
I

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Kovo - March 8, 1948No/ 56

Buvęs Karaliukas/ 
Gal Bevinas Parašė. 
Aleksandras Paniuškinas. 
Laurynas Kapočius.

Rašo R. MIZARA

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.

427 I/orlmer Street, 
Brooklyn 0, N. Y.

Telephone: Stapg 2-3878 '

I

r
F?

f i

- ap
• <

THE LITHUANIAN DAILY
Šiuos žodžius rašant, j Ame

riką atvyksta buvusis Rumu
nijos karaliukas Mihai.

Būdamas Londone,, jis pa
dare pareiškimą, skelbiantį, 
būk jis Rumunijos sosto at
sisakė ne »“iš geros valios, bet 
priverstas.”

Girdi, ministru pirmininkas 
Groza įteikęs jam abdikaciją 
—atsistatydinimo aktą—ir jis 
turėjęs po juo pasirašyti!

Už tai jis kaltina 
Sąjungą, nors vardo 
nemini.

Tarybų
.jos ir

Kiekvienas demokratas, 
kiekvienas padorus žmogus 
tegali tik pasidžiaugti ’tuo 
faktu, kad Rumunija šiandien 
yra liaudies respublika, kad 
rumunų tauta susilaukė nau
jos gadynės, naujo, laisvo gy
venimo.

Tačiau ne taip mano stam
bioji “demokratinė” Ameri
kos spauda. Ji gina karaliu
ką, ji smala spjaudo Rumuni
jos respubliką.

Tokio pat nusistatymo yra 
Anglijos Attlee-Bevino val
džia ; tokio nusistatymo ir pre
zidento Trumano valdžia.

Galima dalęisti, kad Mihai’- 
jaus pareiškimą parašė pats 
Bevinas.

Jei eks-karaliukas nebūtų 
tokio pareiškimo pasirašęs, 
vargiai* jis būtų Įsileistas Į 
Ameriką. .

Esant Tarybų Sąjungos pa
rodoje — “30 Years of the 

, USSR”—teko susitikti su nau
juoju ambasadorium, Alek
sandru Paniuškinu, ir kitais 
diplomatais bei tarybiniais 
pareigūnais.

Tai vis jauno amžiaus vy
rai^, revoliucijos vaikai.

Paniuškinas jaunas-jaunutė- 
lis; Gromyko—jaunas: gene
ralinis konsulas Lomakinas— 
jaunas: lietuvis Laurynas Ka
počius—taipgi jauno amžiaus 
žmogus.

Antai parodą stebi sovie
tinis generolas su pulkininku 
*— jiedu veikia Jungtinėse 
Tautose — taipgi, palyginti, 
jauno amžiaus vyrai..

Nūdieninis tarybinės vyriau
sybės nusistatymas yra tokis: 
auklėti jaunus žmones ir duoti 
jiems atsakomingiausias vie
tas.

Senesnieji, veteranai diplo
matai, tebūva namie, tepasil- 
si; tegu jie moko, lavina, di
riguoja jaunuosius, teikdami 
jiems patarimų ir nurodymų.

Kiekvienas sovietinis diplo
matas, nors amžiumi ir jau
nas yra, tačiau, perėjęs sun
kią gyvenimo mokyklą ir bai
gęs aukštuosius diplomatijos 
mbkslus.

Su kuriuo tik pasikalbėsi, 
kiekvienas nustebins tave 
kukliu pasakojimu, ką. jis at
liko antrajame pasauliniame 
kare.

Kitais žodžiais: šitie jauni 
vyrai, išsiauklėję • tarybinėse 
sąlygose, yra tais naujais žmo
nėmis, apie kuriuos byloja nū
dieninė tarybinė literatūra.

Jie paprasti, darbštūs, ryž
tingi, neišdidūs, disciplinuoti. 
Išlavinti ir energingi.

Kalbuosi su mūsų tautiečiu, 
lietuviu Laurynu Kapočium.

Kas jis?
Nors amžiumi jaunas, bet 

darbininkų judėjime — vete
ranas. Valgęs .nemažai sme
toninių kalėjimų duonos; per
sekiotas, muštas.

Jis gerai pažįsta Povilą Ro- 
tomskį.

Trejis karo metus išbuvo 
fronte, — prie Leningrado, 
ties Staraja Rusa.

Šiandien jis turi sovietinės 
armijos majoro laipsnį.
• Tuo, žinoma, jis nesidi-

CIO Pirmininkas Murray 
Pavaro Harry Bridgesą
Iš Direktoriaus Vietos
CIO Centro Viršininkai Pažemina Laivakroviy Vadą už 
Tai, Kad lis Remia Wallace’? ir Trečiąją Partiją

Washington. — Generalis 
CIO unijų pirmininkas Phi
lip Murray atšaukė kovin
gąjį CIO Laivakrovių Uni
jos pirmininką Harry 
Bridgesą iš šiaurinės Cali- 
fornijos unijų direktoriaus 
vietos.

CIO centro viršininkai 
pašalina Bridgesą iš direk- 
toriato todėl, kad jis remia 
trečiąją partiją ir jos kan
didatą Henry Wallace’a į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus, o priešinasi Mar
shallo planui.

Murray paskyrė Bridge
so vieton Timą Flynną, Tru
mano rėmėją ir Marshallo 
plano šalininką prieš komu
nizmą vakarinėje Europoje.

Bet CIO centro viršinin
kai neturi teisės pašalinti 
Bridgesą iš pirmininkystes 
Laivakrovių Unijoj. Nes 
CIO konstitucija pripažįsta 
didžiosioms unijoms savi
valdybę ir savistovumą po
litiniame veikime. Centras 
gali pakeisti tik jo paties 
paskirtus pareigūnus, o ne

narių išrinktus vadus.
CIO Politinio Veikimo 

Komitetas sausio 22 d. Wa
shingtone pasmerkė trečio
sios partijos kūrimą, ir CIO 
centro valdyba pareiškė, 
kad visų unijų “moralė pa
reiga” esanti kovot prieš 
trečiąją partiją.
San Francisco ir Los Ange
les Unijos prieš Trumano 

Politiką
CIO unijų tarybos San 

Franciscoj ir Los Angeles 
remia trečiąją partiją ir jos 
prezident. kandidatą Wal
lace^. Jos taipgi užgiria 
H. Bridgeso politinę veiklą 
prieš Trumano - Marshallo 
planą.

New York. — šio miesto 
ir Newarko, N. J., CIO uni
jų tarybos neužgyrė Mar
shallo plano ir neparėmė 
CIO centro pareiškimo 
prieš trečiąją partiją. Pra
nešama, jog centras dėl to 
rengiasi pavartot discipliną 
prieš tas ir kitas panašias 
unijistų tarybas.

BRIDGES SAKO, T. CLARK 
BANDO VISUS SUVARYTI 
Į TRUMANO VtRŽJ

San Francisco. — Truma
no politikieriai teiraujasi, 
ar galima būtų deportuot iš 
Amerikos Harry Bridgesą, 
CIO Laivakrovių Unijos 
pirmininką. Tai būtų jau 
trecias1 bandymas išbugdyt 
jį 'atgal į Australiją. Ne
pavyko du pirmesnieji .mė
ginimai deportuot Bridge
są, kaip nepilietį tariamą 
komunistą. Po to Bridges 
gavo amerikinės pilietybės 
popieras. Dabar Bridgeso 
priešai tariasi, ar negalima 
būtų panaikint jo pilietybę. 
Bridges dėl to pareiškė:

“Trumanas ir politiniai jo 
pastumdėliai įpuolė despe-

racijom Jie vartoja bet ko
kią technikinę advokatišką 
priekabę, plikus paskalus ir 
nuožiūras, kad Trumano 
generalis prokuroras To
mas Clarkas galėtų mušti 
politinius Henrio Wallace’o 
rėmėjus. Trumpai pasakius, 
visa tai reiškia: Eikite su 
Trumanu ir darbuokitės, 
kad jis būtų išrinktas, o 
jeigu ne, tai bus jums blo- •,, igai.”

(Iš Washington© prane
šama, kad valstybės depaUt- 
mentas nereikalaus naujos' 
bylos dėl Bridgeso deporta
vimo.)

NACIŠKAS PAVOJUS GRESIA 
MOKSLUI ŠIOJE SALYJE, 
PAREIŠKĖ PROF. CONDON

Gen. Prokuroras Sauvališkai 
Vargina Politinius Kalinius, 
Kaip Nurodo Jy Gynėjai 
Trys Badaujantieji Politiniai Kaliniai Teisme Reikalavo < 
Paliuosuot Juos už Kauciją; Teisėjas Atidėjo Sprendimą

Profesionalų Unija 
Prieš Marshall© Planą

New York. — Suvažiavi
mas CIO Raštinių Darbi
ninkų ir Profesionalų Uni
jos pasmerkė Marshallo- 
Trumano planą prieš komu
nizmą vakarinėje Europo
je. Tas planas iš esmės yra 
taikomas kariniams sume
timams prieš Sovietus, o ne 
ūkiniam Europos atkūri
mui, sakė suvažiavimas.

Nanking, Chinija. — Či- 
ang Kai-šeko tautininkų 
valdžia pripažįsta, jog chi- 
nų komunistai yra užėmę 
jau 95 nuošimčius Mandžu- 
rijos. Čiango valdžia dejuo
ja, kad amerikonai dar ne
gana ją remia.

Siūloma Numuši Pini
gus Marshallo Planui

Washington. — Republi- 
konas senatorius Joseph H. 
Bali ir kai kurie kiti siūlo 
paskirti tik 4 bilionus dole
rių pirmiesiems Marshallo 
plano metamu prieš komu
nizmą vakarinės Europos 
kraštuose. Republikonų va
das sen. Vandenberg , su 
tikraisiais trumaniškia i s 
demokratais reikalauja $5,- 
300,000,000 pirmiesiems to 
plano metams. Daugumos 
senatorių vadas republiko- 
nas Kenneth S. Wherry sta
to klausimus ir siūlo įvai
rius pataisymus. Tie ginčai, 
sakoma, sugaišins dar de- 
sėtką dienų balsavimą dėl 
Marshallo plano.

Washington. — Prekybos 
departmentas antrą sykį 
atsisakė duoti kongresma- 
nų Neamerikinės Veiklos 
Komitetui raportą, kuriame 
surašyti departmento klau
simai ir profesoriaus Ed- 
wardo U. Condono atsaky
mai.. Prekybos departmen
tas tada kvote^prof. Condo-* 
no ištikimybę ir atrado, jog 
tas mokslininkas, 
Standardų* Biuro 
rius, yra pilnai 
amerikonas.

Neamerikinis Komitetas 
ir FBI agentų vadas Edga
ras Hooveris paskutiniu 
laiku kaltino 1 profesorių 
Condoną, kad jis, girdi, 
draugavęs su “Sovietų šni
pais” bei komunistais ir 
būk galėjęs sužiniai ar ne- 
sužiniai išduoti atominius 
Amerikos sekretus.

Republikonai senatoriai 
davė kongresui sumanymą 
priverst prekybos sekreto
rių Harrimaną išduot prof. 
Condono kvotimų dokumen
tus.

Prof. Condonas, vienas 
žymiausių Amerikos moks
lininkų, pareiškė, jog tie

valdinio 
direkto- 

istikimas

ponai vartoja “naciškas 
Goebbelso šmeižtų ir pur- 
vinimo priemones” prieš 
nepatinkamus jiems moksli
ninkus. Tokiu būdu jie “sta
to pavojun mokslinę pažan
gą šioje šalyje, panašiai 
kaip naciai darė Vokietijo
je.”

Jeigu “man ir teko sueiti 
sovietin. mokslininkus šioje 
šalyje, ar vien dėl to gali
ma būtų primesti išdavys
tę? Kodėl jūs nevadinate 
įsdavikaiš Amerikos amba
sadorius, kurie kalbasi su 
kitų kraštų ambasadoriais 
ir ’politikais?” užklausė 
profesorius Condon.

Dėl Politinės Baimės 
Smunka Italų Pinigai

Roma. — Tolyn vis že
myn smunka popieriniai 
Italijos pinigai — liros. 
Premjero de Gašperio kle
rikalai politikieriai sako, 
jog lirų vertė mažėja dėl to, 
kad bijoma, jog komunistų- 
socialistų vado vau j am a s 
Liaudies Frontas gali lai
mėti rinkimus balandžio 18

Derybos Londone 
Prieš Sovietus

London. — Anglijos val
dininkai, Amerikos, Franci- 
jos, Belgijos, Holandijos ir 
Luksemburgo atstovai čia 
baigia derybas dėl ūkinės, 
politinės ir karinės santar
vės prieš Sovietų Sąjungą. 
Derybos buvo slaptai veda
mos, bet jų (turinys aplin
kiniais keliais sužinotas. 
Derybų dalyviai ketina pa
skelbt (savotiškai apdirb
tą) pranešimą.

džiuoja; sunku iš jo ištraukti 
žodis apie tai, ką jis atliko; 
pernelyg Laurynas kuklus!

Toki visi tarybiniai diplo
matai ir kitokr pareigūnai, su 
kuriais teko man susitikti.

Tai, iš tikrųjų, nauji žmo
nės, — socialistinės santvar
kos produktas, — užsigrūdi
nę stalinistiniu mokslu ir 
ryžtu.

. New York. — Penktadie
nį popiet trys badaujantieji 
politiniai kaliniai buvo at
gabenti iš Ellis Islando li
goninės į federalį apskrit. 
teismą ir prašė paliuosuoti 
juos už užstatą, iki bus iš
spręsta valdžios byla dėl jų 
deportavimo iš Jungtinių 
Valstijų. Teisėjas William 
Bondy, sakė, kad jis ant ry
tojaus bandys duoti patvar
kymą, ar juos paliuosuoti 
už kauciją ar ne.

Teisman penktadienio po
pietį buvo iš Ellis Islando 
atvežti John Williamson, 
Komunistų Partijos darbi
nis sekretorius; Charles A. 
Doyle, vice-prezidentas CIO 
Geso, Koksų ir Chemikalų 
Darbininkų Unijos, ir Ger
hart Eisler, vokietys komu
nistas, kovotojas prieš na
cius. Jie buvo 'jau penkias 
dienas badu išstreikavę, 
protestuodami, kad valdžia 
nepaleidžia jų už paranką.

Ketvirtam politiniam ka
liniui - badautojui, Ferdi-

Kongresmanai Užgerina 
Negrų Skriaudėjus

Washington^ — Buvo pa
siūlyta, kad valdžia neduo
tų darbiniams ir soęialės 
apdraudos reikalams pinigų 
tokioms valstijoms, kurios 
hepripažįsta negram lygių 
teisių su baltaisiais nlokyk- 
lose ir darbuose.

Kongresmanų lėšų komi
tetas 25 balsais prieš 6 at
metė šį pasiūlymą; kuris 
buvo atkreiptas prieš neg
rų skriaudikus ir niekinto
jus keliose pietinėse valsti
jose.

Žymėtina, jog tas kong- 
res komitetas yra republi- 
konų vadovaujamas. Taigi 
ir jie’ kaip ir pietiniai de
mokratai, užgerina negrų 
priešus.

Lietuvių Literatūros ir Meno Festivalis Maskvoje

nandui Smithui, CIO Mari- 
ninkų Unijos sekretoriui, 
tardymas dėl užstato pas
kirtas ši pirmadienį. Penk
tas, Irvingas Potash, CIO 
Kailiasiuvių Unijos vadas, 
iš badavęs dvi dienas, buvo 
pirmiau paleistas už $5,000 
kaucijos iki tardymo. Gene
ralis prokuroras Tomas 
Clark ryžtasi juos depor
tuot iš Amerikos kaip ne- 
piliečius komunistus.
Teismo Publika Pagerbė 

Polit. Kalinius
Kuomet trys viršminėti 

politiniai kaliniai buvo at
vesti teisman, 300 žmonių 
teismo salėje atsistojo ir 
pąlenkė galvas, pagerbda
mi kalinius.

Kalinių advokatai pus
ketvirtos valandos dėstė 
teisėjui, kodėl šie žmonės 
turi būti paliuosuoti už už
statą. Jungtinių Valstijų 
Konstitucija užtikrina tą 
teisę visiems, apart žmog
žudžių. Todėl generalis 
Jungtinių Valstijų prokuro
ras Tomas Clarkas sauv.a- ~ 
liškai persekioja šiuos po
litinius kalinius. Advokatė 
Carol King pastebėjo, kad < 
jeigu teismas ne vykdys to 
konstitucinio užtikrinimo, 
tai Tomas Clarkas galės 
juos varginti net iki dvejų • 
metų. Advokatė nurodė, 
kad tiek laiko vidutiniai 
praeina, iki būna išspren
džiamos svarbesnės bylos 
dėl nepiliečių sveturgimių 
deportavimo iš Amerikos.

