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Jugoslavijos pramonė vir
šijo 1947 m. planus.

Amerika pažadėjo pilną 
tūkstantį karinių lėktuvų 
Chinijos valdžiai.

, Praga.— čechoslovakijos 
valdžia įspėjo amerikonus 
ir anglus korespondentus, 
kad daugiau nemeluotų 
prieš ją.
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demokratams nusilenks, jis 
praras bent kokį pasitikėjimą 
šiaurinių valstijų balsuoto
juose.

Matysime, 
baigsis.

Gerai, kad 
suomenė turi
—AVallace’ą ir Taylor’ą!
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Nedid ūkė 
žiniškus Afrikoje plotus, 
gliškame žemėlapyje 
mus Belgian Congo pavadini
mu.

Konge gyvena apie 10,000,- 
000 afrikiečių ir 21,000 belgų. 

, Pastarieji" yra to krašto vieš
pačiai.

Kongiečiams nevalia turėti 
jokių politinių partijų ir 
negauna jokios politinės 
švietos.

Negauna kongiečiai
- bendros apšvietos.

Yra kai kur pradžios 
kyklų,i bet jose dėstoma 
išimtinai tik religija.

Yra 140 kongiečių, baigu
sių universitetus., bet jie visi 
yra katalikų kunigai!..v.

Šiuos davinius pateikia niū- 
jorkiškio “Herald Tribune” 
korespondentas A. T. Steele, 
kuris šiuo metu tyrinėja Bel
gijos Kongo žmonių gyveni
mą.

Iš Kongo Belgija gabenasi 
daugybę deimantų ir kitokių 
brangių daiktų.

Valdančioji Belgijos klasė 
lobsta, o dešimt milijonų 
kongiečių gyvena pragarišką 

• gyvenimą.
Bet ar jūs manote, jog vi

suomet taip bus?
-Ne!

Anksčiau ar vėliau parei
kalaus sau teisių ne tik kon
giečiai, o ir kitos Afrikos tau
tos. Tuomet bus bloga tiem, 
kurie šiandien taip nežmoniš- 
,kai traktuoja pavergtuosius’ 
juodveidžius.
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ČECHOSLOVAKIJA ATMETE ANGLIJOS, 
AMERIKOS IR FRANCUOS PROTESTĄ

Čechoslovaku Valdžia Pareiškė, Jog Tie Kraštai Neturi 
Jokios Teisės Protestuot dėl Kabineto Pertvarkymo

Praga.— čechoslovakijos 
valdžia griežtai A atmetė 
bendrąjį Amerikos, Angli
jos ir Francijos protestą 
prieš permainas, padarytas 
čechoslovaku ministrų ka
binete. Čionaitinė vyriausy
bė pareiškė, jog tie kraštai 
neturėjo jokios legalės tei
sės dėl to protestuoti.

Komunisto premjero Kle
mento Gottwaldo vadovybė
je pertvarkytas, ministrų 
kabinetas yra sudėtinis ir 
susidaro iš tų pačių partijų 
atstovų, kaip ir pirmiau'. Į 
kabinetą nebuvo iš naujo 
pakviesti tiktai tie dešinių
jų partijų ministrai, kurie 
patys pasitraukė, bandyda-

Araby Vadai Džiaugias, 
Kad Amerika Jau Neža
da Žydam Valstybės

Ammam, Transjordan.— 
Šio arabiško krašto užsie
nio reikalų ministras ir kiti 

Ligi Šiol visur ir nuolat! vadai džiaugėsi, kad 
amerikinėje spaudoje buvo ! AtUCl jau atsisako nUO 
skelbta, . jog Čechoslovakija 
esanti už “geležines uždan- 
___ ” 1 gos.

Komercinėje .Amerikos 
spaudoje čechoslovakija 'buvo 
gretinama su Jugoslavija, 
Vengrija, Rumunija, Bulgari
ja ir Lenkija.

Bet štai, dešinėsės partijos 
pasišovė įvykdyti čechoslova- 
k i jo j e smurtą, 
ku buvo susektas 
tas.

Sudaryta nauja 
čechoslovakijos 
“pasukta į kairę”; pastiprin
tas budėjimas, kad priešas ne
galėtų pakenkti liaudies ligi 
šiol pasiektiems laimėjimams. 

Na, ir ką komercinė mūsų 
spauda ii' radijas sako šian
dien ?

Sako, jog čechoslovakija 
atsidūrė “už geležinės už
dangos” !

Tai komedija, privesta prie 
apsurdo! '

Palestinos skaldymo į savi
stovias žydų ir arabų vals
tybes. Nes Amerikos dele
gatas Warren ___ ....
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje pareiškė, jog ne
turi- būti vartojama tarp
tautinė kariuomenė žydų 
valstybei įkurti prieš ara
bų valią, o Trumanas užgy- 
rė tą pareiškimą.

Transjordano užsieninis 
ministras sakė, jei žydai ne
reikalaus sau valstybės, tai 
arabai duos jiem plačias de
mokratines teises.

Jau Nereikia Nunacinimo 
Komisijų Sovietiniame 
Vokietijos Ruožte

SUOMIJA SIŲS MASKVON ATSTOVUS 
DĖL APSIGYNIMO SUTARTIES

mi iššaukt suirutę valdžio
je.

Prezidentas Beneš, pri
saikdinęs pertvarkytą mi
nistrų kabinetą, pareiškė, 
jog jis turi užgirt šį kabi
netą, vengdamas betvarkės.

Senatorių Komitetas Siūlo 
Panaikint Taksus už Teisę 
Balsuoti Rinkimuose

Washington. — Antrinis 
senato taisyklių komitetas 
(republikonai) užgyrė su
manymą uždraust imti mo
kesčius Už teisę balsuoti fe- 
deralių valdininkų rinki
muose. Kongreso atstovų, 
rūmas jau priėmė tą suma
nymą.

Septyniose pietinėse val
stijose yra imami taksai už 
teisę dalyvauti tokiuose 
rinkimuose. Taksų negali 
sumokėti milionai negrų ir 
skurdžių baltųjų, todėl ir 
neprileidžiami prie balsavi
mų. Pietiniai demokratai 
senatoriai rengiasi kelti 
trukšmą - filibusterį ir be
galiniais savo plepėjimais 
vėl palaidoti pasiūlymą 

RV°Austin Pr*eš balsavimų taksus.

Berlin. — KaTinis1 Sovie
tų gubernatorius rytinei 
Vokietijai, maršalas V. D. 
Sokolovskis vas. 27 d. isakė 
uždaryti nunacinimo komi
sijas toje srityje. Jis pareiš
kė, kad jau sunaikintas fa
šizmo pagrindas sovietinia
me Vokietijos ruožte, kuris 
apvalytas nuo veiklių nacių 
ir militaristų. Teliko tiktai 
keletas tuzinų dar nesu
čiuptų nacių, bet jais pasi
rūpins vokiečių policija ir 
paprastieji teismai, kaip 
šakė Sokolovįkis.

Buvusiems eiliniams na-

cių partijos nariams yra 
duodamą proga patiems 
nusinacinti. Jeigu neis į re
akcines partijas ir sąžinin
gai darbuosis savo krašto 
ūkio atkūrimui ir* atstaty
mui miestų, kuriuos anglų- 
amerikonų lakūnai sugrio
vė paskutiniais karo mėne
siais, tai tokiems bus su
grąžintos visos pilietinės 
teisės, apart vieno apribo
jimo: jie dar nebus priima
mi į policiją ir j teismų į- 
staigas, iki sekamo patvar
kymo tuo klausimu.

Būsią Sumegsti ir Kultūrinio ir Ūkinio Bendradarbiavimo 
Ryšiai tarp Sovietų Sąjungos ir Suomijos

Helsinki, Suomija. — So
vietų premjeras Stalinas 
vas. 27 d. atsiuntė savo ran
ka rašytą laišką Suomijos 
prezidentui J. K. Paasiki- 
vi’ui, siūlydamas 'Suomijai 
padaryti bendro apsigyni-

Pasitraukė Amerikos Am
basados Raštininkė; Smerkė 
Karinę Trumano Politiką

PASITRAUKĖ KORĖJOS “SEIMO” VADAS, 
SMERKDAMAS ŠALIES SKALDYTOJUS* ’

Seoul, Korėja.—Dr. Kimm 
Kiusic, pirmininkas vadina
mojo Korėjos “seimo”, ap
leido tą vietą, protestuoda
mas prieš Korėjos skaldyto
jus. Jisai sakė, Jungtinių 
Tautų seimelio nutarimas 
tuojau suruošti rinkimus 
tik amerikinėje, pietinėje 
Korėjos pusėje yra šalies 
skaldymas. Protestui prieš 
tokius rinkimus ketina pa-

sitraukti ir kiti Korėjos ne
va seimo nariai, tariami li
beralai. /Tas “seimas” yra 
pačių amerikonų paskirtas, 
o ne korėjiečių rinktas.

Dirbtinio “seimo” daugu
ma, tačiaus, užgyrė siūlymą 
surengti rinkimus pietinėje 
Korėjoje, nepaisant šiauri
nės jos pusės, kuri laikinai 
Sovietų užimta. •

mo sutartį su Sovietų Są
junga. . .

Pranešama, jog Suomija * 
šią savaitę pasiųs savo at
stovus Maskvon deryboms 
dėl tokios sutarties. Pasiun
tinių vadaę būsiąs Suomijos 
permjeras Mąuno Pekkala, 
kurį amerikiniai korespon
dentai vadina kairiuoju. 
Menama, jog taip pat bus 
sumegsti kultūrinio ir ūki
nio bendradarbiavimo ry
šiai tarp šių dviejų šalių.

(Komerciniai Amerikos 
ir Anglijos radijai ir laik
raščiai trukšmauja apie 
“raudonųjų pavojų” Suomi
jai. 0 tūli pažangūnai sa* 
ko: Sovietai nenori, kad 
Amerika ir Anglija padary
tų iš Suomijos “antrą Grai
kiją”.)

Virginia valstijos dęmokra- 
tų partijos lyderiai skelbia, 
kad jie š. m. lapkričio mėne
sį balsavimų sąraše preziden
to Trumano pavardės nedės.

—Tegu piliečiai balsuos tik 
už demokratų partiją ir pre
zidento rinkikus, — sako tos 
partijos vadai.

Vėliau rinkikai galėsią pa
duoti savo balsus už tokį kan
didatą, kuris bus jiems pri- 
•im,tiniausias.

Panašiai, manoma, darysią 
ir kitų pietinių Valstijų demo
kratų partijos lyderiai.

Trumanas jiems, mat, 
kairus, 
nei kalbėti nenori, 
valstijos demokratų 
lyderiai - darys visą, kad 
neprileidus Wallace’ui 
kandidatuoti prezidento 
tai.

šis reakcinių demokrati] ly- 
rių “sukilimas” tenka ati

džiau stebėti.
Tai manevrai, kuriais 

ma priversti 
jiems tokiu, 

jis būtų.

GREIčIAUSIAS KARINIS 
LĖKTUVAS

Stockbridge, Anglija. — 
Karinis anglų rakietinis 
lėktuvas skrido 560 mylių 
greičiu per valandą, viršy
damas pasaulinius tokių 
lėktuvų rekordus. Jis buvo 
pilnai ginkluotas. . •

Armija Išmetė 7 Tarnauto
jus, Kaip “Neištikimus”.
Washington. — Armijos 

valdyba pašalino 7 civilius 
raštininkus iš savo įstaigos 
St. Louise, kaip įtariamus 
“neištikimus”; nepasakė, 
dėl ko jie pavaryti, ir ne
paskelbė jų vardų. Valdžios 
agentai FBI pervarė per 
“ištikimybės” koštuvą jau 
85,000 valdinių darbininkų 
bei tarnautojų, ir jų tarpe 
atrado tik 150 nužiūrimų 
“neištikimųjų.”

Smarkėjo Korėjiečių Riaušės 
Prieš Jankių Bendradarbius

Seoul, Korėja. — Korė
jiečiai naktį tą pačią valan
dą šturmavo 25 policijos 
stotis Cholą Buktoj, ameri
konų užimtoje pietinėje Ko
rėjos pusėje; sudegino dvi 
stotis ir sproginiais suardė 
važiavimą dviem geležinke
liais. Susikirtimuose trečia
dienį, ketvirtadienį ir penk
tadienį užmušta 29 riauši
ninkai, 7 policininkai ir 1 
pašalinis žmogus.

Žmonės nekliudė pačių 
amerikonų, bet puolė tar
naujančius jankiams korė
jiečius policininkus ir ame
rikonų pastatytus vietinius 
dešiniuosius .pareigūnus. 
Bet demonstruodami dar
bininkai ir studentai šaukė: 
“Šalin Ąmerikonus imperia
listus ir korejiškius jų ber
nus!” Demonstrantai ypač 
protestavo prieš Jungtinių 
Tautų seimo atsiųstą komi
siją"; vadino ją Amerikos į- 
nagiu. .

UŽDRAUSTA PINIGUS
SIŲSTI PALESTINON
Washington. — Paštų vy

riausybė uždraudė money 
orderių siuntimą Palesti
non. Užraudimo reikalavo 
anglų valdžia Palestinoje 1.

Amerikonas Teisėjas Gailisi 
Baudžiamų Nacių Generolų

Westover Field, Mass. — 
Parlėkė teisėjas Charlęs F. 

i Wennerstrum, kuris pirmi
ninkavo bylai prieš nacius 
karin. kriminalistus Nurn- 
berge, Vokietijoje. Pirm iš- 
skrendant iš Vokietijos, ji
sai sakė Chicago Tribune 
reporteriui, kad to teismo 
prokuroras generolas Tel
ford Taylor ir kiti teisėjai 
“prasilenkę su teisybe” ir 
keršiję nacių generolam. 
Wennerstrum reikalavo lei
sti feldmaršalui Wilhelmui 
Listui ir kitiems įkalin
tiems naciams apeliuoti į 
Jungtines Tautas dėl baus
mės sumažinimo.

Wilhelm List nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos \ už 
civilių kitataučių žudymą 
karo metu. 9 kiti hitleriniai 
generolai nuteisti kalėji- 
man nuo 7 metų iki am-

žiaus galo.
Wennerstrum yra lowos 

valstijos vyriausiojo teismo 
teisėjas. Sugrįžęs Ameri
kon jis pakartojo, ką sakė 
Chicago Tribune reporte
riui.

Generolas Taylor kritika
vo Wennerstrumo pareiški
mą, kaip “neištikimą” Ame
rikai. Wennerstrum atsakė, 
kad jis net “ištikimesnis” 
už gen. Taylorį.

(Andai republikonas se
natorius Taftas kritikavo 
pirmesni taptautinį teismą 
Nurnberge, kur buvo nu- 
smerkti pakart Goeringas, 
von Ribbentropas ir kiti di
dieji kariniai nacių krimi
nalistai. ^Taftas sakė, kad 
tai buvęs “rusiškas” teis
mas, su kurio sprendimu 
negalinti sutikti “vakarinių 
kraštų civilizacija.”)

Maskva. — Iš Jungtinių 
Valstijų ambasados tarny
bos pasitraukė amerikone 
Annabelle Bucar, protes
tuodama dėl to, kad prez. 
Trumano valdžia “visais 
galimais būdais stengiasi 
sukelti kivirčus tarp Ame
rikos ir Sovietų žmonių”, 
kuomet Sovietų 
stengiasi išlaikyti
tinę santaiką ir gerinti 
žmonijos būklę.”

Annabelle Bucar, 33 metų 
amžiaus, tarnavo ameriki
nės ambasados žinių sky
riuje.

Jinai pastoviai apsigy
vens Sovietų Sąjungoj. 1

(Pernai pavasarį ameri
konas Armond Willis taipgi 
apleido ambasadą, protes
tuodamas prieš reakcinę 
savo šalies politiką.)

GUB. DEWEY’O DOVA
NA FABRIKANTAM Iš 

BEDARBIŲ FONDO
Albany, N. Y. — Republi

konas New Yorko valstijos 
gubernatorius Thomas De
wey mojasi sugrąžint fabri
kantam $175,000,000 tų pi
nigų, kuriuos jie įmokėjo į 
bedarbių pensijų fondą. 
Tuo tikslu republikonas 
valstijos senatorius Wm. F. 
Condon jau davė sumany
mą.

Meridian, Tex. — Nukri
to ir sudegė milžiniškas 
bombanešis B-29. Su juom 
žuvo. 4 kariniai lakūnai. 8 
kiti ’ išsigelbėjo, iššokdami 
su parašiutais.

Jankių Lakūnai Mėto 
Reikmenis Apsuptiem 
Graikų Monarchistam

Athenai, Graikija.—Ame- , 
rikonai kariniai lakūnai nu- • 
metė dar 2;500 svarų vaistų 
ir kitų reikmenų monarchi* 
stams Didimotikon mieste, 
kuris jau savaitę apsuptas 
graikų partizanų.

