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Ablavuko Kliedėjimas.
Jei Būtu Rojus, Nereiktų 

Jo Ieškoti.
Meldės ir Verkė.
Giesmė be Gaidų.

Rašo A. BIMBA

raudo-
Jis esąs daug 

negu paprastasis, 
į atominę bombą,

dienomis suėjo šim- 
kai Karl Heinrich

So. Bostono davatkų Darbi
ninkas sako suradęs 
na j į atomą, 
baisesnis, 
įkinkytas 
Jis rašo:

“Šiomis 
tas metu
Marx paleido į pasauli savo 
veikalą ‘Das Kapital,’ tartum 
moderniškosios vergijos ir te
roro naujai išrastą raudonąjį 
atomą.” (D., kovo 2 d.)

Šis klerikalinis ■ ablavukas, 
aišku, nėra matęs šio veika
lo, ką jau bekalbėti apie jo 
skaitymą.

išleidimo ne 
bet “Komunis- 
ir “Komunistų

Šiomis dienomis suėjo šim
tas metų nuo 
“Das Kapital,” 
tų Manifesto,”
Manifesto” šimtmetinė sukak
tis buvo visam pasaulyje pla
čiai atžymėta. 1

“K. Manifestas” buvo iš
leistas 1847 metais, o “Das 
Kapital” 1867 metais, tai yra, 
lygiai dvidešimt metų vėliau. 
Tuo būdu ir nuo “Kapitalo” 
pasirodynio šimtas metų su
kaks tiktai už dvidešimties 
metų !

Ar bereikia komentarų apie 
tai, kokie nemokšos veda 
Darbininką ?

Darbininko redaktoriai sa
kosi atidengę ir kitą šaunų 
išradimą. Jie dabar jau ži
no visą komunizmo pasiseki
mo paslaptį. Tik pasiklausy
kime :

“Daug kas nustebęs klau
sia, kodėl gi komunizmas taip 
sparčiai plinta? Atsakymas 
aiškus: kur skurdas, ten ko
munizmas. Po pirmojo pasau- 
liifio karo buvo daug skurdo, 
taigi komunizmas užvaldė 
pernelyg suskurdusią Rusiją. 
Po antrojo karo skurdo visur 
daug daugiau priviso, tai ir 
komunizmas sustiprėjo.” (D., 
kovo 2d.)

Bet tai nėra jokios paslap
ties atidengimas. Aišku, kad, 
jeigu ant žemės būtų rojus, 
rojaus ieškoti nebereiktų. Jei
gu ant žemės visur būtų ra
mybė ir gerovė, jei nebūtų 
nedarbo, priespaudos, išnau
dojimo, vargo, alkio ir tt., tai 
jau būtų komunizmas ir ko
munizmo* ieškoti nebereiktų.

Betgi taip nėra. Kapitaliz
mas visur priveisė baisių ne- 

’ laimių, todėl darbo 
ieško išeities. O tą 
tikis; suradę naujoje 
koje. štai kodėl

žmonės

santvar- 
nau jajai 

santvarkai sekasi, kodėl jinai 
taip sparčiai plinta.

Tai baisiai nepatinka Dar
bininko štabui.

Pittsburgh n Lietuvių žinio- 
• se skaitau k'oresondenciją iš 
Toronto, Kanados, 
kęs vasario 16 
sias sąjūdis, 
kalbėjęs pats < 
Kardinolas J. 
— kalbėjęs ir 
Verkęs vargšės Lietuvos . ir 
vargšų lietuvių. Tie patys 
nelabieji bedieviai ir bolševi
kai apnikę Lietuvą ir apsėdę 
lietuvius.

Ten įvy- 
dieną didžiau- 
Apie Lietuvą 
Jo Eminencija 
C. McGuigan, 
gailiai verkęs. 

Lietuvos 
Tie

glo- 
kar- 
pie-

mū 
lietuviai

šio kardinolo ašaros leng
vai suprantamos. Kai Lietu
va išspruko iš kunigėlių 
bos, Romos vyskupams ir 
dinolams užtrūko labai 
ninga karvutė.

Susiprato ir apsišvietė 
sų broliai “vargšai
kunigų ir davatkų jie nepri
sileidžia prie savo .kišenių. 
Kardinojui ir pikta, ir gaila, 
ir gailios ašaros iš akių trykš
ta.

Kad tai tiesa, tai tose pačio
se žiniose patvirtina brolis S.

(Tva 5-rne pust.)
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GEN. WEDEMEYER SIŪLO
APGINKLUOT VISUS
SOVIETU PRIEŠUS
Įspėja, Kad “Vien Doleriais Niekur Negalima Bus Pastot 
Kelią Komunizmui”; Šaukia Kariniai Stiprini Ypač Čiangą

Washington. — Genero
las Albertas C. Wedemeyer 
šaukė kongresą tuo jaus ka
riniai sustiprint Chinijos 
valdovą Čiang Kai-šeką ir 
“duot karinės paramos vi
siem tokiem kraštam, ku
rių politika sutinka su mu
mis (Amerika) ir kurie ko
voja prieš totalitarinę (su
prask, komunistinę) sro
vę.” ' '

Gen. Wedemeyeris, buvęs 
Čiang Kai-šeko štabo narys 
karo metu, užreiškė kovo 4 
d. kongresiniam komitetui: 
“Vien tiktai doleriai niekur 
nesulaikys komunizmo au
gimą, ir mes turėsime užsi
mokėti savo krauju”, jeigu 
Amerika pavėluos apgink
luoti priešingus Sovietams 
kraštus.

Taip gen. Wedemeyeris 
kritikavo Trumano - Mar- 
shallo siūlomą $570,000,0,00

paramą, girdi, “tiktai gyve
nimiškiems’,’ reikalams. We 
demeyeris sakė, kad Ameri
ka šiuo tarpu turėtų kari
niai remti Čiang Kai-šeko 
Chiniją panašiai, kaip re
mia Graikijos mo- 
narchistų valdžią — 
duoti Čiango tautininkams 
gana ginklų ir nusiųsti jam 
amerikonus karinink u s, 
kaipo patarėjus ginklams 
vartoti prieš chinų komu
nistus. Kas liečia Europą, 
tai gen. Wedemeyeris pri
siminė Suomiją ir kairiųjų 
valdžias ČechOslovakijoj ir 
Lenkijoj, jis gąsdino/ kad 
komunistinis “gaisras iš 
šiaurės” gali nušluot vaka
rinę Europą.

Sen. Glen H. Taylor irx Henry A. Wallace, busimieji 
trečiosios, liaudiškos partijos kandidatai prezidento ir 

vice-prezidento vietoms. ■

4 BADU STREIKUOJĄ
POLITINIAI KALINIAI 
PERKELTI LIGONINĖN

: i

Trys Bus Tardomi Pirmadienį dėl Deportavimo iš Jungtinių 
Valsti®; Teisėjas Bondy Jan Pasišaukė Juos Kvosti

Jugoslavai Teisia Penkis 
Kunigus už Šmugelį

Belgrad. — Teismas tar
do 5 kunigus toj Triesto 
srities daly, kurią Jugosla
vija valdo. Jie kaltinami už 
tai, kad slaptai siuntė ra- 
ciohuotą maistą ir pinigus 
į Italiją. 4 teisiamieji pri
sipažino kaltais.

Egiptas Pasirašė Prekybos 
Sutartį su Sovietais

Kairo. — Egipto vvaldžia 
pasirašė prekybos sutartį 
su Sovietų Sąjungą. Sovie
tai pasižadėjo per 4 mėne
sius pristatyt Egiptui 216,- 
000 tonų kviečių ir 19,000 
tonų kukurūzų, o Egiptas— 
mainais duoti Sovietam 38,- 
000 tonų medvilnės (bovel- 
nos). Tai dar pirma' sutar
tis tarp tų šalių.

TEISIAMI MAIŠTININ
KAI PRIEŠ ČECHOSLO- 

VAKIJOS VALDŽIĄ
Praga. — Tapo teisman 

patraukti du seimo nariai, 
Alois Cizek ir Qta Hora, 
taipgi ir tūli policijos parei
gūnai. Jie kaltinami už ban
dymą sukelt maištą prieš 
Čechoslovakijos j taut inio 
frontb valdžią. Visi jie yra 
dešiniosios Nacionalių So
cialistų Partijos nariai.

Profesionalų Unija Užgyrė Henry 
Wallace9ą Prezidento Vietai

Prez. Trumanas Sulaiko 
Planuojamą Atominiu 
Darbininką Streiką

Key West, Florida. — 
Prez. Trumanas įsakė ato
minių Oak Ridge fabrikų 
darbininkams susilaikyti 
nuo streiko, kol preziden
to skiriama komisija tyri
nės darbininkų reikalavi
mus ir samdytojų tvirtini
mus, kad jie negalį pakelt 
algą, kiek darbininkai rei
kalauja. “T y r i nėjimais” 
Trumanas gali sustabdyti 
streiką bent 60 dienų, pagal 
Tafto-Hartley’o įstatymą.

Suomijos Seimas Pritaria 
tik Draugiškumo Sutarčiai 

su Sovietais
Helsinki, kov, 5.— Prane

šama, jog dauguma Suomi
jos seimo narių pritaria 
draugiškumo sutarčiai su 
Sovietų Sąjunga, bet jie ne
norį premjero Stalino siūlo-' 
mos karinio apsigynimo su
tarties. Tačiau seimas su
tinka eiti į derybas su So
vietais.

Frankfurt, Vokietija. — 
Vokiškas nunacinimo teis
mas pasiuntė kalėjiman na
cių generolą Hansą Juett- 
nerį, kaip karinį kriminalis
tą.

Manila. — Buvo gana 
smarkus žemės drebėjimas 
Filipinuose.

ORAS—Būsią šilčiau.

Buvęs Rumunijos Karalius Mikas 
Iš Naujo Savinasi Sostą

hankie to Anglijos karaliaus

New York. — Suvažiavi-i panaikint konkresmanų Ne- 
mas CIO Raštinių Darbi
ninkų ir Profesionalų Uni
jos parėmė Henry Walla- 
ce’ą kaip trečiosios partijos 
kandidatą Jungt. Valstijų 
prezidento vietai. Delegatai 
užgyrė Wallace’o kandida
tūrą tokia balsų dauguma, 
kaip 5 prieš 1. Ši unija turi 
70,000 nariu. 7 C

Suvažiavimas priėmė re
zoliuciją,, kuri reikalauja,:

Užtikrinti ■ pilietinių tei
sių lygybę, neskirstant 
žmones pagaj jų spalvą, 
tautybę bei religiją; tuojau 
paliuosuot visus areštuotus 
darbininkų vadus, ' kurie 
persekiojami, esą, kaip 
“pavojingi svetimtaučiai;”

amerikines Veiklos Komite
tą; atsaukt Trumano įsaky
mą del “ištikimybės” kvoti
mų valdžios darbininkam 
ir tarnautojam; panaikinti 
kaltinimus prieš 10 tariamų 
“raudonųjų” Holly wo o d o 
judžių aktorių ir rašytojų.

Suvažiavimas vėl išrinko 
unijos pirmininku Jamesą 
H. Durkiną. Į direktorių ta
rybą, susidedančią iš 42 na
rių, tapo išrinkta ir du neg
rai. • - ’

Durkin pareiškė, jog ko
va už darbininkų ir visų 
žmonių teises negali būti 
atskirta nuo kovos už pilie
tines laisves komunistams. 
Suvažiavimas karštai svei
kino Durkino pareiškimą.

New York. Badu strei
kuojantieji keturi politiniai 
kaliniai Ellis Islando atei- 
vybės stotyje tapo perkelti 
į ligoninę toje pačioje sa
loje ketvirtadienį, po ketu
rių dienų badavimo. Visi jie 
apsilpę, bet ir ligoninėje 
tęsia streiką, protestuoda
mi, kad valdžia nepaliuo- 
suoja juos už užstatus.

Generalis prokuroras' 
Tom Clark iš Washington© 
pranešė, kad ateinantį pir
madienį bus Ellis Islande 
tardomi dėl . deportavimo 
trys politiniai baduoliai: 
Ferdinandas S'mithas, CIO 
Marininkų Unijos sekreto
rius; John Williamsonas, 
Komunistų Partijos centro

pareigūnas, ir Gerhart Eis- 
ler, vokietys komunistas, iš- ’ 
trūkęs nuo Hitlerio prieš- 
fašistinis kovotojas.

Šiuos žodžius rašant, ra
dijas pranešė, kad teisėjas 
Bondy pasišaukė šiuos tris . 
tardyti penktadieni 2 vai.

Ketvirtas, Charles A. Doy
le, CIO Geso, Koksų ir Che
mikalų Darbininkų Unijos 
vice-prezidentas , bus ' pa
liktas vėlesniam tardymui.

Pirmadienį taipgi bus 
kvočiamas Irvingas Potash, 
CIO Kailiasiuvių vadas, ku
rį federalis apskrities teisė
jas Wm. Bondy paliuosavo 
už $5,000 užstatą iki tos 
dienos.

Pakeičiamas Uždarbis Tiem Karo•" r

Veteranam, Ė.urie Mokosi Amatų
Washington.— Senatorių 

ir kongresmanų atstovai 
nutarė palikti tas pačias 
valdines pensijas besimoki
nantiems darbu vetera
nams, bet pakeisti jiems 
leistiną uždarbį. , .

Nutarta ir toliau mokėti 
po $65 valdinės paramos 
per mėnesį pavieniais ve
teranams amatų mokihiąms 
ir po $90 vedusįems.. *

. Iki šiol pavieniams darbų 
mokiniams buvo leista dasi- 
dirbti po $75 per-mėnesį, o 
vedusiems $200,' be pensijų

praradimo. Pagal dabartinį 
senatorią-kongrėsmanų at
stovų nutarimą, pavietais 
galėtų gauti $145 algos dar
be, o vedęs $180 iki $200, 
žiūrint, ar jis užlaiko tik 
žmoną ar dar maitina ir 
vieną bei daugiau vaikų.

Teigiama, kad visas sena
tas ir kongreso atstovų rū
mas užgirs tokius pakeiti
mus' dėl besilavinančių' ve
teranų uždarbio. Pirmiau 
senatas \ir kongresmarių rū
mas buvo padarę skirtingus 
tarimus.

200 Nacių Mokslininką 
Padeda Amerikai Gerini 
Rakietinius Ginklus

Washington. — Beveik 
200 naciu mokslininku dar
buojasi Jungtinėse Valsti
jose; jie ypač padeda tobu
linti karinius rakietinius 
lėktuvus, kaip rašo demok
ratas senatorius H. F. 
Byrd American Magazine. 
Tarp tų hitlerinių moksli
ninkų yra inžinieriai Wer
ner von Braun ir Anselm 
Franz, kurie statė naciams 
V-2 robot-bombas ir rakie
tinius lėktuvus. •

INDUSAI NUKOVe 70
ĮSIVERžeLIŲ ' • ,

Kašmir, Indija. — Indu- 
sų kariuomenė puolė įsi
veržusius iš Pakistano ma
hometonus; užmušė 70 įsi
veržėlių ir sužeidė daug 
kitu.

Monarchistai Areštuoja 
Daugiau Pažangių Graikų

• Athenai, Graikija. —Mo
narchist policija areštavo 
dar 80 graikų, kuinuos kal
tina už žmonių traukimą į • 
partizanų kariuomenę. Mo
narchistai ištrėmė į Chios 
salą 33 moteris, kaltinamas 
už komunistini veikimą.

Smarkiam Mūšy Žydai 
Nukovę 30 Arabu ‘

*

Jeruzalė, kovo 5. — Per 
įnirtusį 4 valandų mūšį žy
dai Haganos » milięininkai 
nukovė apie 30 ginkluotų a- 
rabų. Dieną pirmiau arabai 
iš pasalų užklupo žydus ir 
nušovė 17 Haganos milici
ninkų. O dieną prieš tai žy
dai Haifoje sprogimais su
draskė 17 arabų.