Kalinius atstovavo ir kiti 
advokatai — William L.- 
Standard, U Englander, Ab. 
J. Isserman ir Ab. Unger.

Iš teismo rūmo William- 
sonas, Eisleris ir Doyle bu
vo atgal nugabenti į Ellis - 
Islando ligoninę. Jų kamba
ryje dieną ir naktį pastaty
tas valdinis sargas. Nuola
tinė sargyba tramdo advo
katam atvirus pasitarimus 
su, politiniais kaliniais.

Maskva. — Literatuma- 
ja Gazeta, Sovietų Rašytojų 
Sąjungos laikraštis, su pa
sigrožėjimu aprašė Lietu
vos literatūros ir meno fes
tivalį Maskvoje. Festivalis 
tęsėsi 10 dienų. Literatur- 
naja Gazeta kovo 3 d. seka
mai atsiliepė apie tą lietu
vių literatų, artistų ir mu
zikų iškilmę: ,

— Dešimtadienis lietuvių 
literatūros ir meno festiva- 

f

lis įvyko Darbo Unijų Rū
mų Piliorių Salėje, Aktorių 
Rųmuose ir Lenino Kultū
ros name. Maskva nuošir
džiai sveikino gerbiamuo
sius svečius — Lietuvos ra
šytojus ir artistus. Lietuvių 
programos puikiai pavyko.

Vakariniuose susirinki
muose Lietuvos poetai skai
tė savo eilėraščius gimtąja 
kalba. Kiekvieną lietuvišką 
eilėraštį, išverstą rusų kal- 
bon, čia jau perskaitė rusai 
poetai. Taip reiškėsi dvasi-

nė giminystė, gyvuojanti 
tarp Tarybų Sąjungos tau
tų.

Festivalyj Daug žymių 
žmonių

Maskvos žmonės giliai 
domėjosi jaunosios Tarybi
nės Lietuvos.. Respublikos 
literatūra ir muzika. Lietu
vių festivalyje lankėsi žy
mūs Maskvos visuomeninin
kai, mokslininkai, švietėjai, 
Sovietų armijos generolai, 
karininkai, laikraštininkai, 
studentai ir greitadarbiai- 
stachanoviečiai. Dalyvavo 
ir M. A. Suslov, Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
centro komiteto sekreto
rius.

Atidaromąją festivalio 
kalbą pasakė Aleksandras 
Fadejev literatiniame va
kare Piliorių Salėje. Jis 
sveikino svečius vardu So-

Poetai J. Šimkus, T. Til- 
vitis, V. Mozūriūnas,

ryšį tarp lietuvių ir rusų 
literatūros.

Rašytojas Justas Palec
kis, Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninkas savo ’ kalboje api
būdino kietus, erškėčiuotus 
kelius, kuriais lietuvių Ii-* 
teratūra turėjo eiti, prade
dant nuo 16-tojo amžiaus. 
Tiktai tarybinėje santvar
koje lietuvių literatūra įgi
jo plačiausią kūrybinę lais
vę, sakė Paleckis. Jis kalbė
jo apie žymiausįus naujo
sios lietuvių literatūros at
stovus — apie Salomėją Ne
rį, Petrą Cvirką ir V. Mont
vilą ir apie svarbiausias pa
staraisiais metais išleistas 

‘Lietuvoje knygas.
'“Kad Lietuvos literatūra 

ir kultūra galį šiandien kle
stėti ir kilti;'už tai turime 
dėkoti tiktai broliškoms Ta- 

vietinių Rašytojų Sąjungos rybų. Sąjungos, tautoms ir
' * — ■ Sovietų armijos didvyry- vos Mokslų Akademijos

bei”, pareiškė Paleckis.
ir Maskvos gyventojų. Fa- 
dejevas pastebėjo kūrybinį

Korsakas, E. Mieželaitis ir 
V. Mikolaitis - Putinas pa
skaitė savo eilėraščių lie
tuvių kalba. Jų vertimus rur 
sų kalbon perskaitė rusai 
poetai: Nikolajus Tichonov, 
Pavlas Antokolski, Uja Sel- 
vinski, V. Zviaginceva, P. 
Šubin, V. Deržavin ir kt.

Vakaras užsibaigė kon
certu, kurio programą atli
ko .lietuviai* ir rusai artis
tai. *

Novelių rašytojas Leoni
das Leonov atidarė kito 
lietuvių festivalio vakaro 
programą Aktorių Rūmuo
se. Čia svečius sveikino 
N. Ozerov, Sovietų Rusijos 
liaudies artistas, kalbėda
mas vardu Maskvos teatri
ninkų.

Kostas Korsakas, Lietu-
na-

Žydai Laimėjo Mūšį 
Prieš Arabus

Jeruzalė. — Didelis būrys 
ginkluotų arabų puolė žydų 
koloniją Bir Adas srityje, 
netoli Tel Aviv. Žydų Ha
gan. milicininkai kirtosi su 
užpuolikais nuo vidunakčio 
iki aušros. Arabai, paga- 
liaus, tapo atmušti. Žydai 
nušovė 15 arabų ir kelis 
kartus tiek sužeidė. Raga
na skelbia, kad arabai su- 
žeidę tik 4 žydus.

Auga Komunistinis 
Judėjimas Japonijoje

Tokio, Japonija. — Kari
niai Amerikos valdininkai 
nuogąstauja, kad taip plin
ta komunistinis judėjimas 
Japonijoje. Jie .mėgina su
versti bėdą ant “komunisti
nių agitatorių iš Korėjos.”
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Chinija ir Amerikos Ginklai
Generolai McArthur ir Wedemeyer reikalauja, kad 

mūsų vyriausybė ir Kongresas nebepasitenkintų šėrimu 
Čiang Kaį-šeko režimo tik doleriais. Jie teigia, kad tuo
jau reikia skubintis Chinijon su dideliu kiekiu geriausių 
ginklų. Chinijos vyriausybė prarandanti pozicijas vieną 
po kitos. Chinijos Liaudies Armijos baigia paimti visą 
Mandžuriją. Tiktai tvirta ginkluota parama, girdi, dar 
gali išgelbėti Čiang Kai-šeko režimą.

* Bet tie du aukšti generolai labai pavėlavo. Mūsų 
vyriausybės suteiktais ginklais juk dabar Čiang Kai- 
šeko armijos tik ir pasilaiko. Tuojau po karo neapskai
tytas kiekis likusių ginklų buvo pavesta Chinijos val
džiai. Dabar paaiški, kad buvo slaptai susitarta su Čiang 
Kai-šeku, jog Amerika suteiks jam tūkstantį su viršum 
karinių lėktuvų. Beveik visi tie lėktuvai jau pristatyti 
Chinijon ir vartojami prieš Liaudies Armijas. Taip pat 
paaiški, kad mūsų vyriausybė paaukojo Chinijai daugy
bę laivų. # t į,

Minėtieji generolai turi mintyje ką kitą. Jie nori, 
kad Amerika pasiimtų ant savęs visą čiang Kai-šeko 
karo naštą. Ne tik ginklų jie nori, bet ir armijos.

Ką jiems atsakys mūsų Kongresas? Kaip dabar 
dalykai stovi, kai kongresmanai yra taip giliai raudon- 
baubizmu išgąsdinti, jie gali generolų reikalavimą pa
tenkinti. Tokiame atsitikime Amerikos jaunų vyrų krau
jas pradėtų lietis upeliais tolimuose Chinijos laukuose.

Ar to nori Amerikos žmonės? Aišku, kad jie to ne
nori. Konkrečiai jie tą savo nenorą pademonstruos šie
met rinkimuose. Bronxo rinkimų rezultatai buvo tik 
vienas mažytis pavyzdėlis Amerikos žmonių nusista
tymo.

Jei jau ko Amerikos žmonės nenori, tai naujo karo.

“Paskutinis Doleris”
Vėl Amerikai neduoda ramybės labai liūdnos žinios 

iš Londono. Paskutiniai pranešimai teigia, kad darbie- 
•čių valdžia atidarė iš Amerikos gautą paskutinį- šimtą 
milijonų dolerių. Tuojau, sakoma, bus išleistas paskuti
nis doleris. Kas tada? Kuo tada Anglija Amerikai už
mokės už iš Amerikos gaunamus produktus? Pavojus 
didžiausias!

Tiesa, Anglijai teks apie du trečdaliai viso Marshall.* 
Plano. Bet su tuo planu dar reikės gerokai palaukti. Jis- 
dar nėra Kongreso priimtas, dar tebeina diskusijos ir 
ginčai. Plano priėmimas ir paleidimas darban dar gali 
užsitęsti net keletą mėnesių. Anglija negalinti taip ilgai 
laukti. Ji vėl prašo greitosios paramos!

Anglijai Amerika tapo pieninga karve. Kaip ilgai 
ji sutiks tas pareigas eiti? Yra visokių nuomonių. Ame
rikos žmonių kantrybė pradeda išsisemti. Jie tik dabar 
su valdžia suveda skaitlines dėl taksų. Kiekvienas sta
to klausimą: Jau treti metai po karo, o mes tebemoka
me tokius pat aukštus taksus? Kodėl? Kur galas?

Anglija pereitame kare ne daugiausia nukentėjo. 
Yra šalių, kurios matė daug da u g i a u sunaikinimo. 
Bet tos šalys neverkia ir kasdien Amerikos dolerių ne
prašo. Tuo tarpu Anglija pasidarė kiauru maišu. Jai ne
beužtenka šimtų milijonų, ji reikalauja ir gauna bilijo
nus!

Amerikos Atsakomybė už Terorą Graikijoje
Šiomis dienomis Athenuose pastatyta prie sienos ir 

sušaudyta dar aštuoni demokratai. Tai, žinoma, nebėra 
jokia naujiena. Graikijoje kasdien teismai teisia ir bu
deliai baudžia mirtimi visus, kurie drįsta pakelti balsą 
prieš fašistinį režimą. Kas nauja šiame sušaudyme, tai 
tas, kad tie demokratai buvo nuteisti mirtin dar 1944 
metais! Kodėl jie taip ilgai'buvo nenužudyti?

Į šį klausimą atsako “New York'Herald Tribune” 
korespondentas Homer Bigart. Jis atsako taip, jog kiek
vienam aišku, kad už visą baisų fašistinį terorą Grai
kijoj tiesioginiai atsako Amerikos vyriausybė. 1944 me
tais, sako Bigart, Graikijos valdžia buvo Anglijos glo
boje. Kažin kaip graikai fašistai buvo to įsitikinimo, 
kad Anglijos darbiečiai nepritars šaudymui demokratiš
kų žmonių. Tai taip nuteistuosius mirtin ir laikė'kalėji
me.

“Dabar gi,” sako Bigart, “amerikiečiams pirmuoju 
sihuiku griežiant, Graikijos valdžia jaučiasi laisva nuo 
tokių suvaržymų. Kažin kaip. Graikijos valdžia yra įga- 
vus toki įsitikinimą, jog amerikiečiai nori, kad visi kai- 
riaspamiai būtų suareštuoti, įkalinti arba sušaudyti.”

Tai tokios pagaliau “garbės” susilaukė amerikiečiai. I 
O buvo laikai, prieš Trumano Doktrinos paskelbimą, ka- ■ 
da Europos žmonės į amerikiečius žiūrėdavo, su meile ir į 
pagarba. Dabar, kaip matote, fašistai atvirai giriasi, 
kad amerikiečiai pilnai remia jų vedamą kruviną tero-; 
rą prieš žmones.

, Jau seniai yra aišku, kad tie masiniai žmonių bau-( 
dimai mirčia Graikijoje turi palaiminimą Amerikos, vy
riausybės. Argi Graikijos fašistai, kurie pasilaiko Ame
rikos ginklais ir doleriais, drįstų masiniai žudyti demo
kratus, jeigu mūsų vyriausybė tam pasipriešintų? į

Kas Darbuojasi, rr t ♦ ♦»Tas Laimi!
V. MYKOLAITIS

PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA

Lietuvių literatūros Draugijos-vajaus pradžia. Pirmųjų 
pastangų. rezultatai. Kokių tikslų siekiame? Kodėl 

mūsų organizacijon kviečiamas ir jaimimas?
Knyga apie mašinų ir žmogų kovoje už gyvenimą

Jau virš mėnuo prabėgo 
nuo Lietuvių Literatūros 
Draugijos metinio vajaus 
pradžios. Labai laikas apie 
tai pasikalbėti’su Draugijos 
nariais ir veikėjais.

Labai džiugu, kad šiemet 
gražiai pradėjo mokėtis 
duokles senieji Draugijos 
nariai. Visa eilė jau gana 
didelių kuopų arba jau ran
dasi garbės sąraše, arba 
greitoje ateityje ten pateks. 
Pradžioje vajaus-'mes sto
rai pabrėžėme svarbumą 
mokėjimo duoklių. Vajus 
negali būti visiškai sėkmin
gas, jeigu organizacija nu
stoja daugiau senųjų na
rių, negu įrašo naujų. Ge
rai, kad tai supranta mūsų 
nariai ir veikėjai.

Nežiūrint to, negalime 
sakyti, kad pradžia vajaus 
galima būtų pilnai būti pa
tenkintais. Per pirmąjį va
jaus mėnesį įrašyta naujų 
narių tik saujelė. Aišku, 
kad vajaus tempas turi bū
ti. pakeltas. Dabar pats ge
riausias veikimo sezonas. 
Šalčiai jau baigiasi, o karš
čiai dar negreitai prasidės. 
Dabar kuopų' susirinkimai 
gali būti skaitlingiausi. Da
bar paranku susisiekti su 
žmonėmis, kuriuos norime 
Draugijon įrašyti.

Kaip visuose kituose va
juose, taip šiame, vienas 
dalykas aiškus: Be mūsų 
darbo, be pastangų, be pa
siryžimo žmonės i organi
zaciją neateis. Aišku ir tas, 
kad dabar reikia daug dau
giau darbo ir pastangų, ne
gu prieš porą desėtkų me
tų, kuomet visi dar buvome 
daug jaunesni, kuomet kny*- 
ga ir kultūrinė veikla mums-

didžiulius žmogaus tech
niškus laimėjimus. Tai bus 
naudinga mokslinė-istorinė 
knyga. Joje bus nušviesta 
istorija < žmogaus santykių 
su mašina. Ji bus gausiai 
išpuošta paveikslais ir ilius
tracijomis. Atsimenate kny
gą “Gamta ir Žmogus”? Ji 
visiems patiko. Ji kalbėjo 
apie žmogaus kovą su že- 
me, kalnais ir vandenimis. 
O ši knyga kalbės apie to 
paties žmogaus amžinąsias 
pastangas pasigaminti ir i 
pasitobulinti darbo įran
kius. Galimas daiktas, kad 
knyga ir vadinsis “Žmogus 
ir Mašina.1” ' • .

Vadinasi, mūąų Draugi
jos nariai gauna ir gaus 
daug gražios apšvietos. Tai 
vyriausias ’ mūsų organiza
cijos tikslas ir ji nuo jo 
nenutolsta. »■

Šiemet, kaip jau žinote, 
už geriausią pasidarbavimą 
bus duodamos dovanos. Pir
mieji penki laimėtojai gaus 
po amžinąją plunksną su 
Draugijos vardu, sekami 
du gaus po Laisvės arba 
Vilnies nietinę prenumera
tą, o paskutinis — Liaudies 
Balso metinę prenumeratą.

Tai turėtų kiekvieną pa
skatinti šiame vajuje daly- 
v.aut ir stengtis dovaną lai
mėti. Ęet tai, žinoma, nėra 
viskas — tai netgi nėra 
svarbiausias dalykas. Svar
biausias dalykas, tai mūsų 
garbingos organizacijos sti
prinimas ir ugdymas. Juo 
daugiau gausime naujų na
rių, juo stipresnė bus Lite
ratūros Draugija, tuo tvir
tesnis bus visas Amerikos 
lietuvių pažangusis judėji
mas.

jausmus kuteno ir traukė 
savęs link. Su- amžium au
ga žmogaus nepaslanku-

’ Žinau, kad yra daug šim
tų Laisvės, Vilnies ir Liau
dies Balso bei Tiesos skai- 

mas. Tačiau tai negali būti i tytojų, kurie nepriklauso 
jokiu pasiteisinimu, kad Lietuvių Literatūros Drau- 
joks darbas neduos, jokių gijai. Noriu į visus tuos
vaisių, kad iš mūsų vajaus.' 
negalima tikėtis didelių lai- į 
mėjimų.

