 
draugėms palengvinti arba su
mažinti gimdymo kančias. 
Tiktai kai nėbeiškentę pakilo 
vyrai ir pradėjo tuo reikalu

MARSHALL PRAŠO DAR 
275 MILIONŲ DOLERIU 
TURKAM IR GRAIKIJAI
Tai Bus Jau Atvirai Karinis Stiprinimas Graikijos ir 
Turkijos Valdovų prieš Kairiuosius ir Sovietus

Washington. — Valsty
bės sekretorius Marshallas 
kreipėsi į kongresą, kad 
greitai paskirtų $275,000,- 
000 vien tik kariniam stip
rinimui Graikijos monar- 
chistų ir priešdemokratinių 
Turkijos valdovų.

Graikija ir Turkija jau 
baigia išleisti $400,000,000, 
kuriuos Amerika pernai 
joms davė. Tada buvo sa
koma, jog tai bus “ūkinė’’ 
ir karinė paspirtis tiem 
kraštam prieš komunizmą, 
pagal Trumano mokymą.

UŽSIDARĖ GRAIKIJOS 
SEIMAS

Athenai, Graikija.—Grai
kijos seime išsivystė kivir
čai tarp monarchistų ir va
dinamų “liberalų” dėl val
džios politikos, ypač kas lie
čia karą prieš partizanus. 
Premjero Sofulio ministrų 
kabinetas, bijodamas iškri
kimo, pasiūlė seimui užsi
daryti dviem mėnesiam. 
Taip seimas ir nutarė 150 
balsų prieš 70.

$25,000 Už Naujagimių 
“Ketveriukų” Vartojimą 

Pienui Garsinti
Greensburg, Pa. — Prieš 

12 dienų moteris darbinin
ko Andriaus Zavados pa
gimdė tris mergaites ir vie
ną berniuką tuo pačiu pra
dėjimu.* Dabar viena pieno 
kompanija padarė su ketve
riukų tėvais kontraktą, ku
lis duoda $25,Q00 už tų kū
dikių vardų ir paveikslų 
vartojimą skelbimams jos 
pieno.

Teisėjas Smerkė Trumaną 
Ir Šaukė Nebalsuot už Jį

Jacksonville, Florida. — 
Valstijos apskrities teismo 
teisėjas Miles W.‘ Lewis 
smerkė prezidentą Truma
ną už tai, kad Trumanas 
norįs sulyginti negrų teises 
su baltųjų ir taip “sunai
kinti baltųjų civilizaciją 
pietinėse valstijose.”

Teisėjas pareiškė, kad* jis 
nebalsuos už Trumaną ir 
prašė visus grand džiūrės 
narius nebalsuot už jį.

rūpintis, gimdymas pasidarė 
vienos, baikos! Tai vyrai, o ne 
moterys kasmet išgelbsti šim
tus tūkstančių moterų nuo 
mirties dėl gimdymo.

Tegul gyvuoja mūsų vyrai! 
Amžinoji jiems garbe už pro
tą ir susipratimą sumažinti 
moterų kančias.

Dabar jie stengsis moteris 
visiškai pavaduoti! , Argi 
šventoje Biblijoje nėra pasa
kyta, kad vyrai gimdo vyrus? 
Kas tiki Biblija, turi tikėti ir 
tuo, kad tie patys gerieji lai
kai vėl kada nors turės su
grįžti. Moterys, tikiu, jų lau
kia.

Dabar Marshallas jau atvi
rai pasakė, jog tais 275 mi- 
lionais doleriu bus tiktai 
ginkluojami Graaikijos ir 
Turkijos valdovaį. prieš 

. partizanus, prieš komunis
tus ir prieš “totalitarinius” 
kraštus, kaip kad Marshal- 

| las vadino Sovietų Sąjungą 
ir demokratinius jos kaimy
nus.

Sykiu Marshallas ragino 
kongresą negaišuojant už
ginti $5,300,000,000 pirmie
siems jo plano metams va
karinei Europai stiprinti 
prieš komunizmą.,

Senatorių Komitetas 
Tyrinės Prez. Trumano 
Valdžios “Griekus”

Washington. — Senato 
valdinių lėšų komitetas su
darė pagalbinį komitetą, 
kuris tyrinės Trumano val
džios ydas. Tyrinėjimų ko
miteto pirmininkas yra re- 
publikonas senatorius • H. 
E. Ferguson, o nariai 3 re- 
publikonai ir 3 demokratai 
senatoriai. 'Tyrinėtojams 
paskirta $125,000 lėšų.

Šis komitetas nagrinės 
tariamus neteisingus kari
nius kontraktus, valdininkų 
ryšius su grūdų spekulian
tais, generalio prokuroro 
Tomo Clarko užglostymą 
demokratų suktybių Kan
sas City rinkimuose 1946 
m. ir t.t. 

I

Pietiniai Demokratai 
Buriasi prieš Trumaną

Richmond, Virginia. — 
Šios valstijos demokratas 
gubernatorius Wm. M(. 
Tuck siūlė seimeliui, kad 
Virginijos demokratai atsi
mestų nuo oficialės Trumą-’ 
no demokratų partijos. Sei
melio dauguma sveikino pa
siūlymą.

Kelių pįetinių valstijų gu
bernatoriai tarėsi neremti 
Trumano rinkimuose todėl, 
kad jis siūlė įstatymais už
drausti linčiuot negrus ir 
prašė jiems lygių teisių.

Arabai Puolė Žydi] Ligoninę 
Ir Universitetą

*

Jeruzalė. — Arabai ata
kavo žydų Raganos milici
ninkus, saugančius savo 
Hadassah ’ligoninę ir uni
versitetą. Žydai atmušė a- 
rabusl Penkių valandų mū
šyje vieni ir kiti vartojo 
minosvaidžius, kulkosvai
džius ir kitus ginklus. Bu
vo nukauta keli arabai. Nė
ra žinios apie žydų nuosto
lius.

Washington. — CIO gal
va Murray reikalavo žydų 
valstybes Palestinoj.

Maištai Pietinėj Korėjoj prieš 
Jankius ir Jų Bendradarbius

'Seoul, Korėja. — Korė
jiečių būriai užpuldinėjo 
policijos stotis, sprogdino 
tiltus ir ardė geležinkelius 
visoje pietinėje Korėjos pu
sėje, kuri yra amerikonų 
užimta. Maištininkai taipgi 
nukapojo telefonų ir teleg
rafo vielas tarp amerikonų 
karinių stovyklų ir valdinių 
įstaigų. Susikirtimuose bu
vę nušauta 6 maištininkai 
ir 1 korėjietis policininkas; 
sužeista 15 iš abiejų pusių; 
bent 10 areštuota.

Jungtinių Tautų Seimelis Parėmė 
Amerikonų Siūlomus Rinkimus 
Pietinėje Korėjos Pusėje

Lake Success, N. Y. —- 
Jungtinių Tautų seimelis 31 
balsu prieš 2 užgyrė Ame
rikos pasiūlymą suruošti 
tautinius' rinkimus pietinė
je Korėjos pusėje, kuri a- 
merikonų užimta. 11 tautų 
atstovų susilaikė nuo balsa
vimo. Prieš tokius rinki
mus balsavo Kanados ir 
Australijos delegatai.

Sovietai ir draugiški jiem 
kraštai nedalyvauja , tame 
seimelyje. Jie tvirtino, kad 
amerikonai ir anglai, lau
žydami Jungtinių Tautų 
čarterį^ įpiršo Jungt. Tautų 
seimui sudaryti tokį seime
lį, kuris veiktų, tarp paties 
seimo susirinkimų. Soviętai 
ir jų draugai taipgi atme
tė Jungtinių Tautų išrink

Kare Sužeistieji “Nekasiom” 
Oficieriai Negauna Pensijų

Washington’. — Leitenan
tas Thomas L. Frazer da
lyvavo penkiolikoje oro mū
šių prieš japonus. Kartą bu
vo žemyn nušautas jo lėktu
vas ir nusuktas Frazeriui 
sprandas. Paskui jis buvo 
apgydytas ir pernai prašėsi 
paleisti jį iš tarnybos su 
tokia netaksuojama pensi
ja, kokia skiriama neteku- 
siem sveikatos oficieriam. 
Viena jo ranka ir dabar 
dalinai suparalyžiuota. Bet 
jo prašymas pensijos buvo 
atmestas, kaip jis dabar

Nubaustas Kunigas už 
Sovietą Įžęidimą

Washington. — Federa- 
lis teismas nubaudė $25 
baptistų kunigą Forrestą 
Schickendanzą už Sovietų 
įžeidimą praeitą vasarą. Jis 
su dvįem sėbrais pikietavo 
sovietinę -ambasadą Wash
ingtone, užsikabinę plaka
tus, kurie vadino Sovietų 
Sąjungą “žmogžudžių kor
poracija.” Kunigo sėbrai 
nubausti po $100. Visi trys 
prisipažino kaltais.

Sofija, Bulgarija.— Įneš
ta sumanymas seimui per
imti i bulgarų valdžios ran
kas radijo ir judamųjų pa
veikslų pramones.

ORAS.-— Būsią lietaus ar 
sniego.

Demonstruodami korėjie
čiai darbininkai ir studentai 
šaukė: “Šalin Jungt. Tautų 
komisiją, tą Amerikos ko
lonistų pastumdėlę! Šalin 
amerikinius imperialistus, 
siekiančius pavergt mūsų 
šalį! Šalin korejiškus ame
rikonų sėbrus!”

Amerikos ir jos korejiškų 
draugų priešai gauna gink
lų, grobdami juos iš ameri
konų sandėlių ir iš policijos 
stočių, kaip rašo ameriki
niai reporteriai.

tą komisiją tautiniams rin
kimams paruošti Korėjoje. 
Sovietų delegatai' sakė, jog 
ta komisija yra su trempi
mas didžiųjų talkininkų su
tarties dėl laikino Korėjos 
tvarkymo ir jos būsimos 
visiškos nepriklausomybės. 
Sovietai todėl visai neįsilei
do tos komisijos į šiaurinę 
Korėjos pusę, kuri yra so
vietinėje globoje.

Sovietai siūlė šių metų 
pradžioje sykiu ištraukti 
visą svetimųjų kariuomenę 
ir leisti . Korėjos .gyvento
jams laisvai išsirinkti val
džią. Amerikonų - anglų 
blokas atmetė šį pasiūlymą.

Pietinė Korėjos pusė turi 
20 . milionų gyventojų, o 
šiaurinė 10 milionų.

skundėsi kongreso komisi
jai dėl ginkluotų jėgų.

Taip skundėsi ir trys kiti 
žemesnieji lakūnų oficie
riai, kurie buvo karo veiks
muose rimtai sužeisti. Jie 
irgi negavo pensijų. Visi 
keturi tvirtina, jog karinė 
valdyba skiria netaksuoja- 
.mas pasitraukimo pensijas 
tiktai reguliariams nuola
tiniams oficieriams, bet ne 
tiems, kurie karo metu bu
vo pakelti į laikinus ofi- 
cierius.

1,000 Graikų Nusmerk- 
ta už Kovą prieš Nacitis

Laisvųjų Graikų-partiza- 
nų radijas pranešė žinią iš 
monarchistų sostinės Athe- 
nų, jog monarchiniai teis
mai nusmerkė sušaudyt 
1,000 civilių graikų už tai, 
kad jiė, ėsą, “neteisingai 
kovojo” prieš nacius oku
pantus karo metu. Tas radi
jas taipgi paskelbė, jog 
partizanai nukovė ir du a- 
merikonus oficierius mo- 
narchistų eilėse, mūšyje 
ties Kalkato.x

Vieno jankio majoro įsa
kymu, monarchistai sušau
dė sužeistą suimtą partiza
ną Krevenleje.

Chicago. — Biržoj vėl 
pasmuko žemyn glūdų ir 
kiaulienos Šerai.

ŽIBALO TRUSTAS ŠAUKIA
NEPRIPAŽINTI ŽYDAMS
VAESTYBĖS PALESTINOJ
Amerikoną Arabiška Žibalinė Kompanija Ketina įdėti Dar 
$500,000,000 Žibalo Traukimui iš Saudi Arabijos

Washington. — Ameriko
nų Arabiškos Žibalo Kom
panijos viršininkai daro di
delį spaudimą Trumano val
džiai, kad jau nereikalautų 
padalinti Palestiną į nepri
klausomas žydų ir arabų 
valstybes. Kompanija bau
gina valdžią, kad jeigu A- 
merika rems žydų valstybės 
įkūrimą Palestinoj, tai Sau
di Arabija ir kiti arabiški 
kraštai gal kenks ameriko
nams traukti žibalą iš jų 
žemių ir neleis pravesti 
vamzdžių žibalui pumpuoti 
iš Saudi Arabijos per kitas

Prez.Beneš Prisaikdino 
Naują Čechoslovakijos 
Ministrų Kabinetą

Praga, vas. 27. — čecho
slovakijos prezidentas Ed
uard Beneš prisiaikdino 
perorganizuotą ministrų 
kabinetą, kurio premjeras 
yra tas pats Klementas 
Gottwald, komunistas. Pre
zidentas nepaisė, kad Ame
rika, Anglija ir Francija iš
vien pasmerkė panaujintą 
kabinetą, girdi, kaip “dikta
torišką”. v

Šis komitetas taipgi su
darytas iš komunistų, so
cialistų, tyijų dešiniųjų par
tijų ir bepartinių žmonių. 
Komunistų spauda atvirai 
kaltino Amerikos ir Angli
jos konsulus kaip šnipų va
dus prieš demokratinę val
džią.

Plieno Darbininkai 
Remia Wallace ą

Bethlehem, Pa. — Įsistei
gė eilinių plieno darbininkų, 
CIO unijistų, komitetai 
remti Wallace’o kandidatū
rą į Jungt. Valstijų prezi
dentus. Prie Wallace ko
miteto Allentowne prisidėjo 
ir Darbo Federacijos unijų 
tarybos sekretorius J. Ruc- 
cio. Panašūs komitetai įsi
kūrė Bethlehem, Harris- 
burge, Chestery, Coatesvil
le, Readinge, Williamsporte 
ir įvairiuose kituose Pa. 
miestuose. ;

i---------------------------------------

Graikijos Monarchistai Žudo 
Daugiau Demokratą

Athenai, Graikija.— Mo
narchistų teismų sprendi
mais, tapo sušaudyti dar 
penki demokratiniai grai
kai, jų tarpe ir buvęs ar
mijos daktaras. Kiti 17 nu
teisti kalėjiman 2 iki 5 me
tų. Mįonarchistai juos nu
kaitino už pritarimą parti
zanams ir už priklausymą 
apsigynimo organizacijoms.

Washington.— Marshallas 
reikalavo dar $570,000,000 
Chinijos valdovui čiang 
KaLšekui.

arabiškas šalis į Vidurže
mio Jūros uostus.

Daran, Saudi Arabija.— 
Amerikonų Arabiška Žibalo 
Kompanija ketino įdėti dar 
500 milionų dolerių kapita
lo išvystymui žibalo trauki
mo iš 450,000 ketvirtainių 
mylių ploto Saudi Arabijo
je. Ta žibalo kompanija, 
tarp kitko, rengiasi pra
vesti 1,075 mylių ilgio plie
ninius vamzdžius žibalui 
varyti iš Saudi Arabijos į 
arabiško Lebano uostą, ry
tiniame gale Viduržemio , 
Jūros.

Minimoji kompanija yra 
susidariusi iš keturių ame
rikinių žibalo kompanijų— 
Texaco, Californijos Stan
dard Oil, New Jersey Stan
dard Oil ir New Yorko 
Standard Oil (Socony).

Jeigu Amerika užgerins / 
arabiškus kraštus prieš žy
dus Palestinoje, tai Ameri- ' 
kine - Arabiška Kompanija 
tikisi išpumpuoti viso iki 25 
biliohų statinių žibalo iš 
Saudi Arabijos. Už žibalo 
versmių naudojimą si kom- •
panija pernai sumokėjo 
$23,000,000 S. Arabijos val
dovui, karaliui Ibnui.

Arabiška kraštų sąjunga 
praeitą savaitę nutarė ne
leisti amerikonam tiesti ži
balinius vamzdžius per ara
bų šalis, jeigu Amerika ne
atmes žadėtos žydų valsty
bės Palestinoje.

Amerikos Nuolaida 
Arabams

Praeitą antradienį Ame
rikos delegatas Jungtinėse 
Tautose, Wąrrenas Austi- 
nas tvirtino, kad Jungt. 
Tautų konstitucija, girdi, 
“neleižia” per prievartą pa
dalinti Palestiną į žydišką 
ir arabišką valstybes.

Pernai lapkrityje gi Ame
rikos atstovai Jungtinių 
Tautų seime ryškiai rėmė 
žydų valstybės įkūrimą Pa
lestinoje, jeigu net reikėtų 
pavartot ginkluotą jėga 
prieš arabus. .

Anglija Pasiuntė Karinį 
Laivą prieš Gvatemalą

London. — Anglija pa
siuntė savo šarvuotlaivį 
Sheffieldą į A n g 1 i škąjį 
Hondurasą, anglų koloniją 
Centralinėje Amerikoje. 
Gretima Guatemalos res
publika, Central. Amerikoj, 
tvirtina, kad anglai neteisė
tai užėmė tą koloniją, ku
rios žemė turėtų priklau
syt Guatemala!. Anglijos 
šarvuotlaivis grūmos gua- 
temaliečiams, kad jie ne
mėgintų prijungt sau tą že
mę.