London. Buvęs Rumu
nijos karalius Mikas pa
reiškė, kad jis buvęs vai'u 
priverstas atsisakyti nuo 
sosto; todėl jis kovo 4 d. 
atšaukė sosto išsižadėjimą 
ir paskelbė, kad jis ir da
bar laiko save Rumunijos 
karalium. Mikas pasakojo, 
kad kairioji rumunų val
džia, remiama Sovietų, pri
spyrė jį apleisti sostą. Tą 
pareiškimą jis padarė po liaudies fronto vyriausybę, žydų valstybes.

Suprantama, kad anglų 
valdovai paskurstė jį vėl 
savintis sostą.

Mikas plauks į Jungtines 
Valstijas, tarsis su Truma
no valdžia ir Amerikon pa
bėgusiais dešiniaisiais poli
tikieriais, kaip sudaryti 
užsieninį judėjimą* kovai 
prieš dabartinę Rumunijos Į tinos padalinimo

KANADA PERŠA ATI
DĖTI PALESTINOS PA
DALINIMO KLAUSIMĄ
Lake Success, N. Y. — 

Kanados delegatas reika
lavo, kad Jungt. Tautų Sau
gumo Taryba 
tidėtų klausimą

tolyn a-. 
dėl Pales- 
į arabų ir *

Uniją Vadas Detroite 
Taipgi Badu Streikuoja

Detroit. — Samas Sage, 
Wayne apskrities CIO uni
jų tarybos sekretorius iždi
ninkas, ketvirtadienį pra
dėjo badu streikuoti. . Jis 
ketina badauti, iki valdžia i 
paliuosuos už užstatus ke
turis politinius kalinius, ku
rie jau nuo praeito pirma
dienio badu streikuoja Ellis 
Islande.

New York. — Miesto ta- 
ryb. narys Eugene P. Con
nolly pasiuntė laišką N*. Y. 
Standard Žibalo kompani
jos galvai, reikalaudamas, 
kad ta kompanija liautųsi 
kursčius Amerikos valdi
ninkus atmest Jungt. Tau
tų nutarimą dėl žydų vals
tybės įkūrimo Palestinoj.

CHRISTOFFEL NUTEIS
TAS KALeJIMAN

Washington. — Praneša
ma, jog federalis apskrities 
teisėjas paskyrė 2 iki 3 me
tų kalėti Haroldui Christo- 
ffeliui, buvusiam CIO Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos skyriaus pirmininkui 
Milwaukee. Jis baudžiamas 
už tai, kad po priesaika už- 
sigynęs, jog buvo Komunis
tų Partijos nariu, kuomet 
kongresmanų darbinis ko
mitetas statė jam klausi
mą: Ar esi ar buvai Komu
nistų Partijos narys? Chri- 
stoffelio advokatas prašo 
naujo tėismo.

Washington. — Amerika 
išleido jau $135,000,000 
Graikijos monarchista m s 
ginkluoti, kaip pranešė ge
nerolas Wm. Livesay.

Penkios Valstybės Slaptai x 
Tariasi Prieš Komunistus

Brussels, Belgija. — Čia 
eina slaptos derybos tarp 
penkių vakarinės Europos 
kraštų dėl santarvės prieš 
komunistus ir Sovietus. Da
lyvauja Anglijos, Francijos, 
Belgijos, Holandijos ir Luk- 
semburgo atstovai. Kiek 
pirmiau pranešta, jog A- 
merikos atstovai taipgi da
lyvaus tose derybose.

ALASKA BŪSIANTI 49- 
TA VALSTIJA?

Washington. — Kongre
sinis valdiškų žemių komi
tetas vienbalsiai užgyrė su
manymą pakelti Alaskos te
ritoriją į valstijos laipsnį. 
Tai būtų 49-ta valstija.

Republikonų Vadas Perša Užgint 
Vakarams Prekybą su Sovietais

Washington. — Besvars- tai gautų karinių medžia- 
tant senatui $5,300,000,000 
skyrimą vakarinei Europai 
prieš komunizmą, pagal 
Marshallo planą, . senato
rius Kenneth Wherry, va
dinamas “republikonų bizū
nas”, reikalavo uždraust 
prekybą su Sovietais tiems 
kraštams, kurie gaus mar- 
shallinę pagalbą. Wherry 
baugino, jog per prekybą su 
tais kraštais Sovie-

gu.
Kitas republikonas sena

torius, Henry Cabot Lodge, 
tačiaus, persergėjo: Jeigu 
vakarinei Europai bus už
drausta prekiaut su rytine 
(ypač Sovietais), tai vaka
rų Europos “šalys niekuo
met negalės atsistot ant sa
vo kojų; tuomet mes turė
sime jas užlaikyti, kol tik 
gyvi būsime.”
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Draugai Mokytojai, Sugrįž
kite Tėvynėn!

(Neseniai grįžusio iš ame
rikiečių okupacinės zonos 
Vokietijos Rotenburgo sto
vyklos dėstytojo Stankevi
čiaus laiškas iš Lietuvos) 

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
‘ Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

dirba 38 mokytojai. Įsidė
mėkite — vietoje devynių— 
38 mokytojai!'

Tokie yra faktai.
’ Tokia yra tikrovė.

Tuo puikiai įsitikino , tie
Lietuviai mokytojai, te-;iš jūsų, kurie numojo ran- 

bevargstantieji perkeltųjų ; ka į stovyklose skleidžia-» 
asmenų stovyklose, vakarų • mus šmeižtus ir atvažiavo į 
Vokietijoje! ■ Lietuvą.

Keletą žodžių jūsų žiniai. | ’ Mokytoja Poškiene giįžo
A i vi f\ f za Lnrl ,^1-iiš Andiios ir dirba savoKųs Per Viena Toji “Lietuvių Žurnalistų 

Sąjunga”?
Neseniai buyo iš Vokietijos pranešta, kad ten pabė

gėliai lietuviai žurnalistai turėjo suvažiavimą ir suorga
nizavo “Lietuvių žurnalistų Sąjungą.”. Dabar mūsų vil
nietis korespondentas A. Daubaras suteikia labai svar
bių informacijų apie tos “Sąjungos” vadus. Pasirodo, 
kad visi jie buvo hitlerininkų pastumdėliai ir agentai.

A. Daubaras rašo:
“Amerikos lietuvių reakcionierių spauda suteikia 

duomenis apie vakarinėse Vokietijos zonose sudarytos 
‘Lietuvių Žurnalistų Sąjungos'’ valdybos sudėtį. Laikraš
tis ‘Vienybė’ praneša, kad į tos ‘sąjungos’ valdybą įei
na — pirmininkas Antanas Merkelis, vice pirmininkai — 
Henrikas Blązas, Jonas Butėnas, sekretorius — P. Gau- 
žys, iždininkas — Simas Urbonas.

“Kas gi yra tie vadinamosios emigrantinės spaudos 
vadovai ? t

“Kas yra žmonės, kurie sudarė ‘Žurnalistų Sąjun
gos’ valdybą?

“Antanas Merkelis. Mokytojėlis iš profesijos. Fa
šistai jį pavertė tautininkų oficiozo ‘Lietuvos Aidas’ vy
riausiuoju redaktorium. Tačiau blogas žurnalistas, jis 
ilgai vyr. redaktoriaus soste nepasėdėjo. Ir išguitas iš 
čia, Merkelis buvo nuolatinis smetoninio dvaro ‘met
raštininkas.’^ Tačiau daugiausiai Merkelis ‘pasižymėjo’ 
vokiečių okupacijos metais. Jis stoja gestapininko Bro
niaus Daunoro leidyklon, redaguoja vokiečių dienraštį 
lietuvių kalba ‘Ateitis,’ aktyviai dalyvauja šmeižtų ir 
melų fabrike ‘Studijų Biure,’ rankiodamas nebūtus pra
simanymus apie tarybinę valdžią Lietuvoje. Hitlerinin- 

* kų gausiai apmokamas, Merkelis beveik ištisomis dieno
mis girtuokliauja ir girtas fabrikuoja savo prasimany
mus. Šis degeneratas ir hitlerinis samdinys ir išrinktas 
‘Žurnalistų Sąjungos’ pirmininku.

“Henrikas Blazas. Dirbo vienu laikotarpiu ‘Naujo 
žodžio’ leidykloje, vėliau perėjo į laikraštpalaikius, ku
rie gyvendavo vien iš sensacijų, kriminalistikos įvykių 
ir seksualinio purvo aprašinėjimų. Amžinas nusilakė- 
lis, alkoholikas aukščiausiojo laipsnio, kuriam nesveti
mi ‘baltosios karštligės’ simptomai. Jam nesunku tar
nauti bet kam, kad tik jis gautų keletą skatikų pus
bonkiui. Be degtinės šis žmogus gyventi nebemoka. Vo
kiečių okupacijos metais jis stojo tarnauti hitlerinin
kams. Jis tampa vokiečių karo korespondentu, rašinė
jančių iš rytų fronto lietuviškai-vokiškiems laikraščiams. 

•-Žinoma, Blazas paties fronto nė iš tolo nematė, rytų 
fronte buvo pernelyg karšta, betgi karo korespondento 
vardas ir vokiečių kariuomenės uniforma Blazui vis 
dėlto atidarydavo duris į daugelį slaptų karčiamų.

“Jonas Butėnas. Ateitininkas. Vokiečiams užėmus 
Lietuvą, Kaune pradėto leisti hitlerinio dienraščio ‘Į 
Laisvę’ redaktorius. Nuo 1941 m. rudens — gyvena Ber
lyne. Kuo vertėsi? Labai tamsiais darbeliais. Oficialiai 
jis vadino save nuolatiniu ‘Į Laisvę’ ir ‘Ateities’ kores
pondentu Berlyne, tačiau jo korespondencijų laikrašt- 
palaikiuose nesimatė. Užtat Butėnas nuolatinis svečias 
Reicho Užsienio Reikalų Ministerijoje, Rozenbergo ir 
Gebelso ministerijose. Gal jau netolima ateitis parodys, 
kuria ‘profesija’ Jonas Butėnas vertėsi iš tikrųjų.

“Gaužys. Ilgametis buržuazinės Lietuvos pasiuntiny
bių Pietų Amerikoj sekretorius. Kuriuo būdu jis tapo 
‘žurnalistu’ — mums neaišku. Aišku tik tiek^kad jis su 
plunksna turi tiek bendra, kiek jis, ir visi'plunksna
graužiai vakarinėse Vokietijos zonose, turi su teisybe.

“Simas Urbonas. Buržuazinės armijos karininkas, 
• kapitonas. Okupacijos metais — vokiškosios armijos 
kapitonas. Vokiečių kariuomenės tarnybos suviliotiems 
lietuviams nuodyti ir klaidinti leidžiamo savaitraščio 
‘Karys’ redaktorius. Vienas .stambiausiųjų' hitlerininkų 
bendrininkų ir jų padėjėjų Lietuvoje. .

“Toks, šit, yra fašistinių komitetininkų besmege
nis ‘smegenų trestas.’ Visi beveik suteršę savo lietuvio 
garbę artimu, bendradarbiavimu su vokiečiais okupaci
jos metais, didžioji dalis — nebepagydomi alkoholikai, 
žmonės praradę bet kokią sąžinę, šiems žmonėms lietu
vių tautos išgamos, subankrutavę politikos veikėjai, sky
rė patį^biauriausią darbą — fabrikuoti šmeižtus, įkal
binėti lietuvius važiuoti į katorginius darbus svetimuo
se kraštuose, mulkinti juos gąsdinimais ir grąsinimais, 
klaidinti ir nuodyti.” /

Ar žinote, kad įžengiantį1^ Anglijos ir dirba 
į 1948-tuosiuš metus Tary- gimtajame Ramygalos mie- 

veikia 3.226 stelyje.bu Lietuvoje 
pradžios mokyklos, tai yra 
penkiais šimtais trimis mo
kyklomis daugiau ‘ negu 
1939-tais metais.

Ar žinote, kad Lietuvoje 
šiuo metu veikia 218 pro
gimnazijų ir 122 pilnos gim
nazijos, tai yra beveik tris 
kartus daugiau, kaip jų bu
vo buržuazinėje Lietuvoje? 

' Ar žinote, kad pedagogi
nis institutas Vilniuje, de
vynios mokytojų seminari
jos ir Vilniaus bei Kauno 
universitetų istorijos-filolo
gijos, gamtos mokslų, che
mijos bei kiti fakultetai 
ruošia mokytojų kadrus ne
paliaunamai a u g a n č i am 
mūsų švietimo įstaigų tink-

Ar žinote, kad visoje Lie
tuvoje paskelbta kova ne
raštingumui ir mažaraštin- 
gumui likviduoti? Už garbę 
būti Lietuvoje pirmajai ap
skričiai be beraščių kovoja 
Telšių apskritis. Aukštai
čiai ir suvalkiečiai neatsi
lieka nuo žemaičiu naiki
nant paskutinius neraštin
gumo pėdsakus.

Tūkstančiai lietuviu mo
kytojų sėkmingai dirba mū
sų liaudies švietimo bare.

Kaip išaugo . mūsų mo
kyklų tinklas, spręskite iš 
vieno valsčiaus pavyzdžio.

Buržuazinėje Lietuvoje 
nedideliame Šakių apskri
ties Paežerėlių valsčiuje 
buvo šešios mokyklos, ku
riose dirbo devyni'mokyto
jau Tas skaičius^ buvo pa
stovus ir nekintamas.

Kaip žinote, karo metu 
Šakių apskritis, tame skai
čiuje ir Paežerėlių valsčius 
smarkiai nukentėjo. Nežiū
rint to, trims metams pra
ėjus po to kaip kraštas bu
vo išvaduotas nuo vokiškų
jų okupantų, Paežerėlių 
valsčiuje veikia astuonios 
pradžios mokyklos, viena 
pilha gimnazija ir viena 
progimnazija suaugusiems. 
Iš viso Paežerėlių valsčiuje

Politinis Vienpusiškumas
New Yorko Valstijos CIO Pild. Taryba su savo poli

tiniu neapgalvojimu' ir vienpusiškumu nudardėjo per 
daug tolį. Rubsiuvių unijos lyderis Hollander neteko jo
kios lygsvaros ir pasimojo suduoti smūgį Darbo Parti
jai. Jis savo užsispyrimu pravarė taryboje nutarimą, kad 
CIO neberems Darbo Partijos, kad organizuos atskirą 
Politinės Veiklos Komitetą ir kad visomis priemonėmis 
kovos prieš trečiąją partiją ir Henry Wallace kandidatū
rą.

Brolis Hollander pamiršo darbo žmonių priešus re- 
publikonų ir demokratų partijose. Jis sako, kad jis dar 
vis neturi aiškaus nusistatymo-, ką jis rems lapkričio

iš
Tarybų Sąjungos kviečiai, tik k ą pasiekę Anglijo 
uostą;. Tarybų Sąjunga siunčia anglams kviečiu, o

Anglijos, grąžon ji gaus kitokiu, pramoniniu 
medžiagų.

rinkimuose, bet jis žino, kad jis ir jo kolegos kovos prieš 
Henry Wallace ir trečiąją partiją. Toksai nusistatymas 
yra nepateisinamas. Tai vanduo reakcijos malūnui.

Sugrįžęs iš Šenfeldo sto
vyklos, Bavarijoje dauge- 

i liui jūsų žinomas senas mo
kytojas Papečkys išvyko 
dirbti į Marijampolės gim
naziją.

w Jūs gyvenate nusiminu
sių, suvargusių, niekam ne
reikalingų klajūnų ir trem
tinių. gyvenimą.

Jūsų kolegos — Poškienė,

sugrįžusių iš “bizonijos” ar 
kitų kraštų vėl tapo reika
lingais savo tautai ir vals
tybei žmonėmis.

Mokytojas Tarybų Lietu
voje garbingas žmogus.

Švietimui mūsų respubli
koje vadovauja jums vi
siems gerai žinomas buvęs 
mokytojas, o dabar akade
mikas ir profesorius —Lie^ 
tuvos TSR Švietimo Minis
tras Juozas Žiugžda.

būsite garbingi, naudingi 
žmonės.

