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Nevyksta mūsų kaiminkai 
Vienybei SLA prezidentų rin- 
mais. >

Kadaise vienybiečiai siūlė 
kandidatu prezidento vietai 
adv. Laukaitį. Per metų eilę 
jie už tą vyrą agitavo, ji vi
saip populiarindami.

Kai Laukaitis <buvo, paga-. 
liau, SLA prezidentu išrink
tas, jis pamate, kad jam bus 
kur kas “praktiškiau” vieny- 
biečių neklausyti.

Laukaitis — neblogas politi
nis akrobatas.
, Tuojau jis- persivertė kū-i 
liais ir pradėjo tarnauti Gri
gaičiui ir šimučiui; vienybie- 
eius jis dezertyravo, tarytum 
sakydamas jiems: dėl to, kad 
jūs už mane susirietę agita
vote, dabar. . . papūskit man!

šiuo metu SLA nariai ir 
renka pildomąją tarybą.

Ką daro Vienybė?
P-na§ Tysliava siūlo SLA 

nariams balsuoti už advokatą 
Olį; Laukaitis jau nekošer.

Laukaitį, tačiau, remia ofi
ciali mašina. Paskleista tūks
tančiai lapeliu, visaip Laukai
tį garbinančių.

Principe abu tiedu advoka
tai sutinka, tik “taktikoje” jie
du skiriasi.

Todėl progresyviai SLA na-, 
riai prezidento vietai stato B, 
F. Kubilių, sakydami: SLA 
pildomoji taryba reikalinga 
griežtų pakaitų ir jos privalo 
būti padarytos šiemet.

Pakaitos įvyks tik tuomet, 
jei SLA nariai balsuos už pro
gresyvių kandidatų sąrašą.

LDS šiemet taipgi rinks re
ferendumu savo Centro Val
dybą. O seimas įvyks liepos 
mėnesį, Clevelande.

Prasideda prieš-seiminės dis
kusijos. Jau kai kurie SLA 
nariai ir vėl siūlo Susivieni
jimo vardą pakeisti.

Jonas Ormanas šitų žodžių 
rašytojui štai, kokią naujieną 
pasakė:

—Jaunimo- veikėjas Al Kas
paras rašo iš Los Angeles, jog 
kovo mėn. 7 d. įvyko to mies
to LDS jaunimo kuopos na
rių mitingas, kuriame daly
vavo 70 žmonių. Kuopon Įsto
jo 17-ka naujų narių. Dr. 
Grašska, kuris yra kuopos na
rys, per visą popietį dirbo, 
egzaminuodamas naujus ap- 

’likantus. *
Ormanas pastebi:
—Jeigu tai galima padaryti 

Los Angeles mieste, tai kodėl 
negalima kitur?

Pasakyta daug tiesos!

Pasirodo, jog Los Angeles 
miesto LDS jaunimas dirba. 
O kai dirba, tai yra geras ir 
LDS vardas ir viskas: aplikan- 
tų gauna daugiau, negu kuri 
kita UIS jaunimo kuopa.

Vasario mėnesį Brooklyne 
įvyko didžiulis Laisvės bava
ras. Jame dalyvavo daug jau
nimo, — katalikiško, nepar
tinio jaunimo, — Jaugiau, ne
gu kada nors.

Bet aš nemačiau nei vieno 
brooklyniškio LDS veikėjo, 
kuris būtu pabandęs tą jauni
mą įtraukti i savo Susivieni
jimo gretas. Tūli veikėjai nei 
nosies neįkišo bazaran.

Nei jaunimas, neigi seni
mas savaime nesugūžės i mū
sų organizacijas.

LDS darbuotojai 
mokėti su žmonėmis 
žinti ir nesidrovėti 
juos į Susivienijimą.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 _
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JUNGTINES VALSTIJOS 
GAIVINA VOKIEČIU 
KARINE PRAMONĘ
Karinis Amerikomj Gubernatorius Vokietijai, Gen. L Clay, 
Liepė Sustabdyt Vokiečiu Trusty Ardymą į Dalis

Berlin. — Karinis Ame
rikos gubernatorius Vo
kietijai, generolas Lųcius 
D. Clay kovo 12 d. uždrau
dė ardyti vokiečių fabri
kantų monopolijas, nami
nius ir tarptautinius trus- 
tus į atskiras kompanijas. 
(Taigi amerikonai visiškai 
pakeitė Potsdamo konfe
rencijos nutarimą išsklaidy
ti tuos trustus į 'paskiras, 
savistovias kompanijas.)