/

Helsinki, Suomija.—Pra
nešama, jog Soviętai siūlo 
Suomijai padaryti draugiš
kumo ir bendradarbiavimo
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Anglija, Palestina ir Amerika
Pernai vasarą Anglija pareikalavo, kad Jungtinių 

Tautų Asamblėja susirinktų į specialę sesiją ir ap
svarstytų Palestinos klausimą. Sesija įvyko ir išrinko 
komisiją Palestinos reikalo studijavimui. Reguliarė 
Asamblėjos sesija, įvykusi pereįtą rudenį, tos komisijos 
raportą ir rekomendacijas priėmė. Komisija priėjo išva
dos, kad Palestina turi būti padalinta į žydų ir arabų 
valstybes. Komisijos pasiūlytas pasidarė Jungtinių 
Tautų nutarimu. Už pasiūlymą balsavo ir Jungtinių 
Valstijų delegacija.

Viskas, kas beliko, tai nutarimą pravesti gyveniman. 
Bet prieš šį Jungtinių Tautų nutarimą griežtai išstojo 
arabiškos šalys. Pačioje Palestinoje užvirė ginkluota, 
žiauri kova tarpe žydų ir arabų. Anglija pareiškė, kąd 
jinai padalinimui nepritaria ir nedalyvaus Jungtinių 
Tautų nutarimo pravedime gyveniman. Ji tuojau pradė
jo pataikauti arabiškoms šalims ir ieškoti su jomis 
“apsigynimo” sutarčių. Tuo tarpu iš Anglijos ginklai 
pradėjo dideliais kiekiais plaukti arabams. Palestinoje 
anglų ginkluotos jėgos aiškiai atsistojo arabų pusėn.

Iranas, Irakas, Syrija, Trans-Jordanas ir kitos šalys 
pradėjo Amerikai grūmoti atėmimu žibalo koncesijų. 
Dideli Amerikos kapitalistų investmentai į Vidurinių 
Rytų žibalą atsidūrė pavojuje. Mūsų vyriausybė pradėjo 
svyruoti. Kąi Jungtinėse Tautose iškilo klausimas orga
nizavimo karinių jėgų pravedimui nutarimo Palestiną 
padalinti, mūsų vyriausybė pradėjo trauktis atgal. Da
bar Amerikos delegacijos galva p. Austin pareiškė, kad 
penkios didžiosios valstybės turinčios susirinkti ir iš 
naujo apsvarstyti Palestinos klausimą. Paprastoje kal
boje tai reiškia, kad Amerika jau atsižada Palestinos 
padalinimo, už kurį jinai balsavo Asamblėjoje. Taip vi
si supranta Austino pareiškimą, žydai skaito tai smū
giu savo viltims, o arabai džiaugiasi. Trečiosios partijos 
kandidatai Henry Wallace ir sen. Glen Taylor tai skaito 
mūsų vyriausybės parsidavimu arabams už žibalą.

Visas Palestinos reikalas vėl atsidūrė beveik ton pa- 
čion vieton, kurioje jis buvo prieš metus laiko. Tuo tarpu 
joje kasdien kraujas liejasi, įtūžimas tarpe žydų ir ara
bų kasdien kyla. Tai prezidento Trumano ir sekretoriaus 
Marshall klaidingos politikos ir Anglijos valdžios intrigų 
rezultatai.

Ta Pati Koalicija, Tik Be Išdaviką
Čechoslovakijos premjeras Gottwaldas sudarė nau

ją kabinetą ir jo sąstatą pripažino prezidentas Beneš. 
Netenka abejoti, jog ir parlamentas didele balsų daugu
ma naująjį kabinetą patvirtins.

Kadangi Komunistų Partija yra skaitlingiausia ša
lyje partija, tai jinai pasiėmė daugiausia atsakomybės ir 
vietų naujajame kabinete. Bet atstovybes turi ir visos 
kitos partijos, kurios ir pirmiau dalyvavo koalicinėje 
vyriausybėje. Į naująjį kabinetą nebeįeina tik tie kitų 
partijų įvadai, kurie tarnavo reakcijai ir dalyvavo suo
kalbyje prieš vyriausybę.

Tiesa, tas Tabai nepatinka pasaulinei reakcijai. Ame
rikos komercinė spauda ir radijas plūsta ir smerkia nau
jąjį kabinetą. Bet argi jie turi teisę diktuoti, kas turėtų 
būti, o kas neturėtų būti čechoslovakijos valdžioje?

Pabėgėliams Pagalvoti
Dauguma lietuvių pabėgėlių, pasiekusių Ameriką, 

susiduria su duonos užsidirbimo problema. Tai nėra taip 
lengva, kaip gal tūli jų vaizdavosi. Mes tai puikiai žino
me. Tie visi keliai mums puikiai suprantami, nes mes 
jais patys ėjome ir einame.

Reakcijonieriai sušilę darbuojasi juos pasigauti' ir 
įtraukti savo įtakon, padaryti juos darbo žmonių prie
šais, bosų pastumdėliais, ponijos batų laižytojais. Pada
rys klaidą tie, kurie jais pasitikės ir jų patarimų pa
klausys.

Apie tai kiekvienam reikia rimtai pagalvoti. Gavus 
įmonėje darbą, nereikia būti bosų pastumdėliu ir įrankiu 
skriaudimui kitų darbininkų. Kiekvienas privalo tuojau 
įsirašyti unijon. Amerikoje ilgai ir sunkiai kovota, kol 
pasiekta šių dienų darbininkų susiorganizavimo laipsnio. 
Mes puikiai atsimename tuos laikus, kada mes atvykome 
Amerikon. Unijų beveik nebuvo, išnaudojimas ir bosų 
sauvaliavimas buvo neribotas, darbininkas buvo laiko
mas už nieką, už paprastą įrankį įmonės savininko pta- 
lobimui. Dabar kas kita, dabar daug lengviau, dabar vi
sose pramonėse gyvuoja ir veikia darbo unijos. Tik jų 
pagalba galima siektis būklės pagerinimo.

Naujieji ateiviai laimingesni už mus ir‘kitu požiū
riu. Dabar mes turime plačią lietuvių spaudą ir skaitlin
gas lietuvių organizacijas. Kiekvieno pareiga ir apie tai 
pagalvoti. Reikia tą spaudą skaityti ir tose organizacijo
se priklausyti. Dienrašč. Laisvė ir Vilnis nuoširdžiai gina 
visų darbo žmonių reikalus, gins ir naujų ateivių. Tiems 
ateiviams, kurie mėgsta skaityti, šviestis ir kultūrėti, 
tinkamiausia organizacija yra Lietuviįg Litėraidios 
Drąūgija. Jos kuopos gyvtloja. kiekvienoje kolonijoje, 
Naujieji ateiviai tūrėtų ateiti ir įsirašyti.

' Mūsų laikraščiams reikia naujų bendradarbių ir ko-

SAKO, PATS KRISTUS 
PRAKEIKĘS “ŠVENTĄ
JĄ ŽEMĘ”

Jeigu tikėti Pittsburgho 
Lietuvių Žiniomis, tai anais 
senais laikais pats Kristus 
visiškai prakeikė tą žemę, 
kurioje jis gimė ir kurią 
šiandien vadina “Šventąja 
Žeme.” Jos rašo:

Palestina, kuri yra po ang- 
'lų valdžia, kurioje gyvena žy
dai ir arabai, yra panaši ir 
skirtinga nuo šventosios že
mes, apie kurią mes galvoja
me, kuri yra brangi mūsų šir
džiai, kurioje gyveno Jėzus 
Kristus. Jau praėjo 1947 me
tai nuo Kristaus užgimimo. Be 
abejo, per tiek daug laiko tu
rėjo daug kas pasikeisti. Įvy
kių eilė pakeitė jos veidą. Jau 
nekalbant apie laiko injuriją, 
kaip karai, revoliucijos, žemės 
drebėjimai ir panašiai, buvo ir 
žmonių injuriją: žydų, roma
nų, persų, arabų, kryžiuočių, 
Napoleono ir anglų. Ir štai 
Kristaus žodžiai pasakyti Je
ruzalei, “Neliks akmens ant 
akmens,“ daug kartų išsipildė 
šventose Vietose.

Jėzaus žemėj, kuri Jo pa
ties krauju buvo suvilginta, 
dar ir po 2000 metų tebelie- 
jam’as kraujas. Ir Jo prakei
kimas, kritęs ant svetimote
riaujančios tautos, pasiliko ir 
pasiliks iki „pasaulio pabaigos. 
“Dangus ir žemė praeis, bet 
mano žodžiai nepraeis.”

KAS JIEMS AUKOJA?
L. Prušeika dienrašfyj 

Vilnyje rašo:
Marijonų “Draugas“ liepia 

aukauti “Lietuvos laisvinimui“ 
dienos uždarbį.

Perskaičiau tame pačiame 
“Drauge“ surašą asmenų, -ku
rie aukavo vasario 16 d. minė
jime. šimutis, Vaidyla, Grigai
tis nėra aukavę nei penkinės.

Tegul, vadinasi, “durneliai“ 
aukaują, o Tarybos šulai pa
rodys pasišventimą, paimda
mi aukas.
Progresyvėje visuomenė

je, aišku, tokių dalykų ne
būtų. Pas mus, iškilūs gy
vam ir svarbiam reikalui, 
vadovaujantieji a s m e n ys 
aukoja išvien su eiliniais 
žmonėmis. Pas juos ne. Ten 
sakoma: tegu parapijonys 
aukoja; jie tam sutverti, 
juos kunigai taip moko!

Na, parapijonys ir duo
da! O tuo naudojasi socia
listai, kunigai ir bendrai 
klerikalai!

KAIP ARGENTINIEčIAR 
ĮVERTINA MŪSŲ 
SPAtJDĄ

Argentiniečių Vienybėje 
vieria jos bendradarbių ra
šė:

Malonu pažymėti, kad mū
sų tarpe apart gaunamų iš š. 
Amerikos lietuvių demokra
tiškos minties dienraščių, 
laikraščių taipgi gaunamos 
labai įdomios knygos ir kny
gutės.

* Mums moterims, ypatingai 
organizuotoms draugėms, ne
pamainomai yra brangus 
Amerikos Lietuvių Literatū
ros Draugijos Moterų Komi
sijos Leidinys “Salomėja Nė
ris,“ rašytas draugo Venclo
vos. Ši knyga moterų tar
pe yra atydžiai skaitomą ir 
dalinamės jąja nekantriai 
laukdamos eilės, šią knygą 
skaitant su liūdesiu prisime
name netekimą brangios po
etės Salomėjos Nėries, kuri 
pasišventusiai dirbo Lietuvos 
liaudžiai, savo talentinga 
plunksna apdainavo Lietuvos 
laukus, miškus/ jūrą, drąsių
jų didvyrių, žygius ir jų ka
pus, stipindama amžiais ne
išdildomą garbės vainiką sa-

vo kūrybai. ,
Ateityje “Vienybėje“ Mote

rų Skyriuje stengsimės talpin
ti iš minėtos knygutės ištrau
kas, kad visi Argentinoje gy
venantieji galėtų susipažinti 
su mūsų brangios poetės Sa
lomėja Nėris biografiniais 
bruožais.

Mums Argentinoje gyve
nantiems lietuviams ir lietu
vėms yra labai naudinga gau
ti iš mūsų brolių gyvenančių 
Šiaurės Amerikoje naudingas 
mūsų visuomenei knygas, taip 
pat laikraščius “Laisvę,“ “Vil
nį,“ “Liaudies Balsą“ ir ki
tus. Tuomi mes jaučiame, kad 
mūsų broliai gyvenantieji toli 
už Lietuvos sienų paduoda 
mums išsiblaškiusiems Pietų 
Amerikos žemyne brolišką 
ranką padėdami mums eiti 
prie tampresnių ir draugiškes
nių /yyšių tarpusavyj.

ZIMOSIS LIETUVOS
PALEISTI NAUJI 
AGREGATAI

Klaipėda.— “Artojo” mi
neralinių trąšų gamykloje 
paleisti darban nauji agre
gatai. Gamyklos kolektyvas 
paleido eksploatacijon vant- 
rąją sieros rakšties cecho 
eilę. Nauji agregatai buvo 
išbandyti esant pilnam ap<- 
krovimui. Bandymas davė 
gerų rezultatų.

DIDĖJA BALDŲ 
GAMYBA

Kaunas. <JUosio”, “Skrob
lo” ir “Raudonosios žvaigž
dės” baldų fabrikuose pas
tatyta naujos moderniškos 
staklės ir išplėsti cechai, ko 
pasėkoje šie fabrikai dabar 
išleis .žymiai daugiau ir 
aukštesnės kokybės baldų. 
“Raudonosios žvaigždės” 
fabrikas sėkmingai pradėjo 
gaminti meniškus lietuviško 
liaudies stiliaus miegamųjų 
ir kabinetų baldus.

NAUJA KAIMO 
ELĖKTRINĖ .

Rokiškis. — Kamajų že
mės ūkio kooperacijos drau
gijos nariai baigia statyti 
ant šetekšnos upės hidroe
lektrinę. Elektrinė pradės 
dirbti anksti pavasarį. Jos 
srovė teiks energiją žemės 
ūkio draugijos įmonėms ir 
apylinkės valstiečių ūkiams.

“LAIMĖS” PASTATYMAS 
KAIMO SCENOJE

Radviliškis. — Baisoga
los valsčiaus Patiršūnų a- 
pylinkės gyventojai gausiai 
susirinko klube skaitykloje 
pažiūrėti meninės saviveik
los ratelio pirmojo pasta
tymo., Rateliui vadovauja 
valstietis Jonas Pranins-' 
kas. Jau ne kartą ratelis 
pasirodė apylinkės valstie
čiams su liaudies šokiais ir 
dainomis. Dabai; ratelio s da
lyviai pastatė B. Daugu
viečio pjesę “Laimę.” Žiūro
vai šiltai sutiko spektaklį.

MTS Baigė Pasiruošimą 
Pavasario Sėjai

Pasvalys.—Pasvalio MTS 
kolektyvas'vienas pirmųjų 
respublikoje pilnai užbaigė 
pasiruošimą pavasario lau
kų darbam. Visi. MTS trak
toriai pilnai sutvarkyti ir 
paruošti darbui, atidžiai 
patikrinti jų motorai. Pa
siruošę sėjai ir mašinų ark
lių nuomojimo punktai. 
Darbiniai arkliai ir mašinos 
gerame stovyje. Į pagalbą 
valstiečiams n u o m ojimo 
punktai suorganizavo grū
dų valyklą. Jau išvalyta

respondentų, mūsų orgaliižacijbrtiš reikia naujų veikėjų. 
Kiekvienas naujasis ateivis, gerais norais atėjęs, bus vi- 
Sūr šiltai ir draugiškai pasitiktas. Savo darbu jis bei ji 
prisidės prieš palaikymo lietuvybės ir pakėlimo abelnojo 
Amerikos aii’ob žindnių reikalo.

Busimasis Vice-Prezidentas
lace sutiko kandidatuoti 
trečiosios partijos sąrašu 
Jungtinių Valstijų prezi
dento vietai, senatorius

Savo kalba, sakyta vasa
rio 23 d.’per radiją, senato-
rius Glen Taylor atkreipė į 
save visos šalies žmonių dė
mesį.

Kaip žinia, jis apsiėmė 
būti trečiosios partijos kan
didatu šalies vice-preziden- 
to vietai. Senatorius Tay
lor, išvien su 'Henry A. 
Wallace’u, kuris bus kandi
datu prezidento vietai, 
drauge darbuosis net ligi 
lapkričio mėnesio rinkimų.

Kas tas senatorius Glen 
Taylor? Kodėl jis vadina
mas “dainuojančiu kaubo
jum” (Sinking Cowboy)?' 
Kas jį padarė progresyviu? 
Kaip jis žiūri į šių dienų A- 
meriką ?

Paskaitykite.
Senato(rius Glen Taylor 

gimė 11904 m. balandžio 12 
d. Portlando mieste Orego
no valstijoje. Jo tėvas, Plea
sant John Taylor, buvo pro-* 
testantų tikybos ministeris 
ir neužilgo visa šeima per
sikėlė gyventi nedideliame 
Kooksia ’miestelyje Idaho 
valstijoj. Ten Glen’as augo.

Pasiekęs 15 metų jis buvo 
priverstas apleisti nebaigus 
pradžios mokyklos; tėvas 
susirgo, dėl to jaunametis 
sūnus turėjo eiti fabrikai! 
dirbti.

Jis dirbo metalo skardų 
(sheet metai) fabrike, bet 
neilgai. Tuoj jo vyresnysis 
brolis pasikvietė Glen’ą sto
ti į gastroliuojančią aktorių 
grupę. Vaidyboje Glen’as 
išbuvo net 23 metus. Jis 
gastroliavo su grupe akto
rių, vaidinančių vodeviliuo
se, dramoje ir muzikinėse 
komedijose.

Viename miestelyje jis 
susitiko su jauna, dailia te
atro tarnautoja, Dora Pi- 
ke’iūte. Sti ja susituokė ir, 
sudėję abiejų kuklią taupy- 
bą, suorganizavo savo teat
rinę grupę.'

Susituokė jiedu 1931 me
tais, — didžiosios depresi
jos ir nedarbo metais. 
Glen’as tuomet pradėjo gal
voti: kodėl užėjo depresijos 
siaubas? Kas dėl to kaltas?

Jis daug skaitė rimtų 
knygų; jis giliai studijavo. 
Ir surado, jog dėl to viso 
kaltas yra monopolistinis 
kapitalas.

Glen’as pasiryžo jį kovo
ti.

1937 metais Glen Taylor 
ryžosi kandidatuoti į Jung. 
Valstijų kongresą, bet . no
minacijose pralaimėjo. Tuo
met 1940 metais, kuomet 
buvo renkamas senatorius 
vietoje mirusiojo William 
Borah’o, Taylor siekėsi už
imti jo vietą.