Sugrįžę į Lietuvą jūs vėl 
būsite tuo, kuo buvote, kuo 
siekėte būti — mūsų jauni
mo auklėtojais - mokyto
jais.

Petras Stankevičius.
i Ukmergės mokytojų 

seminarijos dėstytojas.
19.48 m. sausio męn.

CIO DEŠINIEJI VADAI 
PRIEŠ WALLACE

• New Yor£. — Šios vals
tijos CIO .unijų komitete 
dešinieji vadai pervarė re
zoliuciją tokia dauguma, 
kaip 2 prieš 1, — veikti 
prieš trečiąją partiją ir 
prieš jos kandidatą į Jung. 
Valstijų prezidentus, Hen
ry Wallace’a. Bet tai ne
reiškia, kad dauguma eili
nių narių klausytų tų vadų.

New York. — Amerikos 
Žydų Kongresas atrado, 
kad medicinos kolegijos 
stato įvairias kliūtis priė
mimui žydų, katalikų ir i- 
talų studentų. '

Liet. Mokslų Akademijos Veikla
Rašo PROF. J. MATULIS, 

Lietuvos Mokslų Akademijos Prezidentas
Dabartiniu metu Lietu

vos TSR Mokslų Akademija 
yra didelė mokslo įstaiga, 
kuri turi 10 tiriamųjų mok
slo institutų ir kitas pa- 
gelbines mokslo įstaigas, 
keletas tiriamųjų mokslo į- 
staigų veikia Sveikatos Ap
saugos ir Žemės Ūkio Mini
sterijų sistemoje. Dabar ti
riamųjų mokslo įstaigų 
skaičius Tarybų Lietuvoje 
yra daugiau kaip 10 kartų 
didesnis, negu buvo smeto
ninės Lietuvos laikais.

Tiriamasis mokslo dar
bas buržuaziniais laikais 
buvo vykdomas pripuola
mai, tik pavienių asmenų 
iniciatyva, šiandien virto 
organizuotu procesu, kuris 
planingai jungiasi į didelį 
atstatymo darbą, pokarinio 
penkmečio įvykdymą. Mok
slo darbas plečiasi ne tik 
tiriamuosiuose mokslo in
stitutuose, bet ir bandymų 
stotyse ir fermose, ir viso
se aukštosiose mokyklose. 
Vilniaus ir Kauno Valstybi
niai universitetai ne tik 
ruošia aukštai kvalifikuo
tus specialistus ir tarybinę 
inteligentiją, bet ir virto 
stambiais tarybinio mokslo 
židiniais. Plečiasi mokslo 
darbas dailės institutuose, 
konservatorijose, kurios 
virsta tikrai kūrybiniais 
tautinio pagal formą ir so
cialistinio pagal turinį me
no ir muzikos centrais.

Lietuvos Mokslu Akade-' 
mija, būdama dar orgahi- 
zavimosi ir materialinės 
bazės kūrimosi stadijoje, y- 
rą subūrusi jau apie 150 
įvairių specialybių moksli
nių bendradarbių, kurių 
tarpe yra 21 tikrųjų akade
mijos narių ir narių-kores- 
pondentų, 25 mokslo dak
tarų ir profesorių, 22 mok
slo kandidatai ir docentai. 
Mokslų Akademijos tiria
mosios įstaigos ir institu
tai, nors" kai kurie būdami 
dar labai jauni, yra atlikę 
ne mažą, vertą paminėti 
darbą.

Pavz. Geologijos ir Geo
grafijos institutas kartu 
su Chemijos ir cheminės 
technologijos institutu yra 
atlikę kompleksinius tyri
mo darbus, surinkę gausią 
medžiagą ir paruošę Lietu
vos . TSR durpynų katalogą 
su žemėlapiu apie 30 spau
dos lankų. Žemėlapis ir ka
talogas apima visus respub
likos durpynus iki 20 ha dy
džio, dūodamas jų klasifi
kaciją, pagrindinių durpių 
masės komponentų cheminę1 
sudėtį ir kaloringumą.

Greta durpynų žemėlapio 
atliktas didelis tyrinėjimo 
darbas ir surinkta medžia
ga mineralinių žaliavų, y- 
pač žaliavų, tinkamų išnau
dojimui statybinų medžia
gų pramonėje. Remiantis
šia medžiaga baigiamas
ruošti Lietuvos mineraliniu 

« c

žaliavų katalogas ir žemėla
pis. Šiems darbams vado
vauja mineralogijos mokslų 
daktaras prof. M. Kavec- 
kis. Prof. Kaveckiui vado
vaujant yra ištirti minera
liniai respublikos šaltiniai. 
Atiduota spaudai didelė 
monografija “Lietuvos TSR 
mineralinės versmės, jų su
dėtis, kilmė ir praktiška' 
reikšmė”. Šis darbas 'yra 
labai svarbus mūsų respub
likos balneologijai, nes jis 
parodo, kad ; Lietuva yra 
turtingiausias gydomomis 
versmėmis kraštas visame 
Pabaltyje. >

Biologijos instituto bend
radarbiai pilnai atkūrė Zo
ologijos muziejų ir Botani

kos sodą Kaune bei gamtos , 
rezervatą Žuvintu rajone. 

■ Zoologijos muziejuje atsta
tyta virš 4 tūkstančių eks
ponatų ir 1946 m. gruodžio 
mėn. 2 d. muziejus buvo ati
darytas lankytojam. Žuvin
to rezervate įsteigta ornito
logijos stotis ir vykdomi 
paukščių stebėjimo bei žie- 
davimo ir reaklimatizacijos 
darbai. Remiant broliškųjų 
respublikų .rezervatams ir 
kitoms analogiškoms įstai
goms, Lietuvos rezervate 
vėl įvestos retų išnykusių 
paukščių šeimynos ir beb
rai. Tikrajam Lietuvos 
Mokslų Akademijos nariui 
T. Ivanauskui vadovaujant 
baigti Lietuvos paukščių 
inventorizacijos ir tyrimo 
darbai, nustatyta arti 300 
geografinių rasių ir šeimy
nų, paruoštas ir atiduotas 
spaudai II-sis tomas dailios 
monografijos “Liet uvos 
paukščiai” ir baigiamas 
ruošti tos pačios monogra
fijos III ir paskutinis to
mas.

Praeitais metais prie bi
ologijos instituto buvo į- 
steigta e k s p e r imentinė 
brangių kailinių žvėrelių 
veisinimo ferma, kurioje 
vedami tyrinėjimai su si
dabrinėmis lapėmis, saba
lais, kiaunėmis ir audinė
mis, ieškant racionaliausių 
būdų žvėreliams auginti ir 
jų veislumui kelti.

Mokslų Akademijos Bo
tanikos sode pilnai atstatyti 
egzotinių augalų šiltadar
žiai,, išplėsti vaistinių, tech
nikinių ir dekoratyvinių au
galų tyrimo skyriai. Čia 
tenka paminėti didelę pa
ramą, kurią- suteikė mūsų 
botanikos sodui daugelis 
Tarybų Sąjungos botanikos 
sodų, kaip Alma-Atoš, Vo
ronežo, Leningrado, Timi- 
riazevo vardo Žemės Ūkio 
akademijos sodas ii* kt. su
teikdami sėklas ir kitą me
džiagą augalijos atkūrimui. 
Botanikos sode įsteigtas po
mologuos skyrius su Miču- 
rino medelynu, kuriame 
bandomi įvairių rūšių šal
čiams atsparūs vaismedžiai 
ir krūrilai. Šie bandymai žy
miai prisidės prie atstaty
mo respublikoje vaisinių 
sodų, žuvusių šaltą 1939 
1940 metų žiemą. Prof. A. 
Minkevičiui, vadovaujant 
plačiai tyrinėtos įvairios 
augalų ligos ir paruošta iš 
šioš srities didelė monogra
fija apie 28 sp. 1. “Fitopato-. 
logijos pagrindai ir svar
biausios augalų ligos.”

Eksperimentinės medici
nos srityje yra atlikta ke
liolika darbų daugiausia 
šokų ir kolapsų patogenė- 
zės, žmogaus organizmo 
reaktyvumo ir infekcinių li
gų tyrimo srityje. Daugu
mas šių darbų pasirodys 
spausdinamame Eksperi
mentinės medicinos iftstitu- 
to “mokslinių darbų 1-me 
tome.” Taip pat yra paruoš
ta keletas monografijų, ku
rių tikrojo. M. A. nario V. 
Lašo “Mitybos mokslo”'pa
grindai ir “Vitaminą!” jau 
atspausdinti. Tikrasis- Lie
tuvos Mokslų Akademijos 
narys S. Banaitis, remda-; 
masis klinikos eksperimen
tų medžiaga ir gausiais 
sužeistųjų kovotojų stebėji
mais per didįjį karą jau 
1946 metais baigė stambią 
monografiją apie traumati- 
nį šoką.

Tiriamasis mokslo dar
bas, visuomeninių mokslų 
srityje Lietuvos Akademi

joje vedamas penkiuose in
stitutuose. Lietuvių kalbos 
instituto darbas daugiausia 
iki šiol buvo koncentruoja
mas į Didžiojo Lietuvių kal
bos žodyno ruošimą ir išlei- ♦ 
dimą. Pirmasis žodyno to
mas buvo suspėtas išleisti 
dar 1941 m. Dabar jau išė- *» 
jo iš spaudos II-sis žodyno 
tomas, tai daugiau kaip 
1,000 didelio formato pus.- 
lapių.

1947 metų gruodžio mėn. 
8 d. buvo plačiai atžymėta 
400 metų pirmosios lietu
viškos spausdintos knygos 
pasirodymo sukaktis. Ry
šium su tųo., lietuvių litera
tūros institutas kartu su. ♦ > 
lietuvių kalbos ir Lietuvos 
istorijos institutais paruo
šė specialų leidinį, ir išlei
do keletą tūkstančių egz. 
tiražu fotografuotą pirmo
sios lietuviškos knygos nau
ją laidą su atitinkamais ko
mentarais ir paaiškinimais. 
Lietuvių literatūros institu
to direktorius M. A. narys 
— korespondentas K. Kor
sakas paruošė darbą, nu
šviečiantį rusų literatūros 
poveikį į lietuvių literatūrą.

Lietuvos istorijos' institu- | 
to M. A. tįkrasis narys J. • 
Žiugžda baigė darbus “Lię- 
tuvių ir rusų tautų drau
gystę” ir “Lietuvių tautos 
istorijos klastojimas buržu
azinėje nacionalistinėje is
toriografijoje.” Šiuose, dar
buose teisingai nušviečiamas 
lietuvių ir rusų tautų drau- * 
gystės istorinės šaknys ir 
kaip iškraipė šį klausimą 
lietuviški buržuaziniai isto- 
riografai. M. A. narys-ko- 
respondentas P. Pakarklįs 
baigė stambią monografiją 
“Kryžiuočių valstybės ir 
valdymo struktūros api- 
braižos”r kurioje smulkiai 
nagrinėjama ilga kryžiuoč. * 
grobikiškų karų eilė ir Ro
mos popiežių vaidmuo orga
nizuojant plėšikiškus žy
gius prieš' lietuvių ir slavų 
tautas.

Čia suminėjome tik dalį 
stambesnių darbų, atliktų 
daugiausia 1947 metais.

Žymių laimėjimų 1947 •
metais pasiekta ir kadrų 
paruošimo srityje. Nuo *
1946 metų Mokslo Akade
mijoje įsteigta aspirantūra. 
Pirmieji aspirantai sėkmin
gai pasiruošė kandidatų 
minimumo egzaminams ir 
pradėta dirbti prie diserta- 
cijų paruošimo. Greta aspi
rantų, -daugiau kaip 20 
Mokslų Akademijos bendra
darbių 1947 metais paruo
šė disertacijas mokslo kan
didatų laipsniams įgyti. Ap- ♦ 
lamai mokslo darbuotojų 
šeima Lietuvoj * smarkiai 
plečiasi ir pamažu pasipildo 
jaunomis energingomis jė- * 
go m i s.

Žinoma, yra atlikta dar 
tik maža stovinčio prieš 
mus darbo dalis. Mums at- ■ 
sivėrė neaprėpiami horizon-’ 
tai. Išlaisvintas iš privati
nės nuosavybės pančių 
mokslas ir mūsų respubli
koje gavo savo vystymuisi 
plačiausias erdves ir per
spektyvas. Jam galių kūry
binės jėgos suteikia tas, f
kad jis yra didžiojo tary
binio mokslo neatsiejama 
dalis ir kad jis auga ir vy
stosi remdamasis tvirčiau
siu teoretiniu pamatu — 
marksizmo mokslu.

Wall Stryto kapitalistai 
pernai gavo $1,000,000,000 j
už savo įdėtą užsieny j kapi- /
talą. /

2 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily) -- Šeštad., Kovo 6, 1948
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PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA
Lygiai prieš 400 metų Karaliaučiaus 

miesto vienintelėj Jono Veinreicho 
spaustuvėlėje buvo baigta spausdinti ne
didelė 80 pusi, knygelė, kurios antrašti- 
nėj vinjetėj buvo tokis įrašas: “Catechis- 
musa prasty Szadei, Makslas skaitima 
raschta yr Giesmės del kriksczianistes 
bei del berneliu iaunu naujei sugulditas 
Karaliauczui VIII dena Meneses Sausia, 
Metu uszgimima Dieva MDXLVII.” 
Knygelės buvo atspausta nedaug, apie 
200 egz., menku šriftu, nedarniai sudė
liotomis antraštėmis, — darbas, matyt, 
ant greitųjų atliktas, raginant ir prižiū
rint ne kokiam dideliam ponui, bet uni
versiteto studentui Martynui Mažvydui, 
lietuviui.

Nė jis pats, nė niekas kitas tada nė 
manyti nepamanė, kokis garbingas liki
mas laukia tos kuklios knygelės. Be jo
kios globos ji buvo paleista į skaitytojus 
lietuvininkus ir žemaičius, kuriems pati 
siūlėsi pirmaisiais prakalbos žodžiais:

Bralei seseris imkiet mani ir skaitikiet 
Ir tatai skaitidami permanikiet.
Bet ėmė ją ir skaitė tik vienas-kitas 

kunigas, vienas-kitas studentas, parapi
nės mokyklos mokytojas, vargonininkas, 
vienas-kitas bajoras, — tik reti laimin
gieji, kurie anais laikais mokėjo skaity
ti. Broliai ir seserys iš liaudies ją tega
lėjo matyti iš tolo anų laimingųjų ran
kose. Bet ir aniems ne visur ji buvo mie
las svečias: vieni, būtent, reformuotojo 
tikėjimo platintojai ja džiaugėsi ir iš jos 
giesmes giedojo, kiti, būtent, Romos ka
talikų bažnyčios šalininkai ją keikė ir 
degino, nuodėmės bausmėmis baide nuo 
jos tikinčiuosius. Ir taip, amžiams slen
kant, Martyno Mažvydo knygelė nyko, 
darėsi kaskart vis .retesnė, kol, pagaliau, 
pasiliko vienintelis žinomas jos egzem
pliorius Karaliaučiaus archyvo dulkėse, 
jeigu ir tas pats nebus žuvęs karo lieps
nose ir griuvėsiuose.

Tuo tarpu, kaip pirmoji lietuviško 
spaudinio laida retėjo ir traukėsi į se
nienų prieglobstį, lietuvininkų ir žemai
čių žemėje lietuviško ‘spausdinto žodžio 
raida ėjo griežtai priešinga linkme visa
me sudėtingame kultūrinio gyvenimo 
procese. Jau tame pačiame 16-tame am
žiuje mums yra žinomi 24 lietuviški 
spaudiniai, 17-tame amžiuje 46, 18- 
tame amžiuje apie 200, o 19-tame amž. 
jau apie 3,000 lietuviškų spaudinių. Nie
kas nėra apskaitęs, kiek jų pasirodė 20- 
tame amžiuje. Paskutinysis politinės ir 
kultūrinės lietuvių tautos raidos laiko
tarpis — tarybinės santvarkos metai, be 
abejo, bus pralenkęs, proporcionaliai 
imant, visus ankstyvesniuosius lietuviš
kųjų spaudinių augimo tempus.