Monarchistai skelbia, kad 
jie atėmę iš partizanų kelis 
kaimus netoli Albanijos sie
nos. Amerikonų komandie
rius gen. James Van Fleet 
smarkavo,
“Geriausiai būtų patiems 
partizanams, jeigu jie tuo
jau pasiduotų.” Monarchis
tai suėmė du socialistų laik
raščio Machi redakcijos na
rius už tai, kad tas laikraš
tis išspausdino politinių ka
linių protestą.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė reikalavo priimt 
Lenkijos, Čechoslovakijos ir 
Jugoslavijbs atstovus į kon
ferenciją, kurioje didieji 
talkininkai gamins planus 
dėl Vokietijos ateities.

Chinų Komunistai Laimėjo Eilę ' 
Pergalių Prieš Tautininkus

SLA NARIAMS
Apsaugokime" Susivie

nijimo ateitį, išsirinkda
mi naują valdybą! Visi 
balsuokite už sekamus 
kandidatus:

B. F. Kubilius, pirmi
ninkas

J. žebrys, vice-pirmi- 
ninkas

S. Masytė, sekretorius
J. Mažiukna, iždininkas
J. Miliauskas ir P. Ja- 

tul, iždo globėjai.
z Narys.

Romą.-— Amerika atsiun
tė j Viduržemio Jūrą dar 
vieną karinį laivą, Valley 
Forge, lėktuvų išnešiotoją. 
Tai jau 10 Amerikos karo 
laivų toj jūroj.

40,000 PABĖGĖLIŲ 
DIRBA ANGLIJAI

London. — Anglija yra 
susigabenus apie 40,000 lie
tuvių, lenkų ir kitų pabėgė
lių - išviętintų, kuriuos ang
lai pasirinko kaip darbinin
kus ir darbininkes iš kon
centracijos" stovyklų vakari
nėje Vokietijoje ir Austri
joje. Anglai sugrąžino at
gal tiktai 9 išvietintus, kai
po netinkamus darbui; vi
sais kitais džiaugiasi.

ORAS.—Būsią šalčiau.

Nanking, Chinija. —Chi
nų komunistai atėmė iš 
čiang Kai-šeko tautininkų 
Yingkow miestą su svarbiu 
uostu ir geležinkelių stočia, 
120 mylių į pietus nuo Muk
deno, Mandžūrijoj. Tauti
ninkai planavo per Ying
kow uostą siųsti karinius 
pastiprinimus saviškiams 
prieš komunistus Mandžu- 
rijoj. ;'

Tautininkų Kariuomenės 
Sukilimas Mieste

Komunistų radijas pra
nešė, jog kai jie šturmavo 
Yingkową, tai tautininkų 
kariūomenė sukilo prieš sa
vo komandierius ir atidavė 
miestą komunistams.

Tautininkai, karinio savo 
teismo sprendimu, sušaudė 
generolą Wei Lihuangą, bu
vusį vyriausią jų koman-

dierių Mandžūrijoj. Jis nu
baustas už tai, kad “leido” 
komunistų būriui įsiveržti 
į Mukdeno priemiesčius.

Chinų komunistai užėmė 
Mukdeno lėktuvų aikštę; 
atėmė iš tautininkų Penki 
miestą, angliakasyklų cent- . 
ra; įsiveržė į Sinminą, užė
mė Kaiyuan geležinkelio 
stotį ir puola tautininkus 
paties miesto gatvėse; kar
tu jie atakuoja tautininkus 
Tiehlinge ir kitose Mukde
no apylinkėse.

Alkis ir šaltis spaudžia 
tautininkų armiją ir apie 
2,000,000, gyvento jų Mukde
ne, kuris komunistų ap
suptas visomis pusėmis.

Tautininkai sakosi atsi- 
griebią vidurinėje Chinijo- 
je, Anhwei ir Honan proę- 
vincijose.

M
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Trijų Valstybių Protestas
Jungtinės Valstijos, Didžioji Britanija ir Francūzi- 

ja pasiuntė bendrą protesto notą Čechoslovakijos vy
riausybei. Protestuojama prieš pakeitimus Čechoslovaki
jos kabinete. Tie pakeitimai skaitomi prasižengimu. O 
pakeitimai buvo padaryti grynai Čechoslovakijos Kons
titucijos ribose. Čechoslovakija yra nepriklausoma, lais
va šalis. Ji nėra okupuota šalis. Ji turi teisę savo rei
kalus vesti taip, kaip jai patinka. Niekas neturi teisės 
kištis į juos vidinius reikalus.

Tai kam tas protestas? Koks to protesto tikslas? 
Kodėl bandoma atimti ta teisė Čechoslovakijai, kuria 
pilnai naudojasi Jungtinės Valstijos, Britanija ir Fran- 
cūzija? Ką pasakytų Amerikos žmonės, jeigu Čechoslo
vakija užprotestuotų prieš prezidento Trumano daromus 

•’pakeitimus savo vyriausybėje?
Čechoslovakijos Komunistų Partija yra stipriausia 

ir skaitlingiausia partija. Ji, tuo būdu, vyriausybėje 
turi daugumą. Bet toje vyriausybėje turi atstovybę ir 

- kitos keturios partijos. Tai reiškia, kad vyriausybė yra 
demokratiška.

Bet paimkime mūsų kabinetą. Kas jį sudaro? Ko
kias partijas jis atstovauja? Mūsų kabinetas yra prezi
dento paskirtas padaras ir jis susideda iš žmonių, kurie 

'yra prezidentui ištikimi, kurie jo įsakymus pildo be 
zurzėjimo. Tai kodėl mūsų kabinetas skaitomas demok
ratiškesnių už kabinetą Čechoslovakijos?

Vadinas, savo protestu šios trys šalys parodė nepai
symą kitų kraštų nepriklausomybės. Tai dar viena didelė 
mūsų vyriausybės klaida užsieninėje politikoje. Kur val
džios mūsų diktavimo klauso, ten mes siunčiame dole
rius, produktus, ginklus ir militarinius “patarėjus” 
(Graikija, Turkija, Chipija), o kur mūsų neklauso, ten 
siunčiame protestus ir gąsdinimus. Aišku, kad tokia po- i 
litika nėra taikos politika. Tokią politiką atmeta trečio-I 
ji partija įr jos kandidatai Henry Wallace ir Glen Tay-Į 
lor.

Šis trijų valstybių protestas, beje, parodo dar ir tai, į 
. kad iš Čechoslovakijos kabineto išmestieji ministerial j 

turėjo ką nors bendrą su Užsienio spėkomis. Kodėl už 
juos taip užtariama? Kodėl negeri kiti tų pačių partijų 
Žmonės, kurie dabar įeina į naująjį kabinetą? Kitais žo
džiais, šis protestas tik patvirtina Čechoslovakijos prem
jero Gottwaldo kaltinimus, kad pašalintieji kabineto na
riai buvo sudarę su užsienio imperialistais suokalbį Če- 
choslovakiją padaryti antrąja Graikija.

Teisingas Atpildas
Hamburge tapo pakarta trylika nacių, Hitlerio ges

tapo narių. Jie buvo pabėgę į užsienį, bet tapo sume
džioti, sugrąžinti Vokietijon ir priversti užmokėti už 
žmogžudystes. Šitie hitlerininkai karo metu nužudė 50 
Anglijos, Amerikos ir kitų kraštų lakūnų, kurie buvo 
patekę vokiečių nelaisvėn. Tik todėl, kad tie lakūnai ban
dė iš nelaisvės pabėgti, jie visi buvo iš mašininės kanuo- 
lės nušluoti.

O kiek Lietuvoje buvo išskersta žmonių! Ten hitle- 
' rininkai ir jų lietuviškieji talkininkai per tris metus išr 
žudė visiškai nekaltų žmonių, civilinių ir karo belaisvių, 
virš pusės milijono. Tačiau iki šiol tie žmogžudžiai ra
miai sau gyvena Vokietijoje, daugelis dar yra Amerikos 
ir Anglijos duona maitinami ir užlaikomi. Jų niekas ne
baudžia. Jie dar yra pastatyti pabėgėlių logerių vadais 
ir tvąrkytojais!

Lygybės nėra jokios. Amerikiečių ir anglų kraujas 
yra brangus, bet Lietuvos žmonių kraujas yra pigus...

______ •___ ._______

Vokietijos Ateities Sprendimas
Londone posėdžiauja “Keturių Didžiųjų” ministrų 

pavaduotojai ir svarsto rašymą taikos sutarties Vokieti
jai. Tuose posėdžiuose kilo klausimas, kurių kitų šalių, 
apart Amerikos, Anglijos, Tarybų Sąjungos ir Francū- 
zijos, dar reikėtų balso išklausyti? Amerika, Ąnglija ir 
Francūzija griežtai stoja, kad nuo vokiečių,agresijos nu
kentėjusios Belgija, Lųksemburgas ir Holandija turi tar
ti savo žodį ir įteikti savo reikalavimus bei pasiūlymus. 
Tarybų Sąjunga sako, kad balsą turi būtinai ‘gauti Len
kija, Čechoslovakija ir Jugoslavija. Tos šalys daug dau
giau nukentėjo, negu Holandija ir Luksemburgas. Če
choslovakija buvo pirmutinė Hitlerio karinės agresijos 
ąuka, Lenkija buvo sulyginta su žeme, Jugoslavijoje hit
lerininkai išnaikino milijonus žmonių. Jau jeigu kurių 
šalių balso reikia išklausyti, tai šios trys šalys tos garbės 
pilniausia užsitarnauja.

“DEMAGOGAS”
Brooklyno klerikalų Ame

rika rašo:
M Wallace savo kalbose 

pasirodė pigiausios rūšies 
demagogas.”

Jei Amerika, pirmiau ne
gu pavadino Wallace’ą de
magogu, būtų išspausdinu
si savo skiltyse nors vieną 
jo kalbą, o paskui kritika
vusi, — viskas būtų tvar
koje. Dabargi klerikalų' 
laikraštis Wallace’a šmei
žia, bet slepia nuo skaity
tojo tai, ką jis sako, ką jis 
kalba; slepia jo pažiūras, 
jo nusistatymą, jo poziciją.

Matyt, Amerikos redak
toriai mano, kad jos skaity
tojai toki silpni, kad jie 
niekur kitur nesuras, ką 
Wallace kalba.

Tai klaida!
Net didžiausi Wallace’o 

priešai iš demokratų par
tijos pastogės niekad jam 
tokio “titulo” nėra suteikę, 
kokį suteikė redaktorius 
laikraščio, besivadinančio 
katalikišku!

ROOSEVELTININKO 
SABATH’O ŽODIS

Dienraštis Vilnis rašo:
Chicagiškis kongresmanas 

Adolph Sabath visuomet 
kelia savo baisa už liaudies 
teises, už civiles laisves, šiuo 
kartu jis drąsiai prisidėjo 
prie tu, kurie smerkia gene
ral] prokurorą Cląrk’ą už jo 
maniją deportuoti sveturgi- 
mius radikalus, komunistus, 
darbo unijų vadus.

’ , Pasikalbėjime su vieno 
laikraščio korespo n dent u 
kongresmanas Sabath pasa
kė, kad areštavimas darbo 
unijų vadų ir komunistų ir 
grasinimas juos deportuoti 
yra , niekuo nepateisinamas 
ir neteisingas.

štai kongresmano Sabath’o 
žodžiai: “Jie nėra kokie 
kriminalistai. Sakymas, kad 
jie yra komunistai ar įtaria
mi esant komunistais, nesu
daro jokios priežasties nepa
leisti jų po kaucija.”

Jei Kongrese būtų bent 
kiek žymesnis skaičius pro
gresyvių narių, kurie turėtų 
tiek pilietinės drąsos, kiek 
jos turi kongresmanas Sa
bath, generalis prokuroras 
tuoj atsivėdintų.

Daugiau negu, keista, kad 
iš šios šalies norima depor
tuoti tokius darbo unijų va
dus, kaip F e r d i n a n d a s 
Smith, ar toks komunistų 
veikėjas, kąip. Williamsonas. 
Kuo jie prasižengė? Ar tuo, 
kad gynė darbo žmonių rei
kalus? Ar tuo, kad rėmė 
Henry Wallace’a?

Bet įvairūs fašistpalaikiai, 
jų tarpe ir tūli šion šalin at- 
sibaladoję iš Vokietijos hit-

KIEK AUKSO TURI 
AMERIKOS VALDŽIA

Washington.— Jungtinių 
Valstijų iždas dabar' turi 
$23,028,263,000 vertės auk
so, tai daugiau kaip tris 
penktadalius viso gatavo 
pasaulyje aukso. Per pas
kutinius 12 mėnesių Ame
rikos aukso lobynas padidė
jo $2,0319,000,000. Aukso un
cija kainuojama 35 dole
riais.

Unijisįų Skundas
New Yorko CIO unijos viešai ptadėjo skųstis, kad 

Federal Bureau of Investigation agentai landžioja į jų 
raštines ir reikalauja parodyti finansų knygas. Ir tyri
nėjamos tik tos unijos, kurios remia Hienry Wallace kan
didatūrą į prezidentus. Unijistai sako, kad šis valdžios 
agentų darbas turi vieną tikslą: gąsdinimu atkratyti uni
jas nuo trečiosios partijos judėjimo.

NIEKAS NEBUVO ŠAU
DOMĄ ČĘCHOSLOVA-

KIJOJ
Praga.-- Čechoslovakijos 

valdžia užginčija pąsklęis- 
tus užsieniuose paskalus, 
būk policija šaudžius į deši
niuosius studentus, mąrša- 
vusiųs pas prezidentą Be
nešą. Trukšmądariąi buvo 
paprastai blaškomi, o ne 
šaudomi, ir tik atsitikinai 
ištrūko viena kulką, kuri ir 
sužeidą vieną riaušininką.

lerininkų prieplakos čia tu
ri pilną laisvę. Jiems kaip 
ir garantuota neliečiamybė.

Kongresmanas Sabath nei 
iš tolo nėra komunistas. Jis 
nėra net 'koks žymus radi
kalas. Bet jis yra nuose
klus r o o s e v eltininkas. Ir 
kuomet jis kelia savo balsą 
prieš reakcininkų užmačias, 
tas rodo, kad raganų gau
dytojai perdaug jau toli nu
ėjo.

ČECHOSLOVAKIJA
IR PALESTINA
. Niūjorkiškis Daily, Wor
ker rašo: '

Jei bent kuris galvojąs 
Amerikos pilietis nori su
prasti, kas šiandien dedasi 
pasaulyje, tegul jis pažiūri į 
tą skirtumą, kuris glūdi 1 
tarp Palestinos ir čechoslo
vakijos.

Čechoslovakija šiandien 
laisva, — ji garbingai išsi
laisvino iš stambiojo kapita-1 
lo intrigų ir suokalbių.

Palestina yra išduodama, i 
dėka stambiojo’ kapitalo pel-1 
nų ir dėka tam, kad gene- : 
rolai ir bankininkai, sapnuo- į

darni apie anti-sovietinį ka
rą, atliko bjaurius suokal
bius.

Taip, Čechoslovakija lais
va! Liaudis, vadovaujama 
to krašto komunistų parti
jos — didžiausios partijos 
šalyje — suspėjo laiku ap
čiuopti sąmokslą ir jo fab
rikantus. Sąmokslas buvo 
tokis: išėsti iš vyriausybės 
didžiausią partiją, pada
rant Čechoslovakija kita 
Francija ar Italija, ' gal 
net Graikija!

Palestina, kuriai Jungti
nės Tautos žadėjo nepri
klausomybę, šiandien yra 
mūšių arena. Kasdien be 
jokio reikalo ten žūsta žmo
nių.

Kodėl?
Tik todėl, kad Wall Stry- 

tui rūpi prisitaikstyti prie 
arabų, kurie turi didelius 
aliejaus šaltinius. Dėl alie
jaus, Amerika šiandien ma-

. Vasario mėn. 25 d. Wil
liam Z. Fošteriui sukako 67 
metai amžiaus.

Nedaug yra amerikiečių, 
kurie nėra girdėję apie 
Wm. Z. Fosterį. Milijonai 
yra jį matę, girdėję jo kal
bą arba skaitė jo straips
nius bei knygas, kurių jis 
yra parašęs nemažai.

Prieš 67 metus gimęs

nevruoja Palestinos klausi- i Taunton, Mass., Wm. Z. Fos 
mu taip, kad Jungtinių • teris iš pat savo jaunų die- 
Tautų Assamblėjos spren- ■ nų stojo darbininkų judėji- 
dimas gali būti padėtas ant į man. Per ilgus metus jis 
lentynos. Lai žydai su ara- buvo veiklus unijistas, o 
bais žudosi! 1919 metais vadovavo • di

džiuliam plieno darbininkų 
streikui Pittsburghe.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro Fosteris įstojo į komuni
stinį judėjimą ir šiandien 
jis yra Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas ir josios vadas.