Štai Rochesterio moterų ; 
-kuopa jau gavo dešimt nau- ’ 
jų narių; Chicago Heights 
suorganizuota nauja kuopa 
iš septynių narių; Montreal 
137 kuopa jau gavo septy
nis , naujus narius; West i 
Frankfort kuopa gavo pen
kis narius; Worcester 11 
kuopa — keturis, ir 1.1.

Ką gi šitie keli pavyz
džiai parodo? Jie parodo, 
kad diyvos kuopoms augti 
dar yra, kad dar yra daug 
lietuvių, kuriuos galima 
laimėti, mūsų Draugijai.

Mes beveik pamiršę esa
me mūsų jaunimą. Tiesa, iš 
čia gimusių ,ir augusių tik 
vienas kitas nori skaityti ir 
skaito lietuviškas knygas 
bei žurnalą. Bet reikia at
minti, kad mes tiems na
riams duodame kųygas an
glų kalboje. Tokie nariai 
kasmet gauna po dvi ar tris 
knygas. Iš daugelio knygų

skaitytojus atsikreipti ir iš 
gilumos širdies pakviesti į 
Mlūsų Draugiją. Būkite su 
mumis, įstokite į apšvietos- 
kultūros organizaciją!

A. Bimba,
LLD Pirmininkas.

RIEŠUTUS KRAMTANT
Patekti į dangų po mir

ties, kaip “zokoninkai” sa- 
ko, reikią pereiti per “čys-
čių”, kad nuplovus griešną 
sielą. Hitleris irgi sielą plo-! 
vė, bet gazolino liepsnose ir 
nuodėmes “užmiršo” šioje
ašarų pakalnėje.

S outh Bostone įvyko sme- 
tonininkų “pamaldos už dū
šias” (Lietuvos Neprikl. 
paminėjimas). Dar kartą 
jie griaudžiai z apverkė 
“auksines dieneles”, kad jau 
daugiau nebesugrįš. Publi
kai ’“sugriaudinti” daugiau
siai “raudojo” pabėgėliai iš 
Lietuvos, kurie, sąžinės 
griaužiami, bijo praeities ir 
savo darbų prisiminti.

jie gali .pasirinkti sau ge
riausias. Todėl šiame vaju
je nepamirškime mūsų jau
nimo. Tėvai savo sūnus ir 
dukteris pakalbinkite įsto-’ 
ti į Lietuvių Literatūros 
Draugiją.

Pirmasis šių metų žurna-
lo Šviesos numeris jau pa
siekė narius. Jau-esame pa
sirinkę ir šifems metams 
knygą. Tai bus knyga apie

PernąiJ liepos 5 d. nuo, 
žemės iki saulės buvo (94,- 
451,000 amerikinių mylių, o 
šiemet sausio 2 d. 90,451,- 
000 mylių.

Key West, Florida. — 
Trumano daktaras Graham 
sakė, prezidento atostogos 
čia pataisė Trumanui svei
katą ir,palengvino jį 3 sva
rais.

(Tąsa) 
t

Dar po 5 metų reformacija pa
siekė ir Mažąją Lietuvą. Paskutinis kry
žiuočių Ordino didysis mistras Albrech- 
tas( sekuliarizavosi, pasiskelbė Prūsijos 
kunigaikščiu, o 1526 m. sušauktas Ka
raliaučiuje seimas išdirbo naujos valsty
binės santvarkos dėsnius, kurie įtvirti
no diduomenės aristokratijos viešpatavi
mą Prūsijos kunigaikštystėje. •

Dvidešimties metų laikotarpis skiria 
šiuos įvykius nuo pirmosios lietuviškos 
knygos pasirodymo. Tolimesnė visuome
ninio gyvenimo eiga1 M. Lietuvoj į pa
baigą šio dvidešimtmečio bus jau tiesio
giai paveikusi kaip tos knygos atsiradi
mą, taip ir bendrą jos pobūdį. Lietuvių 
baudžiauninkų buitis tuo metu labai pa
sunkėjo. Per reform avus Ordino valsty
bę, daug valstybinių žemių perėjo į di
dikų vokiečių rankas, kur be galo gau
sėjo ir didėjo visokios prievolės, tarny
bos, lažai, mokesčiai, o mažėjo valstiečių 
pragyvenimo galimybės. Tad, supranta
ma, kad 1525 metų prasidėjęs Vokietijo
je valstiečių sukilimas greitai persime
tė ir į M. Lietuvą. Bet kaip Vokietijoje, 
taip ir čia jis buvo žiauriai numalšintas, 
o didikų valdžia po to tik sustiprėjo. 
Liuteris, kurio religinės revoliucijos šū
kiai, nukreipti prieš dvasinius ir pasau
lietinius kunigaikščius ir skatinę kovoti 
“ginklu, o ne vien tik žodžiais,” bent iš 
dalies paskatino ir valstiečių sukilimą, 
šiam suliepsnojus nusigando, pasitrau
kė atgal, pasidarė taikingo luomų bei 
klasių sugyvenimo bei ramaus santykių 
vystymosi skelbėjas. Šia linkme pasuko 
ir visas reformacijos sąjūdis, greitai at
sidūręs aukštųjų klasių tarnyboje ir 
ėmęs ginti jų reikalus, jau nebepadėda- 
mas, bet kliudydamas liaudžiai jos ko
voje dėl savo teisių. Toki žmonės, kaip 
reformatas pamokslininkas ir kartu 
1525 m. valstiečių vadas Tomas Miun- 
ceris, kurį Engelsas taip apibūdino: 
“Miunceris visas pavirto revoliuc. pra
našu; jis nenuilstamai žiebia neapykan
tą valdančioms klasėms, į liepsnoja lau
kines aistras, naudodamasis tais galim 
gaiš išsireiškimais, kuriuos religinė ir 
tautinė ekstazė dėdavo į senojo įstatymo 
pranašų lūpas/’—toki žmonės iš refor
macijos sąjūdžio į politinę klasių kovos 
areną jau nebeišeina.

Mažojoj Lietuvoj pirmosios lietuviš
kos knygos gimimo metu reformacija sa
vo revoliucingumo ir kurstomojo pobū
džio socialinėj .srity taip pat jau buvo 
netekusi. Reformacijos platintojams, at- 
sidūrusiems valdančiosios klasės tarny
boje, dabar teberūpėjo laikyti ištikimy
bėje nusivylusią liaudį. Religijos pagal
ba valdovams čia buvo dar reikalinges
nė, negu kituose kraštuose. Mat, kuni
gaikščiui Albrechtui ir -visai jo valsty
bei kilo pavojus iš tebestip.rių dar ka
talikų bažnyčios šalininkų bei Ordino li
kučių, o taip pat ir iš imperatoriaus 
Karlo V, aršaus reformacijos ir Albrech
to priešo. Taip pat ir kiti politiniai, su
metimai, kaip pav., noras silpninti Len
kijos įtaką, reikalaute reikalavo stiprin
ti protestantizmą ne tik pačiuose Prū
suose, bet ir Lietuvoj. Šiam tikslui pir
miausia reikėjo tinkamai suorganizuoti 
švietimą ir rasti tam reikalingų žmonių. 
1542 metais buvo įsteigta aukštoji Ka
raliaučiaus mokykla, vadinamasis “Par
tikuliaras,” kuris 1544 metais buvo per
organizuotas į Universitetą. Studen
tams, ypatingai iš toliau atvykstantiems 
ir neturintiems, buvo teikiamos įv^rios 
lengvatos ir stipendijos. Religinės ir po
litinės propagandos reikalui liaudyje 
buvo leįsta negirdėta anais laikais išim
tis: aukštąjį mokslą galėjo eiti ne tik 
kilmingųjų ir miestelėnų sūnūs, bet ir 
valstiečių, ♦ netgi senųjų prūsų — bau
džiauninkų vaikai. Jiems įteisinti bai
gus mokslą buvo paskelbta taip vadina
ma “Prūsų privilegija” (Tschackert 
Paul, Ūrkundenbuch zūr Reformations- 
gesch. des Herzogth. Preussen, t. I, p. 
245. Žiūr. dar senoji lietuviška knyga, 
P. Pakarklio str. “Mažoji Lietuva Maž
vydo laikais.”).

Tais pačiais sumetimais buvo atkreip
tas dėmesys į liaudies kalbą. Lietuvių 
kalba čia pasidarė ypatingai aktuali, nes 
ja kalbėjo ne vien Prūsijos gyventojų di
delė dalis, bet ir Didžiosios Lietuvos gy* 
ventojai — ir tai ne vien liaudis, bet ir 
didžiuma miestelėnų ir .daug dar nespė
jusių nutausti bajorų bei didikų. Dėl to

kunigaikštis Albrechtas ne tik mielai 
globojo atvykstančius iš Lietuvos žnfo- 
nes, bet ir pats ten jų ieškojo ir kvietė 
į Karaliaučių. Kaip buvo branginami 
Karaliaučiaus Universitete žmonės, mo
ką lietuvių kalbą, rodo tas faktas, kad 
kai buvo kviečiamas profesoriauti Fri- 
derikas Staphilus, tai daug nusvėrė kaip 
tik jo lietuvių ir lenkų kalbų mokėjimas 
(Tschackert, Op. cit. t. III, p. 64).

Kunigaikščio Albrechto pastangos 
traukti į savo tarnybą mokytų lietuvių 
davė puikių vaisių. Karaliaučiaus uni
versitete susispiečia visas būrys labai 
gabių lietuvių, kurių tarpe matbme ir 
mūsų pirmuosius rašytojus: Stanislovą 
Rapailionį, Abramą Kulvietį, Martyną 
Mažvydį, Jurgį Užbalį-Zablocių, Augus
tiną Jamontą, Aleksandrą Raduinionį, 
Baltramiejų Vilentą, Joną Šeidukonį, 
Tomą Gedkantą ir dar keletą kitų, ku
rių verstomis į lietuvių kalbą giesmėmis 
pasinaudojo Mažvydas/

Iš šitų žmonių didžiausia šlovė tenka 
Rapailioniui, Kulviečiui ir Mažvydui. 
Stanislovas Rapailionis, arba kaip jis lo
tyniškai rašydavos Rapagelanus, buvo 
kilęs iš Didžiosios Lietuvos . bajorų, 
mokslus ėjęs Krokuvoj, paskui, kaip Al
brechto stipendininkas, * Vitenberge pas 
Melanchtoną ir Liuterį. Ten įsigijęs dak
taro laipsnį ir tik vienerius metus pa- 
profesoriavęs Karaliaučiaus universite
te, mirė 1545 m., taigi neišvydęs pirmo
sios lietuviškos knygos. Buvo tai vienas 
iš mokyčiausių ir įtakingiausių to laiko 
žmonių visuose Prūsuose. Be lietuvių, 
lenkų, lotynų .ir, galimas daiktas, rusų 
kalbos, mokėjo dar graikiškai ir' hebra- 
iškai, nors vokiškai kalbėti negalėjęs. 
Humanistinės dvasios mokslininkas, pa
sižymėjęs puikia iškalba, degąs entuziaz
mu, bet menkos sveikatos, mažo ūgio 
kuprelis, jis kėlė daugelio nusistebėjimą 
savo dvasios galia ir protu. Pats kuni
gaikštis Albrechtas eidavęs klausyti jo 
paskaitų, dėstomų lotynų kalba. Jam mi
rus buvo rašomos gedulingos raudos, ir 
pats Albrechtas lydėjęs jį į kapus. Mums 
tačiau Rapailionis pirmiausia yra žymus 
tuo, kad paliko pirmą mums žinomą lie
tuvišką vienos giesmės vertimą, tuo pra
dėjęs lietuvių literatūrą ir pats pelnęs 
pirmojo mūsų poeto vardą. Ši giesfnė 
(“Dievo tėvo išmintis”) nepateko į pir
mąją lietuvišką knygą, bet. Mažvydas 
įdėjo ją į savo giesmyną, išspausdintą 
tik 1570 metais, jau ir po Mažvydo mir
ties.

Rapailionio amžininkas ir. giminietis 
Abromas Kulvietis, gimęs Kulvos dvare, 
Kauno apylinkės, taip pat buvo plačiai 
žinomas anų laikų humanistas, studija
vęs Krokuvoj, Liuvene ir buvo išgarsė
jusio Erazmo Roterdamiečio, o vėliau 
Melanchtono mokinys Vitenbergo uni
versitete. Daktaro laipsnį gavęs Italijoj 
Sienos universitete. Vilniuje įsteigęs 
protestantišką mokyklą, netrukus ta
čiau, katalikų persekiojamas, turėjo pa
bėgti iš Lietuvos ir 1542 m. atsidūrė Ka
raliaučiuje, kur jam buvo pavesta eiti 
“Partikuliaro” vice-rektoriaus pareigas, 
o vėliau universitete dėstyti hebrajų ir 
graikų kalbas. Pasiilgęs Lietuvos, įsigei
dė atlankyti savo tėviškę, ten apsirgo ir 
mirė tais pačiais 1545 m., kaip ir Rapai
lionis. Prieš mirtį prašęs susirinkusiųjų, 
kad giedotų lietuviškas, jo išverstas gies
mes ir psalmes. Dėl šių vertimų ir Kul
vietis, lygiai kaip ir Rapailionis, laikyti
nas vienu iš pirmųjų mūsų rašytojų po
etų. Galimas daiktas, kad čia minėti 
pslamių vertimai tai ir bus tie, kurie 
yra išspausdinti pirmojoj lietuviškoj 
knygoj, būtent psalmas L ir CII. Viena 
jo giesmė pateko į minėtąjį Mažvydo 
giesmyną.

Jau iš šių dviejų pavyzdžių matome, 
kad pirmosios mūsų knygos pasirodymo 
išvakarėse ^reformacijos sąjūdis pažadi
no ir ėmė telkti į Mažąją Lietuvą stip-* 
rias lietuviškas intelektualines pajėgas. 
Ne visos jos buvo reikalingos tai knygai 
pagaminti, bet buvo reikalingos tai kul
tūrinei atmosferai sudaryti, kurioje pir
moji lietdviška knyga pasidarė galima' 
jos idėja įvykdoma ir gaji tolimesniam 
jau platesnio masto darbui lietuviškos 
spaudos srityje. Rapailionio ir Kulviečio 
autoritetas galėjo labai skatinamai pa- 
veikt patį Mažvydą ir jo bendradarbius 
ir laimėti reikalingo pritarimo bei para
mos tai knygai, paruošti ir jai išleisti.

(Bus daugiau)

2 pusi.-—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Pirmad., Kovo 8, 1948
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Amerikos moks lininkai 
gaus didelį smūgį, jeigu ne- 
atrems reakcininkij pasi- 
mojimo prieš dr. Edwarda 
U. Condona.

Kongresmanų Neameriki- 
nės Veiklos Komitetas šį 
kartą pasirinko kaipcr auką 
prof. Candoną, vieną di
džiausių Amerikos moksli
ninkų, direktorių valdinio 
Standardų Biuro ir Pata
riamosios Mokslinės Prezi
dento Komisijos narį.

Neamerikinio Komiteto 
pirmininkas, republikonas 
kongresmanas Parnell Tho
mas ir valdžios FBI 'agen
tų vadas Edgar Hooveris 
paskutinėmis dienomis 
smerkė prof. Condona, kad 
jis, girdi, “artimai bendra
vęs” su tariamais “Sovietų 
šnipais” ir būk galėjęs ty
čia ar netyčia išduoti ato
minius Amerikos sekretus.
Garsūs Mokslininkai Pa
smerkė Thomaso Išsišokimą

Bet šią pasaką Thomas 
jau pirmiau paskelbė sen- 
saciniame žurnale Liberty. 
Jo užpuolimus prieš Con- 
doną tuomet atmušė tokie 
pasižymėję mokslo vyrai,, 
kaip Įrving Langmuir, dirb
tinio lietaus išradėjas, di
rektorius General Electric 
tyrinėjimų skyriaus; profe
sorius Haroldas O. Urey, 
tarptautinės Nobelio dova
nos laimėtojas už cheminius 
atradimus; dr. L L Rabi, 
Nobelio dovanos laimėtojas 
už mokslo darbus fizikoje, 
ir profesorius Wendell W.

Mokslininkų Pančiotojai Kongresinis Knygynas

Stanley, gavęs tarptautinę 
dovaną už atsižymėjimus 
chemijoje.

Tada šie mokslininkai sa
vo laiške New Yorko Time- 
sui rąšė:

“Mes protestuojame prieš 
klaidi ngus kongresmano 
Thomaso tvirtinimus. Mes 
esame ypač pasipiktinę, kad 
jis taip elgiasi prieš žymų
jį mokslininką dr. Edwar- 
dą U. Condona. Nežiūrint, 
kaip tampytum savo vai
dentuvę, vis tiek negalėtum 
pavadinti Condoną komu
nistu arba neištikimu ame
rikonu.”