Nominacijose jis laimėjo 
daugumą balsų, tačiau rin- 

daugiau kaip 400 tonų grū
dų. Nuomojimo punktų kal
vės padeda valstiečiams re
montuoti žemės ūkio inven
torių.

MTS sudarinėja sutartis 
pavasario laukų darbams. 
Pirmąsias sutartis MTS su
darė su Baškaičiu ir Joniš
kėlio valsčių valstiečiais.

ĘKSKURŠIJA 
Į LENINGRADĄ

Kaunas. — Veterinarijos 
Akademijos studentų eks
kursija išvyko į Leningra
dą. Ekskursantai susipa
žins su Leningrado Veteri
narijos Instituto ir kitų 
mokslo įstaigų moksliniu 
darbu ir studentų gyveni
mu, apžiūrės miesto — did
vyrio įžymiausias vietas, 
aplankys Leningrado teat
rus. Juozas Bulota 
z Vilnius, 
1948 m. vasario meri.

kimuose pralaimėjo 14,000 
balsų. . v

Užgulė antrasis pasauli
nis karas* ir Glen Taylor 
nuvyko Kalifornijon, gavo 
metalo skardų fabrike dar
bą ir ten dirbo.

Taylor priminė spaudos ko- 
i respondentams, kad jis gal 
i sutiktų kandidatuoti vice-

Sen. Glen Taylor 
didatavo senatoriaus vietai. 
Apsižergęs savo numylėtą
jį arklį, jis jodinėjo nuo 
miestelio.į miestelį, nuo so
džiaus iki sodžiaus, visur 
sustodamas ir sakydamas 
žpionėms kalbas. Taip jis 
“padengė visą” valstiją. 
(Idaho valstija teturi tik a- 

ipie pusę milijono gyvento
jų, bet geografiškai ji už
ima 83,888 ketvirtaines my
lias ir kalnuota.)

Tačiau ir tuomet, rinki
mų metu, jis 4,000 balsų 
pralaimėjo!

Glen Taylor ir vėl grįžta 
fabrikan prie savo amato. 
Dirba jis ir ruošiasi seka
miems rinkimams.

• Laimi Rinkimus.
1944 .metais senatorius 

Taylor ir vėl stoja rinki- 
minėn kampanijon — jis' ir 
vėl kandidatuoja Jungtinių 
Valstijų senatoriaus vietai. 
Jo oponentas — senatorius 
D. Worth Clark, izolacinin- 
kas. Na, ir Taylor’as rinki
mus laimi! Jis vyksta 
Jungtinių Valstijų senatan.

Atvykus jam Washingto- 
nan/tūli politkieriai jį ban
do pajuokti, visaip pravar
džiuodami Taylor’ą, bet jis 
to nepaiso!

Neužilgo jis išstoja sena
to rūmuose su viena ir ant
ra kalba. Jo kalbos rimtos, 
gilios, apgalvotos. Jis smer
kia monopolistinį kapitalą,! 
smaugiantį mūsų’ tautą,1 
mūsų kraštą. Jis — prieš, i 
karo kurstytojus. Jis už1 
Jungtines Tautas, už liau
dies interesus.

Senatorius Taylor buvo 
pirmas, išstojęs su kalba 
prieš įsileidimą senatan Mi
ssissippi's Theodoro G. 
Bilbo, aršaus rasisto, kurį 
neužilgo po to pasmaugė 
vėžio liga.

Savo kalboje senatorius 
Tstylor sakė:

“Teisme šiandien yra ne 
ponas Bilbo, bet pats Jung
tinių Valstijų senatas.”

Senatorius,. Taylor prie
šingas 'Trumano doktrinai 
ir Marshall© planui. Jis su
tinka, jog karo nualintoms 
Europos tautoms reikalin
ga medžiaginė pagalba ir ji 
turėtų būti teikiama, bet 
teikiama be jokių politinių 
sąlygų. Jis priešingas rėmi
mui fašistinių vyriausybių 
Graikijoje ir Turkijoje.

Jis priešingas įstatymui, 
pagal kurį būtų verčiami 
Amerikos jauni vyrai stoti 
militarinei treiniruotei.
Jo Pažiūros Į šių Dienų 

Ameriką
Po to, kai Henry A. Wal-

prezidento vietai.
Bet tas pasakymas buvo 

kaž kaip miglotai paleistas 
ir progresyvūs Amerikos 
žmonės vis galvojo, klausda- 
miesi: ar senatorius Taylor 
sutiks kandidatuoti?

Vasario 23 d. senatorius 
Glen Taylor viešai, aiškiai 
ir nedvejojančiai pasakė: 
Sutinku!

“Iš tikrųjų,” sakė « jis, 
“bus labai puiku dalyvauti 
rinkiminėje kampanijoje iš
vien su Henry A. Wallace’u, 
— dalyvauti naujoje parti
joje su visu josios idealiz
mu ir entuziazmu, kuris tu
rės pasireikšti tokioje reto- 

, j e amerikinės politikos pro
goje. Dabar aš jaučiuosi lai
svas kovoti dvi-partinę ko- 

' aliciją (demokratų ir re- 
1 publikonų politikierių ben- 
! dradarbiavimą); būsiu lais
vas kovoti Tafto-Hartley į- 
statymą, verstiną militarin, 
treiniravimo įstatymo pro
jektą, naujo karo ruošimą, 
aukštas kainas, rasinę dis
kriminacija ir civilinių lais
vių smaugimą.”

“Tūli žmonės klausė ma
nęs,- ar aš siekiuos! atmesti 
tūlų grupių teikiamą para

uną (Sen. Taylor čia turi 
galvoje komunistus. — M. 
G.). Kokių grupių? Jeigu 
jūs pradėsite atmesdinėti ir 

| smerkdinėti, kur tuomet jūs 
sustosite? Ar senųjų parti- 

i jų vadai atmes paramą bent 
i kurio asmens, priklausančio 
!Nacionalei Fabrikantu As- 
isociacijai? Aš manau, jog 
j NFA politika ir programa 
! reiškia ekonominę nelaimę 
j Amerikąi. Ar bent kuris 
(demokratų bei republiko- 
nų) politikierius atsisąkys 
nuo paramos, teikiamos 
jam aukštųjų plieno trusto 
mūgnatų?”

Taylor aiškiai pabrėžė, 
kad jis nėra komunistas, 
tačiau jis, kaip ir Wallace, 

i priims talką kiekvieno pa- 
; doraus piliečio, stojančio 
už jų programą.

Sccializuoti Tūlas 
' Pramones

Prieš keletą dienų sen. 
Taylor buvo atvykęs į New 
Yorką ir čia jis kalbėjosi su 
spaudos korespondentais.

Tarp kitko sen. Taylor 
sakė, kad, jo nuomonę, ge
ležinkeliai, angliakasyklos 
ir kitos didžiosios pramonės 
galėtų būti nacionalizuotos 
it tai eitų naudon visam 
kraštui.

Toks žygis nebūtų socia
lizmas, kaip kad Tennessee 
Valley Authority nėra so
cializmas.

Dėl užsieninės politikos, 
sen. Taylor pasakė, jog 
Trumano politika stumia 
mūsų kraštą į naują karą.

Taylor, stoja už draugiš
ką susitarimą ir gyvenimą 
su Tarybų Sąjunga. Bet kas 
gali su tarybine vyriausybe 
susitarti? Ar tie, kurie ją 
nuolat puola? Ne! Tik Hen
ry A. Wallace tai galėtų pa
daryti.

Dėl to Amerikos piliečiai, 
kuriems rūpi taika ir ramy
bė, gerbūvis ir šviesesnis 
rytojus, privalo darbuotis, 
kati Henry A. Wallace bū
tų išrinktas Jungtinių Val
stijų prezidentu, o senato
rius Glen Taylor — vice
prezidentu.

Tokios; trumpai, yra se
natoriaus GlemTaylor’o pa
žiūros į gyvenimą!

M. Galinis.
......... ................ ........ ............ 1
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LIETUVIŠKOS KNYGOS KELIAS
1947 metų gruodžio 8 dieną lietuvių 

tauta pažymėjo žymėtiną jubiliejų — 
pirmosios lietuviškos knygos 400 metų 
sukaktuves. Tai buvo nedidelė knyga, 
Karaliaučiaus universiteto studento, ta
pusio vėliau -pastorium, Martyno Maž
vydo sudarytoji knyga “Catechismusa 
prasty Szadei.” Tai ne tiktai pirmoji 
spausdintoji lietuviška knyga, bet kar
tu ja padėta pradžia kai kurioms meno 
ir mokslo sritims. Jo skyrius “Pygus ir 
trumpas mokslas skaityti ir raschity” 
sudaro pirmąjį lietuvišką elementorių ir 
lietuviškos gramatikos pradžią. Pirmą 
kartą ten atspausdintos dvasiškos gies
mės su gaidomis, taigi, ji sudaro pra
džią lietuviškos muzikinės literatūros. O 
paties Mažvydo eiliuota prakalba “Kni- 
giales paszias byla Lietuvninkump ir 
Szemaicziump” yra pirmasis spausdin
tas lietuviškas eilėraštis.
Brolei, seseris imkiet mani ir skaitikiet, 
Ir tatai skaitidami permanikiet 
Maksla schito tewai jusu trakszdama

[turėti, 
Ale to negaleia ne wenu budu gauti.

—taip rašė to pirmojo eilėraščio auto
rius Mažvydas, iškeldamas spausdintojo 
žodžio reikšmę. Lenkų filologas Safaro- 
vič, nagrinėdamas tą eilėraštį, padarė 
atradimą, paskelbtą 1938 m., kad, pra
dedant trečiąja eilute iš viršaus, skai
tant pirmąsias raides išeina lotyniškai 
parašyta autoriaus vardas ir pavardė: 
MARTINUS MASUIDIUS. Tas parašas 
padarytas akristichu, išsklaido visas abe
jones dėl pirmosios knygos ir pirmojo ei
lėraščio autoriaus. Dabar Mažvydas yra 
neabejotinai pripažintas knygos autorių.

Pirmosios lietuviškos knygos nagrinė- 
tojai pažymi jos sudarytojo ir kitų jos 
autorių demokratines tendencijas, kurių 
tarpe buvo keletas pirmųjų lietuvių lite
ratūros veikėjų, tame tarpe buvo įžymūs 
mokslininkai Papagelionis ir Kulvietis. 
Iš knygos prakalbų matyti, kad jų auto
riai užjautė liaudžiai, kurią tamsoj ir 
vergijoj laikė ponai ir kunigai, reikalavo 
padaryti švietimą liaudžiai prieinamu, o 
ne vien kunigų ir ponų privilegija.

Sunkus ir vargingas buvo lietuviškos 
knygos kelias. Ilgą laiką ji mažai tebuvo 
žinoma ir tebuvo leidžiama Mažojoj Lie
tuvoj, platesniems liaudies sluoksniams 
neprieinama. Katalikų dvasiškija nelei
do Lietuvoj plisti liuteroniškoms kny- 
goms, kurios buvo . leidžiamos Mažojoj 
Lietuvoj. Pirmoji lietuviškoji knyga gi
mė rezultate tos kovos, kuri tais laikais 
vyko tarp protestantizmo įr katalikybės. 
Tik verčiant reikalui kovoti prieš protes
tantizmą, buvo pradėta leisti knygos ir 
pačioj Lietuvoj.' Pirmoji jų buvo 1595 m. 
Vilniuje išleistasis M. Daukšos išvers
tas Katechizmas. Tik 1706 m. išėjo pir
moji pasaulinio turinio knygelė — Ezo
po pasakėčių vertimas, o 1708 m. pirma
sis elementorius. Ligi pat 19-jo amžiaus 
vidurio Lietuvoj išeidavo tik religinio 
turinio knygos su keliom išimtim. Ilgai 
buvo nežinomas ir žymusis lietuvių li
teratūros pradininko Donelaičio kūrinys 
—poema “Metai,” kuri* parašyta apie 
1770 m. ir pirnjią kartą išspausdinta 
1818 m. Karaliaučiuj.

Didesnis pagyvėjimas lietuvių knygos 
ir literatūros gyvenime prasidėjo 19-jo 
amžiaus pradžioj ir vidury. Išėjo liau
dies dainų rinkiniai, Daukanto “Būdas,” 
jau pasireiškė ištisa eilė rašytojų ir po
etų, kaip Strazdelis, Poška, Stanevičia, 
Valančius ir k. Energingas literatūros 
veikėjas Laurynas Ivinskis pradėjo leis
ti savo kalendorius, kurie greit įgijo di
delį populiarumą. Mažojoj Lietuvoj jau 
ėjo lietuviški laikraščiai. Buvo keliamas 
sumanymas ir pačioj Lietuvoj lietuvišką 
laikraštį išleisti. Nepaliko be įtakos ir 
tas demokratinis judėjimas ir tie pro
testo balsai prieš baudžiavą, kuris reiš
kėsi tuomet Rusijoje. Protestas prieš po
nus, kuriem “sukalta daugel plieno” 
skambėjo Strazdelio dainose, užuojauta 
lietuviui — baudžiauninkui reiškėsi Poš
kos poemoj. Dar nežymiai, bet jau bu-

vo bepradedanti reikštis toji ideologinė 
kova tarp pažangos' ir reakcijos, kuri vė
liau taip ryškiai išbujojo.

Tačiau lietuvių knygą ir literatūrą 
ištiko carizmo suduotasis sunkus smū
gis — spaudos draudimas. “Caro vyriau
sybė stengėsi pasmaugti bet kokį tauti- 

' nės ' kultūros pasireiškimą, vykdė pri
verstinio nerusų tautybių ‘rusinimo’ po
litiką. Carizmas buvo nerusų tautų bu
delis ir kankintojas” (“VKP(b) istorija. 
Trumpasis kursas.” Psl. 6). Vykdyda
ma tą politiką, caro valdžia po 1863-64 
mm. sukilimo uždraudė lietuvių spaudą 
ir stengėsi išnaikinti lietuvių tautinę Są
monę.

Dėl teisės spausdinti knygas lietuvių 
kalboje, kilo atkakli kova, kuri buvo lie
tuvių tautos išvaduojamosios kovos dali
mi. Geriausiu lietuvių tautos sąjunginin
ku toj kovoj buvo rusų tauta, kuri taip 
pat vilko carizmo jungą, bet jos pažan
giosios jėgos jau kilo kovai prieš carinę 
viešpatystę. Žymūs rusų mokslininkai 
profesoriai Fortunatovas, Šachmatovas, 
Sreznevskis, Grotas, Volteris ir k. visaip 
padėjo lietuvių knygai pralaužti draudi
mo užtvaras. Su tų mokslininkų pagalba 

buvo išleista eilė lietuviškų knygų, ku
rios buvo leidžiamos Rusijos Mokslų 
Akademijos ir Kazanės Universiteto. 
1877 m. P. Vileišiui pasisekė Peterbur
ge išleisti keletą populiaraus mokslo kny
gelių.

Rusų revoliucinio judėjimo įtakoj 
Maskvos universiteto studentų lietuvių 
grupė (Basanavičius, Pietaris ir k.) pa
sidarė žymiu tautinės — išvaduojamo
sios kovos branduoliu. Iš jos kilo suma
nymas leisti Didžiajai Lietuvai skirtus 
laikraščius, kuriais buvo “Aušra,” “Var
pas” ir k. Prasidėjo naujos lietuvių lite
ratūros augimas. 19-jo amžiaus pabaigo
je pasirodė ir lietuvių darbininkų spau
da, ėjusi Anglijoj ir Amerikoj (“Darbi
ninkų Balsas,” “Rankpelnis” ir k.). Pra
sidėjo užuomazga lietuvių proletarinės, 
revoliucinės literatūros. Tais laikais sa
vo pirmuosius žingsnius pradėjo V. Kap- 
sukas-Mickevičius, paskui žymusis revo
liucijos veikėjas.

Revoliucinės socialdemokratijos vado
vaujamas Rusijos darbininkų klasės re
voliucinis judėjimas privertė carizmą 
padaryti nuolaidų. Viena tokių nuolaidų 
buvo lietuvių spaudos draudimo panai
kinimas 1904 m. Tiktai nuo to laiko lie-
tuvių spauda ir knyga galėjo plačiau 
liaudy paplisti. 1905 m. įvykiai, sujudi
nę liaudies mases, atnešė į Lietuvos liau
dį revoliucines idėjas, skatinusias į ko
vą prieš carizmą, kurią vykdė rusų tau
ta kartu su visomis caro Rusijos tauto
mis. Visa tai liudija apie dabartinės lie
tuvių literatūros jaunystę, kuri įgavo 
minimalias savo vystymui sąlygas tik 
1904 m. Tai viena iš tų specifinių sąly
gų ir sunkumų, kurių apystovėse vyko 
politinis ir kultūrinis lietuvių tautos vys
tymasis.

Tenka pažymėti, kad dėka rusų tautos 
ir kitų Rusijos tautų revoliucinės kovos, 
kuri ėjo bolševikų partijai vadovaujant, 
lietuvių, tauta ne tik išliko gyva, bet ir 
galėjo kelti savo kultūrą. Didžioji Spalio 
Socialistinė Revoliucija atnešė-visišką iš
vadavimą caro Rusijos tautoms, tame 

t tarpe ir lietuvių tautai. Tuo tarpu toji 
dalis lietuvių tautos, kuri, pateko į 
vokiečių -valdžią Rytprūsiuose, vi
siškai išnyko. Ji buvo sistematingai su
vokietinama, b liekanos, kurios dar iš
laikė savo tautinius požymius, buvo vi
siškai išblaškytos, ir dabar jų nė ženk
lo neliko.