Kukli Mažvydo knygelė, pradėjo mo
dernaus kultūrinio gyvenimo veiksnio — 
spaudos reiškimąsi lietuvių tautinės kul
tūros dirvoje. Jei ta knygelė nenunyko 
be atgarsio ir pasekmių, kaip tai atsiti
ko su trejetą metų anksčiau pasirodžiu
siu prūsiškuoju katekizmu, bet davė 
pradžią vaisingam lietuviškos spaudos 
sąjūdžiui, tai rodo, kad ji atsirado pa
kankamai paruoštoje dirvoje, tinkamu 
istorinės raidos momentu ir pateko, kaip® 
sėkla, į derlingą žemę.

Tad, pirmiausia, koki kultūrištoriniai 
veiksniai buvo pasireiškę ir kokios ap
linkybės buvo susidarę tame krašte, kur 
pasirodė pirmasis lietuviškas spaudi
nys? Mažoji Lietuva, apgyventa prūsų 
ir lietuvių, po kruvinų karų su kryžiuo
čiais ir maištingų sukilimu prieš paver
gėjus jau 13-tojo amž. pabaigoje pateko 
į visišką jų valdžią^ Žiaurias Prūsijos 
nukariavimo pasėkas K. Marksas taip 
aprašo: “Pavyzdį tokio nuniokojimo, ko
kį jie padarė, rodo Prūsijos Sūdą vos 
(Sudau) gyventojų likimas: žydintis 
kraštas 13-tojo amžiaus gale buvo pa
verstas tyrais, vietoje kaimų ir išdirb
tų laukų atsirado miškai ir klampynės, 
gyventojai iš dalies buvo išžudyti, iš da
lies išvežti, iš dalies priversti persikelti 
į Lietuvą.” (“Chron. vypiski” Bolševik 
1936 m., Nr. 24, str. 53.) Toliau sekė 
medžiaginė ir dvasinė priespauda, gim-

tosios kalbos persekiojimas, baudžiava, 
žmogiškųjų teisių netekimas.

Kryžiuočių ordinas, organizuodamas 
kryžiaus karus prieš lietuvius ir prūsus, 
kaip žinome, nesirūpino nei juos apkrik
štyti, nei šviesti. Priešingai, ordinui bu
vo patogiau, kad jo priešai tebepasiliktų 
pagonys, prieš kuriuos kariaujant leng
viau buvo gauti popiežių palaiminimas 
ir krikščioniškosios Europos riteri jos 
parama. Tačiau krikščionių religija, ka
talikybė, ordino užkariautoje Mažojoje 
Lietuvoje vis dėlto buvo įvesta, nors kul
tūrinis jos poveikis, kaip aukštesnio ci
vilizacijos laipsnio, palyginus su pagony
be, per pirmuosius pustrečio amžiaus 
reiškėsi labai menkai. Klerikalinė ordi
no valstybė, tiesiogiai priklausanti po
piežiaus, feodalinės santvarkos ribose 
per savo didikus, vyskupus ir kapitulas 
spaudė ne tik liaudį, bet ir miestelėnus, 
varžydama jų teises dalyvauti ekonomi
niame ir politiniame krašto tvarkyme. 
Be to, ir miestelėno teises tegalėjo įgyti 
tik vokiškos kilmės žmonės. Tokiu būdu 
vietos gyventojai lietuviai ir prūsai atsi
dūrė žemiausiame gyventojų klode, kas 
kart vis žiauriau eksploatuojamame .pa
laipsniu įvedamos baudžiavos.

Tačiau, laikui bėgant, nauji veiksniai 
ėmė ardyti pačio ordino valstybės pa
grindus ir nors liaudies buities jie iš es
mės nepalengvino, tai vis dėlto bent jos 
vaidmenį aštrėjančioj klasių kovoj labai 
išryškino ir privertė valdančias klases 
imtis naujų priemonių laikyti ją klusny
bėje. Tie nauji veiksniai pirmiausia pa
sirodė kaimyninėje Vokietijoje. Liaudies 
buitis ir ten, berods, nebuvo geresnė, ne
gu M. Lietuvoje. Ir ten feodalizmo naš
ta’ visu sunkumu gulė ant valstiečio, 
darbininko bei cecho gizo pečių. Tą naš
tą dar sunkino viduriniųjų ir aukštes
niųjų luomų kaskart vis aštrėjanti kova 
bei rivalizacija. Miestelėnų, riterių, 
dvarininkų, kunigaikščių bei bažnyčios 
dignitorių kaskart vis labiau prieštarau
jantieji ekonominiai bįei politiniai inte
resai iš vienos pusės ir kylantis liaudies 
grūmojimas iš kitos, 16-tojo amž. pra
džioje jau brandino revoliucinius mies
telėnų ir valstiečiij sąjūdžius.

Žinome, kad Vakarų Europos feoda
lizme katalikų bažnyčia ne tik formavo 
ir sistemino valdančios klasės ideologi
ją, ne tik tapo, kaip sakė Engelsas “auk
ščiausiuoju feodalizmo santvarkos api
bendrinimu ir sankcija,” (F. Engelsas. 
Raštai—rusų kalba,—t. VIII, p. 128.) 
bet ir pati valdė didžiausius žemės plo
tus, tokiir būdu atstovaudama visos feo
dalų — žemvaldžių klasės interesus. Dėl 
to, Engelso žodžiais , tariant, ^visokia 
kova prieš feodalizmą tada turėjo įgauti 
religinį apvalkalą, kryptį pirmiausia 
prieš bažnyčią.” Tačiau maištavimas 
prieš feodalinę bažnytinę aukštuomenę 
brendo ne vien pasauliečių tarpe, jo bū
ta ir žemesnioj dvasininkijoj, skurstan
čioj ir slegiamoj aukštesniųjų bažnyti
nės hierarchijos laipsnių. Į kriticizmą 
linkusių protų atsirasdavo ne tik vagan- 
tų būriuose, bet ir parapijų užkampiuo-

Jaunyste
(Pagal* P. Jakubovičą.)

Ne su panieka šnairios pašaipos
Savo jaunystę, draugai, jūs lydėkit: 
Aušrą gyvybės garbingai minėkit,— 
Nuostabų laiką svaigios palaimos,—
Laiką kovos dėl dievų ir žiaurybės, 
Laiką klaidų, kūdikystės sapnų, 
Pergalių puikių, vainikų gražybės, 
Laiką bėrimo brangių dovanų!
Visa, kas žiba skaisčiais spinduliais, 
Visa, kas žydi šviesa ir linksmybe,— > 
Stumdai viena tu gražesniais keliais ... 
Būk tu palaiminta, brangi jaunybe!
Seniai išminčiai lai protu senu
Blaivo tyrimo uoliai jus mokina, 
Skaisčiąją žydrę—miražu vadina, 
Jaunas svajones—klaidingu sapnu.—
Šekit Ikaro nekantrų šešėlį!
Mieli draugai, atvangiau tat pirmyn!
Lėkit aukštyn: jūs neesat pašėlę,—
Saulių skaistybėn vis skriskit aukštyn! X
Pergalės laimę narsieji tik gauna,— 
Kritęs kovoj juk gėdos nežinai .... 
Mūsų daina puikias gėles tau krauna: 
Skaisti jaunyste, žydėk amžinai!

Jonas Kaškaitis.

se, ir vienuolynų celėse, ir universiteto 
teologijos bei biblijos katedrose. “Revo
liucine opozicija prieš feodalizmą, rašė 
Engelsas, eina visais viduramžiais. Pri
klausomai nuo laiko aplinkybių, ji pa
sireiškia čia mistikos pavidalu, čia ere
zijos -pavidalu, čia ginkluoto sukilim'o 
pavidalu” (F. Engelsas. Raštai, t. VIII, 
p. 128-129).

16-tame amžiuje polinkį ne tik į ere
ziją, bet ir atvirą maištą prieš katalikų 
bažnyčią, jos dogmas ir organizaciją la
bai sustiprino hūmanizmo idėjos, užaš
trinusios prieštaravimus tarp hierarchi
jos viršūnių, bažnyčios kunigaikščių iš 
vienos pusės ir žemosios dvasininkijos 
bei į kriticizmą palinkusių intelektualų 
iš kitos pusės. Antikinio grožio idealo iš
kėlimas, senovės klasikų studijos, vidur
amžio askezes paneigimas, asmenybės iš- 
laisvinimas, nauji mokslo laimėjimai ir 
atradimai, žodžiu, visa renesanso kul
tūra skleidė religiniį indiferentizmą ir 
prabangišką hedonizmą aukštojoj dva
sininkijoj, neaplenkiant nė pačių popie
žių, o' dažnai šiems net gi pirmaujant 
dvaro puošnumu, puotomis, žaidimais ir 
vaidinimais. Greta viso to, tos pačios 
dvasininkijos ir tikinčiųjų didžiuma te- 
beglūdėjo viduramžių prietaruose, tam
sybėse ir skurde. Humanistai, savo raš
tuose, satyrose ir pamfletuose demaska
vo ir pliekė obskurantizmo reiškinius, o

* žemesnioji ir pažangesnioji dvasininki
ja, ypatingai Vokietijoje, kur Romos 
jungas buvo velkamas su didžiausiu ne
noru, degė pasipiktinimu dėl bažnyčios 
kunigaikščių sauvaliavimo ir nuo evan- 
geliškų dorybių nutolimo. Humanistinis, 
vien1 tik protu pagrįstas tikėjimo tiesų 
ir biblijos aiškinimas atidarė plačias ga
limybes aštriai Romos bažnyčios kriti
kai.

Kaip ekonominės priešingybės ir kla
sių kova Vokietijoje 16-tojo amž. pirma
me ketvirtyje brandino žemosios bajori
jos maištą ir didįjį valstiečių karą, taip 
ekonominiai ir idėologiniai prieštaravi
mai bažnyčios srityje ruošė religinę re
voliuciją — reformaciją. Martyno Liu
terio 95 tezės, 1517 m. spalio 31 d. pri
kaltos prie Vittenbergo pilies bažnyčios 
durų buvo pirmasis reformacijos šūkis, 
trejaiž metais vėliau privedęs jau ir prie 
formalaus atsiskyrimo nuo’ Romos baž- t 
nyčios.

1 (Bus daugiau)

(l)r. J. T. Baltrušaitienės 75 metų sukakčiai, 
1918 m. vasario 26 d.)

Ir bėgo—nubėgo trys amžiaus 
ketvirčiai,—

Ir ūkanos buvo, ir saulė žėrėjo. . .
Bet jau neatkviesi—atgal kad

sugrįžtų,:—
Kas jau išgyventa—į tolį nuėjo.

Klampok atminimais takus kūdikystės, 
Ir gaudyk sparnuotą skrajoklį—drugelį; 
Pažvelk subrendimo metus ir draugystę, 
Ir tąjį anuomet malonų vėjelį.

Darbų neapžvelgsi—kiek dirbta 
nudirbta,—

Darbai gi ir nuotaiką puikią vis kelia.
Žingsniuok, kol dar sutemij skraistės 

negaubia,
Ir skink dėl visuomenės platųjį kelią! 

Stasys Jasilionis.

Šiaure
(Poema iš N. Zablockio ciklo)

Ties vartais Azijos, tarp snaudžiančių miškų, 
Kur senos pušys stovi panėrę tarp debesų 
šalčiu sukaustytas savo viršūnes;
Kur vilką nuo kojų verčia pūgos dvelkimas; 
Kur milžiniško šalčio pagautas paukštis 
Lekia, lekia ir staiga pakrikęs 
Pakyba ore, jo kraujas ima aušti, 
Ir paukštis krinta — jis miršta nesurikęs; 
Kur vagose savo, panašios į grabą 
Padarytose lyg iš akmeninio ledo 
Vos sruvena gilumoj žavingos upės 
Nuo mūs akių paslėpta vandens srovė* 
Kur patsai oras, aštrus kristalinis 
Mums duodąs laimės šiandieninės 
Visas iš šalčio kristalų sudarytas, 
Kur saulės rutulį aprėžia lyg vainikas;
Kur žmonės apledėjusiomis barzdomis 
Ant galvų nešioja iš kailio triauses kepures 
Sėdi rogėse ir laumės juostos varsomis 
Iš burnos leidžia suledėjusio oro stulpus; 
Kur lyg mamontai ienose arkliai
Bėga niurzgėdami; kur dūmai stovi. ties so- 
Lyg vaiduokliai, gazdina akis; [dybomis, 
Kur sniegas žvilgantis krinta vis, 
Ir kiekviena sniegulė ant delno 
Taj žvaigždutę primena, tai skritulėlį, 
Tai staiga cilindriška sužvilga ant dangaus, 
Tai ties kojomis nupuolė kryželiu;
Ties vartais Azijos, klaikaus šalčio glėbyj, 
Kur moterys ir vyrai dėvi kailiniais, 
Ten randasi Tėvynė mano, po ledų 
Slėpdama neapskaičiuojamus turtų kluodus. 
O toliaus į šiaurę, kur vandenynas poliarinis 
Kaukia visą naktį ir perpendikuliarinius 
Kelia virš galvos ledus;
Kur visai apledėjęs orlaivis
Vos sukdamas savo sunkius sparnus, 
Aplanko tolimus žiemos kraštus;
Ten “čeliuskino” šešėlis tarp ledo lyčių 
Lyg miražas stovi ant vandens bedugnės iš- 

[ blaškytas.

St. Petersburg, Fla.
Vasario 29 d., Simans’ų 

daržo, įvyko Lietuvių Litera
tūros Draugijos 45 kuopos su
sirinkimas. Visi nariai daly
vavo. Susirinkimas pasek
mingas. Nariai patenkinti ap- 
laikę Vilnies Kalendorių 1948 
metams, f

Nutarta surengti pirmą lie
tuvių pikniką šiuo laiku, tai 
sekmadienį, kovo 14 d., pas 
George ir Helen Bernotus, 
prie U. S. 41 kelio, į rytus 
nuo Tampa ir į pietus nuo 
kelio Nr. 92, Patrol Station 
viena mylia. Vieta lengvai 
surandama.

Pikniką paruoš gerai, gra
ži vieta. Visus ir visas pra
šome atsilankyti, kaip vieti
nius, taip ir turistus. Prašo
me turistus ir iš toliau atvykti 
į šį lietuvių pikniką. Visų 
laukiame atsilankant!

Alenutė.

Laivas nejuda. O, vaizde didingas!
Ko stovi tu,-tavo gi vardas garbingas?
Tu t juk> vaizduotės sapnas—tu fantome!
Bet tavo buvimas čia juk liudija tame, 
Kad čia šiaurėje, tarp sunkių ledų, 
Perskrodęs jūros akmens krūtinę ’ 
Flotilės didžiųjų ledlaužių
Praskins pasauliui nebuvusių lig šiol kelių;
Kaip brontozaurai priešistorinių laikų
Jie praeis per čia, — tie padarai žmonių 
Plaukiojanti patalpa stebuklų,
Mušdami sparnais, pjaudami ledus, 
Ir visa gamta negyvomis rankomis
Apims juos; bet vieną sykį nublokšti tie ledai 
Kalnais suvirtę ant krantų
Nebeišdrįs galvos pakelti daugiaus...

Jš rusų kalbos laisvai vertė
šiauliškis.

------------------------------- ----------------------------- -------- -----------(įj

New Haven, Conn..
Įsikūrė Demokratinių Lietuvių 

Komitetas Remti Henry A.
Wallace

Miniose dabar eina plačios 
diskusijos apie ateinančius 
rinkimus ir būsimus preziden
to vietai kandidatus. Ne ki
taip dedasi ir pas lietuvius,— 
visur, kur tik pasisuksi, kelia
mas klausimas apie Wallace 
tinkamumą būti kandidatu į 
prezidentus ant trečios parti
jos sąrašo.