Bet mokslininkai nenu
matė, kiek kongresmanas 
Parnell Thomas ir FBI 
agentų vadas Edgar Hoo
veris gali ištempti savo 
vaidentuves. Jiedu pasako
ja ,kad turį, esą, tikrų įro
dymų, būk prof. Condonas 
“sužiniai ar nesužiniai” 
veikęs prieš Ameriką.
Amerikonų-Sovietų Moksli
nis Komitetas ir Rockefel- 

lerių Įstaiga
Thomas ir Edgar Hoove

ris tik dabar atrado jau se
niai spaudoje paskelbtą 
faktą, jog prof. Condonas 
buvo narys Amerikonų-So
vietų Mokslinio Komiteto. 
To jiem ir užteko, kad ap- 
šaukt Condoną lyg ir neiš
tikimu savo šaliai.

Raudonųjų . raganų me
džiotojas kongr. Thomas 
galėjo Rockefellerių Foun
dation^ patikrinti, ką vei
kia Amerikonų - Sovietų 
Mokslinis Komitetas. Tos 
Rockefellerių įstaigos ra
portas už 1946 metus vie
šai paskelbė, kad jinai su
teikė $25,000 veiklai Ame
rikinio - Sovietinio Mokslo 
Komiteto. Dr. Raymond 
F o s d i c k, Rockefellerių 
Foundation^ pirmininkas, 
raporte paaiškino, jog tie 
$25,000 buvo duoti, kad ga
lima būtų supažindinti ame

rikinius tyrinėtojus su 
moksliniais Sovietų atradi
mais. Ir Amerikonų-Sovietų 
Mokslinis Komitetas šioje 
šalyje daugiausiai darbavo
si, versdamas sovietinių 
mokslininkų raštus į anglų 
kalbą, kaip paaiškino pro
fesorius Condonas.

Ieškodami daugiau ^inių 
apie Condoną, kongresma
nas Thomas ir FBI agentų 
direktorius Ed. Hooveris 
galėtų atsilankyti į Westin
ghouse Electric Korporaci
jos laboratorijas. Ten jie 
sužinotų, kad prof. Condo
nas buvo tos kompanijos 
mokslinių tyrinėjimų direk
torius per 12 metų.
Standardų Biuro Pasieki

mai, Vadovaujant
Condonui

Valdžios Standardų Biu
ras Washingtone, vadovau
jant Condonui, tapo svar
biausia valdinė tyrinėjimų 
įstaiga Jungtinėse Valsti
jose. • Tas biuras nustato 
svarsčius, saikus ir matus 
visai šaliai. Jis veikia kaip 
mokslinis valdžios ir pra
monės patarėjas įvairioms 
medžiagoms tikrinti ir jų 
kiekius bei kokybes nusta
tyti. Viena šio biuro moks
lininkų grupė karo metu iš
rado prietaisą, kuris radi
jo bangomis apčiuopia tai
kinį ir tiksliai jį ten iš
sprogdina. Kitas Standar
dų Biuro skyrius išrado 
vadinamąjį “Laivyno šikš
nosparnį,” vienintelį rada
ru vairuojamą lėktuvą (be 
žmogaus jame), kurį ši ša
lis vartojo karo metu.

Prof. Condono vadovy
bėje Standardų Biuras pa-, 
darė svarbių atradimų ir 
spalvinės fotografijos ir 
elektronikos srityse. Viena 
to biuro mokslininkų gru
pė, veikdama su Amerikos 
Dentistų Susivienijimo va
dais, atrado ir nustatė, iš 
kokių medžiagų geriausiai 
gamint dirbtinius dantis.

Dabar Standardų Biuras, 
vadovaujant Condonui, ga
mina taisykles audeklams, 
vartojamiems drabuž. siuvi
mui, ir nurodymus, kaip 
įvairias medžiagas naudoti, 
kad jos nebūtų bergždžiai 
eikvojamos. Tie nurodymai 
bus ypač naudingi mažes
niems drabužių fabrikan
tams.

Keistos Priekabes
Ieškodamas p r i e k a b ių 

prieš prof. Condoną, Tho
mas abejoja apie-jtf ištiki
mybę ir dėl to, kad Condo
nas yra rusiškai pramokęs 
ir kad jo žmonos tėvai bu
vo, ateiviai iš Čechoslovaki- 
jos! :
Platesni Thomaso Komite

to Tikslai
Bet tokie įtarimai ir 

šmeižtai yra plačiau taiko
mi, negu tik prieš Condo
no, asmenį. ‘Tai yra naujas 
bandymas dar kiečiau su
pančioti mokslinių tyrinė
jimų laisvę. Thomasai ir 
Hooveriai tokiais pasimoji- 
mais nori įrodyti, kad vi
sus atominius klausimus 
turi kontroliuoti karinin
kai, o ne civiliai moksli- 
ninkai ir atsakingi pilie- 
liai. Reakcininkai 
bamįlo apteršti Henry Wal- 
lace’ą, nes kuomet Wal
lace buvo prez. Ro.osevelto 
prekybos sekretorius, tai ir 
paskyrė prof. Condoną 
Standardų Biuro direkto
rium.

Neamerikinės Veiklos 
Komiteto kongresmanai 
siekia pašalinti iš valdžios 
visus žmones, kurie nepri
taria begaliniam atominių 
ginklų gaminimui. Tie kon
gresmanai neapkenčia žmo
nių, kurie siūlo pervesti 
atominę jėgą į tikrą tarp
tautinę kontrolę.

New Yorko Daily Wor- 
kerio rašytojas dėl to sa
ko:

“Amerikos žmonės turi 
pasirinkti, kas jiems ge
riam patinka, ar Thomasai 
ar Condonai. Piliečiai pri
valo nuspręsti, ar jie nori 
tokių žmonių, kurie spyg
liuotomis * vielomis aptver
tų jų smegenis, ar Condo- 
nų, kurie pašvenčia savo 
gyvenimą ramiam mokslo 
kėlimui.” C. K.

Daug žibalo Galima Būtų 
Pagaminti iš Farmų 
Atmatų

Amerikos žemdirbystės 
departmentas apskaičiavo, 
jog iš numetamų bei sunai
kinamų farmose šiaudų, 
“kornų” kamblių ir pana
šių atmatų galima būtų pa
gaminti 9,000,000,000 galio
nų kūrenamojo žibalo per 
metus.

Dirbtines ir Gamtinės 
Gumos Vartojimas

Nuo 1943 m. iki 1946 me
tų pabaigos Amerika var
tojo daugiau dirbtinės gu
mos (robo), negu natūralės. 
Tik 1947 metais šioje šaly
je buvo sunaudota daugiau 
natūralės gumos, negu 
dirbtinės.

Elektra Pagydomas 
Mikčiojimas

1 ■ /

Owen Klinikoj, Hunting
tone, W. Virginijoj, nese
niai buvo išgydyta nuo mik
čiojimo mergina 20 metų 
amžiaus. O ji iš pat mažens 
taip mikčiojo, kad nė vidu
tinio žodžio negalėjo ištar
ti tuo pačiu sykiu.

Klinikoje jos mikčiojimas 
buvo pradėtas gy
dyt paprastu s e- 
nuoju būdu. Merginai buvo 
patarta būti ramiai,, atliuų- 
suoti nervus. Ji turėjo nuo
lat šiltame vandenyje mau
dytis. Tinkama muzika 
taipgi buvo raminami jai 
nervai. Nuo viso to tik ma
žą truputį pasitaisė mergi
nos kalba. '

Pagaliaus, gydytojai nu
sprendė pavartot elektros 
srovę, kad smarkiai papur
tytų jos nervus. Po keturių 
elektrinės srovės perleidi
mų dar beveik nebuvo ma
tyt pagerėjimo. Bet toliau 
ėmė sparčiai gerėti mergi
nos kalba. Buvo perleista 
dar 9 elektros srovės per 
jos kūną. Nuo tryliktos sro
vės mergina truputį apalpo, 
kaip lengvame nuomaryje, 
bet greitai atsigavo. Po to 
jinai jau be mikčiojimo kal
bėjo.

Elektros srovės yra var
tojamos ir protligėms gy- 

kartu dyti. N. M.

Australijoj yra'gazolino 
stočių su tokiomis mašino
mis, kad pats automobilis
tas įmeta tam tikrą pinigą 
ir gauna atitinkamą kiekį 
gazolino.

Lengva Operacija 
Nuo Galvos Gėlimo

Gana daugeliui žmonių 
skaudžiai, t r u k č lojančiai 
gelia \>iena pusė galvos. 
Birminghamo d a k t a ras 
Walter G. Haynes tą ligą 
gydo lengva operacija. Jis 
išpjauna gabaliuką smilki
nio kraujagyslės - arterijos 
geliamojoj galvos pusėj, 
kartais atliuosuoja ir tūlus 
tenaitinius nervus nuo ar
terijos. Taip jis išgydė 87 
nuošimčius tokių ligonių, 
kaip pats rašo Amerikos 
Gydyt ojų Susivienijimo 
Žurnale.

O senaisiais būdais gy
dant, tiktai apie 32 nuošim
čiai tokių ligonių paliuosuo- 
jama nuo galvos gėlimo.

AR ŽINAI, KAD?-
I

i960 lėktuvų dabar yra 
varto jama prekybiniams 
Amerikos reikalams.

Senoviniai atkasimai ro
do, kad žmonės jau pirm 
tūkstančių metų mokėjo 
kailius išdirbti (“garbarnė- 
se”).

Magnesium (magnis) yra 
lengviausias dabar pramo
nėje vartojamas metalas. 
Aliuminas 50 nuošimčių 
sunkesnis už magnesium.

žvaigždės mirga todėl, 
kad skirtingas yra oro tirš
tumas įvairiuose atmosfe
ros sluoksniuose ir kad tas 
oras juda.

Verta pamatyti parodą 
įrengimų atominei jėgai ga
minti, New Yorke, Ameri
can Museum of Natural 
History. »

Dviejų rūšių medžiai — 
Florida yew ir Torreya ar
ba savin niekur kitur pa
saulyje neauga, kaip tik 
Floridoje.

ŽYDAI PATYS KARIAU
SIĄ Už VALSTYBĘ SAU 

PALESTINOJE
Lake Success, N. Y.-—Pa

lestinos Žydų Agentūros at
stovai pareiškė Jungt. Tau
tų Saugumo Tarybai, jog 
patys žydai kariaus su ara
bais dėl žydų valstybės į- 
steigimo Palestinoje, jeigu 
Jungtines Tautos neduos 
tarptautinių ginkluotų jėgų 
dėl verstino Palestinos pa
dalinimo į žydų ir, arabų 
valstybes. Žydų Agentūros 
vadai tikisi savomis jėgo
mis tą kovą laimėti.

Naujas ADF organizacinis di
rektorius John J. Murphy; 
jis užima vietą Frank Fen- 

ton’o, nesehiai iš ten 
pasitraukusio.

Kuomet senatorius arba 
kongresmanas kalba pinigi
niu ar politiniai - tarptau
tiniu klausimu, mes dažnai 
stebimės plačiu jo “žinoji
mu” — tiek faktų, skaitme
nų ir visokių palyginimų ir 
argumentų jo kalboje! Dau
gumai klausytojų atrodo, 
kad tas politikas labai mo
kytas.

Tuo tarpu senatorius ar
ba kongresmanas gal turi 
tik menką supratimą apie 
savo dėstomą dalyką. Gali
mas daiktas, kad jis niekuo
met nebuvo skaitęs nė vie
nos knygos tuo klausimu. 
Bet jam to ir nereikia. Už 
jį dirba Kongreso Knygyno 
skyrius, vadinamas Legisla
tive Reference Service, ku
ris jam suteikia visus rei
kalingus jo kalbai duome
nis.

Užtenka kongresmanui 
arba senatoriui tik parei
kalauti žinių tuo klausimu, 
kuriuo jis rengiasi kalbėti, 
ir už 24 yalandu ar grei
čiau jis gauna medžiagos, 
kurios užtektų net kelioms 
prakalboms.

Naudojasi Jais ir 
Prezidentas

Skaitlingas specialių tar
nautojų būrys nuolat dar- 
buojąsi, rinkdamas tam tik
ras žinias, pagal užsakymus 
senatorių, kongresmanų, 
valdžios departmentų galvų 
ir paties prezidento.

Kuomet buvo išsprogdin
ta pirmutinė bandomoji a- 
tomų bomba Amerikoje, 
prezidentas Trumanas apie 
tai pasakė labai mokytą ir 
“poetišką” kalbą1 per radiją. 
Mokslininkams darėsi net 
gėda, besiklausant tos kal
bos — jie žinojo, kad pats

Vidutinė Drėgmė Ore 
Žudo Ligų Perus

Jeigu ore yra 50 nuošim
čių galimos / drėgmės, tai 
greit žūva bakterijos tokių 
ligų, kaip plaučių uždegimas 
(pneumonia), slogos, influ
enza; taip pat greitai nu
gaišta s t a f i 1 o kokkai ir 
streptokokkai — priežastis 
rimtų gerklės skaudėjimų, 
skarletinos ir tūlų kitų li
gų. Tatai atrado Chicagos 
Universiteto medicinos pro
fesoriai Ed. W. Dunklin ir 
dr. Theodore T. Puck.

Kuomet oro drėmė siekia 
100 nuošimčių, tai lyja.

Jei kambaryje, 'teatre 
arba salėje yra mažiau kaip 
50 nuošimčių drėgmės, tai 
galima jos kiekį pakelti, 
švirkščiant oran smulkiais 
lašeliais vandenį iš tam tik
rų švirkštuvų, ' vadinamų 
“atomaizerių.” Tokie prie
taisai pardavinėjami ir pa
prastose yaistinėse.

Galima ir prigarint drėg
mės iki 50 nuošimčių, kaiti
nant vandenį. Drėgmei mie- 
ruoti taipgi yra nebrangūs 
prietaisai.

Jeigu ore būna daugiau 
ar mažiau drėmės, negu 50 
nuošimčių, tai. bakterijos il
giau išsilaiko, gyvos. Taip 
antai, 50 nuošimčių drėg
mėje per 10 minučių išdve
sia plaučių uždegimo perai, 
bet 80 ir 20 nuošimčių 
drėmėje tokie pat perai ne- 
stimpa per dvi valandas ir 
ilgiau.

Žmonės nejaučia nesma- 
gurno dėl 50 nuošimčių 
drėgmės. N. M. 

Trumanas menkai tenusi
mano atominiais klausi
mais. Faktus Trumano kal
bai parinko specialistai, o 
gabus prezidentinis rašyto
jas juos sutvarkė ir poetiš
komis plunksnomis apkaišė.

Kada kongresmanai ir 
senatoriąi tarėsi apie ato
minės jėgos valdinį kontro
liavimą, mokslininkai ste
bėjosi, kaip mažai tie po
litikai tesupranta apie ato
mų sudėtį ir apie atominių 
branduolių skaldymą. Juk 
didžioji dauguma kongreso 
narių nebuvo skaitę net 
oficialio raporto apie dar
bus dėl medžiagos paruoši
mo atominei bombai. Iš to 
kilo posakis, jog vidutinis 
senatorius ar kongresma
nas “nematytų skirtumo 
tarp bulvės ir atomo.” Bet 
žiūrėk, kaip mokytai nu
kalba toks kongreso narys, 
šaukdamas nepaleisti ato
minės jėgos monopolio iš 
Jungtinių Valstijų rankų. 
Kas kitas surinko ir paruo
šė medžiagą jo kalbai, taip 
kad senatorius ar kongres
manas tuojau pasidarė ato
miniu “žinovu”.

Ne Vien Knygynas, Bet 
ir Archyvas

Apart knygų ir kitos, ga
tavos literatūros Kongresi
niame, Knygyne yra dideli 
archyvai, taip sakant, pa
laidos medžiagos, kuri tyri
nėjama ir tvarkoma. Tuose 
archyvuose d a r b u o j asi 
daug specialistų.

I

Knygyno Pradžia
Kongreso Knygynas buvo 

įsteigtas 1800 metais. Jo 
pradžią sudarė 6,487 kny
gos, kurias už pusiau kai
nos pardavė valdžiai suvar
gęs Thomas Jeffersonas, 
buvęs trečiasis Jungtinių 
Valstijų prezidentas, didy
sis demokratijos kūrėjas. 
Knygyno tikslas iš pat pra
džios buvo teikti kongres- 
manams ir senatoriams ži-. 
nias, reikalingas įstatymų 
leidimui.