Valdžią Lietuvoj užgrobus buržuazijai, 
kultūrinis gyvenimas negalėjo tinkamai 
išsivystyti, o pažangioji kultūra buvo 
smarkiai persekiojama. Lietuviškoji bur
žuazija nebuvo susirūpinusi plačiai pa
skleisti kultūros laimėjimus liaudies ma
sėse. Fašistiniai valdovai, reakcinė dva
siškija ir reakcinė spauda dąrė viską pa
žangiajai minčiai užgniaužtu Ypatingai 
žiauriai buvo persekiojama darbininkų 
spauda. Buržuazija stengėsi mokyklą, li

teratūrą, spaudą, teatrą ir visas kultūros 
įstaigas paversti tamsinimo (obskuran- 
tizmo) židiniais. Tas reakcininkų darbas 
padarė didelę žalą, tačiau jis nepajėgė 
visai sužaloti ir palaužti, liaudies sielą. 
Juo labiau siautė reakcija, juo labiau 
stiprėjo, pasipriešinimas ir kilo neapy
kanta juodajai reakcijai ir fašistiniams 
pavergėjams, tuo labiau įsiliepsnojo bol
ševikų partijos vadovaujamos darbinin
kų klasės kova, tuo labiau pažangioji in-
teligentijos dalis kovojo' prieš liaudies
dvasinį pavergimą.' Vadovaujantieji ra-
šytojai, išskyrus menkas išimtis, pasili
ko ištikimi tikriems savo liaudies intere
sams, ir nenuėjo tarnauti fašistams. Žy
mi rašytojų grupė, jų tarpe Liudas Gira, 
Salomėja Nėris, Petras Cvirka, A. Ven
clova, K. Korsakas, J. Šimkus ir k. jau 
tada dalinai arba visiškai perėjo į anti
fašistines pozicijas^ įsitikinę, kad tai vie
nintelis kelias išvesti, lietuvių tautą iš 
tos klampynės, kurion ją įstūmė buržu
azija ir klūikiapročiai fašistiniai vadei
vos. '

Buržuazinis viešpatavimas per 20 me
tų atnešė lietuvių tautai didelį* nuostolį, 
jei atsižvelgti į tai, ką buvo galima pa
daryti per tą laiką laisvo lietuvių tautos 
kultūros vystymo sąlygose. Palyginę lai
mėjimas kitų Tarybų Sąjungos tautų, 
kėlusių savo kultūrą laisvose tarbinėse 
sąlygose, galime suprasti, kokiu stab
džiu buvo buržuazinė valdžia.

Tiktai įkūrus tarybinę santvarką, tik
tai Tarybų Lietuvoj vyksta spartus augi
mas lietuvių kultūros, tautinės savo for
ma, socialistinės savo turiniu. Šiandien 
lietuvių tauta gali didžiuotis nepapras
tais laimėjimais visose kultūros gyveni
mo, mokslo ir meno srityse.

Plačiausios galimybės atsivėrė lietu
viškai knygai augti ir plisti. Savo 400 
metų sukaktuvės lietuviškoji knyga su
laukia kaip tikras triumfatorius. Nema
tyti, milžiniški pasidarė knygų tiražai. 
Tarybiniais 1940-41 metais, kai spaus
tuvės buvo sveikos ir dirbo pilnu tempu, 
bendrasis knygų tiražas Lietuvoj pasie
kė 8 milijonų egzempliorių. Nuo išvada
vimo 1944 m. ligi šiol knygų išleista 
daugiau 12 milijonų egzempliorių. Taigi, 
viso tarybiniais metais išleista daugiau 
kaip 20 milijonų egzempliorių.

Buržuazinėj Lietuvoj knygų tiražas 
būdavo 1-3 tūkstančiai egzempliorių, o 
eilėraščių rinkiniai išeidavo vos 500-800 
egz. tiražu. Dabargi paprastas knygų' ti
ražas 8-10 tūkstančių, o dažnai ir dau
giau. Pav. T. Tilvyčio poema “Dičius,” 
kuri ryškiai atvaizduoja buržuazinės vir
šūnės supuvimą, 1934 m. buvo išleista 1,- 
2Q0 egz. tiražu, o 1947 m. ji naujai iš
leista 10,200 egz. tiražu. Rašytoja Že
maitė (1846-1921 m.) buvo ignoruoja
ma buržuazinėj Lietuvoj. Tik su dideliu 
vargu, privatinėmis lėšomis buvo išleis
tas jos vienintelis, toli ' gražu nepilnas, 
raštų rinkinys. O bendrasis tiražas Že
maitės raštų, išėjusių 1946-47,m.m., ra
šytojos gimimo 100 metinių proga, pa
siekė 75,000 -egzempliorių tiražo. Tai 
daugiau, negu viso buvo išleista Žemai- 
tės raštų Lietuvoj per 50 m., nuo 1894 
m., kada ji pradėjo rašyti. O dabar ati
duodamas į spaudą pilnas Žemaitės raš
tų rinkinys.

Ne tiktai kiekybe, bet ir kokybe, savo 
ideologiniu lygiu . pasižymi dabar lietu
vių literatūra. Buržuazinėj Lietuvoj 
knyga buvo pelno ir spekuliacijos objek
tu. Buvo spekuliuojama ir žemais skaity
tojų pojūčiais, leidėjai taikydavos prie pi
giausio skonio, kad tik galėtų uždirbti. 
Besivaikant pelno buvo leidžiami ne tiki 
žemos vertės, bet Jr moralinį pakrikimą, 
skatiną, tiesiog pornografiniai leidiniai. 
Iš kitos pusės sistematinis liaudies są
monės apnuodijimas buvo varomas per 
fašistinę ir klerikalinę literatūrą.

Tokios rūšies literatūra neturi ir ne-! 
gali turėti vietos Tarybų Lietuvoj. So
cialistinėj valstybėj kiekviena knyga,; 
kiekvienas puslapis turi būti ginklu ko
voj dėl pažangos, dėl darbo žmonių idėji
nio lygio pakėlimo ir sustiprinimo. Bur
žuazinėj Lietuvoj už marksistinės lite-į 
ratūros skaitymą ir platinimą gręsė ka
lėjimas. Dabar marksizmo-leninizmo klą-j 
sikų kūriniai yra liaudžiai plačiausiai 
prieinami. Lietuvių kalba išleistasis pir
masis tomas Lenino raštų sutrumpinto-i 
sios laidos, J. Stalino knyga “Leninizmo 
klausimai,” “VKP(b) istorijos trumpa
sis kursas,” paruošti spaudai keli tomai ! 
Lenino ir Stalino raštų pilnojo rinkinio, i 
eilė Markso ir Engelso kūrinių.

Tiktai tarybų valdžios metais lietuvių ■ 
tauta galėjo taip plačiai susipažinti su i 
savo klasikų kūriniais. Donelaičio, Poš
kos, Valančiaus,' Maironio, Žemaitės,! 
Lazdynų Pelėdos, Vaižganto, Bitės-Peč-

kauskaitės, Janonio, Biliūno, Cvirkos, R. 
Sruogos, Vienuolio, Putino-Mykolaičio ir 
k. geriausių rašytojų knygos išeina dide
liais tiražais. Iškeliami užmirštieji pa
žangūs rašytojai, kaip Jovaras, Guraus- 
kis, Regratis. Buržuazinėj Lietuvoj per 
20 metų nepajėgta išleisti pilno lietuvių 
kalbos žodyno. Tarybinėj santvarkoj per 
trumpą laiką paruoštas ir išleistas jau 
II tomas pilnojo žodyno.

Auga naujoji tarybinė lietuvių litera
tūra. Žymiu įnašu į ją buvo į Tarybų Są
jungos gilumą pasityaukusių rašytojų 
kūriniai iš Tėvynės karo metų. Juose at-' 
sispindėjo gili tėvynės meilė, nepalaužia
ma tarybinio žmogaus ištvermė ir jo pa-

• triotizmas, neapykanta priešui. Respu
bliką išvadavus, lietuvių rašytojai savo 
eilėraščiuose, poemose, scenos veikaluo
se, apysakose atvaizduoja vokiškųjų gro
bikų siautimą Lietuvoj, krašto atstaty
mo darbą, naują tarybinį žmogų, kuris 
gimsta mūsų jaunoj tarybinėj respubli
koj, kovodamas už liaudies reikalus, 
reikšdamas kūrybinį entuziazmą. Svar
biu, skatinančiu veiksniu mūsų literatū
ros aktyvumui- ir jos ideologiniam lygiui 
pakelti buvo VKP(b) Centro Komiteto 
nutarimas dėl žurnalų “Zvezda” ir “Le
ningradas,” kurio svarstymas Lietuvos 
tarybinių rašytojų Sąjungos plenume 
sudarė stambų posūkį mūsų literatūros 
tolimesniame vystymosi kely. Dar toli 
gražu tebėra neišspręstas stovįs prieš 
mūsų rašytojus uždavinys sukurti tikrai, 
gilius, aukšto meniško lygio kūrinius, 
kurie atitiktų mūsų gyvenamą didingą 
stalininę epochą ir atvaizduotų didžiuo
sius mūsų laikų įvykius. Ypač daug teks 
pasidarbuoti meninės prozos srityje, ku
ri yra labiausiai plačioms liaudies ma
sėms prieinama. O lig šiol deja spaudo
je dar labai mažai tėra pasirodę apysa
kų aktualiom šių laikų terųom, o šiuolai
kinio romano dar kaip ir neturim. Taigi, 
dideli uždaviniai stovi prieš mūsų rašy
tojus.

Tarybinė santvarka atvėrė lietuvių 
tautai plačias galimybes susipažinti su 
klasiškąja rusų ir kitų tarybinių tautų 
literatūra. Puškino, Lermontovo, Gogo- 

(Tąsa ant 4 puslapio)

J. TARNAUSKAS ‘ »
Pirmasis Lietuvos Kom
pozitorių Suvažiavimas

Sausio mėnesio pabaigoje, po savaitę 
užtrukusio darbo, Vilniuje pasibaigė 
pirmasis Tarybų Lietuvos kompozitorių 
suvažiavimas.

Suvažiavimo dalyviai apsvarstė Lietu
vos TSR tarybinių kompozitorių sąjun
gos veiklą ir nustatė tolimesnius kelius 
respublikos muzikiniam menui pakelti.

Smulkų Lietuvos kompozitorių darbo 
analizą padarė kalbėdamas suvažiavime 
Lietuvos TSR Meno Reikalų Valdybos 
viršininkas J. Banaitis. Jis pažymėjo, 
kad Lietuvos muzikinė kultūra tarybinės 
valdžios metais pasiekė žymių laimėjimų. 
Sukurta visa eilė muzikos kūrinių, giliai 
persunktų tarybiniu patriotizmu, išreiš
kiančiu didelę meilę socialistinei tėvynei. 
Koncertų programose paskutiniuoju 
metu tvirtą vietą užėmė “Kantata apie 
Staliną,” kurią parašė nusipelnęs Lie
tuvos TSR meno veikėjas kompozitorius 
Tallat - Kelpša, nusipelniusio meno vei
kėjo A. Klenickio kūrinys “Marytė Mel- 

, nikaitė,” nusipelniusio meno veikėjo 
kompozitoriais J. Gruodžio simfoninės 
variacijos liaudies temomis, kompozito
riaus Dvariono simfonija, kompozitorių 
Vainiūno, Dvariono koncertai ir visa ei
lė kitų aukštai meniškų muzikinių kūri
nių. •

Suvažiavimas išrinko respublikos ta
rybinių kompozitorių Sąjungos valdybą. 
Valdybos pirmininku išrinktas nusipel
nęs meno veikėjas kompozitorius Tallat- 
Kelpša, atsakom inguoju sekretoriumi 
meno veikėjas A. Klenickis.» Į valdybą 
nariais įėjo kompozitoriai: K. Galkaus- 
kas, A. Račiūnas, S. Vainiūnas, K. Ka- 
veckaa ir J. Švedas.

Suvažiavime aktyviai dalyvavo Mask
vos, Baltarusijos ir Latvijos kompozito
riai. Suvažiavimas gavo sveikinimus iš 
Armėnijos, Estijos, Karelijos-Suomijos 
ir kitų broliškųjų respublikų meno vei
kėjų.

Suvažiavįmo metu Vilniaus Valstybi
nėje Filharmonijoje sū dideliu pasiseki
mu praėjo lietuviškosios muzikos savai
tė, dalyvaujant žymiausiems Lietuvos 
kompozitoriąms. Šiuose koncertuose at
silankė tūkstančiai sostinės darbo žmo
nių. X - ’ x

Vilnius
1948 m. vasario mėn.

New Haven, Conn.
Visko Po Biski

Pas mus darbai pradėjo laips
niškai mažėti. Dauguma dirb
tuvių jau dirba tik po 4 die
nas j savaitę. Ypatingai los 
dirbtuvės, kur darbininkui yra 
neorganizuoti. Gi pas mus to
kių dirbtuvių yra dauguma. Da
bar darbininkai mato savo klai
dą, kurie pirmiau nenorėjo vie
nybės.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 32 kuopos narių didelis 
skaičius jau pasimokėjo duokles 
už šiuos metus. Patartina tiem, 
kurie dar nepasimokėjo, kad 
iki balandžio mėnesio ir jie pa- 
simokėtų.

LLD 32 kp. rengia vakarienę, 
kuri įvyks sekmadienį, kovo 7 
d., 4 vai. po pietų, Lietuvių 
svetainėje, 243 Front St. Tikie- 
to kaina $2. Po vakarienei bus 
šokiai prie geros muzikos. Vi
sus ir visas kviečia atsilanky- ' 
ti.

Geras dalykas, kad kada tik 
nueini į Lietuvių Kliubą, ta! 
visada ant stalo randi Laisvę ir 
Vilnį. Skaitant tuos dienraš
čius daug žinių randi iš viso pa
saulio ir ypatingai daug raštų 
apie Lietuvą. Ypatingai svarbių 
laiškų telpa iš Lietuvos. Labai 
•būtų gerai, kad L. N. Bendro
vė užsisakytų dienraštį Laisvę, 
tai nereikėtų perskaičius nešti 
į kliubą iš namų.

Gražiai sugyvena lietuvių 
draugijos, tai Lietuvių Bendro
vė, Didžiojo Lietuvos Kuni- 
gaikščio Vytauto Pašalpos 
Draugija, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 16 kuopa, Lietu
vių Literatūros Draugijos'32 
kuopa, M. Lietuvių Draugija ir 
Apšvietos Draugija. Jos visos 
turi susirinkimus 243 Front St., 
gyvena po vienu stogu, gražiai 
sugyvena ir viena kitai pade
da. J. S. K.

Lawrence, Mass.
Susitikau su draugais Garlo- 

nais. Pasikalbėjus užklausiau, 
kaip einasi jų dukrai, kuri gy
vena Kalifornijoje. Jie links
mai atsakė, kad Biruta jau su
silaukė dukters, kuriai vardas 
Jannan Giry. Taip pat čia 
padavė nuo žento, daktaro 
laišką, kuriame rašo apie gerą 
sveikatą dukters ir anūkės.

Na, ir draugai Garlonai sa
ko, kad atsiminimui sulaukimo 
anūkės, tai užrašyk mums 
Lietuvių Kultūrinio Namo' Še
rą už $25 ant mano anūkės 
Hofmaniūtės vardo, tai kaip 
ji užaugs, tai turės gerą pri- , 
siminimą. Tai gražus Garlo- 
nų pasielgimas. Ir kiti drau
gai taip turėtų padaryti.

Pastebėjau dienraštyje Vil
nyje, lead draugai chicagiečiai 
pusėtinai pradėjo smarkiai 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
vajų už naujus narius, na, 
ir į lenktynes šaukia mūsų ap?' 
skritį.

Ką padarysi, kad jie toki, 
drąsūs! Na, draugai chicagie
čiai, jūs turėsite gerai papra
kaituoti, jeigu norėsite Mass, 
valstijos LLD 7-tą apskritį ap
lenkti naujų narių gavime. Aš 
pasirengiau gerai pasidarbuo
ti, kad pralenkti naujų na
rių gavime ne vien Chicagą, '' 
bet if Brook lyną. Aš jau tu
riu gavęs 4 naujus narius, tas 
parodo, kad mes kalbame ne 
žodžiais, bet darbais.

Tai tik pradžia dar mano 
darbo, o kur kiti gabūs Law- 
renco draugai ir draugės? Jie 
atsilieps! O kur kiti mūsų
miestai,? Jie taipgi ruošiasi
į darbą. Na, gero pasisekimo 
naujų narių gavime į Lietuvių 7 
Literatūros Draugiją!

S. PenkaUskas.

Washington. — Kongres- 
manų komitetas užgyrė $5,- 
700,000,000 paramos vaka
rinei Europai per metus, 
pagal Marshallo planą.

3 pusi.—Laisve (Liberty, 
Lith. Daily)

šešt., Vasar. 28, 1948



PASKUTINIS CARAS
-10^.47- •* (Istorine Apysaka) ★ —ns

Paraše Justas Paleckis
(Tąsa)

— Jūsų didenybe, — kalbėjo užbaig
damas Biukenenas, — aš žinau, kad pa
siuntinys neturi teisės taip kalbėti su* 
monarchu, ir man reikėjo didelės drą
sos tai padalyti. Bet pasiteisindamas 
galiu pasakyti, kad dariau tai vaduoda- 
mosi tik ištikimybe jūsų didenybei ir 
imperatorienei. Jei aš matyčiau draugą, 
einantį naktį takū, kuris baigiasi bedug
ne, aš laikyčiau savo pareiga perspėti 
apie pavojų. Ir ar ne mano pareiga per
spėti jūsų didenybę apie bedugnę, kuri 
guli prieš jus? Viešpatie, prieš jus du 
keliai. Vienas veda į laimėjimą ir gar
bingą taiką, antras į revoliuciją ir pra
žūtį. Maldauju jūsų didenybę pasirinkti 
pirmąjį kelią. Juo eidamas jūs galėsit 
užtikrinti savo kraštui jo didžiųjų už
davinių įvykdymą, o sau galingiausio 
Europos valdovo padėtį. Ir, svarbiausia, 
jūs užtikrinsit saugumą tų, kurie jums 
taip brangūs, ir jums neteks dėl jų likU 
mo abejoti.