Lietuvių pažangiose organi
zacijose ne kartą plačiai ap
kalbėta ir akyliai numatyta, 
jog dabartinė demokratų-re- 
publikonų politika yra ne
tvarkinga ir karinė, kuri ne
žada jokio gero dėl liaudies. 
Matom, kaip su kiekviena die
na darbo žmonių pragyveni
mas sunkėja be atlaidos, reik
menų kainos kyla be jokios 
atodairos, šaukimas per spau
dą ir radiją apie trečiąjį ka
rą kasdieninė kalba, o didysis 
-kapitalas elgiasi taip, kaip 
niekad pirmiau, kad išsunkus 
iš paprastų darbo žmonių pa
skutinį centą, kad susižerti 
sau neapsakomus turtus, šios’ 
blogybės veda mūsų šalį į in
fliaciją, bedarbę ir baisųjį 
trečiąjį karą.

Visiem gerai žinomas Hen
ry- A. Wallace, būdamas vice
prezidentu prie Roosevelto, 
mokėjo padėt vesti šalį į ger
būvį. Dabartiniu laiku jisai 
pilnai stoja už pragyvenimo 
reikmenų kainų suvaldymą, 
už daugiau namų biednuome- 
nei įsteigimą, už Taft-Hartley 
įstatymo atšaukimą, kuriuo 
varžomi organizuoti Į unijas 
darbininkai. Jisai pilnai sto
ja už taikos palaikynfą ir 
prieš karą.

Todėl čia tik keletas iš 
daugumos dalykų sum in etų 
verste verčia darbo žmones 
organizuotis ir remti trečios 
partijos kūrimąsi ir rėmimą 
Wallace prezidento vietai.

PCA šioje valstijoje šaukia 
konvenciją 3 d. balandžio 
Arena patalpoj, New Haven, 
mieste, 10 vai. ryte, čionai 
suvažiuos įvairių luomų žmo
nės, organizuoti į unijas dar
bo žmonės, smulkus biznieriai, 
intelektualai, profesoriai ir 
kolegijų studentai pasitarti

Here’s How the Hollywood Greasepaint Artist 
Prepares'’Teddy Roosevelt’ for “My Girl Tisa’

apie rinkimus. Proga daly- 
vaut ir lietuvių kliubam, drau
gijom, kuopom ir Wallace’o 
rėmimo grupėm, šioje eigoje 
.demokratiniai lietuviai irgi 
imasi už darbo. Vasario 29 
d. įsteigė valstijos papėde ko
mitetą remti Wallace. Jis 
darbuosis, teikdamas nurody
mus lietuviams, kad nomina
vus ir išrinkus H. A. Wallace 
į prezidento vieta.

Kaip tik šis lietuvių komi
tetas susitvarkys, gaus vietą 
dėl raštinės, taip greit pra
neš savo antrašą per spaudą, 
kad galėtų kolonijos susisiekt 
su ta įstaiga.

Korespondentas.

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

Šeštad., Kovo 6, 1948

Makeup Magic + + +

A Preaident ta Made — Sidney Blackmer is 
transformed into a likeness of President Theo
dore Roosevelt for his role in/“My Girl Tisa,” 
United States Pictures’ romantic drama for

Warner’s, starring Lilli Palmer and Sam Wart- 
amaker. (1) Blackmer as he appears off the 
screen. (2) Gene Hibbs of the Pere Westmore 
makeup staff ądds age lines. (3) The famous

Teddy Roosevelt mustache goes into place. (4) 
The makeup process complete, Blackmer adds 
the final touch, the pince-nez. (5) Blackmer 
emerges as the turn-df-the-century President.



PASKUTINIS CARAS
MONTREAL, CANADA

(Istorine Apysaka)
■iii Parašė Justas Paleckis

(Tąsa)
Šūkiai apie caro pašalinimą ir respubli
ką, kurie iš reto suskambėdavo gatvėse 
net radikaliajam Dūmos sparnui tebuvo 
dar tolimos ir sunkiai įvykdomos fanta
zijos vaisiai. Dar vakar caro vienvaldy- 
bės tvirtovė atrodė tvirta ir nenugalima.

Apie 7 valandą ryto suskambėjo skam
butis Chabalovo kabinete. Išbalęs ir per 
šias dienas iškamuotas generolas nervin
gai pagriebė kalbamąjį vamzdelį ir sušu: 
ko:

— Alio! Kas? Kokio pulko atsargos 
bataliono vadas? Volinės pulko — aha! 
Na, kas pas jus? ... Mokomoji kuopa... 
Kaip? Sukilo?. Vadas nušautas ar 
nusišovė! Ar tiksliai nežinot? Kaip? Nu
jovė kareivių rikiuotės akivaizdoj!... 
O, viešpatie!.. .

Balo ir raudonavo Chabalovas, girdė
damas apie tą naują kareivių maištą, 
jau antrą po maišto Povilo pulke. Bata
liono vadas sujaudintu balsu dėstė Vo
linės pulko kaip mokomosios kuopos ka
reiviai atsisakė išeiti iš kareivinių į 
miestą, o vadas nušautas ar pats nusi
šovęs. Kiek galėdamas rūstesnių balsu 
Chabalovas sušuko į vamzdelį:

— Įsakau skubiausiai nuginkluoti 
maištininkus ir uždaryti juos kareivinė
se!

Chabalovas tuoj skubėjo pranešti apie 
tą įvykį karo ministeriui generolui Be- 
liajevui. Bet netrukus atėjo žinios, kad 
Volinės pulko maištingoji kuopa šautu
vų neatiduoda, o maištas dar labiau plin
ta, nes su maištininkais susidėjo Preo- 
bražensko pulko kuopa ir Lietuvos pul
ko daiis. Kas pusvalandį telefonas ir pa
siuntiniai nešė naujas sensacijas apie tą 
karišką maištą.

Maištingieji kareiviai ginkluota mi
nia, susijungę su darbininkais, eina Ki- 
ročnaja gatve. Ginkluoti kareiviai ir 

. darbininkai užpuolė ir naikina žanda
rų diviziono, kareivines. ‘Netrukus maiš
tininkai jau puola inžinerijos kariuome
nės praporščikų mokyklos patalpas. Mi
nia padegė apygardos teismo rūmus ir 
neleidžia gaisrininkam jų gesinti. Ak
tingieji Viborgo rajono revoliuciniai 
darbininkai kartu su ginkluotais karei
viais veikia planingai ir stengiasi užim
ti policijos nuovadas, kuriose susitelkę ' 
ginkluoti policininkai. Iš policininkų at- , 
imtais ginklais apsiginkluoja vis dides
nis darbininkų skaičius. Didelį kiekį 
ginklų sukilėlių miniai duoda išplėštasis 
arsenalas, kur viępų brauningų paimta 
kelios dešimtys tūkstančių. Iš nuovadų 
paleidžiami neseniai suimtieji aktinges- 
nieji revoliucionieriai, kurie tuoj ima 
vadovauti sukilimui. Minia apsupa ka
lėjimą ir priverčia išleisti politinius ka
linius, bet išleidžiami > ir kriminaliniai 
kaliniai. Jau pasirodo revoliuciniai šar
vuočiai ir sunkieji automobiliai, kurie, 
pilni kareivių, darbininkų, studentų, lyg 
ežiai šautuvais ir durtuvais apsikaišę, 
raudonas vėliavas iškėlę, važinėja Pet
rapilio gatvėm keldami mirties paniką 
pas caro valdžios šalininkus ir gynėjus. 
Apie dvyliktą valandą dienos Petrapilis 
atrodo visiškai lyg karo laukas. Iš de
gančių apygardos teismo rūmų ir polici
jos nuovadų kyla dūmų debesys. Subau
bia keletas patrankų šūvių. Tai revoliu
cionierių Šarvuotis šaudo į savo barakuos 
užsidariusius ir tebesigynusius dvirati
ninkus. Sukilusių pulkų kareiviai apva- 
žinėja kitų pulkų kareivines ir ragina 
prisidėti prie revoliucijos. Jau matyti ir 
revoliucijos pusėn perėjusių karihinkų.

Tačiau toji staigiai išbujojusi ir viršų 
imanti revoliucija dar beveidė. Be aiš
kių vadų, be aiškaus nusistatymo ir tiks
lo. Iš krantų išsiliejusi, šėlstanti upė, 
dar neradusi naujos vagos.

Valstybės’Dūmos nariai vasario 27 d., 
rytą rinkosi posėdžio. Bet jiems atvykus 
į Taurijos rūmus — Dūmos būstinę — 
buvo pranešta apie Rodziankos gautą ca
ro įsakymą, kad sesija atidėta. „Taigi, 
Dūma paleista. Tas gandas' apie Dūmos 
paleidimą, “Dūmos išvaikymą,” kaip 
tuoj liaudis pavadino tą įvykį, pasklido 
po Petrapilį ir įliejo naujos alyvos į re
voliucijos žibintus. i

Pati Dūma atsidūrė taVp dviejų pavo-

mai išsiskirstyti, o iš kitos pusės — re
voliucinės liepsnos apimtoji gatvė ir 
maištingieji kariuomenės pulkai baigia 
griauti caro sostą ir žada ateiti Dūmos 
ginti. Revoliucija jau verda aplinkui 
Taurijos rūmus, nes visiškai netoli su
kilusių Volinės ir Lietuvos pulkų karei
vinės. Bet pačios Dūmos didžioji daugu
ma, net nuolat opozicinė kadetų partija, 
bijo revoliucijos. Jei Dūma ko laukė, tai 
tik trumpo rūmų perversmo, kurį žadė
jo generolas Kri movas, Gučkovas ir kiti. 
Bet Petrapilio gatvėm pasipyl tįsioj i re
voliucijos lava baisi reakcinei Dūmai, 
kurios opozicionieriai, jei ir svajojo apie 
valdžios paėmimą, tai įsivaizdavo tik 
apie tvirtos caro gvardijos sargybos sau
gomas ministerių kėdes. Šuolis 'iš šiltos 
liberalinės patalynės į žvarbų revoliuci
jos speigą negalėjo vilioti tų, kurie mėg
davo laidyti tik aštrius žodžius į caro 
vyriausybės atstovus ir kuriem grasini
mas augančio visuomenės nerimo eks- 
pliozija buvo tik graži frazė, retorikos 
priemonė. Tiktai neskaitlingas kairiojo 
sparno atstovų būrelis su viltim ir en
tuziazmu laukė revoliucijos laimėjimo.

Revoliucija jau persunkia ' Petrapilio 
orą, revoliucija skamba kulkosvydžių, 
šautuvų ir patrankų šūviais, revoliucija 
krykštauja minios šūksmais ir dainuoja 
rusišką “Marselietę,” revoliucija švyti 
degančių rūmų gaisrais, revoliucija jau 
mėto iš pastogių su kulkosvydžiais užsi
rioglinusius ten “faraonus,” revoliucija 
jau suiminėja senosios valdžios direkto
rius, generolus, jau ieško jos ministe
rių . . .

Tokioj nuotaikoj reakcinė Dūma no
rom nenorom- turi priimti įsiveržėlę vieš
nią — revoliuciją, nes kitaip ji gali ir 
Dūmą nušluoti. Bet pati Dūma nedrįsta 
padaryti ir tokio natūralaus jos padėty 
revoliucinio žygio, kaip caro įsakymo ne- 
paklausymas. Kas žino — galvoja atsar
gūs dūmininkai, — gal dar. laimes caro 
valdžia, kurios rankose dar visa Rusija, 
milijonai fronto kariuomenės. Todėl 
Dūmos nariai nepaklauso Karaulovo pa
siūlymo atidaryti formalų posėdį, nežiū
rint caro įsakymo. Dūma nusistatė klau
syti caro įsakymo ir laikyti Dūmą ne
veikiančia, bet tiktai kviečia narius ne- 
išvažinėti iš Petrapilio ir susirinkti pri
vataus pasitarimo. Tame pasitarime se
niūnų tarybai pavesta sudaryti komite
tą, kuris nustatytų tolimesnį Dūmos 
vaidmenį įvykių eigoj.

Apie 3 valandą dienos buvo sudarytas 
laikinasis Dūmos komitetas iš įvairių 
grupių socialdemokratu Čcheidze ir dar- 
biečiu' Kerenskiu pradedant ir naciona
listu Šūlgiriu ir Rodzianka baigiant. To 
komiteto pirmininku buvo išrinktas Ro
dzianka, tas pats Rodzianka, kuris siun
tinėjo carui maldaujančias telegramas, 
kad jis padarytų nuolaidų ir išgelbėtų 
sostą, tas pats Rodzianka, kuris dar 
prieš tris dienas siūlė sklaidyti riauši
ninkų minias šalto vandens švirkšlėm. 
Dabar caro kamergeris Rodzianka turi 
vaidinti revoliucinio, prieš caro ir vy
riausybės norą susidariusio organo gal
vos vaidmenį. - į

I

1 Į Taurijos rūmus jau veržiasi revoliu
cinės minios, padrąsintos pasklidusio 
gando, kad Dūma atsisakiusi klausyti 
caro įsakymo ir nesiskirstanti, taigi, 
prisidedanti prie revoliucijos. Revoliu
cionieriai ateina siūlydami Dūmai savo 
paramą ir prašydami pasiimti vadovavi
mą. Netrukus į Taurijos rūmus plaukė 
minių minios žmonių. Kareiviai, darb 
ninkai, studentai, šiaip įvairūs žmonės, 
kurie ligšiol siautė gatvėj, dabar traukė 
į Dūmą, kuri norom nenorom pasidarė 
revoliucijos centru. Viena po kitos ka
riuomenės dalys pradėjo1 eiti sveikinti 
Dūmą ir pareikšti savo ištikimybę nau
jai santvarkai. Į Dūmą žiūrėjo kaip į 
naująją valdžią. Dūmos pirmininkas 
Rodzianka turėjo eiti į prieangį ir pri- . 
iminėti sveikintojus. Savo kalbose Ro
dzianka ragino karius gelbėti Rusiją,, 
būti ištikimais tėvynei, išlaikyti disci
pliną ir ruoštis laimėti karą. Rodzianka 
vengė atvirai kalbėti apie būsimą san-- 
tvarką, nes nenorėjo, užbėgti įvykiam už 
akių.

Kvebeko Provinc. Budžetas
Ateinančiais metais Kvebe

ko provincija yra numačiusi 
išleisti $141,990,457. Dėl 
sveikatos reikalu paskyrė 
$18,483,250, dėl mokslo — 
$13,785,350. Visuomenės ge
rovės labui ir jaunuomenės— 
$14,779,000, 
$9,806,000, 
$6,745,000. 
nigų eis 
reikalams,
mui, statybai ir kitom smul- 
kesnėm išlaidom.

Kvebeko provincija 1947. m. 
pajamų turėjo $147,434,000.

rų stiklą, bet turėjo pabėgti 
pamatę esantį tos valgyklos 
darbininką viduje.

(Bus daugiau)

žemdirbystei — 
kanalizacijai — 
Likusi suma pi- 

administraciniams
keliu ir tiltų taisy-

PASIMIRĖ
Vasario 18 d. pasimirė Ka

trina B u be lis 
sulaukusi 
Palaidota 
pinėse.

(Branaikiūtė), 
65 metų amžiaus. 
(Jote dcs Neigęs ka-

Uždarė Francūzų Laikraštį

Vasario 16 čia buvo užda
rytas francūzų darbininkų 
laikraštis. “La Combat” ir gre
timais esanti Darbo Progresy
vūs partijos francūzų skyriaus 
raštinė. Laikraščio išspaus
dintus numerius konfiskavo ir 
surankiojo iš parduotuvių vi
same mieste.

Tas buvo atlikta pagal Du- 
plesio 1937 metais išleistą 
įstatymą “Padlock Law.”

Liberalams esant Kvebeko 
valdžioje tas įstatymas buvo 
užmirštas, bet dabar Duplesis 
vėl jį pradėjo praktikuoti. 
1937 metais tas įstatymas bu
vo panaudotas apie 15 kartų.

bus išpildytas, grąsina daryti 
tyrinėjimą policijos depart
ment e.