Anglai, įsiveržę 1814 m., 
sudegino Washingto n ą ; 
kartu buvo sunaikintos ir 
Jeffersono knygos. Bet pas
kui Kongresinis Knygynas 
buvo atsteigtas ir kur kas 
labiau padidintas.

. • t

Kongreso Knygynas Dabar
Kongresiniame Knygyne 

dabar yra 26 milionai, 636 
tūkstančiai ir 800 
k n y g ų, brošiūrų ir 
kitokios spausdintos me
džiagos gabalų visokiomis 
kalbomis. Tos knygos, kny
gelės, žurnalai ir kt. užima 
400 mylių lentynų. Visa tai 
surašyta kataloge, susida
rančiame iš 15 milionų at
skirų kortelių, kurios sudė
stytos pagal įvairias žinoji
mo sritis. Tai yra viena di
džiausių pasaulyje įstaigų.

Klausimų Atsakymai
Knygyno Legislative Re

ference skyrius per metus 
gauna iš kongreso daugiau 
kaip 20 tūkstančių klausi
mų, kuriems atsakyti arba 
medžiagos surasti darbuo
jasi šimtai specialiai išla
vintų žmonių.

Kongreso Knygynan atei
na daug klausimų, ir nuo 
privačių .asmenų. Taip an
tai, pernai knygynas davė 
atsakymus į 128 tūkstan
čius privačių klausimų, atė
jusių tik per telefoną. Kny
gynas tais pačiais metais 
taipgi atsakė 16,000 laiškais

atėjusių klausimų. Šis' kny
gynas, be to, davė daugiau 
kaip 27,000 nurodymų klau
sėjams, kur gauti tam tik
rų knygų, žurnalų ir kitų 
raštų. Žymėtina, jog tik 
medicinos klausimaais kny
gynas neduoda atsakymų.

Ateina ne tik rimtų, bet 
ir menkos reikšmės klausi
mų. Pavyzdžiui-. Koks him
nas buvo giedamas, kada 
laidojo prezidentą Hardin- 
gą? Mes ėjome į lažybas; 
aš sakiau taip, o kitas sakė 
kitaip; tad katras laimėjo
me lažybas? Koks oras ga
lės būti tam tikroje tolimo
je saloje tą ir tą mėnesį 
bei diena? Kodėl Potomac 
upė tokia balota? Kaip ga
minama vienos ar kitos rū
šies degtinė? ir t.t.
Knygyno tarnautojai sten 

giasi geriausiai atsakyti 
kiekvieną klausimą.

Vadinama Beverte 
Medžiaga

Knygyno archyvų sky
riuje yra eibės spausdintų, 

! rodosi, beverčių dalykėlių, 
i Vidutinis žmogus, juos ma- 
! tydamas, sakytų, “reikia 
i sudeginti tas šiukšles.” Pa- 
I vyzdžiui: Traukinių ir lai- 
i vų tvarkraščiai (time tab
les), pranešimai apie orą 
i tam tikrą dieną ar savaitę 
tūloje saloje “antroj pasau- 

I lio pusėj” ir t.t.
Bet Jungtinių Valstijų 

karinė vyriausybė laike ka
ro prieš Vokietiją ir Japo
niją pasinaudojo daugybe 
tokių lyg ir “nereikalingų” 
žinių, v

Muzikos Skyrius
Kongresiniame knygyne 

yra ir įdomus muzikos sky
rius. Jame surinktos ir 
saugomos amerikonų liau
dies dainos, taip pat indijo- 
nų ir ateivių dainos, muzi
ka ir šokių aprašymai. Daž
nai čia sutinkama indijonai, 
atvykę įdainuot į plokšteles 
(rekordus) tautines savo 
dainas, pagal knygyne tau
pomas gaidas ir žodžius. 
Taipgi užrekorduojama 
plokštelėse džiazzinė ir ki
tokia amerikonų muzika. 
Šiame knygyno skyriuje su
rinkta daugiau, kaip 30 
tūkstančių visokių dainų, 
giesmių ir poetiškų pada
vimu.

Knygynas laiks nuo lai
ko siunčia net speciales 
ekspedicijas į tolimus ša
lies kampus, kur jos užra
šinėja įvairias liaudiškas ir 
istorines žmbnių dainas.

Literatūra ir Muzika 
Neregiams-

Kongresiniame knygyne 
taipgi yra skyrius nere
giams. Čia gaminami ir lai
komi fonografiniai rekor
dai eilėraščių ir kitų lite
ratūros veikalų, taip kad 
neregiai galėtų nematyda
mi juos “skaityti,” reiš^ia^ 
klausydamiesi, pasidžiaug* 
ti jų turiniu, šiame skyrių* 
įe. laikoma ir didelis skai
čius raštų, išspausdintų 
braille raidėmis neregiams. 
Tos raidės sudarytos iš vir
šun- išspaustų storoje popie- 
roje taškų. Tokias raidės 
neregiai pirštais apčiuopia 
ir taip skaito visokius mok
slo ir literatūros raštus.

Kongresinis Washingto- 
no knygynas iš tikrųjų yra 
didelis kultūrinis lobynas.

J. C. K.
3 pusi.—Laisvė (Liberty, 

Lith. Daily)
Pirmad., Kovo 8, 1948
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■. Parašė Justas Paleckis

Chester, Pa.

(Tąsa)
Tą pačią persilaužimo dieną, greta lai

kinojo Dūmos komiteto, Taurijos rūmuos 
susidarė ir kitas, jau grynai revoliucinis 
valdžios organas. Tuo tarpu, kai Dūmos 
nariai, vykdydami jcaro įsakymą išsi
skirstyti, rinkosi ne posėdžių salėj, bet 
kitose patalpose, posėdžių salę užvaldė 
revoliucinė minia. Tų, Dūmos salėj susi
rinkusių, vardu buvo paskelbtas atsišau
kimas į kareivius ir darbininkus išrinkti 
po vieną atstovą nuo kuopos kareivių ir 
po atstovą nuo 1000 darbininkų. O kol 
rinkimai bus įvykdyti, tuoj susidarė 
laikinasis darbininkų ir kareivių tary
bos vykdomasis komitetas. Tuo būdu įsi
kūrė pirmoji darbininkų ir kareivių ta
ryba (rusiškai — “sovet rabočich i sol- 
datskich deputatov,” sutrumpintai “Sov- 
dep”), kuriai teko toks svarbus vaidmuo 
tolimesnėj revoliucijos eigoj. Tarybos 
pirmininku buvo išrinktas socialdemo
kratų lyderis Čcheidze, o vicepirmininku 
darbietis Kerenskis, buvęs kaip ir tar
pininku tarp abiejų valdžių — Dūmos 
komiteto ir tarybos.

Generolas Chabalovas, sužinojęs apie 
pirmuosius maištus pulkuose, pasiuntė 6 
kuopas pėstininkų ir pusantro eskadro
no raitelių su 15 kulkosvydžių malšinti 
sukilėlių. To dalinio vadu jis paskyrė 
energingą generolą Kutiopovą. Tačiau 
Kutiopovas net negalėjo patekti iki suki
lusių pulkų. O iš visur ėjo pranešimai 

z apie naujus maištus. Petrapilio įgula, 
kurioj buvo apie 150,000 kareivių, be
matant tirpo ir skydo. Chabalovas bandė 
surinkti atsargos būrius, bet pasirodė, 
kad jų daugumą vos tegalima sulaikyti 
nuo prisišliejimo prie revoliucionierių. O 
sutelkus kai kurias ištikimąsias dalis, 
pasirodė, kad jos neturi šovinių. Kur 
gauti šovinių revoliucijai malšinti?

Chabalovas skubiai skambina į Kron- 
’ štatą.

' ? r f r’— Šovinių, siųskit šovinių sukilimui, 
malšinti, — šaukia Chabalovas.

— Negaliu, generole, — atsako 
Kronštato komendantas. — Ir pas mus 
ne geriau. Nesu tikras, kad tvirtovės 
įgula nesukils. O jūrininkų nutaiką la
bai pavojinga.

Chabalovas tegalėjo smarkiai nusi
keikti. Kaip? Rusijos vyriausybei ginti 
nebėra šovinių, o ten už lango maištin
gųjų kareivių ir darbininkų būriai šau
do į orą be perstogės, keldami paniką, 
šaudo net iš patrankų!

Didysis kunigaikštis Kirilas Vladimi- 
rovičius skambina karo ministeriui gen. 
Beliajevui: w • '

— Pone ministeri, reikia griežtų žy
gių! Matot, kad jėga nepajėgiat apginti 
valdžios, reikia patenkinti visuomenės 

, reikalavimus. Juk visa košė užvirė dėl to 
jūsų Protopopovo. Reikia kuogreičiau- 
siai jį pašalinti. Nė minutės nedelsiant! 
Dėl pasėkų visą atsakomybę prieš carą 
imuosi sau! ft

— Tikrai, jūsų aukštybe, as visiškai 
sutinku dėl Protopopovo. Tuoj vyksiu į 
ministerių kabinetą iškelti tą klausimą. 

, Marijos rūmuos ministerial vaikštinė
jo kaip gyvi lavonai ir su baime laukė, 
kada ateis jų areštuoti, nes girdėjo re
voliucionierių būrius važinėjant ir areš
tuojant senosios valdžios šulus. Genero
las Beliajevas skubiai priėjo prie minis- 
terio pirmininko Golicino ir, į šalį jį pa
sikvietęs, išdėstė pasiūlymą pašalinti 

<Protopopovą. , •
—’ Bet niekas neturi teisės pašalinti 

ministerio,. kaip tik jo didenybė caras,— 
atsakė Golicinas. —^Bandysiu kreiptis į 
jo didenybę ir jį įtikinti. • »

— Delsti negalima, — nervinosi Be
liajevas, —r ne toks dabar laikas. Reikia 
.rasti išeitį, kad tuoj galėtų paskelbt Pro- 
topopovą pasitraukus iš vyriausybės.

Golicinas sutiko ir kreipėsi į Protopo- 
•povą, išdėstydamas jam reikalą paten
kinti visuomenės pageidavimą ir pasiū
lė oficialiai pareikšti pasitraukus dėl li
gos.

— Ką padarysi, jei tamstos pripažįs
tat reikalingu, aš pasiduodu. Man dabar 
lieka tik nusimauti, — pareiškė Protopo- 
povas.

Ministerial nutarė dar bancb'ti pas

kutinį žygį ir įgaliojo karo minister j pa
skelbti apgulos stovį Petrapily. Ministe
rial Pokrovskis ir Barkas parašė, o Go
licinas pasirašė telegramą carui, kurioj 
prašė patvirtinti apgulos stovio įvedi
mą, leisti pasitraukti vyriausybei, nes ji 
nepajėgia tvarkos palaikyti, ir paskirti 
naują vyriausybę susitarus su Dūma.

Tai buvo dramatiškas paskutinės ca
ro vyriausybės posėdis akompanuojant 
šautuvų ir kulkosvydžių šūviam, prie de
gančių rūmų iliuminacijos.

Tuoj buvo pasiųsta spausdinti Golici
no įsakymą dėl Protopopovo pasitrauki
mo ir kitą įsakymą, su generolo Chaba- 
lovo parašu, apie apgulos stovio įvedimą 
Petrapily nuo vasario 27 d. Tie du įsa
kymai turėjo tikslą parodyti vyriausybės 
pasiryžimą nusileisti visuomenės nuotai
kai, o kartu ir imtis drakoniškų žygių 
sukilimui malšinti, kokius leidžia apgu
los stovis. Gal tie įsakymai, pasirodęJPe- 
trapilio gatvėse ir būtų sustabdę revo
liuciją. Bet jiems, nebuvo lemta bepasi
rodyti .. . niekur nebegalėjo surasti nei 
klijaus, nei teptukų, nebebuvo nei rankų, 
kurios išlipdytų tuos įsakymus. Gal tai 
dėl klijaus ir teptukų stokos subyrėjo vi
sas Rusijos monarchijos rūmas!. ..

Neramios žinios jau iš ryto skverbėsi 
j Carskoje Selo rūmų tylą. Carienė gy
vena tarp sergančių vaikų lovos, telefo
no pranešimų iš Petrapilio ir susirūpi
nimo dėl negrįžtančio caro.

Iš Petrapilio skambina vidaus reikalų 
ministerio sekretorius.

— Praneškit jos didenybei, kad šian
dien riaušės ne tik nemažėja, bet pasi
reiškia dar didesne jėga, kaip vakar. 
Girdėti apie maištus Volinės ir Lietuvos 
pulkuos. Minios veržiasi į kalėjimus ir 
kai kur priverčia paleisti kalinius. De
ga apygardos teismas, užsidegė Lietuvos 
pilis, padegtos kai kurios nuovados. Pa
dėtis kelia rimto susirūpinimo. Perspė- 
kit jos didenybę.

Kai tarnas Volkovas pranešė tai carie- 
nei, ji parodė didesnį susirūpinimą, ne
gu iki šiol. Vakar tikėtasi, kad viskas 
nurims, o štai kaip dabar.

— Nieko nepadarysi. Pasižiūrėsim, 
kas bus toliau! — tarė ji ir nuėjo pas 
vaikus.

Pavakarėj paskambino Rodzianka ir 
pranešė apsaugos viršininkui generolui 
Resinui, kad Petrapilis faktinai yra jau 
revoliucionierių rankose. Girdėti, kad 
kai kurie agitatoriai ragina minią eiti į 
Carskoje Selo ir užimti caro rūmus. To
dėl Rodzianka prašė patarti carienei ap
leisti rūmus ir su vaikais išsikelti kitur, 
nors į Gatčiną. Pasikalbėjęs su cariene 
Resinas pranešė jos atsakymą, kad sun
kiai sergančio caraičio Aleksiejaus per
vežimas reikštų jo mirtį.

— Pone generole, — karščiavosi Rod
zianka, — aš kalbu apimtas baimės dėl 
caro šeimos likimo. Dabar man vėl pra
nešė, kad girta minia tikrai ruošiasi į 
Carskoje Selo.. Pavojus didelis ir reikėtų 
visiem išsikelti. Kai namai 'dega, vaikus 
reikia išnešti.

' 0
Mogiliove vasario 27 d.\įnešė jau žy

maus nerimo. Petrapilis bombardavo 
Mogiliovą perspėjimų ir gąsdinimų pil
nom telegramom. Pirmąją anksti rytą 
atsiuntė Rodzianka. Telegrama skambė
jo ryškiu perspėjimu:

“Padėtis blogėja. Reikia imtis skubią 
zygią, nes ryt jau bus per vėlu. Atėjo 
paskutinė valanda, kada sprendžiamas 
Tėvynės ir Dinastijos likimas T

Toj pačioj ir keliose kitose telegramo
se, kurias tą dieną siuntė carui Rodzian
ka, jis įtikinėjo reikalingumą pašalinti 
senąją vyriausybę ir manifestu paskelb
ti apie sudarymą naujos, Dūmai atsakb- 
mingos vyriausybės, pavedus ministerio 
pirmininko pareigas žinomam, visuome
nės pasitikėjimą turinčiam asmeniui. ,

Tas telegramas carui' įteikė štabo vir
šininkas gen. Aleksejevas. Jis siūlė ca
rui aiškiai nusistatyti, kurią, išeitį pasi
rinkti: arba nusileisti ir paskirt atsako- 
mingą vyriausybę, arba imtis griežtų žy
gių revoliucijai malšinti,. nes neaišku
mas žalingiausia padėtis: Caras žadėjo 
pagalvoti.

(Bus daugiau)

Pennsylvania Navigation 
Commission davė leidimą 
Cb esterio miestui budavoti til
tą pėstininkam per Chester 
Creek’ę. Tiltas sujungs lum
ber jardą, kuris randasi va
kariniame šone upės, ties 6- 
ta gatve (kurį miestas nupir
ko dėl pastatymo automobi
liu) su' miešto centru. Tiltas 
bus 120 pėdų ilgio, kaštuos 
$20,000.

Pennsylvania Navigation 
Commission sykiu su Whar
ves ir Docks Com. suteikė I 
miestui leidimą budavoti tven
kinį (dam) ties 9-tos gatvės 
tiltu, per tą pačią upę. Tven
kinio budavojimu yra susido
mėję tūlas Eyres, B & O ge
ležinkelio kompanija ir Cro- 
zer Seminary (šių įstaigų že
mė randasi toj vietoj, kur ma
noma budavoti tvenkinį. Eyre 
nuosavybė randasi žemiau 9- 
tos .gatvės tilto, žemė tuščia. 
Metai ar daugiau atgal YMCA 
nusitarė įsigyti vietą dėl bu- 
davojimo didelio namo. Pa
sirodė, Eyres vieta tam tin
kama, tik vienas negerumas— 
tai upė; ji įteka į Delaware 
upę, dėl to vanduo nebūna 
vienodam lygyj, jis mainosi 
su “high tides” Delaware 
upėj. Subudavojus tvenkinį, 
vanduo bus vienodam lygyj; 
dar daugiau : prūdas ne perl e is 
suteršto vandens iš Delaware 
upės iš vienos pusės, <o iš ki
tos pusės—subudavojus namą 
gaus švaraus vandens iš kal
nų. YMCA vietą nupirko ir 
į trumpą laiką bus pradėtas 
budavoti namas. Kiek prū
das kaštuos, dar nėra žino
ma. Miesto yra paskirta 
$50,000. Kam bus iš to 
nauda? žemės savininkams.