Carą tie atviri žodžiai, matyt, giliai 
sujaudino. Atsisveikindamas jis karštai 
paspaudė Biukeneno ranką, tardamas:

— Ačiū jums, ser Džordž.
Tačiau Anglijos pasiuntinys matė pu

siau praviras duris į gretimą kambarį 
ir jautė, kad čia yra dar trečias asmuo, 
kuris nematomas klausosi jų kalbos. Jis 
neabejojo, kad tas tretysis, tai carienė 
Aleksandra.

Ir dar vienas visai netikėtas perspė
jimas. Vasario pradžioj 1 Rusijos pa
siuntinį Stokholme kreipėsi Bulgarijos 
atstovybės. Berlyne narys Rizovas. Jis 
pasiūlė Rusijai susitaikyti -su Vokietija 
ir gana gerom sąlygom:- Rusija gautų 
Turkijos sąsiaurius, vokiečiai išeitų iš 
Lenkijos. Matydamas, kad Rusijos pa
siuntinys neigiamai nusistatęs, Rizovas 
pareiškė: “Aš matau, kad jūs nesutin- 
kat, bet už mėnesio, daugiausia už pus
antro, .susilauksit tokių įvykių, po kurių. 
Rusija bus labiau linkusi tartis.”

O
Atvykęs po Rasputino nužudymo į 

Carskoje Selo, caras jau beveik du mėne
sius čia gyveno, nesiskirdamas su šeimy
na, jausdamos! laimingiausias idiliškoj 
savųjų aplinkumoj. Kartą į savaitę rū
muos buvo daromi kino seansai, kuriem 
filmas parinkdavo caraičio Aleksiejaus 
auklėtojas Žiljaras. Paprastai į tuos se
ansus kviesdavo caraitis Aleksiejus, ir 
kino žiūrėti susirinkdavo caras, carienė, 
Aleksiejus, visos keturios dukterys, rū
mų panos, auklėtojai ir kiti artimiausi 
žmonės.

Sekmadienį, vasario 19 d. po pamal
dų, atsisveikindamas su rūmų komendan
tu Vojeikovu, caras jį Aleksiejaus vardu 
pakvietė 5 valandai žiūrėti kino. Šį kar
tą, be paprastos kronikos su caro para
dais- ir šeimyninėm grupėm, buvo rodo
ma filmą iš prancūzų, didžiosios revoliu
cijos “Madam Diubari.” Su šiurpu žiū
rėjo caro šeima į revoliucijos žiaurumus, 
į paskutinį karalių Liudviką XVI ir ka
ralienę Mariją Antuanetę, į liaudies 
teismą, teisiantį prancūzų aristokratus 
ir karaliaus meilužę Diubari, į giljotiną, 
kertančią jų galvas, į šėlstantį revoliu
cijos demoną Robespjerą.

Susimąstęs ėjo iš to seanso caras Mi
kalojus, kurį į kabinetą palydėjo gen. 
Vojeikovas. Pakeliui caras tarė Vojei
kovu i, kad jis pasiryžęs važiuoti į vy
riausiąją karo vado stovyklą Mogiliovan. 
Iš Krimo atvykęs štabo viršininkas gen. 
Aleksėjevas ir norįs pasikalbėti kai ku
riais svarbiais klausimais. Vojeikovas 
pareiškė nuomonę, kad gera būtų carui 
likti arti Petrapilio. Caras atsakė, kad 
Protopopovas ' užtikrinąs Petrapilio ra
mumą ir nieko ypatingo negalį įvykti. 
Atkalbinėjo carą nuo važiavimo į Mogi
liovą. ir rūmų ministeris Frederiksas. 
Bet caras vistiek nutarė važiuoti, visiš
kai pasitikėjęs Protopopovo įtikinėji
mais. Užuot ieškojęs, Biukeneno patari
mu, visuomenės ir tautos pasitikėjimo, 
caras pasitikėjo Protopopovo kulkosvy
džiais.

Matyt, carą į frontą traukė ir noras 
išaiškinti karo vadovybės nusistatymą 
dėl santykių su Dūma. Iš vienos pusės 
carui buvo patariama susitarti su Dū

ma, o kiti patarimai buvo priešingi — 
. paleisti Dūmą ir paskelbti griežtą dikta
tūrą. Atkaklus įsitikinimas, kad jis turi 
sūnui palikti tokią pat vien valdybės 'san
tvarką, kokią paveldėjo iš tėvo, vis tebe
darė didžiausią įtaką jo žygiam. Ir juo 
didesnis spaudimas, juo griežčiau jis no
rėjo tą nusistatymą atlaikyti. Todėl ma
lonus jam buvo kiekvienas, kuris tokios 
pat nuomonės laikėsi. Bet ir artimiau- 
siem caro žmonėm pasireiškus už susiar
tinimą su visuomene, tų caro vienvaldy- 
bės absoliučių rėmėjų ratęlis aplink carą 
darėsi vis siauresnis.

Caras nuolat prisiminė 1905 metus, 
kada padėtis buvo daug sunkesnė, kraš
tas buvo visuotino streiko apimtas, ca
ras iš savo rūmų išvykti negalėjo. Ir ta
da artimiausi žmonės, net Mikalojus Ni- 
kolajevičius ragino nusileisti ir duoti 
manifestą, konstituciją, Dūmą. Jis pas
kui negalėjo dovanoti sau už tą silpnu
mą, kad jis sutiko pasirašyti Vittės pa
kištą spalių 17 d. manifestą. Dabar jis 
bijojo pakartoti panašią klaidą. Tuo la
biau, kad padėtis dabar visai kita, jokio 
pavojaus nematyt, vieni gąsdinimai. Juk 
jis milžiniškos ir ištikimos kariuomenes 
vyriausias vadas!

Visa Rusija rami, o jei Petrapilio mi
nia ims triukšmauti, kulkosvydžiai ir 
pora šimtinių kazokų viską sutvarkys. 
Ne, jis nepasiduos panikai ir neklausys 

,visų tų Dūmos pirmininkų, savo giminių 
ir pasiuntinių perspėjimų!

(Bus daugiau)

LIETUVIŠKOS KNYGOS KELIAS
(Tąscunuo 3-čio pus.)

lio, Turgenevo, Levo ‘Tolstojaus, A. Če
chovo, M. Gorkio, Majakovskio, A. Tols
tojaus, Šolochovo, Erenburgo, Samedo 
Vurguno, Leonidzės, Ašoto Graši, Jan
kes Kupalos, Rainio, Lacio kūriniai pasi
darė artimi ir brangūs lietuvių tautai. 
Pirmą kartą lietuvių kalba išėjo A. Ven
clovos išversta A. Puškino poema “Eu
genijus Onieginas.” Taip pat sistematiš- 
kai leidžiami geriausi kūriniai iš pasau
linės literatūros.

Dabar lietuvių literatūra yra pilnatei
sis daugiatautės tarybinės literatūros 
narys. Buržuazinės Lietuvos laikais bū
davo retenybe, jei pasisekdavo išversti ir 
išleisti kokį lietuvišką kūrinį kuria nors 
užsienio kalba, bet ir tai būdavo daroma 
pelno sumetimais, o ne dėl susidomėjimo 
mūsų literatūra. Dabar prieš lietuvius 
rašytojus yra atviras platus kelias. Kiek
vienas talentingas mūsų rašytojų 
kūrinys su džiaugsmu sutinkamas 
visų tarybinių tautų ir pasidaro jų ben
dru turtu. Daugelio mūsų rašytojų var
dai plačiai žinomi visoj plačiojoj Tary
bų Sąjungoj. Jų kūriniai spausdinami 
žurnaluose, laikraščiuose, skaitomi per 
radiją. Rusų kalba išėjo Donelaičio poe
ma “Metai.” Karo metu Maskvoj rusų' 
kalba buvo išleisti rinkiniai ‘‘Gyvoji Lie
tuva” ir “Ties mėlynuoju Nemunu,” L.. 
Giros, S. Nėries, P. Cvirkos, K. Korsa
ko, A. Venclovos, K. Mieželaičio ir k. kū
riniai. Poetas Tichonovas išvertė “Anyk
ščių šilelį.” Verčiami rusų kalbon Žemai
tės, Maironio, Putino-Mykolaičio ir k. 
rašytojų kūriniai, ruošiama lietuvių li
teratūros antologija. P. Cvirkos apysaka 
“Lakštingala” įėjo į rusų chrestomatiją 
ir ją žino visos Tarybų Sąjungos moki
niai. Netrukus Maskvoj įvyks lietuvių 
literatūros dekada. Taip pat vyksta pa
sikeitimas vertimais su Ukrainos, Bal
tarusijos, Latvijos, Estijos, Gruzijos, 
Armėnijos, Azerbaidžano, Kirgizijos ir 
k., tarybinių respublikų literatūromis. 
Geriausi lietuvių ir;kitų tarybinių tautų 
rašytojų kūriniai yra verčiami [ užsienio 
kalbas, ir per tarybinę literatūrą išeina 
į pasaulinę areną. Didžiu lietuvių lite
ratūros pagerbimu buvo Stalino premi- 

■ jos suteikimas mūsų didžiajai liaudies 
poetei Salomėjai Nėris.

Ilgas ir sunkus buvo lietuvių literatū
ros' kelias nuo “Catechismusa prasty 
Szadei” ligi Stalino Konstitucijos, kurios' 
pagrindu vystosi lietuvių tautos kelias. 
Bet dabar lietuvių literatūra yra išėjusi 
į tikrą ir tięsų tarybinį kelią. Lietuvių 
literatūra po LeninorStalino vėliava ta
po tikru švyturiu savo liaudžiai, jos kel
rodžiu į šviesią ateitį.

NEWARK, N. J.
IŠ SIETYNO VEIKLOS
Labai daug- pakenkė šitas 

didysis sniegas šią žiemą. Čia 
tiek prisnigo, kad negalima 
nei vaikščiot, kaip reikia, nei 
važiuot, ar tai gatvckariu, ar 
busu, ar privatiniu karu. Nors 
žmones moka taksus už nuva
lymą sniego, bet tik kelios 
žymesnės gatvės (Broad ir 
Market) nuvalytos, o su kito
mis—žinokitės sau ! Dėlei tos 
priežasties ir į choro pamo
kas sunku susirinkti, nes veik 
visi choristai gyvena gan toli 
nuo svetainės, net kelios. žy
mios solistės-aktorės sunega
lavo ir dėl tos priežasties tu
rėjom nukelti savo pradėtą 
darbą operetės “Sylvijos” ant 
rudens, šiai operetei turėjom 
jau ir svetainę pasiėmę ant 
16-tos dienos gegužės.

Dabar vietoj operetės ant 
tos dienos turėsime mėnulio 
šviesos melodiją numerio an
tro, nes numerį pirmą turėjo
me praėjusį rudenį.

Bet nemanykit, gerbiamieji 
skaitytojai, kad pavadinimas 
“numerio antro” bus prastes
nis vaizdas, kaip mes darė
me praėjusį rudenį. čia tik 
pati forma taip pavadinama, 
dėl to, kad pirmas "panašus 
vaizdas buvo suvaidintas pir
miau. šitas antrasis bus 
daug puikesnis, nes bus ir 
daug ilgesnis, susidės , iš dvie
jų aktų.

Taipgi prašome įsitėmyti, 
kad gražiųjų melodijų vaka
ras įvyks gegužės 16 dieną, 
sekmadienį, po pietų, 180 
New' York Avė.

Dar pirmiau šio melodingo 
įvykio choras rengia “party” 
kovo 14 dieną, taipgi toje pa
čioje Lietuvių svetainėje. Pra
džia 2 vai. dieną.

^Manager ;
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

T

Praeitos pamokos įvyko jau 
daug skaitlingesnės. Čia jau 
turėjome dvi naujas lakštutes, 
atskridusias net nuo Cliffside 
pusės. Tai puikios jaunuolės.

★ ★ ★
Sveikinu Kl Žukauskienę, 
Laimėjusią Pirmą
Laisvės Vajaus Dovaną

Draugė 1 Žukauskienė, su 
pagalba saYo sūnaus Rober
to (Bob) ir, be abejo, kiek 
iš pašalies, (laimėjo pirmą va
jaus dovanh. su tokiu aukštu 
punktų skaičium—arti 12-kos 
tūkstančių!' Sudaryt tokią 
aukštą skaitlinę, aišku, reikė
jo daug da.’bo įdėti, daug pa
sišventimo ir energijos paau
koti ir dar tokiu nekaip pa
togiu švenčių ir gilios ir šal
tos žiemos metu, nes kartais 
negalėjai imi'ant oro išeit, nei 
išvažiuot pĮer sniegu ir ledais 
užverstas I gatves, ypatingai 
Newark e ir jo apylinkėse, nes 
čia niekad nevalomas sniegas, 
apart kelių žymesnių gatvių.

Kadangi pats esu kiek pir
miau gelbėjęs Laisvės vajuose 
draugams, tai gerai žinau, ką 
reiškia toks darbas. Nėra tai, 
mielieji, kokis pažmonys, nei
gi piknikas. Per dienas, va
karus valkiokis sušalęs, su
šlapęs nuo durų link durų, 
nuo vieno £alo miesto iki ki-

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 ild 12 ryto. 5 

278 Harvard Street 
kanp. Inman 8t, arti Central Bkr.

CAMBRIDGE, MASS.
i

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

to ir dar pas tūlus po 2-3 
ir daugiau kartų.

įvertinu jus visus lygiai — 
ir tuos, kurie pasiekėt aukš
čiausią laipsnį, ir žemesnius. 
Jūs su savo energija, didžiuo
ju pasišventimu nešate į liau
dies sąmonę didžią, didžią 
apšvietos ugnelę, ypatingai 
šiuo reakcijos siautėjimo lai
ku, kada mums apšvieta, vie
nybė—tai duona ir druska, 
tai gyvenimas ar merdėjimas.

G. ALBINAS.

naitis, J. Grigaliūnas, Z. Ja- 
nauskas ir P. Bepirštis.

Po 50 centų aukavo: D. 
Barnatavičius, J. Bazys, P. 
Pleckus, J.'Ramanauskas, P. 
Dargužis, A. Daukantas ir S. 
Karvelis.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū! Mažesnes 
aukas, kaip 50 centų, neskel
biame, taupydami laikraštyje 
vietą. A. K.

Toronto, Canada
Aukos Knygų Fondui

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Knygų Fondui surinkta 
$20 aukų. Aukas rinko J. 
Grigaliūnas, S. Žostautas, A. 
Grinevičius, A. Maigis ir A. 
Karosas. Aukavo sekamai:

Po $1: J., Skeberdis, A. I 
Makštelė, A. Maigis, J. Ro- 
žukas, A. Grinevičius, S. Žo
stautas, J; Yla, J. Sakalaus
kas, A. Karpavičius, J. Gali- •

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172
-...... -.......................... ■ -• ■ ■■—'J

į |
! Paul Gustas Funeral Home, į
! INC. 1
į 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N, Y. J
| Skersai gatvės nuo Armory į
I LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS (
■ i
1 Telefonuokite dieną ar* naktį į
J EVergreen 7-4774 į
į " ?
I į
I Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems. | 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.II ■

i Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 1
1 kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. 1
1 Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- į 
| kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. į

—■-—»—"—«——•—■—“—-—«"—-—-—-—■—•"—-—-—-—-—"—-—-—-—-——+

August Gustas |
BELTAIRE FLORIST I

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas "
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt., telefonuokite 
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, H 
ko jūs reikalausite. . H

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 1 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL . GUSTAS !
i FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. ■

RONKONKOMA
8634

t

LWUV«K4 TELEPHONE
STAGG 2-5043

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS -

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

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

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

GERIflŪSIfl DUONA
BSCHOLES BAKING

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius .

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus, pas

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

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas. 1

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- i
Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. '

Salę Išnuomuojame dėl puotų, pbkllių, krikštynų, parių, vestuvių.
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

1113 Mt. Vemon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

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.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* šeši., Vasar. 28, 1948
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WHOLESALE AND RETAIL

I
I

NOTICE , is hereby given -that License No. 
GB 22729 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law* at 
356 — 6th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Ktrigs, to be consumed off the 
premises.

D-B-A
NAZARENO BUATTI

N. B. Self Service Super Market
I NOTICE 

RL 3755 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 560 Fulton Street, 'Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

ELLIOT BAR & GRILL.

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

INC.

1

i

£

given that 
been issued to the 

wine

License No. 
undersigned 
retail underand liquor at

Alcobolie Beverage Control 
6th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumer]

NOTICE is hereby 
RL 790 has 
to sell beer. 
Section 107 of the
Law at 600 — 
Brooklyn. County 
on the premises.

ALEXANDER SKOCZEN

NOTICE is 
RL 867 has 
to sell beer. 
Section 107 of the
Law at 222 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

DAVID
MICHAEL TIERNEY

Blue Eagle Restaurant & Bar

hereby 
been 
wine

License No. 
undersigned 
retail under

given that 
issued .to the 
and liquor at 
Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed

7 th Avenue, 
of Kings, to

RAINSFORD &

No.License
6315 has been issued to the undersigned 

retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 722 Coney Island Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTOR LAZARO 
Vic’s Rest.

NOTICE is hereby given that 
RL 5272 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1157 Myrtle Ave. & 10 Jefferson St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the piemises.