Dabar Montreale veik kas 
naktį įvyksta apiplėšimų^ir gy
ventojai - ‘bei » krautuvininkai 
yrat labai įsibauginę. Vagystės 
atliekamos dažniausiai ginkluo
tų plėšikų ir daugeliui tenka 
nuo to nukentėti, žmonės taip 
įsibauginę, kad net bijo vienus 
namus palikti, nes labai dažnai 
ir privatiniai namai yra api
plėšiami.

Policijos viršininkas aiškina
si, kad turįs per mažai polici
ninkų, kad galėtų duoti tinka
mą apsaugą.

Konfiskavo Lenky Filmas

Pereitą savaitę buvo pašauk- 
į teismą lenkai, kurie rodė 

1947 metais

leidimo, ir kad tos filmos esan
čios komunistinės.
Pakėlė Miesto Darbininkams 

Algas
Dar pernai metų rudenį bu

vo pakeltos miesto darbinin
kams algos, bet ligi pereitos 
savaitės nebuvo išmokėta. Da
bar, visi darbininkai gavo sa
vo algų priedą, viso sumoje 
$2,505,-000. Reporteris.

Vagys Aplanke Lietuvius 
Biznierius

Vasario 19 d. naktį, vagys 
' įsibriovė į lietuvio mėsininko 
J. Paplausko krautuvę ant 
Frontenac St. ir išnešė mėsos 
ir smulkiu pinigų apie kelis 
desėtkus dolerių vertės.

Tą pačią naktį vagys bandė 
įsibriautr į netolimais esančią 
lietuvišką valgyklą “Palan
ga” ir išmušė užpakalinių du-

Krautuvininkai Reikalauja 
Geresnes Policijos Apsaugos

! Apie 100 krautuvininkų 
nuo Craig ir Bleury distrik- 
tų pasiuntė policijos viršinin
kui peticiją, reikalaujant ge
resnės policijos apsaugos nuo 
plėšikų. Jei jų prašymas ne-

ti
gruodžio mėnesį
dvi filmas — “Mes gyvuojame” 
ir /Varšava atsistato.”

Lenkai yra kaltinami krimi
naliniu prasižengimu, nes būk 
tai jos buvo rodomos neturint 
iš'Kvebeko cenzorių raštiško
t

? Fotografas
? Traukiu paveikslus familijų, ves- 
Į tuvių, kitokių

Tel. TRObridge 8330

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS)

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

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman Si., arti Central Skv

CAMBRIDGE, MASS. .

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame-j 
rikoniškais. Rei-» 
kalui esant ir | 
padidinu tokin? 
dydžio, kokio pa- | 
geidaujama. Tai- I 
pogi atmaliavoju ? 
įvairiom spalvom. Į 

JONAS STOKES į 
512 Marion St., Brooklyn T

Kampas Broadway ir Stone Avė., prie f 
Chauncey St., Broadway Line. ?

Tel. GLemnore 5-6191 Į

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 2-5172

*

j August Gustas
į BELTAIRE FLORIST
i Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
(kamp. 68th St.)

i Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimu, šermenų
I ‘ir tt., telefonuokite
I . SHoreroad 8-9330
! Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką
1 ko jūs reikalausite.
Į Specialistai Pritaikymui
1 šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 
j Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
Į FUNEKAL HOME. Ine.. 354 M are v Avė.. Brooklvn N V 
•i—
*■--

BAR & GRILL

Tel. EVergreen 8-9770

?f

231’Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir

ALUS y

Kanados
Black Horse Ale

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY 
t

Licensed Undertaker

MU'

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

, Brooklyn, N. Y.

41

GERIAUSIA DUONA 
eyCIiOLES BAKING 

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 

PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 

nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 
pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, 
į krautuves ir i pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos 
giai. gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

Į prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
| Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
! kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
■ Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
■ kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

pato

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas 

RESTAURANT & BAR
Brooklyn, N. Y.

HAPPY DAYS
426 South 5th St.,

VAKARIENĖ 85c 
i Iš 7-ių patrovų 

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė Pra 
Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom *

" n? '^Tu.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Foplar 4110

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ai 
naktį, greit suteiksim* 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer 
meninė. Mūsų patarnavi 
m u ir kainomis būsite pa 
tenkinti.

MATTHEW. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą, 
puikiai Įrengtas Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
...  .■—— --------

CHARLES J. ROMAN
• • (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

<*►

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5048
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LICENSES 
WHOLESALE ANO RETAIL 

B«er, Wfae, Liquor

NOTICE is. hereby sriven that License No. 
L. 6169 has been Issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
197 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 115 Troy Ave., -4lorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST SPINELLI & 
SALVATORE MORRONGIELO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8078 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 408 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ’

STAR DELICATESSEN, INC.

hereby Riven that License No. 
been Issued to ,the undersigned

NOTICE is 
L 1877 has 
to sell wine & liquor at retail Uftder Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 431 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

RUTH LIEBERMAN & 
FRANCES SCHNEIDER 

Kingsboro Wine & Liquor Store

the

NOTICE is hereby Driven „that License No. 
RL 7776 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 269 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kipgs, to be consumed 
on the premises.

GEORGE MARTSAK 
Trade Winds Bar & Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7773 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1083 Bcrgeiv Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FINNIAN’S RESTAURANT. INC.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

MALE and FEMALE* * ~ 
VYRAI ir MOTERYS

NOTICE is hereby given that License No. 
L 876 has been issued to the undersigned 
to sell wine a liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 382-381 — 6th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
Vremi.<cs.

Al-EXANDER PETER COUFQS 
La Touraine Wines & Liquors

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9422 has been issued to the undersigned 
to sal) beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 350 Flatbush Ave. Ext.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DU BARRY CATERERS. INC.

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

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 38'4 has been issued to the.undersigned 
to sell beer, wine and Bquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Taw at 350 Flathush Ave., Ext., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DU BARRY CATERERS. INC.
- - — — ■ “■ ■ «•

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 857 has been issued to the undersigned 
to sell boor, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaw at 111 Nassau Avenue, Borough ot 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDWIG MANKĖ

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10< of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 28(1 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS CLUB

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 5 has lieen issued to the undersigned 
tc manufacture wine under Section 107 of 
bhe Alcoholic Beverage Control I-aw at 
Bush Terminal Bldg. No. 10 — 882 — 3rd 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

BERNARD—-JULIAN, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 180 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I>aw 
at 112 Jackson St,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on th* 
premises.

GIUSEPPE - ESPOSITO

NOTICE is hereby given that License No. 
L 889 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of. the Alcoholic Beverage..,Control Law 
at 142 Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off ths 
promises.

ROSE ZEIDEL

NOTICE is 
L 1490 has 
to Hell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1G01 Kings Highway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KINGSWAY LIQUOR STORE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
Ii 1411 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 54 — Fourth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

. THE KENLEN CO., INC.

NOTICE is hereby given that License 
I 
to sell 
107 of 
at 533 
County 
premisr s."

GERALD SCHNEIDER 
Jerry’s Wine <fc Liquor Store

the

No.
6001 has been issued to the. undersigned 

wine & liquor at jctail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Eastern P’kway, Borough of B’klyn, 
of Kings, to be consumed off the

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

Altoholic Beverage Control Lqw

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 6376 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic, Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Law at 31 Cumberland St., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

ANNY COLLATZ 
Tally-Ho Rest., Bar & Grill

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3815 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 170 Norman Aveune, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to )>e consumed 
on the premises.

THOMAS J. DONLON

Gabaliauskas, kuomet jis sa
ko, kad šiemet vasario 16 d. 
“aukų visur mažiau sudėta.” 
(L. ž., vas. 27 d.) Tai, ma
tyt, žino ne tik Gabaliauskas, 
bet ir kardinolas McGuigan.

OPERATORIAI
PATYRĘ PRIE MOTERIŠKŲ COATŲ IR 

SIŪTŲ
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA

CLASSIC COAT & SUIT CO.
81 Meserole Street, Brooklyn

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

NOTICE is . hereby given that 
RL 8077 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2026 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County 
on the premises.

MORILLON 
Stanley

of Kings, to bė consumed

RESTAURANT, INC.
•Smith Restaurant

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5681 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 148 — Fourth Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises. .

FRANK DiCARA

Borough of 
be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that
RL 6804 has been issued to the 
to sell beer, wino and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law nt 317 Cheater Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

SOL ABRONS & II. COHEN 
Chester Cafe

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 97 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 197 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 55 Pierrepont Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PIERREPONT HOTEL CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 958 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 168 Marey Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 826 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 347 Morgan Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONSTANTY SINKIEW1TCZ

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5724 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of |he Alcoholic Beverage. Control 
1 aw at 430 Ridgewood Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

J. & -L. RESTAURANT CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2029 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

FRANK SULENSKl
• . .. ...o ■« * X ♦*-

NOTICE Is hereby given that License No. 
RY. 8326 has been issued to the undersigned 
Io sell l>cer, wine and liquor at retail under 
Section 1o7 pf the Alcoholic Beverage Control 
Law at 111 Grand Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
t»n the premises.

JOSEPH Z El DAT. JR.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 492 Grand Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IGNAS SUTKUS 
Republic Bar & Grill

* UMi II II - « —■» , ■ » - -•

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 929 has been issued to the undersigned 
Ih»w at 32 Ten Kyek Street, Borough of 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KAPISKAS

NOTICE is hen by given th><l License No. 
HL 811 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 321 Devoe Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

MIKE LEIPUS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 uf the Akohnlle Beverage Control 
1-aw at 284 Scholes Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings/, to be consumed 
on ths premises.

CHARLES VIGUNAS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1096 has been issued to the undersigned 
to' sell be«T, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MOKOLA

NOTICE is hereby given that License' No. 
RL 3al0 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
JaAv at 328 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

ANTHONY ROGERS

NOTICE is bef’eKy given ’that License No. 
JlL 0356 has been Issued to the undersigned 
to sell •beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 406 So. 3rd Steet, Borough of 
Brooklyn,* County of Kings, to be consumed 
on the premise*. .

WALTER AMBROSE

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 5301 has been issu«’d to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Conjlrol 
Law at 38 Bogart Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premise*.

BOGART STREET TAVERN. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1095 has been Issued to the underslgncj' 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section J07 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1 17 ^Thames Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. >
JOHN WIGNlkS & JOSEPH SHAPOLAS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 976 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 126 — So. *th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premisas. .

JOSEPH LUGAUSKAS

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1035 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liqnor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2919 Fulton St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 'off the 
premises. 1

S. & J. KRESNER 
Warwick Wine & Liquor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5662 has been issued to the undersigned 
to sell wine A liquor at retail under Section 
10"^ of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 111 India St,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MORRIS SCHLAGER & GEORGE BAT.KOFF

NOTICE is hereby given that License No. 
L 398 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at’ retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 322 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SCHACHER LIQ. STORE. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5031 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 396-396 A Saratoga Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume*) 
off the premises.

HAROLD BODANOFF & 
BERNARD BODANOFF

Saratoga Wine & Liquor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5044 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 269 Sutte^ Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

RUDOLPH A MAX SCHLACHTER 
Rudy’s Wines & Liquors

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5327 has been issueil to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 655 Blake Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VINCENT S. ROSZKOWSKI

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1343 has been Issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 106 Kingston Avp., Bwough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALLAN E. ROSE

NOTICE is hereby given that License No. 
L 929 has been issued to the undersigned 
to soil wine A liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 659 Rogers Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADAM HOWEY 
Rogers Wine & Liquor Co.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5800 has been issued to the undersigned 
to sell wine A liquoi at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2929 Avenue S, Borough qf Brooklyn, 
County of Kings, to "be consumed off the 
premises.

THOMAS CIACCIO 
Reliable Liquor tyorc

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1131 has been issued to the Undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3614 Quentin Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premixes.

HYMAN A JRV1NG BIERMAN 
Quenlin Wines & Liquors

NOTICE is 
I. 5169 has 
to sell wine 
107 of the 
at 3713 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

GJSORGE SIEGEL 
George’s Liquor Store

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

NOTICE is 
L 1695 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic
at 3006 Avenue M, 
County of Kings, to 
premises.

ELEANOR GAVRIN 
Gavrin Liquor Store

at retail Under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off ths

hereby given that License No, 
been issued to the undersigned 
& litiuqr at retail under Section 

Alcoholic Beverage Control Law

NOTICE is 
L 5168 has 
to Bell wine 
107 of the
at 97 S. Portland Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

FRED WEISS
Fred’s Liquor Store

NOTICE is 
L 160" has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic
at 3220 Tilden Ave., 
County of Kings, to 
premises.

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

Beverage Control I.aw 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JAMES CRAW EORD

NOTICE is hereby given that License No. 
LL 10 has been 'issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 20 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed 011 the premises.

CONTINENTAL DISTILLING SALES 
COMPANY

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

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
he consumed off the

NOTICE is 
L 5057 has 
to sell wino 
107 of the Alcoholic
nt 861-6 Monroe St., 
County of Kings, to 
premises.

BUSHWICK-MONROE LIQUOR CORP

NOTICE is 
L 827 
to sell 
107 of 
at 332 
County
premises.

has 
wine 
the

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

Alcoholic Beverage Control Law
— E. 3rd St., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

SAM BERL *
Sam Beri Wines & Liquors

NOTICE 
L 580 
to sell 
107 of 
ot 59

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& litiuor 

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

has 
wine
the

Belmont Ave.,
County of Kings, to 
premises.
MORRIS I). JUPITER & JACK ROTH 

Belmont Wines & 'Liquors Co.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5718 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail udder Section 
107 of the 
at 480 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law 
80th St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

RENARD J. SANDERS
Bay Shore Wine & Liquor

ths

NOTICE is 
L 5244 has 
to sell 
107 of 
at 46 
County
premises.' 

, ANTHONY
Aiello’s Wine & Liquor

No.hereby given that License 
been issued to the ui/dersigned 
& liquorwine 

the Alcoholic 
Wyckoff St., 
of Kings, to

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

A. AIELLO

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 861 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 123 Bay Ridge Ave., Borough’ of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY PETZINGER

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5570 has been issued to the undersigned 
io sell wine A liquor at retail under Section 
107 -of the Alcoholic Beverage Control 4>aw 
at H20B Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL I’. LAZAR 
Montauk Wine Sc Liquor

■..^--3------------
NOTICE is hereby given that License No. 
L 733 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 569 Lincoln P(ace. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK B. MALAMO

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5889 has been issued to the undersigned 
tf. 3**11 wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control xLaw 
at 248 .Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JESSE & SAMUEL ABRAMS 
Livonia Liqubr Center

NOTICE is hereby given that License No. 
L 502?. has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 791 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

' RALPH LEVY* • ✓___
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4714 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retai) under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 567 Wilson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises

- PAUL HESSE

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

Alcoholic Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
L 5093 Lay 
to sell wine 
107 of the
at 416 Kingston Ave., 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAUL S. WAXMAN 
Abbey Witte & Liquors

NOTICE is hereby given that License 
L 5201 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic) Beverage Control Law 
at 1833 Strauss St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. '

AARON BAIM 
Aaron Baim Wine & Liquor

No.

the

No.NOTICE is hereby given tjirtl License 
RL 795 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 384 Broadway & 321 Division Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

HARRY GRAFF 
Kingsley Bar & Grill

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1030 has been issued to the undersigned 
to sell heer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 281 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, Couqty of Kings, to be consumed 
on the premises.

CLIFTON BAR & GRILL, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 969 has been Issued to the undersigned 
*o soil beer, wine and llqfior at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 171 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed' 
on the premises.. z ' 
ALBERT OSTERMAN & GEORGE ENGEL 

Wyckoff Inn

is hereby given that 
has been issued to the

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE 
RL 7760 
to sell beer, wine and liquor" at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 254 Driggs Avenue, Borbugh of 
Brooklyn. County, of Kings, to be consumed 
on the premises,

FRANK V. MACIEJ 
Warsaw' Bur & Grill

Vieną dieną. Naujienų re
daktorius garsiai pasidžiaugė, 
kad čechoslovakijoje “demo
kratinių” partijų vadai buvo 
suėję į komunisto Gottwaldo 
vadovaujamą kabinetą su tuo 
aiškiu supratimu, jog vieną 
kurią dieną jie iš kabineto iš
drėbs laukan visus komunis
tus.