★ ★ ★
Deshong Parkas yra paliki

mas Alfred O. Deshong. Par
ko vertė yra $1,000,000. Par
kas susideda iš 23 akrų že
mės. Parke randasi įvairių 
tropiškų medžių, basebolei 
lošt vieta, tennis court; svar
biausia, jame randasi dailės 
galerija su $250,000 vertės 
rinkiniu įvairių piešinių ir di
deliu rinkiniu “Ivory” (dram
blio kaulų). Vietiniai gyven
tojai mažai galeriją lanko. 
Parko globėjai, kurie suside
da iš teisėjo Henry G. Swee
ney, Howard Deshong ir Maj. 
J. Edward Clyda, nuspren
dė padaryt parką labiau nau
dingu dėl žmonių. Jie žada 
patvarkyti taip, kad galerija 
būtų galima naudoti kaipo 
vieta, kur būtų galima paro- 
duot įvairius dailės dalykus 
augančiajai dailininkų kartai. 
Iki šiol uždrausta parke lošt 
basebolę ir kitus “geimius” 
šventadieniais. Globėjai, pasi
tarę su miesto laryba, sako 
patvarkysią taip, kad būtų 
galima žaist įvairius “gei
mius” i)’ šventadieniais, žino
ma, jie visų pirma’turi iš
studijuoti mirusiojo paliktą 
testamentą, ar kartais toki da^. 
lyk ai nėra testamente užginti.

Ant W. 2nd St. randasi 
vieta, kur spalių 29, 1682 m., 
išlipo iš laivo William Penn. 
Dabartiniu laiku ta vieta yra 
labai apleista; ant jos randasi 
tik koks 10 pasenusių sunk
vežimių ir vienoj kertėj to že
mės sklypo išsikišus 8-nių pė
dų aukštumo stovi toblyčia su 
sekamu užrašu: . v >

“Penn Landing. October 29, 
1682\ soon after finishing a 
two-month voyage, William 
Penn first set foot on his co
lony of Pennsylvania! Grant
ed by Charles II the year be
fore. The site is a block 
south.”

Miesto taryba Nusprendė tą 
vietą apšvarinti ir pastatyti 
paminklą, kad praeivis galėtų 
lengvai pastebėti, jog tai yra 
istoriška vieta.

Vietinis Chester Times pa
reiškė, kad tai bus labai gir
tinas darbas. Tas laikraštis 
tęsia toliau : “Neužtenka ap
švarinti tokias vietas, reikia 
sutvarkyti jas taip, kad būtų 
n a u dingos gyventojams,“ 
'ypatingai jaunimui. Laikraš- 

\

tis nurodo, kur miesto valdžia 
yra visai apsileidus. šiaurinėj 
miesto dalyj randasi taip va
dinamas Chesterio Parkas, 
per kurį teka upelis, kuria
me yra pačios gamtos suda
ryta maudynė, kurią Cheste
rio jaunimas per daugelį me
tų naudojo. Dveji metai at
gal vienam iš besimaudančių- 
jų teko sunkiai susižeisti gal
vą į akmenį, kurių ten randa
si daugybė. Miesto “tėvai,” 
vietoj išvalyt upelį, visiškai 
uždraudė jaunuoliams jame 
maudytis.

★ ★
Vasario 29 d. ALDLD 30 

kuopos laikytame susirinkime 
pasirodė, kad visi kuopos na
riai yra užsimokėję duokles. 
\<uopa išrinko 4 delegatus į 
“Penn for Wallace Commit
tee” konvenciją, kuri bus lai
koma 7 d. kovo, York, Pa. 
6 nauji nariai prisirašė prie 
“Pennsylvania P r o gressives 
for Wallace Committee.” Nu
tarta ruoštis prie surengimo 
pikniko orui sušilus.

Vasario 29 d., Lietuvių Kliu- 
be, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 91 kuopa laikė su
sirinkimą. Tarp kitko, visi 
kuopos nariai pasižadėjo veik
ti visais galimais būdais, kad 
išjudinus darbuotę 91 kuopos 
ir viso Susivienijimo naudai. 
Iki šiol čia ta darbuotė buvo 
visai apleista.
visai apleista. Raptrs.

Montreal, Canada
Nuteistas Pakarti

Sylvio Albert, 32 metų am
žiaus ottawietis, Čia buvo nu
teistas pakarti už nužudymą 
savo meilužės, žmogžudystė bu
vo padaryta gegužės mėn. 21 
d., 1947 metais.

Jis savo meilužę nužudęs dėl 
pavydo. Papildęs žmogžudystę, 
pats norėjo nusižudyti, bet bu
vo išgelbėtas. O dabar bus pa
kartas.

Nušoko nuo Tilto
Vasario 17 d., darbininkai 

dirbdami prie sniego, netoli 
Delorimier St. matė, kaip žmo
gus įpuolęs į šv. Lauryno upę 
kovojo su sriauniu upės vande
niu. Jie mėgino gelbėti, bet ne
galėjo ir matė, kaip vanduo tą 
žmogystę panešė po. ledais.

Pagal darbininkų nupasako
jimą, buvo manyta, kad tai vy
ras, bet paskui pradėjo spėti, 
jog tai buvus moteris, Marcelio 
Farfard, 35 metų amžiaus ir 
trijų vaikų motina. Ji sirgusi 
amnezijos liga ir yra dingus. 
Jos vyras per kelias dienas jos 
ieškojo, nes bijojo, kad ji ne- 
nusižudytų, nes ji ne kartą 
bandžiusi tą padaryti.

Reporteris.

Jau septyniolikoje vals- 
stijų įvyko trečiosios parti
jos suvažiavimai Henriui 
Wallace’ui nominuot į 
Jungt. Valstijų prezidentus.

Matthew 
BUYAUSKAS 

\

Laidotuvių Direktorius"

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172
L---- -  -

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Kongresmanas John P. Kennedy (iš Mass.) ir Gray 
S. Tilly (iŠ Alaskos) šrtekučitfoja National Veterans 
Housing konferencijoje Washingtone. Virš 2,000 ve
teranų dalyvavo konferencijoje; jie reikalavo kuovei- 
kiausiai pravesti įstatymą, pagal kuri būtu veteranai 

aprūpinti butais.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus< Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinama kainą
Puikiai Įrengtos Dvi" Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.L J

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 1 — • Lietuvis Kvietkų Pardavėjas

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

r t i i

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimu, šermenų * 
ir tt., tel e f on nokite 

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

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui ,

Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams įI 
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS | 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcv Ave.. Brooklyn. N Y •

■

Paid Gustas Funeral Home,
INC. ' i

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį H

EVergreen 7-4774

i
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- ’ 

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems i 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. ‘

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 1 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. I

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

4 pusl.-'-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Pirmad., Kovo 8, 1948
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wholesale; and retail
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L. 5169 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor 
107 of the Alcoholic 
at 
County of Kings, to 
premises.

ERNEST SPINELLI & 
SALVATORE MORRONGIELO

NO’ TOE is hereby given that License No. 
RL <JO78 has .been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor 
Section 107 of the Alcoholic R 
Law at 408 Jay Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

STAR DELICATESSEN,

at retail -under
leverage Control

Borough of
be consumed

INC.

at retail under Section
.... .....____ Beverage Control Law

115 Troy Ave., Borough of Brooklyn, 
thebe consumed off

License No. 
undersigned 
retail under

No.

NOTICE is hereby given that 
RL 9422 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 ot the Alcoholic Beverage Control
Law at 350 Flatbush Ave.'.Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consulted 
on the premises, •

DU BARRY CATERERS,

NOTICE is hereby igiven that License No. 
L 1877 has been issued to. the undersigned 
to sell wine & liquor fit retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 431 Ralph Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, ’ t6 be consumed off 
premises.

RUTH LIEBERMAN & 
, FRANCES SCHNEIDER 

Kingsboro Wine & Liquor Store

NOTICE is hereby given -that License No. 
RL 7776 has been issued to the undersigned! 
to sell beer, wine and liquor at retail 'under j 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control J 
Ixtw at 269 Norman Ave., -Borough' of, 
Brooklyn, County of Kings, to .be consumed, 
on the premises. ' ' •

GEORGE MARISAK
Trade Winds Bar & Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
JRL 7773 has been issued to ithe undersigned 
to sell beer, Wine and liquor at retail under į 
Section 107 oi 'the Alcoholic •Beveiage/čontrol j 
Law at 1083 Bergen Street, Borough -of 
Brooklyn, County of Kings, to bq consumed 
on the promises.

FINNIAN’S RESTAURANT. INC.

lietuviu Literatūros 
ir Maio Festivalis

help wanted—male
REIKALINGI VYRAI

BANKO VALYTOJAI 
iki 50 metų amžiaus 

Pradinė Alga 
$38 Į SAVAITĘ 

DIENOM AR NAKTIM 
DARBAS

5 DIENŲ SAVAITĖ 
Nuolatinis Darbas 

Apmokamos Vakacijos 
Nemokamai Medikalis Aprūpinimas 

ir chirurginės pašalpos. • 
Nemokamai Grupinė Apdrauda 

Kreipkitės 9 AM iki 3 PM 
3-čIOS LUBOS

41 BROAD ST., N. Y. C
(58)

Maskvoje
J Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

rys, pateikė trumpą lietuvių 
literatūros apžvalgą. “Mū
sų literatūra išėjo iš karo 
liepsnų sustiprėjusi ir su
brendusi,” sakė jis. “Socia
listinis darbas ir mūsų bro
lybė su kitomis tarybinė
mis tautomis sudaro įkvėpi
mą mūsų rašytojams.**

Poetai V. S. — Gira, V. 
Valsiūnienė, E. Mieželaitis, 
V. Mozūriūnas ir T. Tilvi- 
tis skaitė įspūdingus savo 
eilėraščius apie tautų drau
govę, tarybinį patrijotizmą 
ir savo šalies meilę. Verti
mus rusų kalbon perskaitė 
rusai poetai N. Tichonovas, 
P. Šubinas ir kiti. Tie eilė
raščiai ryškiai parodė, kaip 
tarybinės Lietuvos poezija 
išlaiko tautinį pobūdį ir ge
riausias savo tradicijas.

Po to sekė koncertas, ku
rio programoje dalyvavo A. 
Staškevičiūtė, J. Majek ir 
K. Gutauskas, Tarybinės 
Lietuvos garbės artistai. 
Valstybinis Lietuvos Liau
dies Ansamblis pateikė pla
čią ir įdomią programą lie
tuviškų dainų ir šokių, va
dovaujant I. Švedui, garbės 
menininkui.

Trečias lietuvių rašytojų 
ir artistų parengimas įvy
ko Lenino Kultūros Name. 
Čia atsilankė daug darbi
ninkų iš Trechgornyj fab
riko. Darbininkai šiltai 
sveikino svečius iš Lietu
vos ir su giliu dėmesiu klau
sėsi atidaromosios J. Baltu
šio kalbos apie literatinius 
darbus Liudo Giros, S. Ne
ries, A. Venclovo, V. Mo
zūriūno', L Lapašinsko ir 
kitų. Po prakalbų įvyko 
koncertas.

is hereby given that License No. 
undersigned

NOTICE
RL 3815 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.giw at 170 Norman Avcune, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on t)>c premises.

THOMAS J. JIONLON

NOTICE is hereby given that 
RL 6376 has .been issued to the 
to sell beer, wine and liquor ut 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control
Law at 31 Cumberland St., Borough pf 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNY COLLATZ' 
Tally-Ho Rest., Bar & Grill

License No,, 
undersigned 
retail under

NOTICE is, hereby given that License No. 
L 1490 hfis been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1601 Kings' Highway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

KINGSWAY LIQUOR STORE, INC.

INC.
hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

NOTICE is 
L 876 has 
to sell 
107 of 
at 382-384 — 6th St., Borough of Brooklyn. 
Count) of Kings, So be consumed off 
premises. /

ALEXANDER PETJ&R COUFOS 
La Touraine Wines & Liquors

wine 
the

the

License No. 
undersigned 

manufacture wipe under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

10 -

NOTICE is hereby given that 
DW 5. has been issued to the 
tc 
the Alcoholic Beverage 
Bush Terminal Bldg. No, 10 — 882 — 3rd 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the promises.

BERNARD-JULIAN, INC.
NOTICE is hereby given that License 
CTR

No.
has been issued to the undersigned 

to sell beer, .wine and liquor at retail under 
Sectipn 107 o. the Alcohpiic Beverage Control 
I^aw at 350 Flatbush Ave.. Ext., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

DU BARRY CATERERS, INC.

NOTICE is hereby given that License 
RW 180 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
107 of the Alcoholic 
at 112 
County 
premise

Jackson St., 
of Kings,

No.

at retail under Section 
Beverage Control ’Law 
Borough , of Brooklyn, 

to consumed on

GIUSEPPE ESPOSITO.

ths

hereby given that 
boon issued to the 
wino and liquor at

License No. 
undersigned 
retail Under

NOTH E is 
RL 857 has 
to sell beer, . ... 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 111 Nassau Avenue. 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

LUDWIG MANKĖ

Borough of 
be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 7748 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 10i of the Alcoholic Beverage Control
Law at 280 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
sn the premises.
LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS CLUB

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 97 has oeen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 55 Pierrcpont Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

P1ERREPONT HOTEL CORP.

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

RL 958 has 
to sell bcer„ 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law' at t168 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB, INC.

NOTICE is 
RL 826 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 517 Morgan Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONSTANTY SINKIEW1TCZ

hereby given that 
been issued to the 
wipe and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 5724 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
laiw at 430 Ridgewood Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises. x

& -L. RESTAURANT

License No. 
undersigned 
retail under

be consumed

J. CORP.

NOTICE 
RL .’1771

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

to '■’ell beer, wino and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2029 Pitkin Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
(•n the j

1029 Pitkin Avenue, 
(bounty of Kings, 

įremi ses.
FRANK SULENSKI

NOTICE L hereby given that License’ No. 
1^. 8326 has been issued to the undersigned 
1<» sell beer, wine and liquor at retail undo) 
Section lu7 pf the.Alcoholic Beverage Control 
Law at 411 Grant? Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ZELDAT. 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 
Law at 492 Grand Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
ori the premises. .

IGNAS SUTKUS 
Republic Bar & Grill

NOTICE is 
ilL 929 has 
Law at 32 
to sell beer. 
Section 107 of the 
Brooklyn, County 
on the premises.

PETER KAPISKAS

hereby given .that 
been 
Ten 
wine

License No. 
undersigned 
Borough of 
retail under

issued to the
Eyck Street, 
and liquor at
Alcoholic Beverage Control 
of Kings,’ to be consumed

NOTICE is 
RL 811 has 
to sell beer. 
Sect ioh 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijiw at 321 Devoe Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cm the incmises.

MIKE LEIPUS

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby givon that 
RL 3712 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 ol the Alcoholic Beverage Control
Law at 284 Scholes Street, Borough of 
Brooklyn, County cf Kings, to be consumed 
on th 3 premises.

CHARLES V1GUNAS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1096 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 oFthe Alcoholic Beverage Control 
Uw at 518 Grand Street,* Borough of 
Brook.yn. County of Kings, to be consuYned 
on the premises.

JOSEPH MOKOLA

NOTICE is hereby given that 
RL 3s 10 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law , at 328 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

1 ANTHONY ROGERS

License No. 
undersigned 
retail Under

NOTICE is hereby given that License No. 
-RL 6356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1*07 of the Alcoholic Beverage Control 
I^aw at 406 So. 3rd Stect, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to Ik- consumed 
o|i the premises.

WALTER AMBROSE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 53W has been issued to the undci-signed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Scction 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 38 Bogart (street. Borough of 
■Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOGART STREET TAVERN. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1095 has been issued to the underaigne-,’ 
to sell beer, wine and liquor Kt retail under 
Section I07xof the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

l4*w at 1 17 Thames Street. 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.
JOHN WIGNES & JOSEPH SHAJ’OLAS

License No. 
undersigned

NOTICE is hereby given that 
RL 976 has lx en issued t<> the 
to si-ll Ixer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw al 126- So. 
Brooklyn, County of 
on tho premises.