Šios sukakties proga Na- 
cionalė Komunistų Partijos 
Taryba išleido specialų pa
reiškimą, kuriame, be kit
ko, sako:

“Niekas, neatitraukė jūs 
nuo tikrosios mūsų marksi
stinio mokslo linijos, ir jūs 
visuomet laikote savo akį 
ant socialistinės ateities, 
stovinčios priešakyje. Jūs 
niekad nebuvote dogmos 
pavergtas...”

Gimtadienio vakarą kom
partijos raštinėje buvo su
ruoštas pokylėlis, kuris bu
vo tikra jubiliejatui < staig
mena. Pokylėlyje dalyvąvo 

| daugiausiai marininkai, lai
vų tarnautojai, jūrininkai, 
kurie įteikė Wm. Z. Foste- 

i riui sveikinimo knygą su 
daugybe jūrininkų parašų.

Jubiliejatas gavo nema
žai sveikinimų iš visų šalies 
kampų, daugiausiai nuo 

| darbininkų. M. G—nis.

Kaip Buvo Pagerbti Keturi Lietuvos Komunarai
VILNIUS.— Gruodžio 27 

d. Tarybų Lietuvos darbi
ninkai atidavė paskutinę! 
pagarbą keturiems komu- 
narams, kurie 21 metai at
gal, 27 d.' gruodžio 1926 
m. Smetonos budelių fašis
tų buvo sušaudyti: tai ge
riausieji Lietuvos liaudies 
sūnai: Karolis Požėla, Juo- 
zas Greifenbergeris, Kazys 
Giedris ir Rapolas Čarnis.

Komunarai kilnųjį savo 
gyvenimą paaukojo už lie
tuvių liaudies laisvę ir ne
priklausomybę. Lietuvių 
liaudis išlaikė savo širdyje 
atmintį garbingiems savo 
sūnams.
'10 d. gruodžio 1947 me

tais vyriausybės paskirta 
komisiją, kurios sąstate įė
jo žinovai ir nužudytųjų 
šeį<nų nariai, išKasė nužu
dytųjų grabus. Keturių ko- 
munarų palaikai buvo su- 
kremuoti ir urnos su pele
nais Požėlos, Greifenberge- 
rio, Giedrio ir Čarnio išsta
tyta Kauno Universiteto 
medicinos fakulteto salėje.

27 d. gruodžio tūkstančiai 
Kauno gyventojų’atsilankė

RAPOLAS ČIORNIS
tenai, kad atidavus pasku
tinę pagarbą lietuviams ko- 
munarams. Ant aukštų pe- 
destalų' radosi urnos su pe
lenais tų, kurie taip karštai 
ir nuoširdžiai mylėjo lietu
vių liaudį, kurių deganti 
šaukimai į šviesią ateitį 
buvo didelė pagalba kovoj 
prieš buržuazinę Smetonos 
diktatūrą. 1

Daugelis atsilankiusiųjų 
komunąrus pažinojo asme
niškai. Prieš padestalus ant 
kurių radosi urnos .praėjo 
Vilniaus miesto darbininkų 
delegacijos, padėdamos vai
nikus. Pribuvo taip pat de-

Juozas Greifenbergeris KAZYS GIEDRYS
legacijos iš Panevėžio, Klai
pėdos, Marijampolės ir ki
tų respublikos miestų ir a- 
pylinkių.

Salėje prinešama dau
giau ir'daugiau vainikų. Vi
dudienyje, dviejose valando
se nutraukiama žmonių į- 
leidimas į salę. Joje palie-

Respublikos darbininkų iri Vakare Kauno Valstybi- 
valstiečių atstovų, skaitliu- nio Operos ir Baleto Teat- 
gos kolonos Kauno miesto i ro sadėje įvyko gedulos va- 
darbininkų. 1 . j karas, skirtas keturių ko-

Laidotuvių eisena praei
na per Mickevičiaus gatvę, 
per Stalino alėją. Donelai
čio, Maironio gatvėmis. 
Gatvėse virš valstybės įstai-

munarų atminčiai. Jame 
Sniečkus pasakė didelę pra
kalbą, skirtą keturių komu- 
narų gyvenimui ir jų revo
liuciniam darbui.

gų namų tviska raudonos 
vėliavos su juodais gėdulos 
kaspinais, didingai skamba 
laidotuvių maršo akordai.

Tūkstančiai darbininkų 
atsisveikini- išėjo į gatves ir lenkia sa-

karna tik keturių komunarų 
šeimynų nariai ir visuome
ninių organizacijų ir Parti
jos atstovai Kauno ir Vil
niaus komunistai.

Paskutinės ;
mo valandos. Garbės sargy-; Vo galvas pranešant pele- 
boje Sniečkus, Paleckis,: nūs keturių komunarų.
Niunka, Didžiulis, Bieliavj-■ Ąikštėje priešais Kauno
čius, Gabdankas, ‘Čistiako- 
vas, Bieliauskas, Maniušis, 
Vitkauskas, Kareskas, Ra
guotis, Matulis, Gulbinskas, 
Karolio Požėlos našlė —Po- 
žėlienė — Tautkaitė, Požė
los'sūnus, Jūras, duktė Ma
rė Požėlaitė, ir sesuo. Kazė 
Požėlaitė. Paskiaus Snieč
kus, Paleckis, Niunka,. Di
džiulis, Bieliavičius, Gab
dankas, Gaška, Pušinis, ČL 
stiakovas, Matuliu, Zina- 
mas, Karėsimas, Mąiminas, 
Vitkauskas, Raguotis ir 
Noraitis neša urnas su ke
turių komunarų ^pelenais.

Laidotuvių maršo akor
dams lydint, eisena eina į 
Karo istorijos Muziejaus 
aikštę. Galvinyje neša dau
gybę vainikų. Seka komu
narų giminės, vyriausybės 
ir Lietuvos Komunistų (b) 
Partijos Centro Komiteto 
nariai, Kauno miesto Požė
los apylinkės ' darbininkai, 
kolonos Tarybų Lietuvos

Muziejų įvyksta laidotuvių ‘ 
mitingas. Jį atidaro Palec
kis, Lietuvos Tarybų Socia
listinės Republikos 
čiausiosios Tarybos 
diumo Pirmininkas, 
vietoj suteikiama 
Sniečkui, 
jaudinančiu balsu kalba a- 
pie paliktą skaisčią atmintį 
keturių komunarų, žuvusių 
nuo Smetonos fašistinių bu
delių rankų. Paskiau kalba 
Niunka, Didžiulis, Kamins
kas, Kauno garvežių sandė
lio stachanovietis, Bieliaus
kas, Gabdankas, Raguotis, 
generolas Vitkauskas. ‘ Pa
leckis uždaro laidotuvių 
mitingą.

Eisena artinasi prie mu
ziejaus., Suskamba Interna
cionalo garsai. Urnos įde
damos į joms išmūrytas 
vietas. Prie mūrų padedami 
vainikai.

Aukš- 
Prezi- 
Pirmoj 

žodis
kuris giliu ir KAROLIS POŽĖLA

TARYBINI ŪKIAI RUO
ŠIASI PAVASARIUI

Panevezys. — Panevėžio 
tresto tarybiniuose ūkiuo
se, artėjant pavasariui, 
sparčiai vežamos .vietinės 
trąšos į laukus.

Ypatingai rūpinasi laukų 
patręšimu aukšto dęrliaus 
grandys. Liberiškių, Leon- 
polio ir Staniūnų tarybi
niuose ūkiuose į aukšto 
derliaus grandžių sklypus 
jau išvežtaz šimtai tonų 
mėšlo.

2 pušį.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirmad., Kovo 1, 1948



ARABŲ ŠALIŲ ŽIBALAS, AMERIKA IR PALESTINOS KLAUSIMAS
Amerika negalėtų įkūny

ti Marshallo plano prieš ko
munizmą, jeigu būtų su
tramdytas amerikonam ži
balo plaukimas iš Irano ir 
iš Saudi Arabijos ir kitų 
arabiškų kraštų, sako Wa- 
shingtono valdininkai. Jun
gtinėse Valstijose esą ga
lima pagaminti tiktai tiek 
žibalo ir gazolino, kad už
tektų saviems reikalams. O 
šešiolikai vakarinės Euro
pos šalių, Chinijai ir Japo
nijai Amerika, girdi, turės 
pristatyti reikiamą žibalą 
iš Vidurinių Rytų — iš ara
bų valstybių ir Irano. Jei 
vakarinei Europai 'nebūtų 
gauta gana žibalo iš tų 
kraštų, tai turėtų žlugti 
Marshallo planas, kaip nuo
gąstauja Trumano politi
kai.

Amerikonai jau dikčiai 
žibalo ištraukia iš Saudi 
Arabijos. Amerika, sykiu 
su Anglija ir Holandija 
taipgi kontroliuoja ir nau
doja žibalo versmes Irane 
(Persijoj), Irake, Ku waite 
ir Indonezijoj. Be to, Jung
tinės Valstijos gauna apš- 
čiai žibalo iš Venezuelos ir 
tūlų kitų Pietinės Amerikos 
šalių, kurios leido jankių 
kompanijoms pumpuot iš 
žemės žibalą už tam tikrą 
atlyginimą, pagal sutartis.

Jungtinės Valstijos šim
tais tūkstančių statinių ga
beną žibalą vakarinei Euro
pai, Čiang Kai-šeko Chini
jai ir Japonijai; stiprina 
tuos kraštus prieš komuniz
mą.

Kariniams Amerikos rei
kalams skiriama po 500,000 
statinių per dieną. Žibalas 
kraunamas į armijos ir lai
vyno sandėlius; o kariniai 
vadai vis dejuoja, kad jie 
dar neturi žibalo net “gerai 
naujo karo pradžiai.”

Tuomi pasinaudodamos, 
žibalinės kompanijos dar 
tyčia aprėžė žibalo pardavi
nėjimą, kad galėtų lupti juo 
aukštesnes kainas. Taip ir 
“pritrūko” kūrenamojo ži
balo, kad milionai amerikie
čių šeimų .turėjo kentėt šal
tį šią žiemą.
Arabiškų Kraštų Užgerini- 

mas dėl žibalo
Tokiose tai sąlygose Wa- 

shingtono valdžia paskuti
nėmis savaitėmis suskubo 
užgerinti žibalinius arabų 
kraštus.

Pernai lapkričio mėnesį 
Trumano - Marshallo atsto
vai Jungtinių Tautų seime 
stojo už Palestinos padali
nimą į nepriklausomas žy
dų ir arabų valstybes. Tru- 
manas norėjo užtikrinti sau 
žydų piliečių balsus prezi
dentiniams 1948 m. rinki
mams^ Amerikos valdžia 
tuomet faktinai žadėjo duo
ti ir savo armijos junginius 
būsimajai tarptautinei ka
riuomenei, kuri reikalinga, 
kad galima būtų įkurt at
skirą žydų valstybę.

Anglija iš pat pradžios 
pataikavo arabams, stojo 
prieš žydų valstybės steigi
mą Palestinoje ir kurstė 
arabių vadus prieš tą suma
nymą. Anglai ginklavo ir 
tebeginkluoja arabus mirti
niems užpuolimams prieš 
Palestinos žydus.

Arabų Grūmojimai
Arabiškų šalių sąjunga 

ėmė grūmoti žūt-būtiniu 
karu prieš Jungtinių Tautų 
jėgas, jei jos mėgintų pada
linti Palestiną į dvi valsty
bes — žydų ir arabų. O ara-

bu kraštų sąjungai pri
klauso Egiptas, Irakas, 
Transjordanas, Saudi Ara
bija, Syrija, Lebanas ir Ye- 
menas.

Lebano premjeras pareiš
kė, jog neleis amerikonams 
per tą šalį pravesti žibalo 
pumpavimo vamzdį iš Saudi 
Arabijos į Lebano uostą, 
rytiniame gale Viduržemio 
Jūros. Kitų arabiškų kraš
tų vadai grasino susprog- 
dint ir esamuosius anglų- 
amerikonų žibalinius vamz
džius, kuriais plaukia žiba
las iš Irako ir Šaudi Arabi
jos į Persijos Įlankos uos
tus ir per Syrija, Transjor- 
daną ir Palestiną į rytinius 
Viduržemio Jūros uostus.
Trumanas Keičia Politiką

Tnimanas su savo bend- 
r a d a r b iais republikonais 
pabūgo tokių arabų grūmo
jimų. Washingtono politi
kai pradėjo užgerinti ara
bus prieš žydus ir uždrau
dė pardavinėti amerikinius 
ginklus Palestinos žydams 
gintis nuo arabų. Tuo tar
pu anglai daugmeniškai 
teikė arabams ginklus ir 
šovinius, kurie viešai par
davinėjami žydų priešams 
Jeruzalėje ir kituose Pales
tinos miestuose. Gauna ara
bai ir amerikinių ginklų.

Karinis Sumetimas
Aišku, jog Washingtono 

valdovai gailėjosi padarę 
“klaidą,” kad Jungtinių 
Tautų seime jie net stipriai 
rėmė Palestinos perskėlimą 
į arabų ir žydų valstybes. 
Juk arabiškų kraštų žiba
las yra pamatinis dalykas 
Marshallo planui, kariniam 
pasiruošimui prieš Sovietų 
Sąjungą. Tas žibalas yra

“vakarinių d e mokratijų” 
galybės skystimas planuo
jamam karui. Todėl būti
nai reikia jau visai ryškiai 
užgerinti arabų valstybių 
vadus, kad jie nekenktų 
amerikonams traukti žiba
lą iš tų valstybių ir per jų 
žemes.

Pasižadėjimo Laužymas
Taip arabus ir užgerino 

Amerikos delegatas Jungti
nėse Tautose, Warren Aus
tinas praeitą antradienį. 
Jis užreiškė, kad pati 
Jungtinių Tautų konstitu
cija, girdi, “neleidžia” var
toti karinę jėgą Palestinos 
padalinimui ir žydų valsty
bės įkūrimui tame krašte.

Bet tik pirm trijų mėne
sių Austinas ir kiti Ameri
kos atstovai Jungtinių Tau
tų seime kalbėjo už davimą 
žydams valstybės Palesti
noje, jeigu tam reikėtų, net 
su jėgos pagalba. Pernai 
lapkričio 29 d. Jungtinių 
Tautų konstitucija leido 
Palestinos padalinimą į dvi 
valstybes, kuomet už tai 
balsavo ir Amerikos delega
tas Austinas. O šiemet va
sario 24 d. amerikinis de
legatas Austinas jau sura
do toje pačioje konstituci
joje 'uždraudimą” prieš žy
dų valstybės steigimą Pa
lestinoj per prievartą prieš 
arabus.

Tačiau niekas nė vienos 
raidės nepakeitė Jungt. 
Tautų konstitucijoje. Pasi
keitė tik Amerikos valdovų 
politika. Žibaliniais sume
timais Washingtono politi
ka . dabar aiškiai pakreipta 
arabų naudai prieš žydus 
Palestinoje,, kaipo sudėtinė 
Marshallo plano dalis.

Wallace Sako, lai “Skanda- 
liška Išdavystė”

Kuomet Trumanas su re
publikonais savo patarėjais 
taip pasuko atžagarion pu
sėn, tai Henry Wallace, tre
čiosios partijos kandidatas 
į prezidentus pareiškė:

“Retai kada istorijoj mū
sų valdžia buvo taip skan- 
dališkai sulaužius savo žo
dį ir išdavus Amerikos gar
bę, kaip dabar Palestinos 
klausimu. Trumano - repu- 
blikonu politika dėl Pales
tinos yra antrasis Munich- 
as, kurį padiktavo ameriki
nis žibalo imperializmas ir 
žibaline politika.”

O senatorius Glen Tay
lor, trečiosios partijos kan
didatas į vice-prezidentus, 
sekamais žodžiais pasmer
kė tą Washingtono valdžios 
žygį:

“Mūsų valdžia išduoda ne 
tik Palestinos žydų valsty
bę. Ji parduoda pačias 
Jungtines Tautas.”

žibalas — Pasaulinis 
Įrankis

Trumanui ir Marshallui 
pirm .trijų mėnesių atrodė, 
kad žydų valstybės kūri
mas Palestinoj atrodė bū
siąs gudrus politinis ma
nevras. Dabar atsidarė jų
dviejų akys — jiedu pama
tė, jog be arabiškų kraštų 
žibalo Amerikai dar daug 
sunkiau būtų surikiuot bur
žuazinį pasaulį kovai prieš 
Sovietų Sąjungą ir komu
nistinį judėjimą.

Gausingiausias žibalo 
Lobynas

Gausingesnės žibalo ver
smės Jungtinėse Valstijose 
palaipsniui išsisemia. Nau

jų turtingų žibalinių vers
mių šioje šalyje jau neran
dama. Daugelis žinovų- 
geologų todėl spėja, kad pa
čiai Amerikai tik kokiem 
25 metam užtektų- savo ži
balo.