*
Bet komunistai tai sužinojo 

ir tuos suokalbininkus išdrėbė 
pirmiau. Dabar tas pats Gri
gaitis, pamiršęs, ką jis pir
miau rašė, prisimygęs tvirtina, 
kad išmestieji ministrai buvo 
nekalti avinėliai, kad jie prieš 
komunistus nesuokalbiavo ir 
valdžios užgrobti nesikėsino.

Grigaitis turėtų žinoti, kad 
svietas turi, protą ir šiokią to-* 
kią atmintį: jo toji giesmė be 
gaidų niekam neprilips, nie
kas ja netikės.

REIKALINGAS 
SUPERINTENDENT
Nuolat. Gera alga.

CENTRAL HUDSON 
\ GAS & ELECTRIC CORP.

NEWBURGH, N.Y.
v (67)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYSNo.NOTICE is 

RL 915 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Bcvrhage Control 
I»aw at 474 Knickerbocker Ave., Borough ot 

^rooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

HEISSER. SQUARE RESTAURANT, INC. 
Schwaben Hall

hereby given that 
btfen, issued to the 
wine and liquor at

License 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 4748 has been issued to the 
to sell beer, wino and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 3007-9 -i~ Boardwalk, Borough of 
Brooklyn, County .of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTON J. HOFFMAN 
Reilley’s Cabaret & Restaurant

No.Licen.'to 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that
RL 5686 has been issued to the 
to sei) beer, wine and litiuor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 8 Nevins Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. /

SIMPSON’S RESTAURANT, INC.
The Brass Rail

NOTICE is hereby given that 
RL 7768 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1078 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD S. BRONIKOWSKI 
Anchor Inn

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 2921 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be .consumed

Jjaw at 2924-26 Avenue S, 
Brooklyn, County of Kings, to, 
on the premises.
HENRY WILTON & FRANK

Nostrand Grill
A. GALVIN

License >fo.hereby given that 
been issued to the’ undersigned 
wine and liquor at retail under

NOTICE is 
RL 820 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1174 Bedford Avenue, Borough‘‘of 
Brooklyn, County, of 
on the ’premises.

EUGENE
Exec. of Est.

Kings, to l>e consumed

F. NALLY.
Thomas J. Nally

Nally's Bar & Grill

fcOTICE is hereby given that License, No.. 
RL 1237 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section, 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2702 Mermaid Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings,, to 
on the premises.
SOL MEYER & CHARLES

Mitchel’s Bar

be consumed

SCHWARTZ

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 2405 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 43 South 10th St.. Borough or 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premise11.

BRUNO MINĖT

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is horeby: given that 
RL 1068 has, boon issued to the 
to sell beer, wino and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Control
Law at 436 EiftW; Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the 'premises.

JOE MANIACI. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1058 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5802-4 -- 18th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS GROTTO LA

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6374 has been issued to th<>Undersigned 
to sell beer, wine and litiuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7102 Ft. Hamilton P'kwa.v, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, 
auincd on the premises,

ARTHUR KING

to be con-

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 3813 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 2957 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES & MATILDA
Kernocahn’s Bar

KERNOCHAN
& Grill

that Incense No.NOTICE is hereby given
RL 8676 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Control 
Law at 388 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of. Kings, to lx1 consumed 
on the premises.

388 DeKAI.B AVE. REST., INC 
Johnny’ii Bar & Restaurant

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL .6352 has been Issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 157 >f the Alcoholic Beverage Control
Ijiw at 330 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 1 .

JOE’S BORO HALL. INC. 
Joe’s Restaurant

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

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is 
L 5777 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic
at 103. Wilson Ave., 
County^ of Kings, to 
premisos.

MOSES 
. GEORGE
Lamona Wine & Liquor Co.

HAFTEL &R,
M, V’EJNGOLD

License

the

No.NOTICE is hereby given that
RL 773* has been issued to the. undersigned 
to sell bear, wine and litiuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

BoroUgh of 
be consumed

Law at 23-25 Olive Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises, '

B. E. HAUGER

NOTICE is hereby given that
RL 6I271 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4421 New Utrecht Av<;., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed, 
on the premises.

VITO GIANNINI

Licence • No.

NOTICE is hereby given that 
RL 6340 has been isstieci to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 372-4 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GAGE & TOLLNER, INC./

License No, 
undersigned 

retail under

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1H44 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 yf the Alcoholic Beverage Control 
Law at 81-01 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, '. , .

HEINZ HUROW
Durow's • Reituurunt, luc.

No.License 
undersigned 
retail under

MOTERIŠKĖ
Pilnam prižiūrėjimui 3^ m.‘am

žiaus vaikučio. Namų ruoša. - Guolis 
ant vietos. Patyrusi. Reikalinga pa
liudijimai, Gera alga.

LUDLOW 3-7577'

nutarimus ir padaryti priedą 
prie Konstitucijos. Į komisi
ją įėjo J. Mažukna, J. Mi
liauskas, K. Lelus, T. Rodže
ris ir J. Norus.

dviems-.
NOTICE is hereby given that 
RL 3638 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1502 Cortelyou Road, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

HAZEL E. CRAWLEY 
llazxjl E. Crawley

Borough of 
be consumed

ADM.
Pittsburgh, Pa.

Philadelphia, Pa
VIEŠA PADĖKA

paclė- 
clrau-
mane

Tariame širdingiausią 
ką visiems draugams ir 
gems, kurie laike ligos 
aplanke ir pridavė energijos
pergalėti skausmus. Taipgi 
dėkui tiems, kurie, negalėda
mi aplankyti asmeniškai, at
siuntė suraminimo laiškus. 
Tūli gan iš toli buvo atvykę 
aplankyti. Didelis ačiū vi
siems ir visoms nuo manęs ir 
mano žmonos.

Frank ir Paulina Walant.,

Camden, N. J
LIGONIAI

LLD 133 kuopa nėra skait
linga, bet šiuo laiku yra net 
trys ligoniai. Serga B. Liau- 
danskas. 806 Florence St.; A. 
Kardauskas, 684 Central Ave., 
ir Jonas Lastauskas, kuris yra 
Cooper ligoninėje. Jo lanky
mo valandos: trečiadienį, 
penktadienį ir sekmadienį nuo 
iki 3 vai. po pietų, o ketvirta

dienio vakarais nuo 7 iki 8 v.
Sergančius draugus prašo

me aplankyti. Visiems vėlinu 
greitai pasveikti.

Wm. Patten.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

PRANEŠIMAI
HARRISON-KEARNY, N. J
LLD 136 

kovo 
čioj 
būti.

7 d., 
vietoj. 
V. W.

kp. susirinkimas jvyks 
2:30 vai. dieną, toj pa- 

Malonėkite visi laiku
Zelin. (54-55)

WORCESTER, MASS
ALDLD 155 kp. susirinkimas jvyks 
d. kovo, 7:30 v. v., 29 Endicott 

‘ i visos dalyvauti, yra 
aug svarbių reikalų. —A. W.

(54-55)

8
St. Malonėkite 
daug svarbių r

I *)^ *^**^**^H^**I**^**j**^**^**^* *J* *|* ’joj’ ’I”!’ tl® ’J”!’ *

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
' Optometrists
394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

VISOKIOS ŽINIOS
Mokslo Draugystės Knygy

ne, vasario 29 d. įvyko LLD 
4-tos apsk. .ir LDS 8-tos apsk. 
komitetų posėdis apšvietos ir 
kitais svarbiais reikalais. LDS 
apsk. komitetas yra: pirm.— 
A. Mikeška, vice-pirm. — St. 
Ivanauskas, turto raštininkas 
—A. Pipiras, užrašų rast. — 
M. Paulauskas, iždininkas Jo
nas Urbonas, prižiūrėtojai iž
do—D. P. Lekavičius ir Jur
gis Lekavičius.

LLD apsk. komitete yra: 
pirm.—^St. Orda, vice-pirmi- 
ninkas — Pr. Imbros, turtų 
raštininku St. Ivanauskas, už
rašų rast.—M. Paulauskas, iž
dininku—D. P. Lekavičius, iž
do prižiūrėtoja — Helen Kai
rienė. x

Komitetai apsvarstė rengia
mo koncerto ir vakarienės rei
kalus, kuris įvyks nedėlioj, 21 
d. kovo K. Menkeliūnaitei. 
Vakarienę surengs H. Kairie
nė ir Mekeškienė.

Tą pat dieną atsibuvo Lie
tuvių Tautiškų Kapinių narių 
susirinkimas, buvo skaitlingas. 
Valdyba pranešė, kad gavo 
žemės daugiau į West Park 
ir kapinių bendrovė atidavė 
mainais kitoje vietoje savo 
žemės kampą kompanijai. 
Nutartą geriau kapinių reika
lus sutvarkyti, surinkti visus

Perrinktas komitetas 
metams, pirmininkas tas pat
sai — Petras Pivariūnas, pa- 
gelbininkas — Joe Šimkus, 
raštininkas — Jonas Urbonas, 
iždin.—J. Virbickas, 
riai, A. Janplevičius, 
sokas, F. Rodžers. 
tam tikras knygeles
dinti reikale bono, kad būtų 
gatavos dėl Kapų Apvaikš- 
čiojimo Dienos.

direkto- 
P. Kar- 
Nutarta 
atspaus-

Įvyko didelis gaisras ant 
Penn gatvės, sudegė vaistinė 
ir dirbtuve. Gaisre žuvo mo
teris kasininkė ir vienas gais
rininkas. , Gatvė per savaitę 
buvo užversta plytomis ir po- \ z 
licija neprileido 
bloko.

publikos už

New Eagle,žinią iš
105 kp. raštininkas 

Antanas Baktis 
tragiškai! 
mas naktį, 
kad dūmai
ir pradėjo šaukti pagalbos 
antro aukšto.

Gavau 
kad LDS

mirė. M,irė 
Užsidegė jo na- 

Moteris pajuto, 
į kambarį

Kaimynai pašaukė jų sūnų, 
kuris netoli gyvena. Sūnus 
pribuvo su kopėčiomis, moti- ‘ 
na išnešė ir grįžęs po ilgo 
triūso surado Antaną užtroš
kus) skiepe. Nežinia, kaip ta 
nelaimė atsitiko, ar jis puolė
si gaisrą gesinti ir pagavęs 
dūmų krito, ar kaip. * ' /

Velionis buvo apie 50 me- ' 
tų, tai dar jaunas žmogus. 
Dirbo anglies kasyklose. Pa
ėjo iš Lietuvos iš Kauno rė
dybos, Žemaitijos. Palaidotas 
24 d. vasario.

D. P. Lekavičius.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-*Šestad , Kovo 6,

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
t • •

s. Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

. Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVercreen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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



Permažai Moko 
Istorijos

Darbo Partijos Balsas 
Del Veteranų

Amerikos Darbo Partija 
padarė prezidentui Trumfanui 
pareiškimą dėl paleisdinėjimo 
iš Veteranu Administracijos 
tarnautojų. Su kovo 31 die
na tokių tarnautojų bus pa
leidžiama daugybė, sako pra
nešimas. Tai reiškia, kad ne 
tik bedarbių eilės padidės — 
bedarbių veteranų, — bet ir 
veteranams patarnavimas su- 

,menkės.
ADP sako: prezidentas 4ai 

padarė savo valia, neatsiklau
sęs kongreso, ir tai neša ne
naudą mūsų kraštui.

Neangliškų Laikraščių 
Balsas Filmu Klausime

Ketvirtadienj, kovo 11 d., 
tarp 6 ir 6:30 v. v., iš mies- 
tavos radijo stoties' WNYC 
(830 Kilocycles) bus trans
liuojama jdomi programa.

Tą pusvalandį, be kitko, bus 
paskelbtas neangliškų laikraš
čių redaktorių kolektyvus žo
dis dėl 1947 metų geriausių 
filmų.

Neangliškų laikraščių re
daktoriai, vadovaujami Fo
reign Press Film Critics’ Cir
cle, šiomis dienomis balsavo, 
kokia, jų nuomone, 1947 m. 
buvo geriausia amerikinė fil
mą, kokia buvo geriausia bri
tų filmą ir kokia buvo geriau
sia bendrai užsieninė filmą. 
Taipgi jie balsavo, koks pro- 
dūseris gražiausiai praėju
siais metais pasižymėjo; koks 
aktorius geriausia pasižymė
jo, kokia filmų aktorė ge
riausiai pasižymėjo.

Visa tai bus paskelbta pa
minėtą pusvalandį, ketvirta
dienį’ kovo 11 d.

Geriausiai pasižymėjusiems 
bus įteikti atitinkami pažymė
jimai.

Sigmund Gottlober, veikian
tysis Foreign Film Critics’ 
Circle direktorius, bus pirmi
ninkas, ceremonijų vadas, o 
minėto Ratelio pirmininkas 
Andrew Valucheck paskelbs 
pažymėjimus. . .

Richard ^Tucker, Metropo
litan Operoš dainininkas, te
noras, padainuos. Bus ir dau
giau pamarginimų..

Taigi raginami visi tą pus
valandį paklausyti neangliškų 
laikraščių filmų kritikų kolek
tyvaus pranešimo.

Iš Tarybų Sąjungos Parodos

Filmos—Teatrai
Brooklyn© Paramount Te- 

. atre pradėta rodyti filmą “I 
Walk Alone.” Burt Lancas
ter ir Lizabeth Scott vaidina 

, „ vyraujančias roles. Yra ir 
.daugiau pamarginimų.

★ ★ ★
' Roxy Teatre jau trečia sa-

• vaite rodoma filmą “Call 
Northside 777.” Vyraujančią 
rolę vaidina James Stewart. 
Yra .visokių pamarginimų; 
{domūs vodeviliniai numeriai.

★ ★ ★
Cinema Dante Teatre tebe- 

rodoma įdomi filmą iš Mozar- 
to gyvenimo. Pateikiama aps
čiai ir jo muzikos.

★ ★ ★
San Carlo Opera Company 

neužilgo pastatys 16-ką gerų 
operų. Pastatymas vyks Rock
efeller Center Teatre. Prasi
dės balandžio 14 d. ir tęsis 
per 12-ką dienų.

Park Avenue Teatre (Park 
Avė. ir 59th St.) pradėta ro
dyti įdomi filmą “Song' of My 
Heart.” Tai filmą apie žy
mųjį rusų kompozitorių Pe
trą Iljičą čaikovskį.

Kaip jau buvo Laisvėje ra
šyta, praėjusį ketvirtadienį at
sidarė Tarybų Sąjungos paro
da, — didelė, graži, įdomi 
paroda.

Paroda vyksta Museum of 
Science and Industry patalpo
se RCA Buildinge, Rockefell
er Centre, New Yorke. Ofi
cialiai paroda pavadinta: “30 
Years of the USSR.”

Ketvirtadienį parodoje da
lyvavo žmonės, specialiai su
kviesti — visų niūjorkiškių 
laikraščių atstovai, visuomeni
ninkai, švietėjai. Iš viso jų 
buvo keletas šimtų.

Šioje parodoje dalyvavo ir 
naujasis Tarybų Sąjungos am
basadorius Aleksander Pa- 
niuškin, kuris išvien su gene
raliniu konsulu Lomakinu for
maliai priimdinėjo svečius. ,

Paroda suruošta daugiau
siai paveiksluose, pradedant 
su 1917 metais ir baigiant su 

i 1947 metais.
Ir ko čia nėra? Užrėk or

ei u oti visi tarybinių tautų pa- 
i siekimai 30 metų bėgyje: 
; pramonėje, agrikultūroje, 'me- 
Į ne, literatūroje. Netenka nei 
' aiškinti, jog tvirtai pabrėžtas 
' karinis laikotarpis, kuriame 
I visos tarybinės tautos mušė 
priešą ligi šiol pasaulyje ne
girdėtu ir nematytu ryžtumu 
ir pasiaukojimu ir tuo būdu 

; apsaugojo pasaulio civilizaci- 
: ją nuo barbaristinio fašizmo.