RUDOLPH WENZEL

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 23,95 has been issued to the 
to’ sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 502 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MISŲNAS

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
L. 1147 has 
to sell 
107 of 
Ht 158 
County
premises.

hereby given that License No. 
be^n issued to the undersigned 

& liquor nt retail undęr Sectionwine
the Alcoholic Beverage Control Law
Wyckoff Ave., Borough of B’klyn, 
of Kings, to be consumed off the

NOTICE is 
L 5005 has 
to sell 
107 of 
at 244 
County
premises.

w:ne 
the

of

RUDOLPH BECK

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

& liquor
Alcoholic
16th St..
Kings, to

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

WILLIAM
16th Street

J. FOLEY
Liquor Store

No.NOTICE is lereby given that License 
L. 5665 has been issued to the undersigned 
io sell 
H»7 of 
at 361 
County
premises.

wine & liquor at retail under Section
the Alcoholic Beverage Control Law

DeKalb
King*, to be consumed off theof

ELI

Ave.,. Borough of B’klyn,

S. KllAUSE

NOTICE is 
L 1808 has 
♦ o sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 1233 Prospect Ave. 
County of Kings, to 
premises.

hereby given ‘hat License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor nt retail under Section

Borough of Brooklyn, 
be consumed of!

SPATH

the

JOHN
Parkview Liquor - Store

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

Alcoholic Beverage Control Iaw 
Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
has 

wine 
the
Sutter Ave., 
of Kings, to be consumed off

to sell 
107 of 
at 986 
County
premises.

SUTTER LIQUOR SHOP, INC.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned

& liquor at retail under Section

NOTICE ij 
L. 14 18 has 
to sell wino 
107 of the Alcoholic Bevej-agc Control Law
at 1552 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SWELL LEVY

NOTICE Ls 
L 653 
to sell 
107 of 
at 592 
County
premises.

NICHOLAS ZARRAS

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

Alcoholic Beverage Control Law

has
wipe 
the
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn,
of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No- 
I, 1615 has been issued tp the undersigned 
t<| sell wine & liquor at retail uRdcr Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control, Law 
at l.Jl Driggs Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WINTHROP LIQUOR CORP.

the

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

wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Washington Ave., Borough of B’klyn, 
of Kings, to be consumed off the

L 861 
to sell 
107 of 
at 520 
County
premises. 
GEORGE COHEN & DAVID RUBENSTEIN 

■ D-B-A Washington Wine & Liquor Store

hereby given that License No, 
been issued to the undersigned 
& liquor

NOTICE is 
1* 5461 has 
to sell wine 
|07 o( the Alcoholic
at 2773 Fulton St.. 
County of Kings, 
premises.

VINCENT 
JOHN

D-B-A VeeJay

to

A.
K-

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough o( Brooklyn, 
be consumed off

ROMANOTTO
MILANO

Liquor Store

the

No.NOTICE is hereby given that License 
L 5867 has^bcci, issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at. retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I/aw 
at 161) Nostrand Ave.. Borough of B’klyn, 
County ol Kings, to 
premises.

JOSEPH 
D-B-A Tilden

be cohsumed off

it ARTZ
Liquor Store

the

No.NOTICE is hereby given that 
1337 has been issued to the undersigned 

wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Ijiw 
Rockaway 
of

1 
to sell 
107 of 
at 918 
County
premises.

D-B-A

Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

DAVID
Terminal

JAGERMAN 
Wine & Liquor

B’klyn. 
off the

NOTICE
L 5839 iiss irccq’ issued to the , undersigned 

'to sell wiqe & liquor at relull under Sectipn 
*97 of the Alcoholic Beverage Control l^aw 
at 137 Stone Ave..
County of Kings, 
premises.

MORRIS CRANE .
D-B-A Stone Ave. Wine & Liquor Store

is hereby given that License No.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE Is hereby ..gjyen ,that, Llcwap jNl), 
I. 5458 has been , issued jto , the. undersigned 
to sell wine & liquor at jetail. under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control,,Law 
at 421’1-4219 Ave. P, Bprough ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ‘ . .......................

FRANK THOMAS STADELMEYER. & 
GERARD JOSEPH SfADMEYER 

D-B-A Stadmeyer’s

NOTICE Is. ho^by^jįljfpn ’that,. LJcp^e 1&>. 
L 1681 has| fieen „issued to,.ihe...under*igned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at ,3102 Clarendon Rd.^.Borough,ppf B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises,

BRIDGET M. GAtLAGHER

NOTICE is hereby given that License No. 
L 401 hns been isStied to the .undersigned 
to sell wine & liquor at, iqtjiil under Section 
107 of the Alcoholic Bevęj-ąge Control Law 
at 2395 Coney Island Ave.,, porough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the./premises,

MAXWELL & ROSE SCHRAM 
D-B-A A & B. Wine & Liquor Store

' "V i***a'' '** I J* * *
ttoffee is hereby given that License No, 
RL 3647 has been issued to the undersigned 
to, sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 177 Grand Street. Borough qf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the . premises.

STANLEY SYPNIEWSKI
D-B-A Stanley’s Restaurant

Rochester N. Y. help Wanted—femalž 
reikalingoSlmoterys

NOTICE is hereby gjyen that License No. 
L 5601 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor 
107 of the Alcoholic 
nt 362 Centwil Ave,, 
County of Kings, to 
premises.

VINCENT
D-B-A Spinel I Wine & Liquor

at retail under Section 
Bdyerage Control ,Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that. License Np. 
L-179 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Sectlop 
107 of the Alcoholic Bevqrage Control Law 
nt 953 New’kirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tp be consumed off the 
premises. _ .. ~

& Bar

SPINELLI

iruriiuivN, -.? d t , į '*

FRANK DeMiCHELE , St FRANk PINTO 
D-B-A Frank’s Liquors

NOTICE is hereby given that License '.N0- 
L 489 l>as, been issued to the underąjgncd 
to sell wine &. liquor at retail linger Section 
107 .of iiie Alcoholic Beverage Control Law 
at 130
County;, of Kings, to be consumed off 
premises.

' ' EDWARD MOSS
D-B-A Edward Moss Co.

Fifth Ave., Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that 
RL 7769 has been issued to the 
to sell, beer, wine and liquor at

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 83'* has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 563 Gates Ave., Borough pf, Brooklyn, 

theCounty/ of Kings, to be consumed off 
premises. !

CHARLES SALDINGER

No.NOTICE is hereby given that License 
L 1078 has been Issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail funder Section 
107 of the Alcoholic ~ 
at 1-128 Rockaway 
Brooklyn, County of 
off the premises,

MAX

Beverage 
Parkway, 
Kings, to

Control Law 
Borough of 

be consumed

ROTH

NOTICE is 
L 997 
to sei) 
107 of 
at 519 
County
premises,

RITTER’S WINES

hereby given that 
been issued to the 
& liquor

has 
wine
the Alcoholic
Classon Ave., 
of Kings, to

License No. 
undersigned 

at retail under Section 
Bevcragq Control, Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& LIQUORS, INC.

NOTICE is hereby given (hat License No. 
L "5-146 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107, of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1315 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH A. O’BRIEN 
O’Brien’s Liquor Store

the

NOTICE is hereby given that - License No. 
L 1007 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 pf the Alcoholic, Beverage Control Law 
at 333 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BARNEY GOLDSTEIN
D-B-A New Lots Liquor Store, Inc.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5773 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at -180 
County
premises.

wine & liquor 
the Alcoholic 
Madison St., 
of Kings, to

n’t retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

IRWIN MORGAN

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

Alcoholic Beverage Control Law 
... Ave., Borough of .Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , j

MARGARET BARTON 
D-B-A Michael McLoughlin

NOTICE is 
L 7491 has 
to sell wine 
107 of the 
at 35 Fifth

NOTICE is 
I 
to sell wipe 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2228 Church Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, 
premises.

NATHAN & 
D-B-A Laument

hereby given that License N°- 
1402 has been issued to the undersigned 

& liquor at. retąjį under Sectioh

ough of Brooklyn, 
to be consumed off the

SADIE WODINSKY 
Wine & Liquor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1431 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of th4 Alcoholic Beverage Control Law 
at 45-05 Fort; Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. ’ ' ,

HENRY KALINOVICH

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5187 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 868 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MOSES & SANTLEY 1SQUITH

the

No.NOTICE is hereby given that License 
L 5.472 has been issued to, the undersigned 
to sell 
107 of 
al 171 
County
premises.

JAMESON, KLEIN &. KLEIN 
D-B-A Hudson Wines & Liquors

wine & liquor 
the Alcoholic 
Hudson Ave., 
of Kings, to

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

No.NOTICE is hereby given that License 
L 5116 has been issuqd to the undersigned 
to sell wine St liquor at retail under Sectipn 
107 of....................... ~
at 503 
County 
premises.

the

of

Bęverage Control UwAlcoholic
51st St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

FLORENCE HAYDEN

the

No.NOTICE is hereby given that License 
L 5196 has been issuęd to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Sectipn 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 966 Halsey St., 
County of Kings, to be consumed off 
premises. • , .

MAX TAUCHER St 
HAROLD RĄCHINSKY 

D-B-A Halsey Wine St Liquor Co.

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE js hereby given, that License No-

NOTICE js hereby gfven that ,. Ilicense No. 
I 5362 has been issued to the Undersigned 
to sell wine ft liquor at. retpil. under Section 

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

License 
undersigned 
retail under 

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lh\y at ŽŽ4 Berry Street, borough pf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL LAMONICO

107 of 
at . 905 
County 
premises.

the Alcoholic 
DeKalb Avu.,, 
of Kings, to be consumed off

JACOB ,COHEN
D-B-A DeKalb Wine & Liquors

NOTICE is hereby jdveh that Lięęnse ___
L 6-12 has open issued to the undersigned 
to sei] wine ft liquor at retail unjjer Section 
167 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 425 Sutter Ave., 
.County of 
premises.

No.

Boro,ugh, of ..Brooklyn,
* theKings, to be consumed off

NOTICE ią h.ęreby given that License 
L 56’;»i has been . issued to the undersigned 
to sell wiqe &. liquor at, retail undfr Section 
107 of the Alcoholic beverage Control Law 
at 846 East New York Ave., Borough qt 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed, 
off the premises.

HAROLD. SHAKIN 4 
D-B-A Crown Heights Liquors

Np- Admx.
PAULINE WA.GNER 
of Estate of Joseph Wagner

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5671 has been issued to the undersigned 
to. sell beer, wine and liquor , at r,etail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 72-74 Van Dyke Street, Borough qf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
EVA SHAINMAN & ABRAHAM RESNICK 

D-B-A Ideal Restaurant
T

hereby given that License No.

Np.hereby given .that License 
been issued to the . undersigned 
& liquor at retail under .Section

NOTICE is
L 426 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at,retail under Section 
107 of the Alcoholjc Bcveraife Control Law 
ht 8423 Third Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.
'A

D-B-A

NOTICE is 
L 5033 has 
to sell wine 
107 of the Tyięoliolic Beverage Control Law 
nt 311, Remsen Ave.. Borbugh of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 882 has '
to sell beer, wine and liquor at, retail under 
Section*107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 847 Union , Strpet, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EVELYN HOLSTON

Bendrai abidvi Lietuvių Li
teratūros Draugijos kuopos, 50 
bendra vyrų ir moterų ir 110 
vien moterų, rengia pažmonį, 
nuo kurio pelnas skiriamas ap- 
švietos reikalams. Tai -bus gra
žus .suėjimas ir skam\ vakarie
nė. Įvyks šeštadieni, kovo 6 d., 
6:30 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje, 575 Joseph Ave.

Galėsime skaniai pavalgyti, 
pasilinksminti, pasikalbėti ir 
tuo kartu paremti spaudą. Vi
si suprantame, kaip svarbu pa- 
laikjr.ti demokratinę spaudą da
bar, kada reakcija taip siunta.

RANKOM SIUVĖJOS
. - ... .. JK.... , •

MAŠINŲ OPERATORĖS 
dirbti ,prie už^iuvimo leibelių ant . labai 

dailaus darbo vyriškų drabužių
NUOLATINIS DARBAS 

LINKSMA . APLINKA „
WM. P. GOLDMAN

& BROS., INC.
East 14th Street, N. Y. C.

(52)
12

OPERATORĖS
prie suknelių 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 
ir dąrbo sąlygos 

CkRlŠtlNE DRESSES
39 MORĖLL ST. 

BROOKLYN. N. Y. 
EVERGREEN 8-2134

(49)

been issued to the undersigned

& liquor at,retail under Section

Kings, to be consumed off

SĄM haberMan.
Crescent Wine’* & Liquors

the

No.

• D-B-A
,BEN GOLDMAN 

lien’s Wine & Liquor Shop

h.ęreby given that. Liėęnse 
)>ecn issued to the undersigned 
& liquor at retail, under Section

NOTICE is 
L .5247 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage pontrol. Law 
nt 211 Crescent St., Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to be consumed off 
premises.

CHRISTOPHER W. SCHAEFFNER 
D-B-A Crescent-Fulton Liquor Stdrc

hereby given that, 
been issued to the _____ .
& liquor at retail under Section

License 
undersigned

the

NOTICE is hereby given that License 
L 5441 has been issued to the . undersigned 
to sell wine & liqupr at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 407 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County ot kings, to be consumed off 
premises. ,

PELLEGRINO A. SCIALLO & 
ANTHONY.^. APPĮERTO 

D-B-A Ciaridge Liquor Store

No.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
has. been issued to the undersignedL 723 1...... .......... ....... ........... ..

tc sell wine & liquor at retail under Section 
107 of 
at 903 
County
premises. . ■ - , .

CHURCH AVE. WINE & LIQUOR CORP.

the Alcoholic Beverage Control Law 
Church Ave., 
of Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License ,No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
L 43) has __
to sell wine & liquor at retail under Sectipn 
107 of thp, Alcphplic Beverage Control Law 
at 1308 Broadway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER. BENJAMIN & JOSEPH COHEk 
D-B-A Broadway-Ralph "Wine & Liquor Store

NOTICE is hereby given that License N,p. 
L 5486 hns been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 pf the Alcoholic 'Bevqrage Control Law 
at 2110 Flatbush Ave., Borough of B’klyn, 
County,, of 
piemises.

Kings, to be consumed off the

ANTONI iiOBRlK

hereby given that License No, 
.. „. __  bceii jsaue^, the umiersigned
to sell wine & liquor at retail under Sectipn 
107 ,q( the, Alcoholic Beverage Control Law 
at 568 Sutter Ave., Borough ^pf Brooklyn, 
County of Rings, to be consumed off the 
prenjises. 7,

ANAK WINE & LIQUOR CO., INC.

♦ IS

NOTICE, is hereby.,,gįven that License Np. 
L 59, has' been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 337 Eastern P’kwny, Borough of JJ’klyn, 
County, of Kings, to be consumed off 
premises.

EUGENE W. & ELEANOR WOt)D 
D-B-A E. W. Wood & Co.

the

I

No,NOTICE is hereby given that License 
L 349 hqs. been isąue/l tp. the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Lay 
at 2130 Caton Ave., Bqrough of,. Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
•iremises, < ,y
GOVERNOR WINES & LIQUORS, INC.

NOTICE is hereby given tliat License Np. 
L 1056 Jias been issued to the undersigned 
to sell wine it liquor at retail u\ider Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control La^v 
>t 931 Fourth Ave., borough of Brooklyn,, 
County of Kings', to be consumed off ,the 
premises.

LOUIS SCI1ACHER ,

NOTICE is hereby given that License Np. 
L 5298 hai$'Qeen issued to the undersigned 
to sell wine 4. .liųuųr ąf, retail, under Sectipn 
107 of the Ąlcoholię Bpyęrągc Upntypl, Law 
at 1163 Bedford Ave., Borough ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. - - • ■ ■ ■ ■

JEROME PROWELLER
• , ■_ • • ■ ■ (if i.

NOTICE is hereby, giyen that License No.
L 1710 ha's been issued to the undersigned , l 451 has been issued to the undersigned
tq sell wine St liquor at retail under Sectipn 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
yt 1102 St. John's Pl., Borough of Brobklyn, 
County of Kings, 'to be consumed off theCounty of Kings, 'to be consumed off 
premises, , - t

RALPH J. HALPERk

to sell wjne & liquor ąt, retail under Section 
(07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 80 Henry St.,. Borough .of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off t..> 
iremiscs.. ,n ; ...

CRANLYN WINE i L^UOR

the

No.NOTICE is hereby given that License 
L 1696 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage ConUol Law 
at 90 Avenue O,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .. - x ■« • ,

AtlltAHAM GROSSMAN

NOTICE is hereby given that Liconac Np- 
L 5779 has been issued to .the, updendgqbd 
to sell wine & liquor ąt retail unfler Section 
107 o( the .ĄĮcohųlic jjevuraqc Control, Law 
at 6-10 Wyona St., Borough of BrookTyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. ; , ',,i. , »

RABBI SIMEON GROSSBĖIN

the

NOTICE is hereby given that Llcęnse lty>. 
L 5487 has been Jssued to the undersigned 
tų sells w'ine & liquor at retail uqder 3ectipn 
107 of the Alcoholic Beverage Control I>aw 
nt ,908 Ąlbany .Ave., Borough pf, Brooklyn, 
Couhty of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM A. GIBBONS

NOTICE is hereby given that License Np. 
L 5198 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Sectipn 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at . 10'Gclston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of K 
premises.

Ings, io be consumed off the

D-B-A
JERRY MARGOLIS

Gelation Wines & Liquors

hereby given that,. License No. 
been issued to the undersigned 
& fiquor nt retail under Section

NOTICE is 
L 1008 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control I^iw 
at. 335A Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to he consumed ,off the 
premises.