Geologai šių metų pra
džioj apskaičiavo, jog ištir
tose bei apčiuoptose žiba
linėse versmėse ištisame pa
saulyje yra iki 72 bilionų 
statinių žibalo. Amerikonų 
Arabiškoji Žibalo kompani
ja gi surado Saudi Arabi
joj versmes, turinčias 25 bi- 
lionus statinių žibalo, kaip 
pranešė United Press iš to 
krašto praeitą savaitę.
Pirmieji Amerikonų žings
niai Į Didžiausią Užjūrinį 

Biznį
Californijos Standard Oil 

kompanija 1933 m. gavo iš 
Saudi Arabijos karaliaus 
Ibno Saudo leidimą traukti 
žibalą iš tos žemės. Paskui 
prisidėjo' Texas Standard 
Oil kompanija. Susidarė 
Amerikonų Arabiškoji Ži
balo kompanija ir 1938 m. 
pragręžę pirmąją žibalo 
versmę. Paskesniais laikais 
į arabiškąją kompaniją įsi
jungė dar New Jersey ir 
New Yorko Standard Oil 
kompanijos.

Žibalo biznis Saudi Ara
bijoj pasirodė nepaprastai 
pelningas. Taip antai, Cali- 
Tornijos - Te^as Standard 
Oil kompanijos už milioną 
dolerių savo įdėto ten kapi
talo gavo jau yirš 25 milio- 
nų dolerių gryno pelno. Vi
sos’ gį keturios kompanijos, 
susidėjusios į Amerikonų 
Arabiškąją Žibalo kompa
niją, pernai pasipelnė 117 
milionų dolerių.

Jungtinės Valstijos ne
reikalauja, sau jokių taksų 
už tuos pelnus.

A m e r i konų Arabiškoji 
kompanija vis tiek skuto 
Washingtono valdžią. Kari
niam Amerikos laivynui ji 
pardavinėjo savo žibalą 
daug aukštesnėmis kaino
mis, negu privačiams pirki- 
kams. Kai kurie kongreso 
nariai reikalavo ištirti tuos 
Arabijos žibalo savininkus, 
kodėl jie taip engia savo 
valdžią. Bet tyrinėjimas bu
vo .greitai užmigdytas.

Kuomet po karo stokavo 
geležies ir plieno net pa
prastiems dirbiniams Ame
rikoje, šios šalies valdžia 
leido šimtais tūkstančių to
nų naudoti plieną žibali
niams' vamzdžiams gamin
ti Saudi Arabijai. Dabar 
ten sugabenta iš Amerikos 
tiek tų vamzdžių, kad už
teks pravesti 40 mylių vam
zdinę liniją žibalui varyti iš 
jo versmių į perdirbimo fa
brikus.

Taip uoliai, Amerikos 
valdžia tarnauja žibalo 
trustui ir, anot Wallace’o, 
“žibaliniam imperializmui.”

Dabar Amerikonų Ara
biškoji Žibalo kompanija 
planuoja nutiesti 1,075 my
lių vamzdžių liniją žibalui 
traukti nuo Persijos Įlan
kos skersai Saudi Arabijos, 
Transjordano ir Lebano į 
Viduržemio Jūros prie
plaukas. Tiems vamzdžiams 
sudėti ir naujiems žibalo 
apvalymo fabrikams pasta
tyti kompanija ketina iš
leisti $530,000,000.

Jau dabar ten išpumpuo
jama iš žemės po 300,000 
statinių žibalo kasdien ir ti-

DE SOTO - FLORIDOS UŽPUOLIKAS, INDIJONŲ ŽUDYTOJAS
* z

Gal ne vienam kilo minty
je klausimas: Kas gi yra 
De Soto, kurio vardu pava
dinti fabrikanto Chryslerio 
automobiliai, statomi Det
roite?

De Soto yra vardas plėš
raus ispano, istorinio užka
riautojo, kuris perėjo per 
šią šalį nuo Floridos iki 
aukštojo Rockies kalnyno, 
kurio ruožtas tęsiasi palei 
Pacifiko Vandenyną.

Daugumai lietuvių atei
vių nebuvo progos išskaity
ti šios šalies istoriją ir su
sipažinti su De Soto. Bet 
užklausus vidutinį ameriko
ną apie De Soto, tai ir jis 
turi labai siaurą supratimą 
apie De Soto. Vienį sumini, 
kad De Soto atrado Missis
sippi upę; kiti nė to nežino.

Hernandez (arba Fer
nando) De Soto buvo nuož
mus užkariautojas, Ispani
jos katalikų bažnyčios auk
lėtinis. Jam buvo pavesta 
užimti naujas šalis ir pa
versti katalikais pagoniš
kus tų šalių gyventojus. 
Ispanija, ypatingai valdan
čioji jos klasė, tais laikais 
buvo iki kaulo persigėrusi 
karšta katalikyste. Taigi 
Ispanijos didikai su bažny
čios palaiminimu ir tyžosi 
visam pasauliui užkarti ka
talikybę ugnim ir kardu. Iš 
sykio jiem ir sekėsi, ypa
tingai Amerikos žemyne.

Veidmainiškai skelbdami 
artimo meilę, tie ispanai 
žiauria prievarta krikšty
davo pagonis, ramius ir 
žmoniškus -kitų kraštų gy
ventojus. Kurie nesiduoda- 
vo užpuolikams pavergti ir

drąsiai gindavo savo laisvę, 
tuos ispanai naujoviškais 
ginklais pasiųsdavo į “pek
lą;” nebuvo galima į dangų, 
nes mylintieji laisvę pago
nys neprisileisdavo kunigų 
su paskutiniu patepimu. 
Geriau jie žūdavo nelygioj 
kovoj, negu pasiduodavo 
vergijai.

Toliaus, tegul Jungtinių 
Valstijų istorija kalba apie 
De Soto ir jo darbus.

De Soto Gyvenimas ir 
žygiai

■ De Soto gimė Xeres E's- 
tremaduroj, Ispanijoj, pa
baigoje 15-to šimtmečio, nu- 
biednėjusioj bajoriškoj šei
moj. Gubernatorius Davila 
Darien buvo jo geraširdis 
patronas. Sų gubernato
riaus pagalba De Soto įgi
jo aukštesnio mokslo. Jis 
pasiėmė De Soto su savim 
ir į Centralinę Ameriką. 
Ten De Soto turėjo progą 
dalyvauti tyrinėjime šimtų 
mylių Pacifiko vandenyno 
pakraščio, ieškant vandens 
kelio, jungiančio Pacifiko 
ir Atlanto vandenynus.
' Kariniuose Pizarro žy
giuose į Peru De Soto bu
vo to žiaurūno palydovas 
ir vyriausias leitenantas dėl 
tos šalies užkariavimo. 
Drąsus ir gudrus De Soto 
buvo žymiausias “herojus” 
kovoje, per kurią buvo 
paimta Kuzka, Inkų tautos 
sostinė, ir sunaikinta ta se
novinė imperija.

Vėliau, po tų įvykių De 
Soto grįžo Ispanijon su di
deliais turtais ir buvo gar
bingai pasitiktas karaliaus

Karlo Penktojo. Jis vedė 
Isabellą Babadillą, atžalą 
vienos žymiausių Kastilijos 
bajorų šeimos. Tada De So
to įtekmė karališkuose pa- 
lociuose labai sutvirtėjo.

Jis ilgėjosi atsižymėti, 
kaip karininkas, ir net pra
lenkti “žvilgančius” Korte
žo ir Pizarro užkariavimus. 
De Soto manė sau, kad Flo-1 
rida bus dar turtingesnė 
auksu ir kitais brangiais 
metalais, negu Meksika ar 
Peru. Jis pasižadėjo kara
liui Floridą užkariauti sa
vomis lėšomis. Kuo veikiau
siai karalius suteikė jam 
leidimą, paskirdamas jį Ku
bos gubernatorium; ir nuo 
Kubos salos De Soto turė
jo pradėti žygius dėl Flori
dos užkariavimo.

De Soto mokėjo dailiai ir 
šauniai elgtis visokiuose už
siėmimuose; buvo geras 
arkliu jojikas. Dar jaunas 
vyras, vos tik 37 metų am
žiaus, De Soto darėsi labai 
įtekmingas Ispanijos ir 
Portugalijos bajorų luome. 
Visi stengėsi prilygti jo iš
silavinimui ir išminčiai.
Kelionė iš Ispanijos į Kubą

Iškeliaujant jam iš Ispa
nijos, jį lydėjo turtingiau- 
siojo luomo karininkai, ap
sirengę gražiausiais kari
niais drabužiais, su savo 
gražuolėmis žmonomis ir 
kitų didikų pačiomis, bū
riai gerai kariniai lavintų 
tarnų ir kt.

De Soto išplaukė iš Ispa
nijos 1538 m. balandžio mė
nesį septyniais dideliais 
laivais ir trimis mažais.

Laivas “San Christoval,” 
800 tonų, buvo jo vėliavos 
laivas. De Soto su savo 
bendrais buvo gausiai apsi
rūpinę reikmenimis, pilni 
džiaugsmo ir lenktyniuo- 
jančio pasitikėjimo kuo 
greičiausiai' p a s ?e kti ir 
įžengti į tą s va jonišką, že
mišką rojų — Floridą.

Linksmos muzikos akor
duose šoko ir uliavojo Is
panijos katalikų aristokra
tija, plaukdama liūliuojan
čiais laivais šiltoj mėnesie
noj per vandenyną. Gegu
žės mėnesio -pabaigoje jie 
pasiekė Kubos vandenis.

De Soto < užtruko ištisus 
metus prisirengti Kuboje į 
žygį Floridon. 1539 m. ge
gužės viduryje jis išplaukė 
iš Kubos su devyniais lai
vais ir su 1,000 ištikimų pa
sekėjų, tajp pat su galvi
jais, arkliais, mulais ir 
kiaulėmis. Tai buvo pirmu
tiniai taip gausiai pasiro
dę Amerikos žemyne ka
riauninkai.

De Soto paliko Kubos 
valdžią savo žmonai ir jos 
pagalbininkams.

Floridoje
De Soto su savo kariuo

mene ' išsikėlė Floridos 
krantan Tampos įlankoj ge
gužės 25 d., arti tos pačios 
vietos, kur pirmiau buvo 
išlipęs kariauninkas Nar
vaez su savo jėgomis.

De Soto, užuot palankiai 
elgtis 'su vietiniais gyven
tojais indi jonais, • tai pa
siuntė ginkluotus žvalgus,, 
kad pagautų keletą indijo- 
nų ir parvestų pas jį, kad 
iš jų daugiau patirti apie

tą šalį, kurią jis nori užka
riauti.

Narvaezo pirmiau žiau
rūs elgimaisi su čiabuviais 
žmonėmis laibai juos įgąs
dino. De Soto atvykimas 
padarė jiem didelį susirūpi
nimą ir sukėlė atsargumą. 
Indijonai gerai buvo išsi
lavinę vartoti lanko (sai
doko) \vilyčias ir linkę įsi
veržėliams keršyti.

De Soto turėjo būrį rai
teliu su 113 arkliu. Raite
liai buvo apsivilkę plieni
niais šarvais. Be to, jo eks
pedicijoje buvo daug pėsti
ninkų, apsiginklavusių šau
tuvais, kardais, skydais, ie
timis ir viena kanuole. Jie 
turėjo iš Kubos lavintus šu
nis seklius, geležinius pan
čius, geležinius kalnierius 
ir visokius retežius pagau
tiems žmonėms surakinti.

De Soto pradėjo savo 
maršavimą per Floridą 
1539 m. birželyje. Su juom 
keliavo mechanikai, aukš
tieji .ir žemesnieji kunigai, 
vienuoliai, apsirengę baž
nytiniais rūbais su šventų
jų paveikslais, paskutiniu 
patepimu ir kitais sakra
mentais. Mat, jie buvo pa
siruošę krikštyti pagonis ir 
teikti jiems įvairius sak
ramentus.

Pasipriešinimas
Pačioje savo žygio pra

džioje jie sutiko gana tvir
tą pasipriešinimą iš tų pus
laukinių žmonių pusės; bet 
De Soto jėgos briovėsi pir
myn į vidurį svajotos že
mės, kuri esanti kupina 
aukso ir kitokių lobynų.

(Pabaiga rytoj)

kimasi davaryti žibalo ga
mybą iki miliono statinių 
per dieną. “Tai bus didžiau
sias už j ūrinis amerikonų 
biznis,” kaip rašo Reader’s 
Digest.

Už kiekvieną žibalo sta
tinę. amerikonai moka Sau
di Arabijos karaliui po 23 
centus. Tokiu būdu jis per
nai iš Amerikonų gavo 24 
milionus doleriu. Leidimas 
amerikonams naudoti Saudi 
Arabijos žibalo versmes 
450,000 ketvirtainių mylių 
plotę duotas iki 2005 metų.
Amerikonai ir Arabai žiba

liniai Darbininkai ♦ 
Saudi Arabijon sugaben

ta daugiau kaip 2,000 
amerikonų žibalinių mecha
nikų ir darbininkų; bet 
daug daugiau naudojama 
vietinių arabų darbininkų.

Kiekvieno darbininko įga- 
benimas iš Amerikos lėšuo- 
ja apie $3,000. Ameriki
niams darbininkams reikia 
mokėti vidutiniai bent to
kia alga, kaip Jungtinėse. 
Valstijose, arba daugiau. 
Amerikonams nusibosta gy
venimas tarp Arabijos dy
kumų, ir po kiek laiko jie ' 
nekantrauja grįžti namo., 

Arabui darbininkui ame
rikinė kompanija moka tik
tai apie vieną dolerį už dar
bo diena. Bet beveik visi 
paprastieji arabai yra be
raščiai. Norint juos paruoš
ti, kaip darbvedžiūs arba 
mechanikus, 'reikia dikčiai 
pamokyti. Amerikonų Ara
biškoji Žibalo kompanija 
todėl įsteigė mokyklas-, ku
riose jaunus arabus moko .-J 
skaičiavimo, arabų ir ang- .' T , 
lų kalbos ir amatų, tinkamų 
žibalinei pramonei. Tuo tyū-. 1
du yra paruošiami vietiniai t 
mechanikai, kurie daug pi
giau dirbs, negu ameriko-• /t*nai. ♦ . .

Pataikavimas Arabams’
Kompanija verčia ir ame

rikonus šiek tiek pramokti 
arabiškai susikalbėti. Kuo-' 
met amerikonas pasako žo
dį kitą arabiškai, tai ara
bas džiaugiasi, kad atėjū
nas jo neniekina. Tada ara
bai geriau ir klauso ameri
kinių darbvedžių.

Savaitinė arabų mahome- . 
tonų šventė yra penktadie
nis-vjeto j sekmadienio. To
dėl ir amerikonai švenčia 
penktadienį, o ne sekmadie
nį. , '

Amerikonai prie dirbyk- . 
lų įrengė patalpas religi
niams arabų mahometonų 
apsiplovimams ir 'pamal
doms. Jie tris kartus per 
dieną sustabdo ir darbą, 
kad arabai galėtų, pagal 
savo tikybos taisykles, ap
siplauti ir pasimelsti.

Nenorėdami įžeist arabų 
religinių jausmų, ameriko
nai nesteigia sau nei krikš
čioniškų bažnyčių nei kop
lyčių. Tik retkarčiais ’juos • 
aplanko katalikų bei pro
testantų kunigas. . ;

Amerikos žurnaluose ne
kartą buvo giriama ta kom
panija už “geradarystes” ‘ 
arabams ir garbinamas 
“broliškas” bendradarbiavi
mas tarp amerikonų ir Sau- 
di Arabijos.

Bet paskutiniu laik 
lestinos klausimas ja 
vo įkrėtęs “smalos k; 
ta iųedaus bačką.”

J. C

3 pusi.—Laisvė
Lith. EJaily) 

Pirmad., Kovoji,

Pa
bu
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PASKUTINIS CARAS
-10-4-47- * (Istorine Apysaka)

Parašė Justas Paleckis
Tą caro pasiryžimą nenusileisti tvir

čiausiai palaikė carienė Aleksandra. 
Protopopovas pasirūpindavo, kad carie- 
nei kasdien būtų prisiunčiama šimtai te
legramų su ištikimybės pareiškimais iš 
įvairių Rusijos vietų. Tom telegramom 
pasiremdama, carienė stiprino Mikalo
jaus įsitikinimą, kad visa Rusija carui 
ištikima, kad visa kariuomenė neabejoti
nai eis už carą, o tik Petrapilio politikų 
saujelė gąsdina ir triukšmauja. “Tvirtu
mo, tik tvirtumo!” — ragino carienė. 
Carienė taip uoliai rodė savo tvirtumą, 
kad kai kurie prisilaižėliai imdavo ly
ginti ją su Kotryna II.