JOSEPH

5th Strbot, Borough of 
Kings, to be consumed

LUGAUSKAS

NOTICE is 
L 889 
to sell 
107 of 
at 142 
County
premises.

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

Alcoholic Beverage Control Law-
Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off the

has 
wine 
the 
Haveme.ver St., 
of

ROSE ZEIDEL

NOTICE is 
L 1035 bus 
to sell wine 
107 of the 
at 2919
County of Kings, 
premises.

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

Alcoholic
Fulton St.,

to

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

S. & J. KRESNER 
Warwick Wine & Liquor

NOTICE is hereby given that 
L 5662 has been issued to the

ths

Store

No.License 
undersigned 

to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the A’lcoholic Beverage Control Law 
nt 111 India St., borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumer! off the 
premises.
MORRIS SCHLAGER & GEORGE BACKOFF

NOTICE is hereby given that License No. 
has been issued to the- undersigned 
wine & liquor 
the Alcoholic 
— 7th Ave., 
of Kings, to

L 398 
to sell 
107 .of 
nt 322 
County
premises.

SCHACHER LIQ. STORE, INC.

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

NOTICE is 
L 5034 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage
at 396-396A Saratoga Ave.. 
Brooklyn, County of Kings, to 
off

the

Nd.hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail

the premises.
HAROLD fcODANOFF & 

į BERNARD BODANOFF
Saratoga Witie & Liquor Store

under Section
Control Law
Borough of

be consumed

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

Alcoholic Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 

the

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

NOTICE is 
L 504 1 has 
to sell 
107 of 
at 269 
County
premises.

RUDOLPH & MAX SCHLACHTER 
Rudy’s Wines & Liquors

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5327 has been issued to the undersigned 
to sell 
i07 of the Alcoholic 
at 655 
County
promises.

VINCENT S.

wine & liquor

Blake Ave., 
of Kings, to

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

ROSZKOWSKI

NOTICfc is hereby given that License No. 
L 1343 has been issued to the undersigned 
to. sell 
107 of 
at 106
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Kingston Ave., Borough of Brooklyn,

ALLAN E. ROSE

NOTICE is 
L 929 
to sell 
107 of 
at 659 
County
premises.

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

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

ADAM
Rogers Wino

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

HOWEY
& Liquor

License' No, 
undersigned

NOTICE- is hereby given that License No. 
L 1411 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
al 51 ■ 
County 
premises.

THE KENLEN CO., INC.

wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Bevtyage Control Law 
- Fourth Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumer! off

NOTICE is hereby given that 
RL 8077 has boon issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the 
Law at 
Brooklyn. County 
en the premisses.

MOR1LLON 
Stanley

License No. 
undersigned 
retail under 

. ...e Alcoholic Beverage Control
2026 Church Avenue, Borough of- 

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5681 'has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 148 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

FRANK DiCARA

and liquor at retąil under 
Alcoholic Beverage Control 
Fourth Ave., 
of Kings, to

Borough of 
be consumed

RESTAURANT. INC.
Smith Restaurant

Licence No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 6804 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
I.atv at 317 Chester Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOL ABRONS <fc H. COHEN 
Chester Cafe

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

Alcoholic Beverage Control Law

NOTICE is 
L 6001 has 
to sell wine 
107 of the
at 533 Eastern P’kway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GERALD SCHNEIDER 
Jerry’s Wine & -Liquor Store

NOTICE is
RL 915 has 
to sell laier,
Section 107 of the Alcoholic Bevel age Control 
Law at 474 Knickerbocker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the- premises.

1IEISSER SQUARE RESTAURANT, INC.
Schwabcn Hall

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

License No. 
undersigned 
retail under

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

SIMPSON’S RESTAURANT, .INC, 
The Brass Rail

REIKALINGAS 
SUPERINTENDENT 
Nuolat. Gera alga. 

CENTRAL HUDSON 
GAS & ELECTRIC CORP. 

NEWBURGH, N. Y.
(67)

NOTICE is 
L 5160 has 
to sell wine 
lOj of the

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

Alcoholic Beverage Control Law 
at 3713 Flatlands Ave., Borough,of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GEORGE SIEGEL 
George’s Liquor Store

License 
undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 3007.9 - 
Brooklyn. County 
on

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 

Boardwalk, Borough of 
■of Kings, to be consumed

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is 
L 1695 has 
to sell wine

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

107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 3006 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of 'Kings, to be consumed off the 
premises.

EItEANOB GAVRIN 
Gavrin Liquor Store

NOTICE is hereby gi\*en that License No. 
L 5168 has bee-i issued to the undersigned 
to sell wihe & liquor at retail .under Section 
107 of the Alcoholic Beverage -Control Law 
at 97 S. Portland Ave.. Bq rough -of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .. 6

FRED WEISS
Fred’s Liquor Store

NOTICE is 
L 16()7 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic
tit 3220 Tilden Ave., 
County of Kings, to 
promises.

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

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JAMES CRAWFORD

NOTICE is hereby given that License No. 
LL 10 has been issued to.,t)ie undersigned 
to sell wine & liquor at'^wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 20 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CONTINENTAL DISTILLING SALES 
COMPANY

. f

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

NOTICE is 
L 5057 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic
nt 864-6 Monroe St.. 
County of Kings, to 
premises.

BUSI(W ICK-MONROE

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

LIQUOR CORP

the premises.
ANTON J. HOFFMAN

Reilley’s Cabaret & Restaurant

NOTICE iP. hereby given that 
RL 2924 has been issued, to the 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 2924-26 
Brooklyn, County 
on the premises.
HENRY WILTON & FRANK A. GALVIN 

Nostrand Grill

License No. 
undersigned 
retail underand liquor at

Alcoholic Beverage Control
Avenue S, Borough of 

of Kings, toz be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

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 
BrookMi, 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 3638 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Tiaw at 1502 Cortelyou Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAZEL E. CRAWLEY ADM. 
Hazel E. Crawley

MOTERIŠKĖ
Pilnam prižiūrėjimui 3’/; m. am

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

LUDLOW 3-7577

MERGINOS, DIETOS VIRTUVĖJE

NOTICE 
L 827 
to sell 
107 of 
at 33’ 
County
premises.

that license No.is -hereby- given .
hat: been issued to the undersigned 
wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law

— E. 3rd St.,
of Kings, to

Borough of Brooklyn 
be consumed off

BERL
Sam

SAM
Beri Wines & Liquors

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& liquor

Alcoholic

NOTICE is 
L 586 has 
to sell, wine 
107 of the
at 59 Belmont Ave., 
Count: 
premises.
MORRIS D. JUPITER 

Belmont Wines &

of Kings, to

at retai) under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 

consumed off thobo

ti JACK ROTH 
Liquors Co.

NOTICE is hereby ■ given that 
L 5800 has been issued to the 
to sell wine & M<<uot nt retail under Section 
107 ’of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2929 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kirigs, to be consumed off the 
premises.

THOMAS CIACCIO 
Reliable Liquor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5718 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 480 
County
premises.

RENARD I. SANDERS 
Bay Shore Wine & Liquor

wine & liquor at retail under Section 
the

Of

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1131 has been issued to the undersigned' 
to ‘tell wino &• liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3614 Quentin Rd., Borough of Brooklyn, 
CountV of Kings, to be consumed off 
premises, 

HYMAN & IRVING BIERMAN 
Quentin Wines & Liquors

the

NOTICE is hereby given that License 
L 52 14 has been issi 
to sell wine & liquor 
107 of the Alcoholic 
at 46 Wyckbff St.. 
County of Kings,' to 
premises.

ANTHONY 
Aiello’s Wine & Liquor

No. 
bed to the undersigned 

1 at retail uncjer tSection 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

A. AIELLO

NOTICE is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Bay Ridge Ave.. Borough of B’klyn, 
of Kings, to be consumed off the

I. 861 
to sell 
107 of 

«t 123 
County
premises. '

HENRY PETZINGER

No.

hereby given that License 
been issued (o the undersigned 
& liquor at retail under St-ction 
Alcoholic Beverage Control Law

NOTICE is
has

wine
the
Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings,1 to be consumed off

‘.O sell 
107 of 
nt 416 
County
premises.

SAUL S. WAXMAN 
Abbey Wine & Liquors

NOTICE is
L 5201 has

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5570 has been issued to the undersigned 
to sell wine Ac liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1120B Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PAUL P. I.AZAR 
Montauk Wine & Liquor

hereby given that License 
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.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
wirte & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Lincoln Place, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

to sell 
107 of 
at 569 
County 
premises.

FRANK B. MALAMO 4

the

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

Alcoholic Beverage Control Law

I 
tc sell 
107 of 
nt* 248 
County 
premises. *

JESSE & SAMUEL ABRAMS 
Livonia Liquor Center

NOTICE is 
5889 has 

wine 
the
Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

NOTICE is 
L 5022

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

Alcoholic Beverage Control Law

has
wine
the
Saratoga Ave., Borough of Brooklyn

107 of 
at 791 
County of Kings, to be contfumcd off - the 
premises.

RALPH itEVY

is hereby given that 
has been issued to the

License No.
Undersigned 
retail under

AARON BA1M 
Aaron Bain: Wine & Liquor

NOTICE is hereby given that License 
RL 795 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 384 Broadway & 821 Division Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
* HARRY GRAFF

Kingsley Bat- & Grill
NOTICE is hereby g?vcn that 
RL 1030 has been issued' to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Bcycragc Control 
Law at 281 Noslrand Avenue,' Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. •

CLIFTON BAR & GRILL. INC.

License 
undersigned 
retail under

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

NOTICE 
RL 4714 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 ot the Alcoholic Beverage Control
Law at 567 Wilson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises

PAUL HESSE

NOTICE is
RL 969 has
*o soil beer.
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 171 Wyckoff Avenue, Borough of 

' Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ALBERT OSTERMAN & GEORGE ENGEL

Wyckoff Inn '

NOTICE is hereby giveti that License No. 
RL 7760 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, yyinc and liquor at retail under 
Section 107 of. the Aicbhollc Beverage Control 
Law at 254 ))riggs Avenue, 
Brooklyn, County of 
on the premises, 

FRANK 
Warsaw

Borough of
Kings, to be consumed

V. MACIEJ
Bar & Grill

iki 4
valgis,
Brooklyn,

DICKENS 6-9000

7 A. M.
Gera alga, 
El Hospital,

P. M.
vakaeijos.

Miss SaslawHeth

(57)

License No. 
undersigned 
retail under

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

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 promises.

EUGENE 
Exec, of Est.

Kinus, to be consumed

F. NALLY, 
Thomas J. Nally 

Nally’s Bar & Grill '

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1237 has been issuerl to the undersigned 
to sell beer, wine and 1/quor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2702 Mermaid Avenue, Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.
SOL MEYER & CHARLES

Mitchel’s Bar

he consumed

SCHWARTZ

NOTICE .is hereby given that 
RL 2405 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 ol the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed

Law at 43 South 10th St., 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premise:'.

BRUNO MINĖT

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

Worcester. Mass
SERGA

NOTICE is. hereby given that 
RL 1068 has boon issued to the 
to sell beer, wipe and Ihiuor at 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Control
Law nt 4.96 Fifth A\x?nuc, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to lx- 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, Avine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at i>802-4 18th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS GROTTOLA

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that. 
RL 6374 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 1('7 of the Alcoholic BeOcrage Control
Law at 7102 Ft. Hamilton P’kway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ARTHUR KING

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3813 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2957! 1-ullon Street. Borojigh of 
Brooklyn, -County of Kings, »to be consumed 
on the premises.

JAMES & MATILDA 
Kcrnocahn’s Bar

KERNOCHAN
& Grill

that License No. 
undersigned

NOTICE is hereby given 
RL 8676 has been issue?! Io . the 
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 lyings? to be consumed 
on the premises.

388 DeKAI B AVE. REST.. INC. 
Johfiny’s Bar & Restaurant

No.NOTICE is hereby given that License 
RL -6352 has been issued - to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 167 >f the Alcoholic Beverage Control 
Law at 380 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings,' to be consumed 
en the premises.

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

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

the Alcoholic Beverage Control Law
Wilson Ave., 
of Kings,! to

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

H AI TE L &

NOTICE is 
L 5777 has 
(o sell 
107 of 
at 103 
County
premises.

MOSES ’ R.
GEORGE M. FEINGOLD 

Lamona Wine & Liquor Co.

NOTICE įs hereby given that License No.
RL 773 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed

been issued to the 
wine and liquor at

undersigned 
retail under

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

B HAUGER

License No.NOTICE is hereby given that
RL 6127 has been issued to the undersigned 
to se.ll beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 yf the Alcoholic Beverage Control 
Law al 4421 New Utrecht Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VITO GIANNINI

License No. 
undersigned 
retail under

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

GAGE & TOLLNER, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL' 6144 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 81-01 ' Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HEINZ DU ROW 
Durow’s Rt-hluUMul, luc.

Frances Virbašienė vėl iš
vyko į ligoninę. Pereitą rude
ni auto nelaimėje drg. Vir- 
bašienę sunkiai sužeidė, po 
tos nelaimės jai teko sunkiai 
kovoti už gyvybę. Ji ligoni
nėje išbuvo kelis mėnesius.

Parvyko namo, bet sveikata 
pažeista ir jai vėl reikėjo vyk
ti j ligoninę ir pasiduoti ope
racijai. Ji randasi šv. Vin
cento ligoninėje, lankymo va
landos nuo 2 iki 4 po pietų, ir 
nuo
kiu jai kuogreičiausiai ir pil
nai

Ernest Weir, Nacionalės 
Plieno Korporacijos pirminin
kas, teigia, jog ^farshallo pla 
nas neturės pasisekimo, ųes vi
sų žmonių jis negali papirkti.

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 10 
d. kovo, 408 Court St., 8 v. v. Na
riai malonėkite susirinkti, turėsime 
svarbių reikalų aptarti. — B. M.

(56-57)

J. J. Kaškiaučius, M. D

7 iki 9 vai. vakare. Lin-

580 Summer Avenue,
Y * Newark 4, N. J.J HUmboldt 2-7964

susveikti. S. J. S

Vieškelių taisymui šioje 
šalyje pernai buvo išleista 
beveik antra tiek daugiau, 
kaip 1940 metais.

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

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

padarau

krajavus 
su ame-

JONAS STOKES .
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLemnore 5-6191
ir Stone Ave., prie

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St 
Brooklyn. N. Y

• •1 Egzaminuojant Akis, ■
Į Rašome Receptus i
i Darome ir Pritaikome Akinius į

i Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 ,,
-a— I.u CU 4^. dj. Ul —• UU • UU ***• U4 *-*• Mb bJ •—— U •

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovųIš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei part. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. x ,

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. •

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokią valgią

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. 1
Tel. EVergreen 4*9612

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyn©

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

5 pud.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirinad., Kovo 8,



Suimta 10 Asmenų, 
Kaltinamų Plėšikavime

• Policijai pavyko suimti de
šimt asmenų, —- visi jauni vy
rai, — kaltinamų apiplėšime 
Railway Express Agency.

Vienu tik sykiu šitiems vy
rams pavyko išplėšti daiktų- 
prekių vertės $30,000.

Sakoma, iš viso jie bus iš
plėšę apie už vienų milijoną 
dolerių visokių daiktų.

Du iš suimtųjų neišleidžiami 
po jokia belą; kiti astuoni pa
dėti nuo $5,000 ligi $20,000 
belos.

Visa tai atlikta viename 
Bronxo teismabučių.

Wallace įspėja
Aną dieną Henry Wallace 

pareiškė: toki įvykiai, toki 
kriziai, koki įvyko neseniai 
Čechoslovakijoje, įvyks ir ki
tose šalyse, kol Amerika rems 
reakcininkus kituose k raštu o- 
se ir iki tarp Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos nebus prieita 
prie susitarimo pagrindiniais 
pasaulį liečiančiais klausi- ' 
mais.

Wm. Z. Foster Išvyko 
[ Puerto Rico

Jungtinių Valstijų Komu n is-1 
tų Raitijos pirmininkas praė
jusį ketvirtadienį laivu “Bron- 
qtien” išvyko į Puerto Rico.

Jis ten bus keturias dienas. 
Kovo 10 d. Fosteris sakys 
kalbą puertorikiečiams, be to, 
jis susipažins su jų gyvenimu.

Prieš išvyksiant, Wm. Z. 
Foster ragino Amerikos žmo
nes kovoti už išlaisvinimą ba
daujančiųjų keturių politinių 
kalinių, suimtų Tom Clarko 
įsakymu ir laikomų, nelaisvėje 
be jokio reikalo.