Paroti o j e reprezentu o j am os 
visos tautos, sudarančios mil
žinišką Tarybų Sąjungą. Nėra 
čia rubežių, — čia kiekviena 
tauta, didelė ar maža, paro
doma su savo’kultūra, su sa
vo pasiekimais.

Štai, Lietuvos Mokslo Aka
demijos Rūmai Vilniuje; ten 
minia linksmo jaunimo; že
miau išstatyti knygų pavyz
džiai: Antano Venclovos “O- 
belis Kur Augalota,” “Žemai
tės Raštai,” Vaižganto—“Dė
dės ir Dėdienės,” Salomėjos 

’ Nėries “Poezija.”
Kitur, antai, atvaizdai: 

Onos Staivienės, Tarybų Są
jungos Aukščiausios Tarybos 
deputatės, Salomėjos Nėries, 
Petro Karecko, Vilniaus ma
joro ir' Aukščiausios Tarybos 
deputato, Venclovos, prof. Jo
no Kriščiūno, skulptoriaus 
Juozo Mikėno, ir kt.

Yra puikių paišybos kūri
nių, vaizduojančių netolimą 
praeitį. Mane nepaprastai 
sužavėjo dailininko Modorovo 
kūrinys: “Stalinas su Partiza-

• M nais.
Paroda bus atdara per vi

są kovo mėnesį.
Įėjimas asmeniui 50 centų; 

vaikams—25 c.
“Lietuviškas Pišš”

Ketvirtadienį, apie 5 vai. 
ties RCA, lietuviški anti-sovie-r 
tiniai poneliai buvo išstoję su 
“demonstracija.”. Du kuni
giukai, sakoma, pabėgėliai, 
pora ponių ir apie keturi vy
rukai nešiojo iškabas, nu
kreiptas prieš Tarybų Sąjun
gą. Jie nori, kad Lietuvon 
būtų grąžinta smetoninis fa
šizmas.

Juozas Ginkus buvo užkin- 
9

kytas dalinti lapelius. Įteikė 
vieną jis ir šitų žodžių rašy
tojui.

—Ką jūs čia darote?—už
klausiau.

—O jūs kadaise ar nedarė
te — atsimenate ? — protesta- 

,vo p. Juozas. 1
Taip, mes darėme; mes 

demonstravome ties Lenkijos 
konsulatu, smerkdami Smigly- 
Rydzo valdžią, kuri buvo pa- 
simojusi Lietuvą praryti. Tuo
met p. Ginkus stovėjo toli už 
kampo ir šaipėsi.

—Kiekviena tauta visokių

žmonių turi ir visokių reikia, 
—toliau p. Ginkus sakė, tary
tum teisindamas ši nerimta 
dalyką.

Kad kiekviena tauta “vi
sokių” žmonių turi, neginčy
tina, bet klausimas, ar visoki 
reikalingi ?

—Užeikit į parodą, pama
tysite, ir jūs pakeisite savo 
nuomonę, — tariau.

Juozas žadėjo būtinai ten 
užeiti.

Visas šis jų “išstojimas” bu
vo suruoštas “gerai apgalvo
tai.” Atsivedė jie Hearsto 
spaudos fotografistą, prašė 
laikračių reporterių, kad apie 
juos aprašytų.

Bet išėjo pišš.

Daktarai ir Tautybe
Nemanykite, kad Amerikoje 

šiandien galima lengvai pa
tapti medicinos gydytoju, net 
jeigu jaunas vyras ar mote
ris tos profesijos ir labai no
ri ir turi ištekliaus apmokėti 
mokestis už mokslą.

American Jewish1 Congress 
tyrinėjo tąją sritį ir štai, ką 
jis surado: žydų tautybės 
^hidentas, norįs patapti medi
cinos studentu, priverstas pa
duoti 10 aplikacijų, kuomet 
protestantų tikybos studen- 

! tu i užtenka vienos.
Į

Katalikų tikybos studentas 
| priverstas paduoti dvi aplika- 
Icijas, pirmiau negu jis g“auna 
į vietą universitete, kuomet pro
testantui užtenka vienos. I

Medicinos mokyklų vedėjai, 
pasirodo, aplikantus košia la
bai. tankiu koštuvu,—koštuvu, 
padarytu iš rasistinio audeklo.

Na, o negrui studentui pa
tapti medicinos gydytoju yra 
dar sunkiau, nepaisant to, 
kad negrų gydytojų yra labai 
mažai, o negruose , mirtingu
mas, palyginti su baltvei- 
džiais, yra nepaprastai aukš- 

I tas.

Laisvės Bazaro 
Darbininkai

Vasario 28 d. aprašyme 
apie .Laisvės bazaro darbinin
kus įvyko klaida. Pametus 
darbininkų sąrašo lapelį, liko
si neįrašyta pavardės šių 
draugų, kurie pardavinėjo 
tikietukus dėl laimėjimo prie 
rato: K. šolomskienė, llsė 
Bimbienė, Mrs. \ Kązel (Kaz
lauskienė), N. Pakalniškis, J. 
Weiss, P. Grabauskas ir drau
gė L. Kavaliauskaitę, kuri ne 
tik kad priėmė dovanas, bet 
ir vedė sąrašą išdalinimo do
vanų tikietukus pardavinėti ir 
priėmė pinigus už .juos. Man 
rodos, kad draugai neįsižeis/ 
kad nepasakyta, kas ir kokį 
vakarą ir prie kokio darbo 
dirbo. Toliau, .įeigu dar ne
tiksliai būtų nepaminėta ko
kio nors, kuris dirbo, pavar
dė, tai malonėkit tuom neįsi
žeisti ir su mielu noru tą 
k 1 a i d ii ati tai sysim e.

Tam tikri žmonės, susirūpi
nę pradžios mokyklų padėti
mi Long Islande, įteikė New 
Yorko valstijos švietimo ko- 
misijonieriui raštą.

Jame sakoma, būk Long 
Islando pradžios mokyklose 
perinažai dėstoma istorija — 
ypačiai Amerikos istorija.

Kas nori būti goresniu Ame
rikos piliečiu, privalo būtinai 
pažinti savo krašto istoriją— 
pažinti ją nuodugniai.

Tik kyla klausimas: Kas 
ir kaip Amerikos istoriją dės
to? Jei šalies istorija yra 
dėstoma klaidingai, tokis 
dėstymas daugiau žmogų su
klaidina, o ne išmokslina.

IŠŠOKO AR IŠKRITO, BET 
MIRTINAI UŽSIMUŠĖ

J. W. Thomson.

Republikonas politikie
rius Stassen siūlo užšaldyt 
algas ir kainas.

Marjorie Collins’iene, 36 
metų amžiaus (gyvenusi po 
num. 47 Plaza St., Brookly
ne), pati iššoko ar netyčia 
iškrito pro langą iš savo 
apartmento šešto aukšto ir 
mirtinai užsimušė.

Collins’iene priklausė “aukš
tajai draugijai^’ (society), 
buvo ten pagerbta, tačiau ji 
sirgo nervų liga.

Dėl Didžiausių Vertybių Užsakykite Mijsų 
STANDARDINIUS MAISTO IR DRABUŽIŲ PUNDELIUS 

Iš Anksto Apmokėtais Muitais ir Kitomis Lėšomis.
F-222—- SVORIS 22 SVARAI

1 sv. Miežienės, 1 kv. Augalinio 
Aliejaus, 1 sv. Ryžių, 1 sv. Ka
vos, 1 sv Sviesto, 1 sv. Kosės, 
1 sv. Ivory ar Swan Muilo, 1 
dėžė Razinkų, 5 sv. Cukraus, 1 sv. 
Džiovintų Slyvų, 2 sv. Miltų, 1 

dėžė Pieno Miltelių, 1 
dėžė Salinonų.

KAINA VISO'' (iškaitant užtiki-!- 
" nirno mpkesnj) $21.50

I
C-56

VYRIŠKAM SIŪTU! PUNDELIS
3 3/8 jardai 100''/. Vilnono Vy
riškam Siutui ; 3 jardai Pamušalo, 
Buckram ir Canvas; Guz.ikai, Siū
lai, Adatos,, Padėėkai Pečiams; 1 

Sveteris --100%vilnų • (pasirinkit
■ spalva). Z

KAINA VISO (iškaitant už.tikrini- 
i Ino mokęsnj) $44.08

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

i

DAR Dėl bazaro

Dirbusių Laisvės bazare 
surašė likosi nepaminėti Ve
ra Bunkienė ir J. Gasiūnas, 
kartu su visais taip pat daug 
dirbę bazare.

Pataisa
Bubejio rūbsitivykios knyg- 

vedis šimulynas (telefonu) 
prašė infoi’muo^i-Ląisvės skair 
tytojus, jog jų dirbtuvė dar
bo nebuvo pabaigusi! ir da
bar dar nebaigia. /Raporta- 

I že “Iš Kriaučių Dirbtuvių,” 
tilpusiame kovo 3-čios laidoje, 
buvo pasakyta, . jog “darbo 
neturi.” Atrodo, kriaušiams 
pateiktame raporte, ar jo pa
ruošime perduoti spaudai 
įvyko netikslumų, kurių re
dakcija (nedirbdama šapoje, 
nei buvusi kriaučių susirinki
me) negalėjo numatyti. Atsi
prašome.

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.

B Adam V. Walnms, D. D. SI
j DAKTARAS-DENTISTAS |

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

M. I
I

----------------------------------------------------------1
MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! I 

Pirmosiom Filmo* 14 Komunistinės Revoliucijos ČechoHloviiki joj! Didžios minion | 
klauso? i, kuomet premjeras Gottwald reikalauja pilnos Kairiojo rronto valdžios. į 
Streikas xuMtbdo darbut fabrikuose ir .ažtinėie. Prez. Benęš nusileido ir užtvirtino | 
naują valdžią. Ir dar: Palestinos Tragedija! Arabų bomba užmuša 40. sužeidžia ■ 
100 Jeruzalėje. J. Tautų Saugumo Taryba susirenka svarstyti verstiną Palestinos | 
padalinimą. Judžiai nufotografuoti "Nelegaliame Laive.’ Ir technispalve filmą « 

“BEAUTIFUL BALI” į
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St. į

■ ..-■Jjf.i ■ »i« ■ ■ ■ h ■ ■ .■.m* i--------1----- r—~ ~

Mirė
Jennie Cohen, 66 m. am

žiaus, gyvenus Livingston St. 
New Yorke, mirė kovo 3 d., 
Kings Park ligoninėje. Palai
dota kovo 5 d., 2 vai., Alyvų 
kapinėse. Paliko dukterį Flo
rence CosteHa ir tolimesnes gi
mines. ' , '

★ ★ ★
John J. Bethel, 72 m. am

žiaus, gyvenus 35 Kingsland 
Ave., Brooklyne, mirė kovo 3 
d. Kūnas pašarvotas Bieliaus
ko Jkoplyčioje, 660 Grand St., 
Brooklyne. Bus palaidotas ko
vo 6 d., 2 vai., Alyvų kapi
nėse. Paliko moterį Dorą ir 
dukterį Dorothy Camerano, 2 
anūku ir tolimesnių , giminių. 
Laidotuvių apeigas atlieka 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

S 650—Bth Avė., kamp. 19 St
BI BROOKLYN, N. Y.
I Tel. SOuth 8-5569 I

GĖRI PIETŪSlI
Kada norite gerų pietų, 

, kreipkitės i

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

E   /—-—*---------- 0

SAKO, BUS DIDELĖ 
DEMONSTRACIJA

Spauda skelbia, jog ketvir- į 
tadienį, kovo 11 dieną, bū-; 
sianti labai ryški ir didelė de- ■ 
monstracija New Yorke, ku- ' 
ri o’eikalaus nepriklausomybės ! 
Palestinai.

Derybos del Algų
Tarp^ CIO United Electrical ; 

Workers unijos vadų ir Gene
ral Electric Kompanijos virsi-, 
ninku šiuo metu eina derybos ' 
dėl algų. ’ j

Unijos vadai reikalauja pa-! 
kelti darbininkams algas, ka
dangi pragyvenimas vis kyla 
aukštyn; tie pakėlimai, ku
riuos darbininkai 'gavo pir
miau, šiandien nieko nereiš
kia.

.Kompanijos viršininkai pa
kelti algų nenori; jie sako, tai 
reikėtų inflaciją.

Bet unijos vadai teigia, jog 
praėjusiais metais kompanija 
padarė tiek daug pelnų, kad 
iš jų lengvai būtų galima pa
kelti darbininkams algas ii\ 
po to dar pakankamai dole
rių liktų kompanijai.

s

TONY’S

►p i _ mii—m—.un —— wti — mu —— nu —- im — m——- iri —— ua —• u, 

! BROOKLYN !

! LABOR LYCEUM į 
J DARBININKŲ ĮSTAIGA Į 
!Sales dėl Balių, Koncertų, Ban-?
* kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. i 
I Puikus, steičius su naujausiais I 
į įtaisymais. į
Į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS Į 
į Kainos Prieinamos. f 
j 949-959 Willoughby Ave. J 
| , Tel STagg 2:3842 '?

— H — IB—• >■—-M —1« —— M_ u — M — K——Itp

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica AVenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150 .
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499___

341 U’,

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

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

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRIangle 5-3988.

Moterų Dienos Pramo
ga Jau Šį Sekmadienį

Paskutinį kartą primename, 
jog mūsų rengiamoji Tarp
tautinei Moterų Dienai minė
ti pramoga įvyks kovo 7-tą, 
.3 vai. po pietų, Laisvės salė
je, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Įžanga nemokama.

Melodingos grožės suteiks 
dainininkės Suzanna Kazoky- 
tė ir Dolores Petronytė, jau 
žinomos solistės ir duetistės, 
Bronės Sukackienės mokinės.

šiemetiniai moterų šventės 
sąskridžiai įvyksta nepapras
tu mūsų šaliai' ir pasauliui 
momentu. Su vykusioj) j Mo
terų Dienos minėjimus ras 
progos ir tais klausimais pa
sitarti.

Greta dainų, pasitarimų, tu
rėsime ir gerų vaišių. Tad 
mūsų svečių laukia įdomus ir 
smagus pobūvis. Visus kvie
čiame. visų lauksime.

Iki pasimatymo šį sekma
dienį, Laisvės salėje!

Moterų A. Klubas.

REIKALAVIMAI
Reikalingi 3 ar 4 kambariai dviem 

senyviem žmonėm. Pageidaujama 
apšildomų, bet imtume ir šaltus. 
Reikia greit, kur dabar gyvename 
tą namą pardavė ir turime greit iš
sikraustyti. — J. Mačiuta, 552 Kos
ciusko St., Brooklyn, N. Y. (53-55)

Pajieškojimai
Pajieškau Petro Kaminsko (Peter 

Comes). Iš Lietuvos kilęs nuo Ma- 
riampolės, Karevo apskr.. Atitarna
vo Dėdės Šamo pirmajame kare. 
Prašau jo paties, arba jo pažįstamų, 
giminių, pranešti man kur jis ran
dasi. Už pranešimą bus $5.00 dova
nų ir širdingai ačiū.—Antanas Bil- 
monas, P. O. Box 808, Mastic 
Beach, N. Y. (53-55)

s
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEUVIONAS 

Savininkas •

306 UNION AVENUE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868
Valandos: įjz^^are I

Penktadieniais uždaryta.GERAI PATYRŲ BARBERIAI

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kamskas

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

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty m every trim line . . •'

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

įvairybe kostu- 
džiulerių. ' Suk- 
setal Elgin — 

išdirblmo, 
Longines,

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Bennis, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontinlai 
žiedai.

lilIUllIlniM..

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

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

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler •

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn
4>4^m|h|h|i

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — ŠeJtad., Kovo 6, 1948