Kraštutinių dešiniųjų Dūmos partijų 
lideriai įtikinėjo carą, kad būtinai reikia 
Dūmą išvaikyti, nes niekas jokios revo
liucijos nenori, tik Dūma savo kalbom 
kiršina žmones. Dūmos kalbos apie vi
suomenės reikalavimus esąs tuščias bur
bulas. “Jokios visuomenės Rusijoj nėra,”
— rašė carui tie dešinieji reakcininkai,
— “bet yra tik įvairios rūšies valdinin
kai.” Mintį, kad Dūma virsta pavojinga 
monarchijai įstaiga ir revoliucijos lizdu, 
caras vis dažniau girdėjo aplink save ir 
buvo linkęs jai labiau pritarti, kaip klau
syti Rodziankos patarimų.

Su tokia nuotaika caras vasario 22 
(kovo 7) d. išvyko į vyriausiąją būstinę
— Mogiliovą.

Fronte jokių žymesnių įvykių nebuvo. 
Paskutinės kautynės įvyko Rygos fronte. 
Tai buvo garsiosios 1916 m. Kalėdų kau
tynės, kuriose rusam pasisekė ties Kaln- 
ciemo “kulkosvydžių kalneliu” netikėtu 
puolimu pralaužti vokiečių frontą ir už
imti kelias eiles ištaigingai įrengtų ap
kasų, užgrobti daug patrankų ir įvairios 
karo medžiagos. Tose kautynėse žymiau
sias vaidmuo teko į atskirus tautinius 
^vienetus susiorganizavusiem latvių pul
kam, kurie pasižymėjo dideliu narsumu. 
Tas Kalėdų žygis brangiai kaštavo lat
vių pulkam, kurie turėjo didžiausių nuo
stolių. Bet laimėjimas sukėlė didelį

• džiaugsmą ir viltį, kad pasiseks vokie
čiam suduoti smarkų smūgį ir'prasidės 
Kuržemio išvadavimas. Džiaugsmą greit

’ pakeitė kartus nusivylimas, nes XII ar
mijos štabas, negavęs fronto vadovybės 
pritarimo plėsti tą operaciją, atsisakė 
suteikti prasilaužusiai kariuomenei' pa
galbą. Vokiečiam kiek rezervų sutelkus, 
rusai turėjo trauktis ir vėl užleisti to
kiais dideliais nuostoliais užimtus apka
sus.

Gal štabas ir turėjo pagrindo sulai
kyti tolimesnį puolimą ir duoti įsakymą

• pasitraukti. Bet kariai tokio elgesio ne
galėjo suprasti. Matę kaip betiksliai žu
vo tūkstančiai jų draugų; laimėję ir pa
ramos nesulaukę, kariai pažiūrėjo į tą 
štabo elgesį kaip į aiškų išdavikų darbą. 
Pasklido kalbos, kad štabai pilni vokiečių 
šnipų, kad kiekvienas rusų planas tuoj 
vokiečių sužinomas. lų tos Kalėdų kauty
nės pasisekusios rusam tik .todėl, kad 
puolimo vieta buvusi staiga pakeista. 
Vokiečiai telkę jėgas ten, kur pirma nu
matyta pulti ir jiem pranešta, o puolus 
kitoj vietoj, vokiečiai visai nebuvę pasi
ruošę ir todėl pasisekė pralaužti jų fron-
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veido ramumas džiugina carą. Nikalo- 
jus visiškai ramus, ir jo dvasia dar la
biau pakyla, pajautus vėl įtemptą fron
to artumo atmosferą. Vienintelį nerimą 
carui kelia tai, kad prieš išvykstant ty
mais susirgo sūnus Aleksiejus, o ir duk
terys pradeda sirgti.

Vasario pradžioj susirinkusi Petrapi
ly Santarvės konferencija nutarė balan
džio mėnesį visais frontais pulti priešus. 
Rusija jau sakėsi visiškai pasiruošus, 
tik kai kurių sunkumų buvo' jaučiama 
tiekimo reikalu. Generolas. Gurko prane
šė, kad Rusija mobilizavusi 14 milijonų 
kareivių, žuvusiais ir sužeistais neteko 
2 milijonus ir nelaisvėj 2 milijonai. Da
bar Rusija turinti po ginklu pusaštunto 
milijono ir rezerve pustrečio milijono ka
rių.

Taigi, dar porą mėnesių, ir Santarvė 
sutriuškins priešus, Rusija bus tą sun
kų karą laimėjusi paties caro vadovau
jama. Kas tada begalės abejoti caro po
litikos teisingumu? Ką pasakys visi tie

• Rodziankos ir protestuotojai didieji ku
nigaikščiai, kad caras baltu žirgu įjos į 
Konstantinopolį ir viršum šv. Sofijos ka
tedros vėl sublizgės kryžius? Važiuoda
mas traukiniu į Mogiliovą, caras skaito 
prancūzišką knygą apie Julijaus Ceza
rio karo laimėjimus Galijoj. Ji labai ati
tinka jo geriausių vilčių kupiną nuotai
ką. Mogiliove carą sutinka vyriausias 
štabas su- gen. Aleksejevu priešaky.

• Alekseevas pasveikęs, pasitaisęs ir jo

REVOLIUCIJA ’ 6 
1917 m. vasario 23 (kovo 8) d.

Tą pačią vasario 23 d., kai caras Mi
kalojus svajojo apie Cezario laurus ir 
Konstantinopolį, kai jis atvyko į Mogi
liovą, Petrapily prasidėjo įvykiai. Sunku 
ryškiai išskirti, kur baigiasi paprasta 
demonstracija, kur prasideda revoliuci
ja. Sunku besužinoti, kas metė pirmąjį 
akmenį į kepyklos langą, tuo pareikšda-

• mas ilgose eilėse duonos laukiant šąlan
čių žmonių pasipiktinimą ir protestą. 
Disciplinuotųjų vokiečių kantrybę tos ei
lės prie maisto krautuvių ištirpdė po 
ketverių metų karo ir erzacinės duonos 
davinio sumažėjimas iki 'Ai kilogramo. O 
ekspansingųjų rusų kantrybė išseko vos 
tik tokiom eilėm atsiradus ir pasklidus 
gandam, kad duonos pradėsią duoti ma
žiau kaip svarą žmogui. Jau pirmosios 
maisto eilės Petrapily virto tikrais gat
vių klubais ir mitingais prieš vyriausy
bę. Čia lengviausiai iš lūpų į lūpas ėjo 
tarnaičių ausų ” galais nugirsti gandai 
apie carienę ir Rasputiną, apie išdavi
kus, apie fronto atidarymą caro sostui 
gihti. Eilėse stovėdaiųos moterys matė 
pro šalį besišvaistančius automobilius 
su generolais, turtingai pasipuošusiom 
moterim, valdininkais ir pilvūzais pirk
liais. “Tiem tai nieko netrūksta, jie ei
lėse nestovi” — kalbėjo pagiežos apim
tos moterys. Daug šnabždėtas! apie aris
tokratiškus girtuokliavimus pirmos rū
šies restoranuos, kai visoj Rusijoj alko
holio vartojimas buvo griežčiausiai už
draustas, kada paprastą žmogelį kalėji
mu baudė už surastą degtinės bonką. 
Vėliau kalbėjo, kad į kiekvieną tokią eilę 
įsimaišydavo vokiečių agentai, kurie ty
čia skleidė ir kurstė tokias kalbas. Bet 
ir be agentų pas stimpančius ir besiarti
nantį bado pavojų matančius žmones to
kių temų atsiranda pakankamai.

Tad pirmas akmuo į kepyklos langą 
buvo logiškas fos įkaitintos pagiežos 
nuotaikos vaisius. Dūžtančio lango stik
las suelektrizavo minią ir — “semj bed, 
odin otvet” (“Septynis kartus nusidėsi, 
vieną kartą tekentėsi” — rusų patarlė) 
.— ji puolė ir išplėšė kepyklą, išnešiojo 
duoną, sunaikino visa, kas joj buvo. Ne
trukus toji minia, jau šimteriopai padi
dėjusi vaikščiojo gatvėm ir šaukė: “Duo
nos! Duokit duonos!” Kadangi tada 
streikavo apie 80-90 tūkstančių darbi
ninkų, minia turėjo gausios medžiagos. 
Ir tą pačią dieną vienoj vietoj, Narvos 
plente, buvo iškelta raudona vėliava, o 
greit pasirodė ir šūkiai: “Šalin karą! 
Šalin caro vienvaldybę!” Kai kur buvo 
sulaikomi ir daužomi tramvajai. Moterų 
minios traukė miesto tarybos link, rei
kalaudamos duonos. Gatvėse buvo daug 
policijos. Raitoji policija stengėsi vaiky
ti minią ir mušė ją rimbais — “nagąi- 
kom.” Nevos prospektu jodinėjo kazokai 
su pikom. Tik vėlai vakare gatvės nuri
mo ir minios išsiskristė.

Valstybės Dūma, kuri susirinko posė
džių vasario vidury, tęsė savo opozicinę 
kovą prieš vyriausybę. Griežtą kalbą pa
sakė Kerenskis, pagrasinęs minister jam:

— Dabar mes kreipsimės ne į jus, bet 
į tą, kas jus paskyrė, ir kalbėsim ne žo
džiais, bet veiksmais.

Tai buvo grasinimas pačiam, carui. 
Susijaudinę ministerial reikalavo pa
traukti Kerenskį atsakomybėn už ragi
nimą sukilti. Bet tai galėtų padaryti tik ‘ 
nutraukus Dūmos sesiją. Ministeris pir
mininkas Golicinas turėjo caro pasirašy
tą įsakymą uždaryti D.ūmos sesiją, bet 
jis delsė ir nedrįso tokio griežto žygio 
dalyti. rtaip pat nebausti liko atviri 
Rodičevo ir Čcheidzės grasinimai vyriau
sybei. Tik carienė Aleksandra rašo ca
rui: “Aš tikiuos, kad tą Dūmos Kedrins- 
kį pakars už jo’baisią kalbą. Tai būtinai

• reikalinga (karo laikas, karo įstatymai), 
ir tai bus pavyzdžiu. Visi laukia ir mal
dauja tave parodyti griežtumą.” Kerens
kis dar caro rūmuos taip nepopuliarus, 
kad carienė nemokd tiksliai jo pavardės

parašyti. (Bus daugiau)

WALLACE KALBĖJO FLORIDOJE
\

ST. PETERSBURG, FLA.
Čia jau pilnai susitvarkė 

Liaudies Progresyvės Partijos 
skyrius, kuris veiks Pinellas 
apskrities ribose, kad uždėjus 
partiją ant Floridos baloto? 
Pakol kas, šis skyrius išimtinai 
susideda iš vidurinės klasės 
žmonių: profesionalų, biznie
rių ir buvusių biznierių, tarpe 
kurių yra gerų entuziastų ir 
sugabių tame darbe. Darbo 
unijos dar nėra įsijungusios ta
me darbe. Negrus čia, pakol 
kas, irgi sunku įtraukti į judė
jimą už Wallace’a, bet pra
džia jau padaryta.

Vėlai vasario 16 d. sužino
ta, kad Henry A. Wallace at
skrenda iš New Yorko į St. 
Petersburgą pas savo brolį 
Joną Wallace’a, kad praleisti 
dieną su broliu iki vakare rei
kės kalbėti Tampoje masiniam 
mitinge. Vietinis komitetas 
skubiai ėmėsi už darbo, kad 
surengti Wallace’o pasitikimui 
pietus. Nors vietos rytinė 
spauda mėgino tą visą pašiep
ti, paneigti, St. Petersburg 
Times net įdėjo Wallace’a pa
šiepiančią karikatūrą, bet ko
mitetui pavyko į pusdienį su
rengti pietus Detroit Motely 
dėl 250 svečių, o svečių atvy
ko apie 500. Tikietai dėl pie
tų buvo po $2. Pusei iš at
vykusių prisiėjo stovintiems 
klausytis Wallace’o prakalbos. 
Aukautojų tarpe svečių nebu
vo daug, bet buvo duosnių. Dvi 
moterys — Paula Poynter ir 
Helen Alfrid — paaukvo po 
$1,000, kiti aukavo po šimtinę 
ir po mažiau.

Wallace savo trumpoj kal
boj perbėgo opiausius šių die
nų klausimus. Smerkė užsie
ninę politiką, kuri tiesiog ve
da prie trečiojo pasaulinio ka
ro, o tą kreivą politiką esą 
mėginama teisinti “Prūsijos 
agresija.” F. D. Rooseveltas 
karo laiku gerai susikalbėjo su 
Stalinu gana kebliais klausi
mais, taipgi esą galima ir da
bar susikalbėti, kad tik būtų 
tam noro. ĄVallacc faktais 
įrodinėjo, kad Tarybų Sąjun
ga nori taikiai sugyventi su 
Jungtinėmis Amerikos Valsti
jomis, kaip ir su kitomis šali
mis. Wallace parodė susirū-. 
pinimo, kad mūsų spaudos ir 
žodžio laisvė atsidūrė stam
baus biznio ir bankierių ran
kose. Kaip tik kuris iš laik
raščių ar žurnalų pradeda tei
singiau nušviesti šių dienų po
litiką, stambūs biznieriai to
kiam laikraščiui nebeduoda 
skelbimų, bankai neduoda 
kreditų ir teisingasis laikraštis 
ar žurnalas turi žūti. Wallace 
sakė: Jūs stebėtumėtės, ant 
kiek man yra sunki problema 
gauti skelbimų į “New Re
public.” Baigus Wallace’ui

kalbėti, žmonės susispietė ap
link jį ir davinėjo jam įvai
rių klausimų, į kuriuos jis su 
šypsą ant veido ir rimtai at-' 
sakinėjo.

6,000 Pasitiko Wallace’ą 
Tampoje

Tą pačią dieną vakare Wall
ace kalbėjo Plant Field Stadi- 
ume Tampoj, kur buvo susi
rinkę apie 6,000 baltveidžių ir 
juodvoidžių žmonių ir visi 
dradgingai sėdėjo vieni su 
kitais, kas čia, pietinėse valsti
jose, yra nepaprastu dalyku. 
Wallace’ui pasirodžius ant es
trados, minia žmonių sustojusi 
darė ovacijas per kelias minu
tes. Ovacijoms kiek aptykus, 
cigarų darbininkai, kurie čia 
yra suvažiavę iš Lotynų Ame
rikos, paleido šūkius “Viva 
Wallace!” “Viva Wallace!” 
Wallace, su šypsą ant veido, 
ranka mosykuodamas ore, per 
garsiakalbį atsako jiems: 

•“Amigos mios!” Tuomet pa
sipylė dar didesnės ovacijos.

Wallace gražiai apibūdino. 
Floridos senatorių Claude 
Pepperį, sakydamas: “Turiu 
už garbę kalbėtis apie šių die
nų gyvenimo problemas su 
žmonėmis, kurie pasiuntėte 
Claude Pepperį į J. V. Sena
tą. Claude yra užsipelnęs di
delės pagarbos Amerikos poli
tiniame gyvenime ir visos ša
lies žmonės yra dėkingi flori- 
diečiams už pasiuntimą Pep- 
perio į Washington^.” Wall
ace liepė visiems stovėti už 
sen. Pepperį kovoj už taiką ir 
žnionių gerovę.

Wallace pasmerkė
Hartley įstatymą, kuris kėsi
nasi atimti darbininkų iško
votas teises gavimui geresnio 
pragyvenimo ir geresnių dar
bo sąlygų. “Jeigu Trumanas 
su nuoširdumu būtų vetavęs 
Taft-Hartley bilių, šiandien jo 
teisingumo skyrius nebūtų 
įkaitinęs darbo unijų viršinin
kų už tai, kad unijos spauda 
agitavo už geresnį žmogų j 
kongresą, pakol tas pats tei
singumo skyrius nieko nedaro 
prieš pelnagrobius ir speku-

Taft-

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Modemiškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-8172

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

‘ ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand SL 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva ;
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

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

VAKARIENE ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $L60

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

Kiekvieną šeštadieni {vyksta puota, pasivaišinimas bei parč. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę , išnųomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos Kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. 

liantus.” Wallace pasmerkė ir 
tuos, kurie mėgina už aukštas 
kainas primesti kaltę darbinin
kams. Wallace faktais įrodi
nėjo, kad ne darbininkai, bet 
pelnagrobių korporacijos yra 
kaltos už aukštas kainas. Alie
jaus korporacijos pakėlė alie
jaus kainas 75-kiais nuošim
čiais, sako Wallace, o savo 
darbininkams pakėlė algas tik 
dviem nuošimčiai^. Tokių pa
vyzdžių Wallace parodė ir 
daugiau. Wallace sako, kad 
dabartiniai korporacijų pelnai 
yra tokie dideli, iš kurių tin
kamai pakėlus darbininkams 
algas ir numažinus kainas, dar 
liktų ganėtinai pelno korpora
cijoms.