HAROLD GELLER

NOTICE is hęręby giyen that License Np. 
L 515 has been issued to the undersigned 
to sell wipe &, liquor retail under Sectipn
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 

koro.ugh of, .Brooklyn, 
be consumed off

107 of the Alcoholic
at. 219 DeKalb _Ave,K 
County of kings, to 
premises.

... ,..r .. . ANNA . .
D-0-A Carlton Wine & Liquor Store

l*AVITZ

the

NOTICE is hereby given , tha,t License Np. 
I< 3j> • has been issued to the undersigned 
to sell wine & l|quor at retail under ,)3eet1oq 
107 of the Alcoholic Beverage Control Layy 
at 5215. — ' " " ' ~ “
Cpunly of 
premises.

4th Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

CA11L MULLER
'T------------Tt-ry.,—‘ <t
hereby given thĄt. License 

been issued, to , the undersigned 
& liquor. at ■ retail under Šcctlop

NOTICE .is 
L 474 has 
to sell wine 
107 of the Ąlcohplic Bęyęfa££ (Control Law 
at, ,673 Fifth ,Ave., Ųoroūj^i ,<įf, Brooklyn, 
County of • Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB LANTER
_ _ __ . . 
hereby given that ‘License Np. 

been issued to the undersignet)
NdTIcfe is 
L 407 has ___  ____ ,
to sell ivinc & liquqr at retail un<|er Seqtion 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 83 — 7th Avenue, borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

be consumed off the

DANIEL GERARDI

NOTICE is
L 405 has — r
to sell wine ėį Jjqpqr nt retail undęr,JSec,tipu 
107 o? (he Alcoholic lleverag'd Control Law 
at 4214 Thlyd,, Ave., Bqropgh ,q(., Jlrooklyq, 
Countk of Kings, to be consumed off the 
premises. . -

hereby, giyen , that 
been issued to the inse Npx 

ersigned

SAM FĖLjjifiAN

NOTICE is 
L 886 'has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 261 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAMUEL DINERSTEIN 
D-Ė-A Manhattan Liquor Store

No.

the

NOTICE is hereby given that License 
L 69 lias been Issued to the undersigned 
to sell wine & liquor nt retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at. 235 Utica Ąvenue, BorouKh .of Brooklyn. 
County of Rings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LONDON

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1415 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1071 Manhattan Ave., Borough of B’klyn, 
Coupty.. of 
premises.

Kings, to bn consumed off the

MARIE LINKE

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

NOTICE is 
E 690 has 
to sell wine _ ....__ ...___ .... ___... _____
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 151 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off theCounty
premises.

' ESTATE-OF PAUL KELLER ♦ 
Louis & Tobias Keller, Executors

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

Ajcoholic

NOTICE is 
L 825 lias 
to sell wipe 
107 of the
at 1233 Avenue U, 
County of Kings, to 
premises.

, SYDNEY II.
D-B-A Homecrest Liquor Store

Beverage Control Law 
Borough rtf Brooklyn, 
bo consumed off the

ROSENSTEIN,

No.NOTICE is hęreby gjven that License 
L 952 has been issued, tq the undersigned 
to sell wine & liquor at retail undęr Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 'Law 
nt 558 Greene Ave.. Borough of Brooklyn, 
Cqunty of Kings, to be consumed off 
premises.

... VICTOR. ZR1KE . .
D-B-A Greene Wino & Liquor *

the'

NOTICE is hqrehy.. given that. License J4o. 
L -493 has been issued to the undersigned 
to sqII wine & liquor at retail under Section 
107 of the. Alcoholic leverage Cqntr.ol Law 
at 4812 Third Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off theCoqijty of 
premises.

NOTICE is 
has

H. T. DUNWORTH

hereby given that License No. 
been issued to the. undersignedL 256 

to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of L. ...... ’
nt 6',‘3 •*' ‘ 
County of Kings, 
premises.

GERALD F. DUNNE

the Alcoholic Beverage Control Law 
’Manhattan Ave.,. Borough of B’klyn, 

.to be consumed off the

NOTICE is hereby • given that License .No. 
L 50-1 has been issued to the undersigned 
tq scjl wine & liquor at retail under Section 
107 pf the, Alcoholic Beverage Control ,Lp>v 
at 6813 V’ourth Ave,, 
poynty of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FRED ;.W. DREWeS & 
William c. drewes

NOTICE is .hereby given that License No. 
L 667 iyis been issued to the undersigned 
to sell wine ft liquor at retail under Section 
107 . of thę, Alcpho.lię Beyerpgq Control Law 

, Borough of Brooklyn, 
the

at 1151 Flatbush Aye., 
Uouqty of Kings, to be consumed off 
premises.

SAMUEJ, HOCHBERG 
D-B-A Clarendon Liquor Store

NOTICE is hereby given tljat License 
Cl.

Nq.
82 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine an<l liquor «t,.rqtail ųpder 
Section 107 .of the Alcoholic Beverage Control 
L«w at 1305 86th Street, Borough pf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, . .

JOHN HUGHES
X. OF C. CLUB. INCORPORATED

NOTICE is hereby given that License Nq, 
HL 369 has been issued to the undersigned 
ip sell beer, wine and Ijquor at, retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 98 Montague .Street, Borough qf 
Brooklyn, Couqty of Kings, to be consumed 
on the premises, . .

LEB1S HOTELS 
D-B-A Hotel Bossert

NOTICE .is hereby given that License Nq. 
CL 76 has been issued to the undersignpu 
tp sell beer, wine and liquor at retail undęy 
Section 107 of .the Alcoholic Beverage Control 
L«w at 619 Manhattan Ave., Borough of 
^rookjyn, ..Ppuu.ty 'of kings, to be consumed
on the premises, ...

B’KLYN. SLOVAK AMER.
CITIZEN CLUB. INC.

■? ■ '><< f '—rr*~7'1 y » , t > >• t
NOTIUE is hereby given tha^ Li.cepse No. 
IlL 3839 has been issued to. the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undpr 
Section 107 of.the Alcoholic Beverage Contrql 
Law' at 5 MacDougąl .. Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tl)e premise^. . , , 5r,

JULIUS MILTON WOLLMAN 
D-B-A tollman's

NOTICE is hereby given that License Nq. 
RL 6818'has bec.n issued Jq, the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unde.r' 
Section 107 of the Ąlcoholię Beverage pontrql 
Law at 315 Smith Street, Borough qf 
Brooklyn, Cquqly of Kings, to be consumed 
bn the premises.

THOMAS GUZZI 
D-B-A Tom’s Pizzeria liest.

NŲTJCE -a. hereby giyen that License .No. 
RL, 117-1 has.been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor-at retail unde.t* 
Section 1Q7 of 1,1)0 Ąlpoholic-Beverage, Contrql 
Law at 856 Knickerbocker Ave., Borough qf 
Brooklyn. .County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ■ St ANGELO VENDITTO
I D-B-A Unwin Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1035 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the. Alcoholic Beverage Control 
Law at 1325 Flatbush Avenue, Borough %of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY J. FREY 
D-B-A Foster Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6793 has .been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 377 Christopher Ave,, Borough of 
Brooklyn, Couhty of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM APPLE & LYDIA RAJAH 
D-B-A Bombay Cafe

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 950 has been issued tp the undersigned 
to. sell beer, wine and liquor at retail under 
Section* 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 402 Greenwood Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. MARGARET GROS
■y D-B-A Terrace Cafe

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3689 has been issued tq the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 629 Fulton Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the, piemises.

STRAND RESTAURANT

Borough of 
be consumed

CORP.

NOTICE is hereby given that 
RL 6398 has )>een issued to the 
to sell beer, wine ^nd liquor gt

License No. 
undersigned 
retail under 

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6914-16-18 Fourth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RIDGE COLONY RESTAURANT, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3723 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Law at 713 Rockaway Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

SIDNEY JURIS, MAX M. .
DORA JURIS 

D-B-A Public Cafe

JURIS &

NOTICE is hereby 'given that License No, 
RL 6195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unijer. 
Section 10^ of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 9505 - 
Brooklyn, Count.* 
on

Avenue L, Borough of 
of Kings, to be consumed

the premises. v
ELIZABETH KRETZSCHMAR 

D-B-A Paul’s Restaurant

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1027 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3139 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tire premises.

OSCAR JOHNSON 
D-B-A Norwood Grill

NOTICE is hereby \given that License No. 
RL 5695 .has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1526 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERICH KUHNEL
D-B-A Myrtle & Gates Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
IlL 920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 Qf the Alcoholic Beverage Control 
Law at 341 Ocean , Avenue, Borough of 
Brooklyn, Cqunty of Kings, to be consumed 
on tho promises.

JAMES EDWARD HANRAHAN 
D-B-A Hanrahan's

NOTICE is hereby given that 
RL 9305 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Seętion 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at C211 — 18th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES FARUOLO

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL, 865,,has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic, Beverage Control 
Law at 137 Court Street, Borough of 
Prookl.Yn,, Couqty of Kings, to be consumed 
on the premises. *,

COURT-ATLANTIC*BAR & GRILL, INC.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

J. J. Kaškiaučius, M. D.
580 Summer Avenue, ,... . < 
- Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964 i

Fotografas
Traupiu paveiksiąs faniilijų, ves
tuvių, kitokių gfUpių if pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus Ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavųju 
įvaifiohl sjialvdfri.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Staigiai 'mirė nuo širdies 
sustojimo drg. Petirs. Jis buvo 
64 metų amžiaus. Velionis daug 
dkrbavosį gerovei darbo žmo
nių. Jo 50-ties meth 
žymėjimui neseniai 
rengtas pokylis.

PATYRUSIOS 
.; MAŠINŲ OPERATORĖS 

Moderninė dirbtuvė. Puikiausios darbo sąlygos 
NUOLATINIS DARBAS

. / . . Kreipkitės
MADISON APPAREŲ CO., Inc.

296 MADISON STREET 
WILKES-BARRE. PA.

veiklos at
buvo su

mirė MiNeseniai tragiškai 
liavičiaus, kuris užlaiko groser- 
nę, njoteris. Ji nušoko nuo Ge- 
įlese upės tilto. Priežastis — ne
sveikata, nervų suirimas. Tai 
buvo pirma lietuvė moteris, bet 
jau 5-tas asmuo mūsų tautos 
nušokęs nuo to tilto.

Policijos įsakymu visose už
eigose ir restaurantuose turi 
būti panaikintos “slot”- maši
nos, arba jas konfiskuoja, o 
savininkus areštuoja.

Iš spaudos matosi, kad kitur 
žiema buvo labai sunki, gi pas 
mus ji buvo viena iš gražiau
sių, kiek aš atsimenu. Dažnai 
po biskį pasnigdavo, vis naujo 
gražesnio pridėdavo, šalčių ne
buvo, oras laikėsi apie 10 ir 
20 virš nulio. Kelios dienos at
gal atšilo ir sniegas nutirpo.

Keli dienraščio Laisvės skai
tytojai- sunegalėjo. Sirgd Benis 
Duoba, btivo namie 108 Weyl 
St. M, Yančis ir jo moteris ne- 
sveikavo, kurie gyvena 45 
Townsend St. Patartina juos 
aplankyti ir, pasikalbėti.

fas'mus irgi jau paleidžia? 
darbininkų iš darbo, bet kol 
kas dar bedarbfų mažai, tai 
nežymu tas. F. K-nis. .

Samuel P. Gilmore, 84 me
tų, tapo sužeistas autobuso 
miesto centre, New Yorke.

A

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Kovo 7 d., 2 vai. po pietų yra šau
kiamas PCĄ. susirinkimas, 29 Endi
cott St. Bus geras kalbėtojas, tad 
visi PCA nariai dalyvaukite ir at
siveskite po vieną naują narj prira
šyt. Šaukia Rengėjai per Liet. Prog. 
Bal. Klubą'. — J. Kižys, rašt.

(48-49)

(52)

OPERATORĖS '
Patyrusio^ prie Singer Mašinų
Apmokamos Šventės ir Vakacijos

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA
KANNER DRESS CO.
8?9 NEWARK AVE., 
ELIZABETH, N. J. .

(50)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Drošiu

LUCY FROCKS 
15 MOORE ST, 

BROOKLYN.
Miss Lucy Mariani, Prop.

 (50)

KNYGVEDĖ. „
pilnai Atsakomybei

5 Dienų Savaitė—9 to 5:30
. . $45 T SAVAITĘ

WILLIAMSBURG SEKCIJOJE. 14TH 8T. 
LINIJA IKI BEDFORD AVE. STOTIES.

STAGG 2-7929
(49)

EMBROIDERERS (Ifsiuvinčtojos), patyrusios 
prie sweaters. Gera Alga. SPUR KNITTING 
MILLS, 4382 WICKHAM AVE., BRONX._______________ az

KAMBARIŲ TVARKYTOJA. 
Darbo Sąlygos. 
Kreipkitės 9 
Dept., 2 West

Puikiausia Alga, 
iki 12. Plaza 

59 th St., New’

Linksmos 
Nuolat. 

Personnel 
York.

(51)
AUKLĖTOJA—NAMŲ APTAfe- 

Pilnam prižiūrėjimui. Vaiku- 
amžiaus. Biznierių pora. Mažas 

apartmentas. Guolis ant vietos. Puikiausia 
alga. Reikalingi paliudijimai. Šaukite 8 iki 
9 v. v. PRESIDENT 4-23'85. ..

HELP WANTED—MALĖ 
REIKALINGI VYRAI

VAIKU 
NAUTOJA. 
tis 2 ;n.

DIE SHOP FORMANAS IR 
DIE CAST DIE MAKERS

Reikalinga magiausia dešimties metų patyri
mo prie die east dies, galintys sustatyti die 

sulyg kontrakto sistemos.

Reikalingi Paliūdijimai. .
Prisiųskite pilnai smulkmeniškus nurodymus 

kailio pagrindus ir mokslą J

HARV1LL NEW ENGLAND
CORPORATION '

• P. O. Bok 190
FALL RIVER, MASS.

(49)

PRESSMANAI
abiem spausdinirqui ir kirtimui 

PATYRĘ PRIE MIEHLE FLAT BED 
PRESŲ

Vien tik vyrai, kurie supranta -lankstymą 
aukštos 'rūšies kartonų (dėžės) darbą 

teatsikreipkite
ALFORD CARTONS
INDUSTRIAL AVE.

RIDGEFIELD PARK, N. J.
___________ , ,__________ • “KOI

DIE MAKER .
Pilnai patyręs prie aukštos rūšies lankomų

• carton dies. . . i .....
TURI BOT PIRMOS KLASĖS VYRAS 

Akuratnas ir Pasitikimas 
. KREIPKITĖS

AEFORD CARTONS 
INDUSTRIAL AVE,, 

RIDGEFIELD PA&K, N. J.
H- u— t----- -v- - (50)

L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augiistihe & Frank Sanko 

Š’AVININKAI ✓
PUIKIAUSIA LIETUVIU KESTAITIACWA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIEtUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVer^reen 4-9612

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

5. push—Laisvė (Liberty, Utb. Daily)—‘$3 uesvą
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Dovanos Bazanii

Albinas ir Mary Krauja
vai Susilaukė Sūnaus

Vasario 23 d., Adelphi ligo
ninėje, jaunoji Kraujalienė 
pagimdė S1/) svarų kūdikį. Ji 
vis dar ligoninėje, bet jaučia
si gerai, šis yra pirmas jau
nųjų Kraujaiių vaikutis. Al
binas ir Mary Kraujaliai gy
vena 388 So. 1st St., Brook
lyn, N. Y.

Albinas Kraujalis yra sū
nus Motiejaus ir Juzės Krau- 
jalių, kurie yra seni Brook
lyn© gyventojai ir geri lais- 
vieciai. Dėl minėto įvykio 
Kraujaliai negalėjo dalyvauti 
Laisvės bazare, tad jie paau
kojo $3 paramai dienraščio 
Laisvės.

Vieni Norely Užgniaužti 
Eisler’io Muziką, Bet 
Kiti Brangina

Ne viskas bloga, ko neken
čia keturių šimtų Amerikos 
šeimų- gerovės sargai. Visa 
bėda pas mus tik tame, kad

Laisvės Bazaro Darbininkai
Bazaro prirengimu daugiau

sia rūpinosi Laisvės gaspado- 
rius draugas Buknys. Jis su
pirko valgius ir kitokius baza
ro prirengimui reikmenis.

Penktadienį (20-tą dieną), 
G. Wareson ir J. W. Thom
son sukalė-sutaisė stalus ir 
lentynas dovanoms sudėti. 
Vadovaujant Mrs. Helenai 
Incas, stalai ir lentynos buvo 
aptaisyti spalvotomis popiero- 
mis. - Jai pagelbėjo J. W. 
Thomsonas ir Waresonas.

Prie • įvairių darbų, buvo 
daug darbininkų. Vjeni iš jų 
dirbo per visus keturis vaka
rus, kiti gi po mažiau, %kaip 
kas išgalėjo.

Gaspadinės, gal būt, dau
giausiai ir sunkiausiai dirbo.

Draugė O. Depsienė vado
vavo virtuvėje visą įarbą. 
Penktadienį visą 'dieną ir va
karą dirbo Depsienė, I. Le- 
vanienė, M. Narbutienė ir 
Waresonas. šeštadienį vir
tuvėje—tos pačios draugės ir 
dar gavo dvi naujas 'taikiniu-, 
kės — E. Kasmočienę ir A. 
Kanopienę—ir jos dirbo per 
visus .vakarus virtuvėje, iš-

ir šmagorius — prie išnešio
jimo alaus. Prie “service” 
baro, pasimainydami, Leva- 
nas ir G. Laukaitis. Barče- 
kius kontroliavo ir išdalino 
pardavinėtojams Bernotą. 
Juos pardavinėjo V. Degutis, 
Ch. Balčiūnas, May Merk, ( F. 
Reinhardt, J. Byronas. Db- 
vanas priiminėjo L. Belte 
(Kavaliauskaitė), pinigus — 
A. Burbaitė.