Fosteris sako: tokis žygis 
laužo pagrindinius Amerikos I 
konstitucijos dėsnius .

Gaus $72,500 už 
Sužeidimą Lėktuve
’ Samuel Schwartz ir jo žmo

na Jane patraukė Pennsylva
nia Central Airline, Inc., 
(Lėktuvų Kompaniją) teis
man, reikalaudami $100,000 
už sužeidimą lekiant orlaiviu.

(Tai buvo 1946 m.
ši porelė buvo tik ką susi

tuokusi ir pasileido lėktuvu 
medaus mėnesiui praleisti pie
tinėse valstijose. Kai jų lėk
tuvas pasiekė Birmingham, 
Alabamoje, aerodromą, nusi
leidžiant įvyko nelaimė: 2 pa- 
sažieriai buvo užmušti, ojiedu 
sužeisti. Pats Samuel Schwartz 
buvo sužeistas tiek, kad jo' 
kojos tapo suparalyžiuotos.

Teisėjas L. J. Corcdran pri-' 
teisė: kompanija privalo atly
ginti Schwartzui $70,000, o i 
jo žmonai—$2,500.

Abu Schwartzai gyvena 
Bronxe.

Dick Powell ir Signe Hasso scenoje iš filmos “To the
Ends of the Earth.” Rodo Rivoli Teatre, Broadway

ir 47th St., New Yorke,

10,000 Demonstravo, Reikalaudami 
Išlaisvinti Politinius Kalinius

Praėjusį ketvirtadienį, va
kare, ties Department of Just- 

į ice Bildingu, New Yorke (70 
Columbus Ave.), susirinko 

'apie 10,000 žmonių minia rei
kalauti išlaisvinti badaujan
čius politinius kalinius: Ger
hart Eislerį, John Williamso- 

' na, Charles Doyle ir Fcrdi- 
I n an d Smithą. ,

Demonstrantai nešė iškabąs 
'su užrašais:

“Atidarykite Duris; išleiski- 
te tuos keturis”;

“Out on Bail, Not in Jail!;” 
“Darbininkai Kovoja už Ci

vilines Teises,” ir kt.
Sakė kalbas: Robert Thomp

son, komunistų vadas; Joseph 
Cadden, Civil Rights Kongre
so atstovas, ir kt.

Visi kalbėtojai pabrėžė tą 
faktą, jog keturi kaliniai, pa
siryždami skelbti bado strei

Atsilankius Generaliniame TSRS Konsulate
Labai atsitiktinai, lygiai 

kaip 10 vai. iš ryto, prisiar
tinau prie triaukščio mūrinio 
pastato* Nr. 7 E. 61-st St., New 
Yorke, arti prie 5th Ave. ir 
Central Parko. Ant didelių 
geležiniuose rėmuose stiklinių 
(Jurų iškaboje pažymėta kon
sulato darbo dienos ir valan
dos. Pirmadienį nuo 10 vai. 
ryto iki 5 vai. po pietų. Pa
sitaikė, kaip tik pats pirmas 
turėjau progą paaiškinti savo 
atsilankymo reikalą. Sužino
jau, jog konsulate dirba lie
tuvis. Turėjau progos visą 
valandą laiko pasižvalgyti to
je didelės svarbos „įstaigoje 
dirbančiųjų užsilaikymą, su
teikiant visokeriopus patari
mus ir patarnavimą atsilan
kiusiems. Įžanginio erdvaus 
kambario grindys išklotos sto
ru kilimu, ant sienų iškabin
ti Lenino ir Stalino atvaizdai. 
Kairėje pusėje didelis stalas, 
gausiai apdėliotas TSRS am
basados Washington, D. C., 
informacijinio buletino leidy
klos anglų kalba literatūra, 
plačiai informuojančia Tary
bų Sąjungos užsienio politikos 
klausimais ir apie vidaus eko
nominį ir kultūrinį žmonių 
gyvenimą. Literatūros atsi
lankiusieji, jei nori, gali pa
siimti nemokamai. Toliau, 
dešinėje, kampe nedidelis sta
liukas, prie kurio sėdi budrių 
akių informacijų teikėjas. Jis, 
sužinojęs atėjusiųjų reikalą, 
kuoveikiausiai telefonu per
duoda žinią atitinkamam de- 
partmentui dėl priėmimo ir 
reikalų atlikimo. Tokioj mil
žiniškoj vieno 6-tadalio pasau
lio šalies įstaigoj, kuri atsto
vauja daug respublikų su 
daugybe skirtingų kalbų žmo
nių reikalus, pereina daug 
žmonių su įvairiais reikalais.

Kilo mintis, ar pavyks pa
žinti savo tautietį lietuvį ta
me mišriame įvairiu tautu 
žmonių būryje, kurie su ma
žomis pertraukomis vieni įei

ką, parode Amerikos , žmo
nėms, kaip jiems brangi mu
su krašto žmonių laisvė. Juk 
jie kovoja ne tik dėl savo 
išlaisvinimo; jie badauja tam, 
kad apginti pagrindines Ame
rikos žmonių teises, įrašytas į 
Konstituciją, kurią p. Clarkas 
laužo.

Tarp demonstrantų matėsi 
Eisi orio žmona, taipgi Willi- 
amsono 10 metų amžiaus sū
nus, Robertas. Nepaisydamas 
šalčio, pastarasis nešiojo iška
bą : “I want my dad” (Aš no
riu savo tėvelio).

Demonstrantai pasiuntė pa
reiškimą Tom Clarkui, taipgi 
sveikinimo telegramą ketu
riems ’ badaujantiems kali
niams. $

Tai buvo ryžtinga demons
tracija ir.josios tartas kolekty
vus žodis nuaidėjo per visą 
kraštą.

na, kiti išeina, lyg bitės prie 
avilio.

Pašmaukšt pro duris ne
aukštas, kresno ūgio, mitraus 
žvilgsnio, dar jaunas metuo
se, nepaslepiančiai lietuviško 
veido inteligentiškas žmogus. 
Nė kiek neabejojančiai pama
niau, kad tai tas asmuo, kurio 
laukiu.

Tikrai taip ir buyo.

Iš pirmo kambario susiėmė 
pundą lietuviškų laikraščių ir 
plačiais laiptais užėjo viršun 
į sekretoriato departmentą. 
Ne po ilgo, aiškia lietuviška 
tarme, likau iššauktas į sekre
toriato kambarį, kuriame dar
bavosi prie savo užsiėmimo 4 
moterys ir 2 vyrai. Pasikal
bėjome platokai apie kai ku
riuos reikalus ir apie kelia
vimą į Lietuvą.

Pakol kas, dar negalima į 
Lietuvą važiuoti, bet jau yra 
rengiamasi Lietuvoje ir visoje 
Tarybų Sąjungoje prie priė
mimo iš užsienio atkeliaujan
čių turistų ir kitokių svečių. 
Gal ne po ilgo bus galima 
aplankyti mūsų gimtinę, lais
vąją Lietuvą.

Atsilankęs į darbo žmonių 
valstybės Įstaigą, gauni jaukų 
pasitenkinimą; t jautiesi esąs 
daugybės tautų didelės drau
gystės Įstaigoje, kurioje nėra 
aristokratiško pasipūtimo, ne
reikalinga ten nieko nusižemi
nančiai maldauti ar tūpčioti. 
Į kur tik pažvelgi, ten links
mi, besišypsą veidai, jauki 
nuotaika, mandagus patarna
vimas.

Lietuvis darbuotojas vartoja 
labai gražią, nedarkytą lietu
vių kalBą, simpatingai ir man
dagiai suteikia visokeriopas 
žinias, kas liečia Tarybų Lie
tuvą ir kitokias. I. U.

MIRĖ SENAS ČIUŽINĖTOJAS

Praėjusią savaitę New
Yorke mirė Oscar Richard, 92 
metų amžiaus. Jis buvo eks
pertas ant ledo čiužinėtojas. 
Kadaise buvo čiužinėtojų 
čampionas Amerikoje ir Eu
ropoje.

Kazimieras Janulis,* 60 m. 
amžiaus, gyvenęs 501 Ridge
wood Ave., Brooklyne, mirė 
kovo 4 d. Kūnas pašarvotas 
grab. F. W. Shalins-šalinsko 
koplyčioje, 8402 Jamaica 
Ave., Woodhavene. Laidotu
vės įvyks kovo 8 d., Šv. Jo
no kapinėse. Velionis paliko 
nuliūdime žmoną Rozaliją, 
tris dukteris — Nelę, Teresę 
ir Mildred.

Laidotuvių apeigomis rūpi- 
nasi grab. F. W. Šulinskas.

Konšt. Menkeliūnaites 
Koncertas Brooklyne

Atvykusioj! iš Italijos Kons
tancija Menkeliūnaitė pirmu 
kariu dainuos Brooklyne ko
vo (March) 19-tą, Schwaben 
Hali, 4 7 4 Knickerbocker 
Ave. Konstancijai koncertą 
ruošia A ido , Choraą ir LMS 
111 Apskrities komisija.

Prašome visų organizacijų 
nerengti tą dieną parengimų 
ii* kviečiame visus dalyvauti 
šiame gražiame koncerte.

Rengėjai.

Kas Yra “Pergalė”?
Nekartą mūsiškėje spaudoje 

skaitėme ilgus Lietuvoj su
čiuptų fašistinių banditų teis
mų eigos aprašymus. Skaitė
me, kaip tose bylose buvo iš
keltos, pačių banditų prisipa
žinimais, jų kriminalystės. Už 
tarybinės santvarkos Įvedimą 
valdžiai keršyt jie buvo bejė
giai; todėl jie keršijo pavie
niams valstiečiams, — keršijo 
už pritarimą naujajai san
tvarkai, už priėmimą jiem 
valdžios duoto žemės sklype
lio: nakties metu užpuldavo 
naujakurių namus, šeimas iš
žudydavo, ką galėdavo, pasi
imdavo, o bakūžes padegdavo. 
Nepasigailėdavo nė mažų vai
kų. Į tuos teismus susirink
davo valstiečių minios, kerštu 
degdavo žiūrėdami į sučiuptus 
jų skerdikus, reikalaudavo 
atitinkamos jiems, bausmės ir 
e n tu z i asti n gai s ve i k i n d a v o
teisipų sprendimus.

Tokius gaištančio išnaudo
tojų luomo budelius “Perga
lės” 2-jame veiksme pavaiz 
duoja tas pats anądien minė
tasis naciams parsidavėlis Be
ilis, dabar jau Lietuvą už
puolusių hitlerininkų pakel
tasis išdavikiškos policijos 
ir aktyvistų vadu. Jis suima ir 
naciams atiduoda nei savo 
tarybiniai nusiteikusi brolį 
Leoną. Tarybiniai partizanai, 
naujakurio Petro Vozbuto va
dovaujami, tačiau, arešto na
mą užpuolę, Leoną išlaisvina. 
Dėl to Benis keršija nauj/aku- 
riams ir grūmoja net savo tė
vui Rokui, Jis dabar tik sa- f
vo pareigas einąs ir jam nesą 
“nei brolių, nei seserų, nei 
tėvų”... Atvažiuoja Benio 
vežimai su grobių. Tėvas Ro
kas pastoja kelią ir neleidžia 
nešt grobio į savo namus. 
“Tik per mano lavoną!” — 
pareiškia Rokas savo parsida
vėliui sūnui.

“Pergalę” pastatyt ruošia 
Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatras, balandžio 11, Labor 
Lyceum salėj. Pergalietis.

lAdam V. Walmus, D.D.s!
| DAKTARAS-DENTISTAS |

I
-. . i. ^4
VALANDOS:

| 9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M. j
Išskiriant trečiadienį 

ir sekmadienį. §

p 650—5th Avė., kamp. 19 St.i
j BROOKLYN, N. Y. į

Tel. SOuth 8-5569

GERI PIETuSlI
z

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos, 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

į---------------- _---- J------------ a

ii * fi v«Nori Gražinti
Bedloe s Salukę

Tūli kongresmanai reikalau
ja, kad būtų paskirta pusan
tro milijono dolerių pagerinti, 
pagražinti Bodloc’s salukei, 
ant kurios stovi Laisvės Sta
tula (Statue of Liberty).

Kongresmanai šitaip argu
mentuoja: Į tą salukę kas
dien vyksta daugybė žmonių 
aplankyti Laisvės Statulą. Jie 
moka už tai pinigus—įžangą. 
Bet nuvykę ten, mato, kad vi
sur viskas apleista, nėra ten 
.jokio malonumo. Jei būtų 
įvezdinta pusantro milijono 
dolerių salos pagražinimui — 
kitokis vaizdas būtų.

Nežinia, ką tuo reikalu kon
gresas nutars.

BUVO ŠALTA
Keletas praėjusios savaitės 

dienų New Yorke buvo labai 
šaltų. Gerai tik tai, kad ne
buvo sniego.

Bendrai, šia žiema niujor
kiečiai yra labai nepasitenki
nę.

Kovo 10 d., 8 v. v) Lietuvių Ne- 
prigulmingo Klubo Name, 239 Front 
St., įvyks LDS 46 kp. susirinkimas. 
Visi nariai būkite. — Valdyba.

(56-57)

21 d. vasario (Feb. 21st) Juozas 
Lazauskas, 62 m. amžiaus, gyve
nantis 190 Hull St., Brooklyn, N. Y., ' 
išėjo į darbą ir dar iki šiol nesugrį- 1 
žo. Jei kas apie jį ką girdėjote, ma-; 
lonėkite pranešti Mrs. Sophie į 
Waluk, 190 Hull St., Brooklyn, N. Y. I

C. BROOKLYN, N. Y.

RONALD COLMAN 
filmos “A Double Life” pir
minėje rolėje. Rodoma Ra

dio City Music Hall, Rock
efeller Center.

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.

F. W. Shalins
. (SHAL1NSKAS)

Funeral Home
%

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway t
WOODHAVEN^ N.Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

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

•

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST. 

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8983.

Ragina Tnimana 
Taisytis, o jei Ne!...

Now Yorko valstijos demo- į Lordas Beaverbrook’as, An- 
kratų partijos lyderis Fitzpa-1 glijes laikraščių magnatas, 
trick viešai pareiškė, jog pre-1 grįždamas Londonan pareiškė 

prakiš'New Yorko spaudos korespon- 
jei i dontams, jog pasaulinio karo 

greit nebus.
I Beaverbrook’as grįžo iš Bor- 

į mudos, kur jis atostogavo. Jis 
Queen Ma-

zidentas Trumanas 
)»rezidcntinius rinkimus, 
.jis “nepasitaisys.”.

Wallace yra “tikrasis Truma- 
siiui' pavojus.” Jei Trumanas 
norįs kovoti' prieš Wallacc’a, 
tai jis privalo priimti kai ku- 1 
riuos Wallace’o programos' 
punktus, — pavyzdžiui, Pales-; 
tinos reikalu.

HZ
Trumanas, sako šis demo-; 

kratų lyderis, privalo stoti 
Palestinos padalinimą — 
žydų valstybės Įsteigimą.

tai 
tikrai

Jei jis to nepadarys, 
New Yorko valstiją 
prakiš. Gi New Yorko vals
tija yra pati svarbiausia, — 
didžiausia ir Įtakingiausia 
Amerikoje — su 47 rinkikais.

DINGO BE ŽINIOS 
JUOZAS LAZAUSKAS

Susirinkimas

TONY’S

9

UP-TO.DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI | Penktadieniais uždaryta.

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL

BROOKLYN, N. Y

Tol. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

4* • •

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

4.

įvairybė kostn- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbimo,

Graži 
miškų 
nelėm 
American

. Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

ROBERT LIPTON
• Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Pirmad., Kovo 8, 1948

į Beaverbrook Sako: 
Karo Greit Nebus

iy” laivu.

Ofisas Imigrantams Padėti

Puerto Rico atidarė speciali 
ofisą (1881 Broadway, New 
Yorke), iš kurio bus teikiami 
visokį patarimai puertorikie
čiams, dideliais skaičiais at
vykstantiems į New Y orką gy
venti.
*—1
i BROOKLYN

■LABOR LYCEUM
Į DARBININKŲ ĮSTAIGA
• Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-•
■ kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 1 

Puikus steičius su naujausiais
| • įtaisymais.
Į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos.
* 949-959 Willoughby Ave. ‘
? Tel STagg 2-8842 ?

*

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
: Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

a

L

M
ira

ra
iiE

DANTŲ GYDYTOJAS j

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 

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

9—12 ryteValandos:

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

Lady’s BULOVĄ . , . modem 
beauty *» every trim line . . .

Now is the time to choose the perfect gift 
...» Parker “51” pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50

i • /

A