Atidarant prakalbas gauta 
liūdna žinia apie mirtį Liau
dies Progresyvės Partijos pir
mininko Bradford G. Willi
ams. Williams važiuodamas 
link Tampos, kad pirminin
kauti Wallace’o prakalbose, 
davažiavęs iki Plant City, 
staiga pasijuto blogai ir apie 
tai telefonu pranešė savo žmo

nai. žmona ant greitųjų pri
buvusi parsivežė Williams^ į 
namus, kur jis tuojaus ir mi
rė. Williams iš profesijos 
buvo advokatas ir labai pasi
šventęs progresui žmogus. Jo 
pagerbimui publika atsistojo 
vienai minutei. J. N. S.

Groton, apylinkėje, N. H. 
valstijoj, yra taip ryškiai 
žvilgančių tamsoje samanų, 
kad jas galima nufotogra
fuoti visiškoje tamsumoje.

Washington. — Skaičiuo
jama, kad 1947 m. 2,400,000 
daugiau amerikiečių gimė, 
negu mirė.

Jeigu avim trūksta mais
to, tai jos ėda ir spyglius 
nuo jaunučių pušaičių iki 
keturių pėdų aukščio.

Vięnam tonui plieno pa
gaminti reikia penkis tonus 
anglies sukūrenti.
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į Paul Gustas Funeral Home, }
| INC. I
Į 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
j Skersai gatvės nuo Armory [

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS Į 
[ Telefonuokite dieną ar naktį |
Į EVergreen 7-4774 į
Į I

1 i

į Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- | 
zgiai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems | 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. •
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas ■ 

i kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. ■
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- ■ 

■ kalavimd. Mūsų telefonas niekad nemiega. |

August Gustas 
j BELTAIRE FLORIST I 

į Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
| 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. 
į (kamp. 68th St.)
Į Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų r 
Į ir tt., telefonuokite
j SHoreroad 8-9330
| Ir Gustas jum§ tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką 
! ‘ ko jūs reikalausite.
1 . Specialistai Pritaikymui
1 Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

I Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave.. Brooklyn. N Y u

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Pirmad., Kovo 1, 1948



LICENSES 
WHOLESALE AND RETĄJL 

Boer, Wine, Liquor

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 
358 — 6th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NAZARENO BJJATTI
D-B-A N. B. Self Service Super Market

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 37J6 has been issued to the undersigned 
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, INC.

NOTICE is hereby giveh that License No. 
RL 790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 'retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 600 — 6th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALEXANDER SKOCZEN

NOTICE is hereby given that License No. 
-RL 8H7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 222 — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID RA1NSF0RD & 
MICHAEL TIERNEY

Blue Eagle Restaurant & Bar

NOTICE is hereby -given that License No. 
RL 6345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
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 License No. 
RL 5272 has .been issued to Jhe undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uaw at 1137 Myrtle Ave. & 10 Jefferson St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed or- the premises. j

RUDOLPH WENZEL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL .2395 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectidn 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 502 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MISUNAS

NOTICE is hereby given that JLiccnse No. 
If. 1147 has been issued to the undersignęd 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 158 Wyckoff Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLPH BECK

NOTICE is hereby given that License No. 
L 500i has been .issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 241 - 16th St.. Borough of Brooklyn.
County oi Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM J. FOLEY 
16th Street Liquor StoYe

NOTICE is l.ereby given that License No. 
L. 5665 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Ijjw 
at 361 — DeKalb Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premise^. '

ELI S. KRAUSE

NOTICE is hereby given ‘hat License No. 
I. 1898 has been issued to the undersigned 
♦ o sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1293 Prosjiect Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SPATH 
Parkview Liifuor Store

NOTICE is hereby giypn that License No. 
I. 154 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 986 Sutter Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be' consumed off the 
premises,.

SUTTER LIQUOR SHOP, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L. 1448 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverąge Control Law 
at 1552 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County g>f Kings, to be consumed off the 
premises. ,

SYDELL LEVY

NOTICE is hereby given that License No. 
L 653 has been, issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
1U7 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 592 NosUand Ave., Borough.of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS ZARRAS

^NOTICE is hereby given that Lięcnse No. 
L 1615 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 131 Driggs Ave., Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

W1NTHIIOP LIQUOITCORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 863 has been Issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Bevęrage Control Law 
at 520 Washington Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
GEORGE COHEN & DAVID RUBENSTEIN 

D-B-A Washington Wine & Liquor Store
- ■mi .**. ■■■' ii^

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5461 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
ąt 2773 Fulton St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kirjgs, to be consumed off the 
premises.

VINCENT A. ROMANO.TTO 
JOHN E. MILANO ’

D-B-A Vcc-Jay Liquor Store

NOTICE is hdTftby "given that License No. 
L 5867 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Tjiw 
at 16.11 Nostrand Ave., Borough of B’klyn, 
County oi Kings, lo tį- Consumed off the 
premises.

JOSEPH HARTZ 
D-B-Ą Tilden Liquor Store

NOTICE is hereby given that i.ivvnse No. 
L 1337 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
ut 918 Rockaway Ave'., Borough of B’klyn, 
County of Kings, lu be consumed off the 
premises.

DAVID J AGERM AN
D-B-A Terminal Wine & Liquor Co.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5839 has been issued, to the undersigned 
to sail wine liquor at relull under Section 
107 of the Alcoholic Beverage "Control I^iw 
al 437 Stone Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of lyings, to be* consumed off th« 
premises. *

IfO^ią CRANE
D-B-A Stone Aye. Wine & ■ Liquor Store -

NOTICE ią hereby ęiy^n thąt License Ko. 
I. 5468 hąs been h»Ue4 W un^rsJyned 
to sell wine A liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic' Bevexsge Control Law 
at 4217-4219 Ave. B.‘ Borough of Brooklyn, 
County of Kinjp, to be consumed off the 
premises.

FRANK THOMAS STADELMEYER & 
GERARt) JOSEPH STADMEYER 

D-B-A Stadmeycr’s

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5601 has been issued to the undersigned 
to sell wine liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 362 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ęor\s!urqcd off the 
premises.

VINCENT SPINELLI 
D-B-A Spinell Wine & Liquor

NOTICE is hereby given that License No, 
L 83'1 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 563 Gątes Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SALDINGER

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1078 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1428 Rockaway. Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of. Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX ROTH

NOTICE is hereby given that License No. 
L 997 lias been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic beverage Control Law 
at 549 Classon Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RITTER’S WINES & LIQUORS, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5446 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., Bįorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given _that License No. 
L 1007 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of 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 hąs been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law. 
lit 180 Madison St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRWIN MORGAN

NOTICE is Hereby given that License No. 
L 749 has been issued to the undersigned 
lo sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
qt 35 Fifth Ave., B,oro.ugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGARET BARTON 
D-B-A Michael McLoughlin *

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1102 has been issued to the undersigned 
to sic II wine & liquor at retail under- Section 
107 of the Alrtjholic Beverage Control Law 
at 2223 Church Ave'., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN & SADIE WODINSKY 
D-B-A Laumont 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 the Alcoholic Beverage Control Law 
ąt 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 N°< 
L 5187 has been issued to the undersigned 
to aell wine A liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 86S Franklin Ave., Borough of Brooklyn,- 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , '

" MOSES & SANTLEY ISQU1TH

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5472 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
10,7 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 171 Hudson Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to, be consumed, off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5416 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under-. Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I-aw 
at 503 —• 51st St., Borough of Brooklyn, 
Couuty of Kings, tq be consumed off the 
premises.

FLORENCE HAYDEN

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5496 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 966 Halsey St., Borough of 'Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the, 
premises.

MAX TAUCHER & 
HAROLD 'RĄCHINSKY

D-B-A Halsey Wine A Liquor Co.

NOTICE Is hereby given that License No. 
L 1710- has been issued tq the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1102 St. John’s Pl., Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH J. HALPERN

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1696 has been issued to the undersignęd 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Ląv 
at 90 Avenue O, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABIlAHAty GROSSMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5779 lias been issued to the undersigned 
to sell wine Ą liquor gt rętgil under Section 
16.7 of the Ąlcohojic Beverage Control Law 
at 640 Wyona St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. i

RABBI SIMEON GRO^SllEIN

NOTICE is hereby giyen thąt License Nd- 
L 5487 has beep issued t^O ųndęęsigąęd 
to sell \y|ne! & liquor at retail under Section 
1(17 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 908 Ąlbąny Ave., Boro,ugty p.f Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off _th,c 
prelaws. , i

WILLIAM Ą. GIBBONS 
--------------------- \

NOTICE is hereby given that License N't- 
L 5198 has been issued to the undersigned 
to sell wipe & liquor at retail under Section' 
107 of tfte Alcoholic Beverage Control Lq,w 
at 10 Gelston Ave., Borough of Brooklyn. 
County- ęf Kings, to be consumed off the 
premises.

JERRY MARGOLIS
D-B-A Gelston Wines A Liquors

NOTICE is hereby giver^ thąt Licence No. 
L 1008. has beęti JsSgpd to the undersignęd 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 355Ą Wilson Ave., Bp rough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft- the 
premises.

HAROLD GĘLLER

NCW? U hereby jrim M
p 1681 hM been Įs^uėd ’the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Seciion 
107 of the Alcoholic Beverage GontroJ Lav 
at 3102 Clarendon Rd.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BRIDGET M. GALLAGHER

NOTICE is hereby given that License Nb* 
I, 179 has been issued to the undersigned 
tp sell wine & liquor- at retail ui^der Section 
107 of-the Alcoholic Beveragę Control Ląv 
at 953 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
Oounty of tq be ęoąsųmęd pff the
premises.
FRANK DeMICHELE & FRANK pNTO 

D-B-A Frank’s Liquors

NOTICE is hereby given that License No. 
I 5362 has been issued to the undersigned 
to, sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 905 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tp be consumed off the 
premises.

JACOB COHEN
D-B-A DeKalb W’inc A Liquoys

NOTICE is hęręby given that License No. 
L 5636 hąa Irecn issued to the undersigned 
to sell wino & liquor at retail under Sectiop 
107 of thę Aicohojic Beverage Control Ltrw 
at 846 East New York Aye., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NQTICF is hereby given that License ■ No. 
L, 426 has been issued to the undersigned 
to, sell wine & liquor ąt retail upder Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8423 Third Ave.. Bo/ough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM HABERMAN ‘ v 
D-B-A Crescent Wines & Liquors

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5247 has been issued to the undersigned 
to sell wine A Hq'tiy nt retail under Seętion 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 211 Crescent St., Borough of Brooklyn, 
County of. Kings, to. be consumed off the 
premises. .

CHRISTOPHER W SCHAEFl'NER 
O-B-A Crescent-Fulton Liquor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5441 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor 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 the 
premises.

PELLEGRINO A., SCIALLO A’ 
ANTHONY S. APPIERTO 

D-B-A Claridge Liquor' Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 723' has beęn issued to the undersigned 
tc sell wine & liquor at retail under Section 
■107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 903 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

CHURCH AVR. WINE & LIQUOR CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 43-1 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under- Section 
107 of the Alęoholic Beverage Control. Law 
at 1308 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER, BENJAMIN & JOSEPH COHEN 
D-B-A Rroadway-Ralph W*nc & Liquor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5436 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 2110 Flatbush Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONI BOBRIK

NOTICE is hereby given that License No. 
L 86 has been issued to the undersigned 
to sęll wine A liquor at retail under Section 
107 of- the Alcoholic Bcvcrpgc Control Law 
nt 568 Sutter Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kipgsf^ to be consumed off the 
premises.

ANAK WINE & LtQUQR CO., INC,

NOTICE is hereby given that License No. 
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 pastern P’kway. Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EUGENE. W. & ELĖANOR WOOD 
D-B-A E. W- Woo.d & Co.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 349, has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control' Law 
at 2130 Caton Ave.. Borough\ of RAmklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
GOVERNOR WINES & LIQUORS, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1056 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Reyęrage Control Law 
yt 93f Fourth Ąvc>. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SC1IACHER

NOTICE is hereby given' that License No. 
L 5298 has been issued to the undersigmfd 
to sell wine A liquor, at retail under ScęJJon 
107 of the Ąlco.hoJic Bęyęragę ControJĮ Low 
at 1163 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bp consumed off the 
premises.

JEROME PROWELLER
. - - -■ — - M I —— .-'-’I - —

NOTICE is hereby given that License No. 
U 461 has been issued to the undersigned 
to sell wing A liqupr qt retail undes- Sectipn 
,07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 80 Hępry St., ' Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
^remises. ,

GRĄN&YN WINE & LIQUOR

NOTICE is hereby given thąt ■W0,

L 515 has been issued to the undersigned 
to sell winę A l*(tuoc ąt retail under Sectip,n 
107 of the Alcoholic Beverage Control Ląw 
at 219 PeRalb Ąyę., B.prqugh pf Rropklyn, 
County of Kings, to. ty:1 consumed off the 
premises. ’ ■* '

anna
D-B-A Carltoq Wine A Liquor Store

NOTICE is hereby given, that License No, 
I. 35 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
Ip7 of the Alcpholic Beverage Control Law 
at 5215 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
Co.unty of Kings, to be cpnsuu|cd o.ff the 
premises.

CARL MULLĘR .

NOTICE is hereby giveh, that License No.
L 474 /has been issued to. the undersigned^ 
to sell wine & liquor at retail under Sectiop 
107 of the ARohoJie Reyerage Control LaVy 
at ftJ3 FUth Avp., Rorpugli of Rrooklyq, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

J!AGQB LANTK-B

NOTICE is hereby given that License No, 
L 407 bus been issued to the undesigned 
to sell A»ine & liquoy at retail pndet; Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Layj 
ut 83 — 7th Avenue, Rorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be conęu^ncd off' thįę 
premises. « \

k DANIEL GERARDI

NOTICE, is IfiYO1) that Lięcpse Nq.
L 405 has been issued io the undersigned 
to ęcll qdne & liquid reR\ll updęę $ęętioą 
107 of the Alcoholic Beverage. Control La\y 
pt 4214 Third Ąye-» Rypoklyn,
County of kings, to be consumed ,'off tl\e 
PxwUoa.

SAM FELDMAN 7

NOTICE Is hereby given that License "No. 
L 401 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liduor at tetai] umjer Sgctipjn 
107 of the Alcoholic Reyerage Control LąV> 
at 2395 Coney Island Ąvc., Borough pf 
Brooklyn, County of Kingą, to be consumed 
off the premises.

maxwell & Rose schram
D-B-A A & B. Wine A įblH01’ Store

NOTICE is hereby given, that License Nb,. 
L 489 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail un<Rr Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 130 Fifth AVc., Borough , of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD MOSS 
D-B-A Edward Moss Co.

NOTICE is hereby given thąt License N<>,- 
L 612 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail undqr Section 
I07-"of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 425 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County qf Kings, to be consumed off the 
premises. %

PAULINE WAGNER
Admx. of Estate of Joseph Wagner

NOTICE is hereby given that License No, 
L 5,0(33 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Secįipn 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 311 Remsen Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off thy 
premises.

BEN GOLDMAN
D-B-A Ben’s Wine & Liquor Shop

NOTICE is hereby given that License No. 
L 886 has been issued to the • undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Contrpl Law 
at 261 Grand St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tiic 
premises.

SAMUEL lilNERSTEIN
D-B-A Manhattan Liquor? Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 69 has bpen issued to, #thc undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Sęętįpn 
107 of the Alcoholic Beverage Centro] Rasy 
at 235 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, lo be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LONDON

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1415 bus 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, 
County of Kings, to be. consumed off the 
premises.

MARIE LINKE

NOTICE is hereby given that License No. 
L 690 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 151 Flatbush Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ESTĄTE OF PAUL KELLER 
Louis & Tobias Keller, Executors

NOTICE is hereby given that License No. 
1/ 825 has been issued to the undersigned 
to sqJI u'ipc & liquor at retail under Sectioq 
107 of the Alęoholic Beverage Control Law 
tit 1233 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
Rounty of Kings, to . b.e ęonsumed off the 
premises.

SYDNEY H. R0SENSTE1N t 
D-B-A Homecrest Liquor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 952 has linen issued to the undersigned 
to sell w’inc & liquor at retail under Section 
107 of the AlcohoĮic Beverage Control Law. 
at 558 Greene Ave., Borough of Brooklyn, 
County of KingS, to be consumed off the 
premises. '

VICTOR ZRIKE 
D.-B-A Greene Wine & Liquor

T------------------- -
NOTICE is hereby given thqt License No. 
L 493 Ras been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4812 Third Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

H. T. DUNWORTH 
----------------i--------

NOTICE is hereby given that License No. 
L 256 has been issued to the und,er;signed 
to sell wine & liquor nt retail under Section 
107 of the AlcoRoJic Beverage Control La,w 
at 698 Manhattan Ave., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be ępnsumęd off the 
premises.