Prie dovanų pardavimo sta
lo dirbo: Pirmą vakarą> Hele
na Incas, Ona Čepulienė, Jo
seph ina Skirmontienė, Nastė 
Buknienė. Antrą vakarą — 
tos pačios ir dar atėjo šma- 
gorienė, S. Vinikaitienė, A. 
Tumelienė, M. Kulikienė.

Prie rato ir bilietų parda
vinėjimo: Ęuknys, Venta, Ve
lička, Bunkus, Helen Bručas, 
Buknienė, Eva Mizarienė, 
Anelė Ventienė, Elena Feife- 
rienė, Mizara, Thomsonas, iš 
Newark, N. J.: Mrs. A. Ku- 
nickienė ir 'Mrs. Jamisonienė.

Įžangos bilietus pardavinė
jo V. Čepulis ir jam padėjo 
M. Klimas. Atiminėjo K.’ Ben
deris, Julius Kalvaitis ir juos

Moterys Kviečią Visus 
Minėti Motery Dieną

Įdomų draugišką vakarą 
rengia Moterų Apšvietos Klu
bas paminėjimui. Tarptautinės 
Moterų Dienos. Jis įvyks ko
vo • (March) 7 d. popietį, 
Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St., Brook lyne.

Pramogai suruošta trumpa, 
įdomi programa ir bus gerų 
vaišių. Įžanga •nemokama. 
Daugiau apie šią pramogą ži
nių matysite vėliau.

1 Klubietė.

Motinos Ėjo Prašyti 
Išlaikymo Vaikams 
Priežiūros Gentry

Brooklyno rytinės dalies 
Brownsvilles moterų delega
cija, 25-kios, vedinos vaikai.?, 
buvo nuvykusioš pas New 
York o Miesto Tarybos prezi
dentą Vincent R. Impellitteri 
prašyti, kad miestas paskirtų 
pinigų pakankamai aprūpinti 
dirbančiųjų motinų vaikus.

Mrs. Mildred S. Mitzberg,

Sekamos dovanos atėjo va
sario 25-tą, jau po bazaro. 
Jos bus išleistos bile progai 
pasitaikius. Dėkui apdovano
jusiems dienraštį.

DAIKTAIS
Mrs. J. Elinske, Scranton, 

Pa., 3 gražius rankomis pada
rytus karpetukus.

Josephine Augutienė, dabar 
atostogaujanti Miami' .Beach, 
Floridoje, atsiuntė gražią 
staltiesę.

PINIGAIS
LLD 39-ta kuopa, Scranton, 

Pa. (per Šlekaitį) $10.
Mary Zeakas (viena, iš ba

zaro gaspadinių), Brooklyn, 
N. Y., $5.

Ona Arminas, Staton Island, 
N. Y., $2.

Joseph Viccica, 24 m., gy-
Venęs 2744 Morgan Avė., 
Bronxe, kaltinamas išprievar
tavime ’ vienos šeimininkės, 
pasiųstas į Bellevue ligoninės 
proto ligonių skyrių. Teisėjas 
įsakė jį ten palikti po $20,000 
kaucijos.

tie keturi šimtai kalba vardu 
visos ■ Amerikos, jos neatsi
klausę. Amerika, jos didžiu
ma gyventojų, liaudis, tan
kiausia galvoja visai priešin
gai tiems keturiems šimtams.

Štai vienas tokių pavyz
džių :

Tų keturių šimtų įkvėptas 
Neamerikinių Veiksmų Komi
tetas pradėjo persekioti gar
sųjį muziką Hanns Eislerį ir 
pasikėsino deportuoti (pas
kui leido jam laisvai išvykti
į užrubežį). Kuo Eisleris
jiems prasikalto?

Jis priešinosi naciams ir,
gelbėdamas savo gyvybę, bu
vo pabėgęs nuo jų, atvykęs

Ligonis Dėkoja • 
Atlankiusiems

Ilgai sergantis ilgametis 
Laisvės skaitytojas ir orga
nizacijų narys Ignas Karlo
nas, gyvenąs 60 Columbus 
Ave., Tuckahoe, N. Y., at
siuntė sekajną laiškelį:

Dėkui broliui Vincui ir jo 
sūnui, maspeth iečiams, kad 
atvažiavote manęs pažiūrėt 
ligoninėje. Tik gaila, kad 
brolienė Konstancija negalė
jo užeit, nes ji pati daug me
tų ligonė.

Taip .pat dėkui dukrelei 
Klarai, kuri su automobiliu 
nuvežė 'ligoninėn ir parvežė 
namo. Dėkui Onai su vyru 
Hen wood, Reginai su vyru ir 
sūneliu Garnsei, sūnui Julijo
nui, Marijonai su sūneliu 
Boroos iš Newburgh, N. Y.

Williamsbarge Du 
Asmenys Mirė Gaisre

Įskilus gaisrui name, esan
čiame prie 56 Boerum Street, 
antrajame namo aukšte dū
mais užduso du asmenys pra
ėjusio ketvirtadienio prieva- 
vakarį. Penkis kitus išgelbė
jo gaisragesiai. Vienas gais- 
ragesys taipgi buvo pridusin- 
tas.

Mirė Day i d Bronstein, 48 
m., gyvenęs 1041 Bush wick 
Ave., ir Alter Kubersky, 835 
Park Avę., abu brooklynie- 
eiai. Pirmasis buvo savinin
kas Vassar Knitting Mills 
Co., turinčios patalpas apde
gusiame name. Antrasis pas 
jį dirbo.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Dėl Didžiausių Vertybių Užsakykite Mūsų 
STANDARDINIUS MAISTO IR DRABUŽIŲ PUNDELIUS 

Iš Anksto Apmokėtais Muitais Ir Kitomis Lėšomis.

j Ameriką.

skyrus d. Kasmočienę, kuri 
nedirbo pirmadienio vakarą.

Baro darbininkai irgi per 
visus keturis vakarus sunkiai 
dirbo.

Draugas P. Babarskas bu
vo visos tvarkos už baro ve
dėju. Jam pagelbininkais bu
vo Leo Nekvidavičius ir K. 
Levanas. šeštadienį• už baro 
dirbo Jonas Vaznys, Kuraitis 
ir Kairys.

Valgymo kambaryje prie 
valgių išdavimo stalo per vi
sus vakarus dirbo Levanienė, 
M. Zeikuvienė, O. /Gilmanie- 
nė, O. Globičienė, R. Laukai
tienė.

Ant stalų padavime v patar
navo Helena Incas. Karlonas

Jis kūrė ir veikė visiems, 
sykiu ir liaudžiai.

Jo brolis persekiojamas už 
vadovavimą — kalbėjimą, ra
šymą, veikimą—darbininkams. 
Jį tas komitetas pavadino ko
munistu,

BET. . .
Akyregyje to viso, būrys 

žymių’ muzikos pasaulio as
menybių rengia Hanns Eisle- 
r’iui muzikos koncertą šį šeš
tadienį, vasario 28-tą, Town 
Hall, New Yorke, ' su grupe 
įžymūnų programoje. Jų tar
pe randasi Leonard Bernstein, 
Aaron Copland, David Dia
mond, Roy Harris, Walter 
Piston, Roger Sessions, Rand
all Thompson, Tossy Spiva- 
kovsky, Leo Smit, Chloe Ow
en, Frank Brief. Pradžia 8 :- 
3p vakaro. Įžangos nuo $1.- 
20 iki $3.60, tad tikimasi, kad 
ir.eiliniai darbo žmonės pasi
naudos geru koncertu ir pa
gerbs muziką.

Muzikos Mėgėja.

NEREGIAI PAGELBĖJO 
KITIEMS NEREGIAMS

Sakoma: toks tokį pažįsta 
ir atjaučia. Prasisiekusieji 
ištekliuje Raymond ir Vincent 
Connell, neregiai dvynai, au
kojo $780 neregių įstaigai, 
esančiai 520 Gates Ave., 
Brooklyne.

Connell’iai prekiauja laik
raščiais. Vienas turi laikraš
čių parduotuvę prie’ Munici
pal Building, o kitas prie 
Boerum Place ir Schermer
horn St., Brooklyne.

FILMOS -
BROOKLYNO PARAMOUNT « \

Pradėjo trečią ir paskutinę 
savaitę šiame teatre filmos 
“Where There’s Life” ir “Pa
nic.” Pirmoji yra komedija, 
antroji dramatiška. Abiejo
se yra* žymūs žvaigždės akto
riai.

★ ★ ★
NEW YORKO PARAMOUNT 

\Antra savaitė rodo naują 
filmą “Road to Rio,” su Bing 
Crosby ir Bob Hope vadovau
jančiose rolėse. Pirmomis tri
mis tos filmos rodymo dieno
mis, skelbia teatro savininkai, 
atėjo 59,140 žiūrovų. Sceno
je Louis Prima su savo or
kestrą.

EMBASSY NEWSREEL 
TEATRUOSE

Rodo Mahatma Gandhi lai
dotuves —minios eiseną All- 
habad gatvėmis ir išbarstymą 
jo -pelenų į upę Ganges. Ea- 
mon De Valera pralaimi rin
kimus Airijoje. Keturi Z a va
dų naujagimiai ir kitos žinių 
ištraukėlės.

★ ★ ★
RADIO CITY MUSIC HALL

Teberodo filmą “A Double 
Life.” Ronald Colman, Signe 
Hasso ir Edmond O’Brien 
pirminėse rolėse. Didžiojo
je scenoje Russell Markert’o 
statomas spektaklis “Yester
year.” t

★ * ★ 
RIVOLI TEATRE

Dąr vis rodo “To the Ends 
of the Earth,” su Dick Powell

pavadavo Balčiūnas ir kai ka
da J. W. Thomsonas.

Draugas A. Balčiūnas dirbo 
per visus vakarus kaipo pa
vaduotojas kitų darbininkų. 
J. W. Thomsonas dirbo kaipo 
surašinėtojas darbininkų ir 
prie kitų darbų.

Prie visų darbų buvo ma
tyta, kad darbininkai dirbo 
labai energiškai ir nuošir
džiai. Visi sudovanoti daik
tai jau sekmadienį buvo par

’d u oti.
žodžiu sakant, bazaras pa

vyko iš visų atžvilgių. Gar
bė rengėjams ir visiems dar
bininkams už pasidarbavimą 
Laisvės gerovei.

J. W. Thomson.

TEATRAI
ir Signe Hasso.

ROXY TEATRE
Filmą “Call Northside 777.” 

Scenoje Hazel Scott ir kitų 
asmenų aktai.

★ ★ ★
STANLEY TEATRE

Vasari9 28-tą pradės rody
ti Dostojevskio “Crime and 
Punishment.” Gaminta Šve
dijoje.

Irving Place dabar turi vie
ną iš komiškiausių programų 
“9 Bachelors” ir “The Over- 
landers.”

Mayfair Teatras 16-ta sa
vaitė teberodo visuomeniškai 
vertingą filmą “Gentleman’s 
Agreement.”

gyvenanti 655 Barbey St., iš
stojo už grupę. perstatyti mo
tinų ir vaikų bylą. Ji sa
kė, jog tiktai nuo vasario 19- 
tos net 12-kai vaikų atsaky
ta pagalba viename tiktai jos 
^usiedijos :— Brownsvilles — 
centre. Tas rodo, kad šim
tams, gal tūkstančiams, reika
lingų pagalbos vaikų ji atsa
kyta visame mieste.

Mrs. Mitzberg kaltino Lab
darybės Department© nuosta
tus. Ji sakė, jog miesto įstai
gos palieka motinoms teisę tu
rėti ne daugiau $13.85 savai
tei po apmokėjimo būtiniau
sių mitybos ir ‘ buto išmokes- 
čių, kad jos vaikai turėtų tei
sę gauti miestavoje įstaigoje 
priežiūrą laike jos darbo. 
Jeigu tiktai nors keliais cen
tais daugiau, atsisako prižiū
rėti.

Už tokią sumą, aišku, dar
bininkės negauna privatiškos 
priežiūros ir užkandžio vai
kams. Joms tenka pasirink
ti — mesti darbą ir maldauti' 
pašalpos sau ir vaikams arba 
palikti vaikus gatvės priežiū
rai.

Impellitteri aiškinosi nega
lįs toje srityje’’ veikti, siuntė 
moteris pas majorą ir labda
rybės komisionierių Fielding.

Fieldingas sakė, kad jis 
prašė Valstijinės Jaunimo Ko
misijos skirti priedinę $365,- 
000 sumą palaikymui vaikams 
priežiūros centrų tarp “balan
džio 30 ir birželio 30-tos. Jei
gu valstijos iždinė neduotų, 
Fielding žadėjo, prašyti tam 
paskyrų iš ' miestavosios bu- 
džeto komisijos.

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSŲ
Akountentas
111 Ainslie St, 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-3049

F-222- SVORIS 22 SVARAI
1 sv. Miežienčs. 1 kv. Augalinio 
Aliejaus, 1 sv. Ryžių, 1 sv-; Ka
vos, 1 sv Sviesto, 1 sv. Košės, 
1 sv. U’ory ar Swan Muilo, I 
dėžė Razinkų, 5 sv. Cukraus, 1 sv. 
Džiovintų Slyvų, 2 sv. Miltų, I 

dėžė Pieno Miltelių, I 
dėžė Sahnonų.

KAINA VISO (Įskaitant užtikri
nimo mokesnj) $21.50

I----------------------------------------------------
C-56

VYRIŠKAM SIOTUI PUNDELIS
3 3/8 jardai 100% Vilnono Vy
riškam Siutui ; 3 jardai Pamušalo, 
Buckram ir Canvas; Guzikai. Siū
lai, Adatos, Padėėkai Pečiams; 1 

Sveteris -100%vilnų (pasirinkit 
. spalvų).

KAINA VISO (įskaitant užtikrini
mo mokesnj) $44.68

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

WORLD TOURISTS nc
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 1 0, N. Y. ' 
T E L E P H O N,E-; O R C H A RšO . 4 - 4 6 6 0

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! į 
INDIA: 3 milionai liūdėtoji! stebi, kaip Mahatma Gandhi’o kūnfi pelenai vežami Į 
Allahabado pratvėmis’ INDIA: Bikanaro kunigaikštis sveikina lordų Mountbattenų. ? 
SIAURINA CHINIJA: Gerai apginkluota tautininkų kariuomenė maržuoja link į 
Pao Tjngo. Kad surtiprint apsigynimų nuo atakuojančių komunistų. , Ir dar ju- > 

džiai iA Airijos, Anglijos ir Japonijos. Matyk naujausių March of Time ... Į 
•THE COLD WAR" I

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

Viena Visų įtaikų Didžiųjų Tikro žmogi.Akumo Dramų 1 
JAMES STEWART

“CALL NORTHSIDE 777”
• Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoje ♦ 

Hazel SCOTT • RAYE ir NALGI • Gil LAMB 
ROXY 7TH AVENUE ir 60TH STREET

< Optometrists
394-398 Broadway į
Brooklyn, N. Y. j

Tel. ST. 2-8342' į
A'* — w—„Į,

Kas Vakarą Nuo 7 vai.
Šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną.

—mi —Ml —Ull—— BU—— H«—— MII —Wil —IHI—-HM —||rf—1 ' BROOKLYN 1
LABOR LYCEUM |

DARBININKŲ ĮSTAIGA J 
■ Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-* 
Į kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. i 
I Puikus steičius su haujdhsįais | 
į įtaisymais. " |’
| KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 
į Kainos Prieinamos.
| 949-959 Willoughby Ave. ‘ 
Į Tel STagg 2-8842 Į

— M—!■—•!»—HI —W — UH — KI — UH — II — m—

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTRAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

a

:Ji

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ĖVergreen 7-6868
Valandos: |

Penktadieniais uždaryta.

---------------- --------- -------------------------------------------------------------------------- —- ..... i......... ... —

C

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Įvairių susiedijų teatruose 
dar Vis pakartojama* dailės 
atžvilgiu žavingoji “Stone 
Flower.” Jei dar nematėte, 
apsidairykite, rasite kur nors 
netoli namų.

REIKALAVIMAI
Reikalinga senyva moteriškė, pri

žiūrėjimui seno žmogaus, kuris da
linai sirginėja. Gali gyventi ant vie
tos arba gali /dirbti tik dienomis ir 
gyventi kitur. Labai gera mokestis 
ir lengvos darbo sylygos.

Prašome kreiptis darbo dienomis 
tik vakare, šeštadienį ir sekmadienį 
bile laiku. Antrašas 67-02 52nd Avė., 
Maspeth, L. I., N.. Y. (46-49)

Adam V. Walmus, D. D. S.I
DAKTARAS-DENTISTAS |

į Egzaminuojant 4feis,į 
i Rašome Receptas i

Drs. Stenger & Stenger

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-55G9

GERI PIETOSil
Kada 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---------------------- ---------------------------ej

I
 GYDYTOJAS 1

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: H « dl"®norn.

į 6—8 vakarais >

Ir Pagal Pasitarimais. 1
Telefonas EVergreen 4-0203 i

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

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

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

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

...always accurate and depend
able. M2USO

Lady’a BULOVĄ . . . modem Z 
m every trim line • • •' * ’

■ * 
a •

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

Atlikite savo pasirin
kimą dabaf. Rankpi
nigiai jums palaikys
by kurį daiktą iki #
Kalėdų. Now is the time to choose the perfect gift

.. .a Parker “51” pen and matching pencil.
Linksmų Kalėdų ir 7^,. demand wįH be great ... so avoid dis- 

Laimingų Naujų Metų appOjntment . . . choose tomorrow! 
visiems musų Patro- rr
nams! •17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Grahąm Ave., Brooklyn