GERALD F. DUNNE

NOTICE is hereby given that License No. 
L 504 has bęcn issued to the undersignęd 
to sell, wine & liquor at retail qnder Section 
107 of the Alcoh,o)ic Beverage Contrpl Law 
at 68,13 Fp.uvth Ave., Bprough of Brooklyn, 
Coupty of Kings, to be ęons^męd off the 
premises.

FRED W. DREWES & 
WILLIAM C. DREWES

NOTICE is hereby given that License No. 
L 667 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Bevęrgge. Control, Law 
nt 1151 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL HOCHBERG 
D-B-A Clarendon Liquor Store

NOTICE is hereby given that License Np. 
CL 82 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail ųn^er 
Sęction 107 oFthc Alcoholic Beverage Control 
Law at 1305 86th Street, Borough of 
Rrqoklyn. County of Kings, to be consumed 
OH the p,remises.

JQHN HUGHES
K. OF C. CLUB, INCORPORATED

NOTICE is hereby given that License No. 
}{L 369 has Reep issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retąil tmdęr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Contrpl 
Law at 98 MpntHgŲc Street, Boixjfpgh p,f 
Rrooklyn, County of Kings, to be consumed 
pn the premises.

• LEBIS HOTELS 
p-R-A Hotel Bossęrl

NOTICE is hereby given that Lięcnse Np, 
CL 76 bus been issued to the undersignęd 
tp sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcc,>9.lįc Beverage Control 
paw at 619 Manhattan Ave., Borough o,f 
B.rpppl,ytji, Cquntjj. pf Rings, to bp ęopsumeU 
on the premises.

" B’KLYN SLOVAK AMER. 
ClTI’ZEN CLUB, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3839 has been' issued to the undersigned 
to sell bcej’, wine and liquor at retail under 
Section 107'pf the Alcoholic Bcvcragė Control 
Law at 5 MacDougal Street. Borough o,f 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
pn the premises.

JULIUS & MILTON TOLLMAN 
D-BrA Wollman’s

NOTICE is hereby given that Liccn^fc No. 
RL 6818 has bępn issued tp the undersigned 
td sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholip Bovęrąge Rontrpl 
Law at 315 Smith Street, 'Boyftdgh pf 
Brooklyn, Co?unty of Kings, to be consumed 
pn the premises.

THOMAS qUZZI 
D-B-A Tom’s Pizzeria Rest.

NOTICE is hereby given tl\at Rlceusc $Ip. 
RL 1174 Ijas Reeq issued tp the undersigned 
to sell’beer, \yine and Hqqot at retail under 
Section ^"AkphoKc Revęrąge Contrpl 
Lhw at 856 Knickerbocker Ave., Borough pf 
Brooklyn, Ppppty of Kfugs, to be consumed 
pn ’"thb premises.

JOSEPH A ANGELO YEND1TTQ 
D-B-A Llucblu Taveru

NOTICE is hereby given that Llfcense No.
3647 Ras been issued to the undersigned 

to sell beer, winq and liquor at ve.tąii under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 177 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the .premises. t

STANLEY SYPNIEWSKI
D.-R.-Ą Stanley’s Restaurant & Bar

NOTICE is .hereby given that License N°- 
RL 7769 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqupr at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beveyage Control 
Law at 224 Revyy Street, Borough pf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL LAMONICO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6671 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lqw at 72-74 Van Ryke Street, Borough of 
Brooklyn, County of K*nBs> to be consumed 
on the premises. , 
EVA SHAINMAN & ABRAHAM RESNICK 

D-B-A Ideal Restaurant

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

’ ' EVELYN HOLSTON

NOTICE is hereby given that License Np. 
RL 1035 has been issued to the undersigned 
lo 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 prpmiscs.

HARRY J. FREY 
D-B-A Foster Tavern

NOTICE is hereby giyen 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, County 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 to the undersigned 
to.sell beer, wine and liquor at retail under 
Seętion 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 
D-B-Ą Terrace Cafe

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

STRAND RESTAURANT CORI’.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6398 has been issued .to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 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 has beep issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic ’ Beverage Control 
Law at 713 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the preinTses.

SIDNEY JURIS, MAX M. JURIS & 
DORA JURIS

DrB-A Public Cafe

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6195 has been issued to the uiulersign^l 
to sell beer, wine and liquoy at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 9505 — Avenue L, Borough of 
Rrooklyh, County pf Kings, to be consumed 
on the premises. e

ELIZABETH KRETZSGHtyAR 
D-B-A Paul’s Restaurant

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1027 has been issued to the undersigned 
lo seH beęr, wine and liquor at retail uudei 
Section 107 of the Alcoholic Bevęi'dgę ęontrol 
Law at 3139 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OSCAR JOHNSON 
D-B-A Norwood Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section ĮV7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1526 Myrtle Avenue, Borough pf 
Brooklyn, County of Kings, to. be consumed 
on the premises.

ERICH KUIINEL
D-B-A Myvtle & Gates Tavern

NOTICE is herelįy given that License No. 
RL 92t»' has been issued to^thc undersigned 
lo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 341 Qceaii. A venue, Bprough of 
Bropklyn, County of Kings, to be consumed 
on thę premises. ,

JAMES EDWARD HANRAHAN 
D-B-A Hanrahan’s

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 930,5 has been issued to the undersigned 
to sęll beer, wine and liquor at retail under 
Sęction 107 of thę AlęphdŲc Beverage Control 
Law at 6211 — 18th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bc consumed 
on the premises. •

CHARLES FARUOLO

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 865 has been issued to the undersigned 
to, ąell bcęr, wine an$l liquor at retail under 
Section 107 ot the Alcoholic Beverage Control 
Lav^ at 137 C'purt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on f.he premises.

COURT-ATLANTIC BAR & GRILL, INC.

SKELBKITeS LAISVĖJE
-------------- - -- ---------------- ■.—..———...............................

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks, 
lūs ir krająvus 
nudarau su ame
rikoniškais- Rei
kalui ęsant ir 
padidinu tokio 
dydžio, l^olęio pa- 
geldąųjąipa. Tai- 
jęįgi atrnaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
6.12 Mąrion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Aye.,' prie 
Chąųncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore'S-6191

Worcester, Mass.
iTa, tai seniai lauktas Aido 

Choro koncertas, vadovaujant 
jaunai mokytojai N. čeponaitei 
ir dalyvaujant viešniai net iš 
tolįmos Italijos — K. Menkeliū- 
niūtei, šąuniąi praėjo, žmonių 
buvo pilnutėlė didžiulė svetainė. 
Bet apie tai, aš manau, jau 
parašė mūsų skaitlingi kores
pondentai, ypač, kad pats cho
ras dabar turi savo korespon
dentą, nepaprastai gabiai var
tojantį plunksną.

Aš noriu pranešti Worceste- 
rio lietuviams, kad ateinantį 
sekmačĮienį, kovo. (March) J. d., 
kaip 5 vai. vakare, LLD albi — 
vyrų ir moterų kuopos, rengia 
nepąprastą, su visokiais prie
skoniais — silkių — vakarie
nę, sukėlimui pinigų LLD cen
tro apšvietos fondui.

Vakarienė atsibus Sūnų- ir 
Dukterų salėje, 29 Endicott St. 
Po vakarienės dalyviai bus 
kviečiami apkalbėti reikalus, 
liečiančius apšvietą ir dabarti
nius nepaprastus politinius 
įvykius Amerikoje ir plačiame 
pasaulyje. .

Todėl tikiu, kad Worcesterio 
lietuviai dalyvaus skaitlingai, 
praleis laiką draugiškoje- nuo
taikoje ir išgirs žinias ir nuo
monę vietinių lietuvių apie da
bartinę padėtį ir žinias apie 
būsiančius šiais metais prezi
dento rinkimus.

S. J.

Rado Pasmaugtą 
Viešbutyje

■ X

Henry Hudson Hotel kam
baryje, 253 W. 5j7th Street, 
New Yorke, vasario 2^-tos po
pietį rado pasmaugtą jauną 
vyriškį, buvusį laivyno leite
nantą, Haryey Haeberle, 35 
metų.

, Haeberle pastaruoju laiku 
tarnavo civiliniu prižiūrėtoju 
(prodūserįu) gąmybos įaivy- 

> nųi rekrutavimo agitącinių 
fUmų,

Spėjamą, kad gal. jį nužu
dęs kambaryje užtiktas, vagis. 
Jis buvęs taip apraizgytas iš 
pąklodės atplaišų sudarytais 
raiščiais, kad jis pats pabaig
tų pasismaugti, jeigu žudyto
jo nebūtų buvęs pribaigtas 
jam, išeinant.. Vieny ir tuo 
patimi / raiščiu jam surištos 
rankos ir kojo$ užpakalyje ir 
tas raištis taip apvyniotas ap
link kaklą, kąd bent kokios 
pastangos pasiliųosuoti, pąju- 
diniipas rąnkii ar kojų, jį 
smaugtų.

Kambarį rado sująugtą, 
viskas išvąrtaįiota, išmėtyta.

Viešbutyje jis buvo apsisto
jęs praėjusį .antradienį. At-

HELP WANTED—FEMALE 
REDSALINftOS MOTERYS

RANKOM SIUVĖJOS
IR

MAŠINŲ OPERATORĖS 
dirbti prie užsiuvimo kibelių «nt labai 

dailaus darbo. vyrifikų drabužių
NUOLATINIS DARBAS 

LINKSMA APLINKA
WM. P. GOLDMAN

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

(52)

PATYRUSIOS
MARINŲ OPERATORĖS 

Moderninį dirbtuvė. Puikiausios darbo sąlygos 
NUOLATINIS DARBAS

Kręipkitėa
MADISON APPAREL CO., Inc.

296 MADISON STREET
- WILKES-BARRE, PA. 

——1__ 

OPERAfORfcS
Patyrusios prie Singer Mašinų 
ApAiokainos Šventes ir Vakacijoj 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA
KANN3R DRESS CO. 
329 NEWARK AVE«> Z 
ELIZABETH, N. J.

- ' '(50)

OPERATORES
Patyrusios prie .Dresių

LUCY FROCKS
15 MOORE ST, 

BROOKLYN.
Miss Lucy Mariaqi, Prop.

■ \ (50)
■ - ........... ?" . T '

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

(50)

KAMBARIU TVARKYTOJA. Linksmos 
Darbo Sąlygos. ' Puikiausia Alga. Nuolat. 
Kreipkitės 9" iki 12. Plaza Personnel 
Dept., 2 West 59th St., New York.

fSl)

VAIKŲ AUKLflTQJA—NAMŲ APTAR- 
NAUTOJA. Pilnam prižiūrėjimui. Vaiku
tis 2 m. amžiaus.' Biznierių pora. Mažas 
apartmentas. Guolis ant vietos. Puikiausia 
alga. Reikalingi paliudijimai. Šaukite 8 iki 
9 v. v. PRESIDENT 4-2335.
________________________ .___________ (51)

KARIĘLIŲ MEZGĖJOS
Vieni ik Patyrusios

Prie Smulkaus Darbo.
Geros Mokcstys

DUN-RITE, NOVELTIES 
526 W. 166th Street, N. Y-

(52)

HELP WANTED—MALĘ 
REIKALINGI VYRAI 

♦ f

PRESSMANAI
abiem spausdinimui ir kirtimui 

PATYRĘ PRIE MIEHLE FLAT BED 
• x ■ presų

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

teatsikreipkitę
ALFČRD CARTONS
INDUSTRIAL AVE.

RIDGEFIELD PARK, N. J. •
.............

DIE MAKER
. Pilnai patyręs prie aukštos 'rūšies lankomų 

carton dies.
TURI BŪT PIRMOS KLASES VYRAS 

' Akuratnąs ir Pasitikimas 
KREIPKITĖS -------- m

i • ALFORP CARTONS
v INDUSTRIAL AVE., 

RIDGEFIELD PARK, N. J.
(59)

vykęs iš Falls Church, Va., 
esančio netoli Washington©. 
Į)irbo Ąnacostįa Navai Air 
Station. Jį mirusį atrądp 
kambarinė, Mrs. Mary Keaiji£» 
kuri pastebėjusi kambario 
541 duris praviras, pažvelgi 
į vidų ir pamačiusi suraišiotą 
žmogų ant lovos, pašaukė 
Viešbučio viršininkus, o tie— 
policiją.

Pora desėtkų asmenų, kal
tinamų loterijose, teisme su
mokėjo baudomis $2,350.

- LITUANICA SQUARERESTAURANT
Steven Augustine & Ęrąnk Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BBOOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną .dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDAĘA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N
TeL EVergreen 4-9612

282 UNION AVĖ.

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Ąlus Brooklyne

PARS KIEKVIENA ŠEŠTADIENI

459 QRANP STĘĘET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Š pusl.-^-Laisvą (Liberty, Lith.Dajly)—Pirmad., Kovo 1, 1948
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NwYorko ^ė^^Zinloi
Už Mirtingąjį Abortą UNIJŲ VADAS SAKO, KAD FBI BANDO Vargiai Besiduos 
Mokėjęs $2,000 6AUGINTI CIO UNIJAS Pamokon,as

Turtingas argentinietis Ed
uardo Schneidewind liudijo 
teisme grupės daktarų, kalti
namų dėl nelegališkos opera
cijos, nuo kurios mirė jaunuo
lė Jane Ward. Teisiamais 
yra daktarai Paul Singer ir 

„Oswald Glasburg, newyorkie- 
čiai.

Schneidewind pasakojo, 
kad* Jane tapusi nėščia po 
santykių su juomi ir kąd už 
kelių mėnesių jis su mergina 
nuėjo pas tuos daktarus ir su
sitarė merginą paliuosuoti 
nuo nėštumo operacijos keliu. 
Jis pats sumokėjęs už opera
ciją $2,000. Merginą nuve
žęs pas daktarą ir iš ten par
vežęs. Parvežama, ji nesi- 
skundusi, pati atėjusi i ma
šiną ir išėjusi iš mašinos, bet 
nakčia ji sunkiai susirgo, ta
po nuvežta Į ligoninę ir už 
dešimties* dienų mirė.

Buvo Šeima, 
Nebėra Šeimos

John Gunn,-45 metų, dir
bęs prie laivų, visuomet grįž
davo iš darbo pavargęs, kaip 
kiekvienas darbo žmogus. Ta
čiau jį pasitikdavo linksma 
(kartais ir nelinksma) žmona 
su gatavu valgiu Jr paguoda. 
Aplink jį sukdavosi keturi 
vaikai su shvo klausimais, 
prašymais, skundais. , Tokioje 
aplinkoje, nors ir kažin kaip 
nuvargęs būtum, nėra laiko 
liūdėti.

Dabar Jono žmona randasi 
ligoninėje, o vaikai išskirstyti 
po gimines ir draugus. Gyve
nimas ir namai nebe tie. Suė
mė jį desperatiškas liūdesys. 
Jį rado užsidusinusį gasu 311 
82nd St., Brooklyne.

Džiaugsmas Pavirto 
Į Tragediją

Frances Stevenson, jauna, 
graži brooklynietė, linksmai 
susitiko rytą praėjusį antra
dienį. Džiaugsmui ji turėjo 
rimtą priežastį. Pirm to sek
madienį sugrįžo iš ligoninės 
jos vyras, “pagijęs,” kaip jai 
sakė iš ligoninės išleidusių jos 
vyrą daktarų raportas. O 
šiandien jinai gaus butą—pir
mą kartą savo gyvenime.

Stevensonienė su savo Bob 
susitiko, susipažino ir susive
dė Floridoj prieš porą metų, 
jai ten nuvykus atostogų. Abu 
jauni (dabar tik 21 metų), 
gražūs, tik džiaugkis gyveni
mu. Bet Bob elgesiai kartais 
atrodę keisti, o prieš apie me
tus laiko jis sykį sudaužęs 
bonkas ant jos galvos. Tuo
met jį pasiuntė į ligoninę, o 
Frances su mažu sūneliu liko
si verstis, kaip įmanydama. Ji 
gyveno viename kambarėlyje, 
1324 Hancock St.

—Dabar sueisim gyventi sy
kiu, gyventi laimingai,—mąs
tė sau Stevensonienė rengda
mos!, dainuodama ir laukda
ma ateinančio vyro. Jos vy
ras,. sugrįžęs iš’ ligoninės sek
madienį, turėjo apsinakvoti 
pas savo gimines, nes pas 
žmoną nebuvo vietos.
' Apie pusė dešimtos atėjo 
vyras. Jis pirm to sustojo vir
tuvėje, kur Frances šeimininė 
valgydino jo sūnelį. Pas šei
mininkę jis paprašė ko nors 
aštraus, jam reikią išdurti sa
vo dirže skylę, šeimininkė 
padavė ledui skaldytuvą. Bū
dama su kūdikiu užsiėmusi, 
šeimininkė nei nepastebėjusi, 
kad Stevensonas iš virtuvės iš
ėjo nešinas skaldytUvu.

, Stevensonienė sužeista, sa
koma, pavojingai, jai subady
ta veidas ir nugara.

, Policija žalotojo jau nerado, 
jis buvo prasišalinęs. Pirm to 
jis pagrąsinęs: “dar sugrįšiu.”

Saul Mills, New Yorko CIO 
unijų politinei veiklai derinti 
komiteto sekretorius, viešame 
pareiškime spaudos atstovams 
sakė, kad bėgiu pastarųjų, 
dešimties dienų federal ės val
džios agentai lankėsi raštinė
se vienuolikos tų CIO unijų, 
kurios remia Wallace’a.

Mills pasiuntė generaliam 
prokurorui Tom Clark’ui te
legramą, rąginančią sustab
dyti tą “kiršinimą ir kišimąsi 
į darbo žmonių demokratinį 
dalyvavimą politiniame mūsų 
šalies gyvenime.

Motinos Darbuojasi 
Įsteigti Vaikams 
Prižiūrčtuvę

_________ .)

Fort Greene projekte gy
venančios motinos sumanė su
kelti $12,000 apmokėjimui 
vaikų prižiūrėtojams algų. 
Per dideles pastangas jos ga
vo iš miesto vyriausybės pa
talpas. Iš valstijos iždinės 
gavo pinigų įrengimui. Bet 
nei viena valdinė įstaiga ne
davė pinigų mokytojų ir pri
žiūrėtojų algoms.

Įstaigoje, galės žaisti-moky- 
tis apie 2,200 tos srities ma
žamečių vaikų.

Moterys kreipsis į susi e d i jos 
įstaigas in asmenis, bandys 
gauti bent 120 aukosiančių po 
šimtinę metams.

Iš. Kriaučių Susirinkimo 
f 

___ Į

Vasario 25 d. įvyko kriau
čių susirinkimas. . Pirmininko 
perskaitytas dienotvarkis vien
balsiai priimtas. Po užrašų 
ir finansų atskaitos praneši- 

j mų buvo raportai iš visų uni
jos įstaigų. Raportai rodo, 
kad pas kriaušius marketas 
yrą blogas, kriaučiai pusėti
nai paliesti nedarbo. % Kaip 
ilgai tas nedarbas tęsis, nie
kas negali dabar pasakyti, 
ateitis parodys.

Lokalo pildomoji taryba pa
siūlė pagerbti mirusį V. Bels- 
kų. Kaip visiems žinoma, se
nas mūsų lokalo darbuotojas 
V. Belakus staiga mirė dirbtu
vėje pas Matulį ir Vaiginį. 
Susirinkusieji kriaučiai pild. 
tarybos atsinešimą užgyrė, 
nupirktas bukietas gėlių už 
$25.

Delegato pranešimas iš 
dirbtuvių stovio rodo tą pačią 
padėtį, kaip kad rodė., prane
šimai iv iš unijos įstaigų. 
Nors delegatas aplinkiniais 
keliais aiškino, bet vistiek at
simuša į kapitalistinį tašką. 
Delegatas sakė, kad didelės 
•šapos dirbančios pilnai.

Iš delegato raporto neatro
dytų pas kriaučiuš nedarbas, 
bet jis yra ir negalima nuo 
jo pabėgti. Nors nedarbas 
dabar paliečia daugiausia 
antros rūšies drabužių , išdir- 
bystę, bet ir ketvirtos rūšies 
išdirbystės nekaip atrodo, 
darbo matosi vis mažiau. 
Veikiausia po švenčių ir tos 
bus darbus pabaigusios. Tei
sybė, didelės industrinės dirb
tuvės dar dirba, bet nereikia 
apsilenkti su faktų, kad dau
gelis jau užsidarė. Net dir
bantiesiems darbininkams, ku
rie: tikisi bile dieną liktis be
darbiais, neapeina drabužių 
pirkimasis. Ot, ir pas kriau
čius tas atsiliepia, nedarbo 
šmėkla grąso, nepaisant, kaip 
kas bando išaiškinti.

Taipgi delegatas pranešė 
apie vieną firmą, kuri palie
čia apie tris lietuviškas dirb
tuves. Levis nori likviduoti 
tas dirbtuves, aiškindamas, 
būk tos dirbtuvės negalinčios 
jam pagaminti tokio drabužio, 
kokio jis nori. Sako delega
tas: tas visas dalykas yra

Agentai aiškinęsi, sakė 
Mills, būk jie einą patikrinti 
1946 metų rinkimų kampa
nijos išmokesčius. Bet Teis- 
darybės Departmentas dar 
praėjusią vasarą sakė Hyman 
Blumberg’ui, politinės veiklos 
derinimo komiteto pirminin
kui, kad tų metų užrašų ty
rinėjimas jau užbaigtas.

Agentai klausinėją rąštinių 
vedėjus, ką unijos veikiančios 
sukėlimui fondo šių metų rin
kimams, ar jau ‘ aukavusios, 
kokie jų planai ir tt.

Jaunoji Karta Teiks 
Dainų Programų 
Motinų Dienų

■ •»

Motorų Dienos minėjime, 
kovo 7-tą, Laisvės salėje, bus 
graži dainų ir muzikos pro
grama, kurią -sudaryti pasi
žadėjo Bronė Sukackienė-ša- 
linaitė, su talka savo mokinių. 
O aplink ją, kaip žinome, 
spiečiasi būrys jau gerai pa
sižymėjusių ir augančių talen
tų.

Suzanna Kazokyte ir Dolo
res Petronytė solo ir duetuo
se teiks mums progą dar kar
tą pasigrožėti dainomis. Bus 
ir daugiau ko.

Gi mūsų moterys dar kar
tą pademonstruos mums jau 
gerai pažįstamą ' valgydinimo 
meną. Tai nebus pietūs, tik 
arbatėlė ir viskas, . kas eina 
prie jos. Tačiau čia bus pa
kankamai naujovių kiekvieno 
akiai ir skoniui.

Visa tai įvyks ateinančio 
sekmadienio popietį, kovo 7- 
tą. Pradžia 2 vai. Įžanga 
nemokama, kadangi moterys 
nori savo dienos minėjimo 
proga praleisti popietį su vi
sais draugiškame pobūvyje. 
Norime ir pasitarti svarbiais 
visuomeniškais reikalais. Vi
sus kviečiame, visų lauksime.

Moterų Apšvietos Klubas.

“Pergalė” Drooldyne
Nuo seniai Brooklyne laukT 

toji “Pergalė” visgi šį sezoną 
bus suvaidinta. Diena—ba
landžio 11-ta. Vieta—Brook
lyn Labor Lyceum. • 
’ Stato Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatras.

“Pergalė” — tai penkių 
veiksmų drama, sukurta Vil
niaus Valstybinio Dramos Te
atro dramaturgo ir režisie
riaus • Boriso Dauguviečio.

“Pergalė” vaizduoja Antrą
jį pasaulinį karą Lietuvoje.

Nuo dabar Laisvėj bus pa
tiekta plačių apie šį kūrinį 
infdrmacijų. Prašome skaity
tojų jas sekti ir skleisti kuo 
plačiausiai. ‘ Lai pamato šį 
stambųjį vaidmenį kiekvienas 
savo gimtinį kraštą ir laisvę 
mylįs lietuvis.

Didžioji Labor Lyceum salė 
ir paimta vyriausiai tuo su
metimu, kad kuo didžiausias 
skaičius, brooklyniečių gautų 
sutilpti.

Dramą seks šokiai.
Pergalietis.

Aktoriams. Pratimų šį an
tradienį nebus. Sekama- die
na pratimams bus pranešta 
vėliau. / , • ' * P.

Susirinkimas
RIDGEWOOD, N. Y.*

LDS 103 kp. susirinkimas jvyks 
kovo 2 d., 8 vai. vak. Šapolo-Vaigi- 
nio salėje, 147 Thames St., Brook
lyne. Nariai kviečiarpi ateiti j susi
rinkimą ir užsimokėti duokles, kad 
neliktų suspenduoti." Atsiveskite ir 
naujų narių {rašyti į organizaciją. 
— P. Babarskas, prot. sekr.

1 (50-^1)

paduotas į sprendžiamąją 
vietą. Kaip ten išspręs, taip 
turės būti.

J. Stakvilevičius.

Now Yorko prokuroro pa
dėjėjas Reilly giriasi “pamo
kysiąs” Danny Ahearn, kuris, 
anot paduoto prieš jį skundo, 
beveik įvykdė tą, ko mokė. 
Jis .prieš eilę metų parašė 
kpygą “Kaip tapti /žmogžu
džiu ir išlikti nepagautu.” O 
dabar jį kaltina, kad “jis 
mušęs ir cigaretais svilinęs” 
Betty Berman, prekybininkę, 
bandydamas priversti . jam iš
keisti $200 vertės čekį.

Atrodo, kad prokuroras ga
vo '> nelabai lankstų “mokinį” 
—Ahearn jau buvęs 20 .kartų 
areštuotas ir 3 kart įkalintas 
už mušeikystes ir kitus “grie- 
kelius.”

Atėjęs į White Plains teis- 
mabutį, staiga mirė Eugene 
Earhard, 64 metų.

Thomsonienč 
Pasidavė Operacijai

Sophie Thomson, klubietė, 
pastaruoju laiku nesveikavo. 
Gydytojai jai patarė pasiduo
ti operacijai, ką jinai ir pa
darė, buvo operuota vasario 
28-tos rytą. Randasi Beth .Is-, 
rael, ligoninėje, 2nd Avė. ir 
17th St., New Yorke. Kamba
rys' 808. I.ankymo valandos 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Linkime draugei greitai pa
sveikti ir sustiprėti.

Draugė Thomson yra gera 
laisvietė, dientaščio skaityto
ją ir rėmėja dovanomis ir 
darbu. < Ją visuomet matyda
vome ir bazaruose darbuojan
tis su bilietais ir prie dovanų 
stalo, žinia apie jos nesvei
katą išaiškina, dėl ko jos nes- 
matėme paskiausiojo bazaro 
darbe, nors jos draugas J.,W. 
Thomson dirbo visomis baza
ro dienomis. Jinai, beje, yra 
ir dailės mėgėja — kūriniais 
ir darbu dalyvavo lietuviu 
dailininkų parodoje laike 
LMS Festivalio praėjusį ru
denį.
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| Egzaminuojant Akis,■ 
Į Rašome Receptus Į 
i Darome ir Pritaikome Akinius į

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

H Adam V. Walmus, D. D. S
■ DAKTARAS-DENTISTAS

VALANDOS:
9 A.M.- 12 N; 1 — 8 P.'M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650—5th Ave., kamp. 19 St 
bROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

H

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
•Frank Domikaitis >

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

B

Vagišiavę Nuo Pirkėju 
Aliejinį Kūrą

Jau prieš keletą mėnesių 
viena lietuvė brooklynietė na
mo savininkė skundėsi, kad po 
įpylimo į jos kubilą “virš šim
to galionų” aliejaus, ji radu
si kur kas mažiau. Jinai at
šaukusi firmą išaiškinti, kaip 
tai atsitiko, kad sąskaita rei
kalauja mokėti už apie dvigu
bą kiekį galionų.

Firma, žinoma, aiškinusi, 
kad aliejaus miera mechaniš-, 
ka, niekaip negalinti suklysti. 
Vartotoja nenusileido. Ji ži
nojo, kaip rokuoti kubile esa
mo aliejaus kiekį. /Tad, ne
paisydama apie prekybininko 
aiškinamą mechanizmo teisin
gumą, ji pareikalavo:

—Eikime į skiepą. Parodyk 
man, kur ten yra, kaip jūs 
priskaitote tiek galionų, kiek 
jūsų sąskaita rodo.

Prekybininkas, atsparus, * 
kaip ožyjj, nusekė paskui ją 
į-skiepą. Mieravęs šiaip, mie- 
ravęs taip. Galop turėjęs pri
pažinti, kad moteriškės tiesa— 
aliejaus mažiau rado. Ta
čiau sakęs, jog negalįs supras
ti, kaip tai galėję atsitikti.> 
Turėjęs sugesti tas “teisinga
sis” mieravimo mechanizmas.

Susekė Didėlę Suktybę
Daugelio tokių vartotojų at-> 

sargumas ir nusimanymas, 
kaip saugoti savo turtą, at
kreipė Brooklyno prokuroro 
domę. Ąprokuojama, kad vien 
tik vienos aliejaus pristatymo 
firmos kostumeriai-vartotojai 
buvę “nušveisti” apie milionu 
galionų aliejaus nuo praėjusio 
rudens iki šio laiko/ .

šiuo tarpu, tačiau, kaltina
mi tik tos vienos firmos sunk
vežimių vairuotojai ir areštuo
ti du.. Esą ieškoma vienuoli
jos kitų. Pati firma—Moenan 
Oil Co.', 44 E. 23rd St., New 
Yorke -— esanti nekalta. Gir
di, viskas ėję be firmos ži
nios. Vairuotojai iš to rinkęsi 
sau ekstra pelno kokiu nors 
gudriu pasu k in ėjimu to “toi- 
singiausio” mechanizmo, ■ pir
kėjui įpilant mažiau, negu 
mechanizmas rodo.

Įdomu tas, kaip tos aliejaus 
firmos galėjo būti tokios pai
kos. Pieno išvežiotojai, pavyz-

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse1 miesto.
Te). Virginia 7-4499

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: H“? dienom 
į 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

i
Moksliniai atgaivinama oda, 

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

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

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

' v

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y. 
t

Telefonas TRiangle 5-3988.

Išaiškino Senos Olos 
Kilmę; Olą Užpils .

Brooklyn Heights srityje 
triūsdamiesi telefonų inžinie
riai rado gilią olą priešais 122 
Willow St. Iš karto, atrodė, 
niekas nežinojo jos tikslo, kil
mės, tačiau galop sužinojo, 
jog tai būta šulinio. Iš jo se
novės gaisragesiai imdavo 
vandenį pirm tų laikų, kuo
met dar nebuvo galima gauti 
vandens bile kur prie šaligat
vio.

Su didžiomis ceremonijomis, 
pasodintas virviniame “soste,” 
gaisragesys Keeley buvo nu
leistas patikrinti gelmę. Nu
sprendė olą užpilti žemėmis, 
kol kas nors neįkrito ar kol 
gengsteriai neapžiūrėjo pro
gos savo priešus čia laidoti.

Miss Lucie Audlin, 80 m., 
rasta užsidusinusi gasu savo 
bute, 984 Van Duzer St., 
Staten Island.

Sugedusioms elektros lai
dams padegus auto tepimo 
duobę prie 1510 Jerome A v., 
.Bronx, apsvilo 'Albert Gold
man, sudegė ten pastatytos 
dvi mašinos ir apdegė stoties 
raštinė.
džiui, sako, kad jie negalėtų 
nuvogti Lonkelės grietinės sa
vo kavai užbaltinti, nes net už 
sudužusias turi išduoti smulk- 
meningą atskaitą. O dabar, 
štai, per kelis mėnesius eže
ras aliejaus — 1,000,000 ga
lionų—išsilaistė “per kraštus,” 
o firma sakosi to nepastebėju
si iki vartotojų skundai daėję 
į. prokuroro raštinę.

•TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

i

Man’s BULOVĄ...richly styled 
^.always accurate and depend- 
•He-

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Bcnrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

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

Linksmų Kalėdų ir ■ 
Laimingi; Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirmad., Kovo 1, 1948

Dešimties Vaikų Motina 
Atvyko su Kaimynais 
Ginti Savo Pastogę

Mrs. Loretta McDonald, 
dešimties vaikų motina, praė
jusį rudenį tik per kovą lai
mėjo sau pastogę žiemai. Ji
nai tuomet buvo atsisakiusi 
išeiti iš pasmerkto nesaugiu 
buto, tad atitinkamos įstaigos 
jai surado laikiną kitą butą 
200 High St., Brooklyne.

Dabar jai ir šimtams kitų 
gyventojų ir komercinių įstai
gų savininkų įsakyta išeiti, 
nes toje srityje nugriaunami 
namai tikslu užleisti plotą 
Farragut namų projektui, šį 
kartą apie penki šimtai tų 
nuomininkų atėjo į Brooklyno 
vyriausią teismą protestuoti.

Reikalas, sakoma, esąs ge
rinsiu mokytoju.

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSŲ
Akountentas
111 Ainslie St., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas EV. 4-3049

Kas Vakarą Nuo 7 vai.
Šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną.

■

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. A. Petrikai

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

Tel. EVergreen 7-6868
, B

Ur1nn,,AC.. i 9—12 ryteValandos, j^gvakare J

Penktadieniais uždaryta.
•‘niiiniiiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiimnniiMiiiiimiHininmHmmHmmfflnintffiTimfflnimmmfflhS

———..............

Petei* 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD !|
BEER & ALES ;!

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174 !
Peter Kapislcas ;

«•

Udf. BULOVĄ . modem 
i line . <

Now is the time to choose the perfect gift 
...a Parker “51” pen andYnatchingpenciL 

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

•17.50