Gen. Clay sustabdė vokie
čių trustų ardymą tokiu su
metimu, kad trustai gali 
sparčiau išvystyti plieno ir 
kitų sunkiųjų pramonių ga
mybą atspirčiai prieš So
vietų Sąjungą.

Pasinaudojant tuo ameri
kiniu įsakymu, vėl pradėjo 
veikti fabrikai Kugellage- 
rio, Henscheliu kariniu ma- 7 V v
šinų, tankų ir kitos karinės 
pramonės.

Generolo Clay’o patvar
kymas dar neva nestabdo 
didžiojo vokiečių tarptauti
nio chemikalų trusto Far
benindustrie. Bet vienas a- 
merikonas valdininkas tvir
tino, kad Farbenindustrie

MacArthur Leisiąs Japonm 
Spausdint žinias Apie Jo 

Kandidatūrą
Tokio. — Generolas Mac- 

Arthur, Amerikos koman- 
dierius Japonijai, iki šiol 
buvo uždraudęs spausdinti 
japonų laikraščiuose ame
rikines žinias, kritikuojan
čias MacArthuro kandida
tūrą į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Dabar jis jau 
nuėmė cenzūrą nuo tokių 
žinių, v

Washington. — Turkijos 
valdžia pranešė, kad ji da
bar pageidauja karines, o 
ne ūkines paramos iš Jungt. 
Valstijų.

privalo 
susipa- 

įt raukti

čechoslovakijos parlamen
tas vienbalsiai užgyrė naujo
sios vyriausybės programą. .

Ką gi ši programa apima?
Bus pravesta žemės refor

ma; mažažemiai ir bežemiai 
gaus žemės; bus sunacijonali- 
zuota pramonė — kiekviena

būk jie 
suardyt pasaulio 
ir reikalavo, kad

dirbtuvė, kurioje dirba virs 50 
darbininkų, pereis valstybės 
žinion; smulkiems biznie
riams bus sumažinti taksai už 
pajamas; darbininkams bus 
pagerintos darbo sąlygos ir 
pakeltos algos.

Aišku, kodėl Wall strytas 
smala spjaudo ant naujosios 
Čechoslovakijos!

A WASHINGTONAS REMIA 
5 ŠALIŲ SANTARVĘ 
PRIEŠ SOVIETUS
Reikalaujama, Kad Amerika Karinėmis Jėgomis Užkirsti} 
Kelią Komunistiniam Judėjimui Vakarinėje Europoje

sudėtinių kompanijų vadai 
amerikinėje ir angliškoje 
Vokietijos dalyse palaiko 
ryšius ir neužilgo bus leis
ta tam trustui viešai atsi
kurti ir vėl plačiai veikti. 
Farbenindustrie, be kitko, 
gamino karinius sprogimus.

Washington. — Preziden
tas Trumanas ir jo kabine
to nariai (valdžios depart- 
mentų sekretoriai) kovo 12 
d. užgyrė penkių vakarinės 
Europos kraštų sutartį 
prieš' komunizmą ir prieš 
Sovietų Sąjungą.

Senatas Užgiria Visą 
Pinigu Sumy Marshall© 
Planui per Metus

Washington. — Republi- 
konas senator. R. A. Taftas 
siūlė tiktai 4 bilionus dole
rių paskirti Marshallo pla
nui prieš komunizmą vaka
rų Europoj per metus. Jis 
taipgi ragino šiuo tarpu tik 
vieniems metams priimti 
Marshallo planą. Bet sena
tas 56 balsais prieš 31 at
metė Tafto siūlymus ii; už
gyrė visą valdžios reikalau
jamą pinigų sumą — $5,- 
300,000,000 — pirmiesiems 
Marshallo plano metams. 
Už tai balsavo 24 republiko- 
nai ir 32 demokratai sena
toriai.

Valdininkai Kaltinami 
Ir už Pusbrolius

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Bus- 
bey, kongreso lėšų komiteto 
pirmininkas, reikalavo iš- 
šluot iš valdžios įstaigų net 
už tai, jeigu valdinis tar
nautojas turi bent antros 
kartos pusbrolių, kurie įta
riami kaip komunistai arba 
“neištikimi valdžiai.”

Haga. — Holandijos val
džia daugiau negu padvigu
bino policijos skaičių, esą, 
atsargai prieš komunistų 
judėjimą.

Čilės Skundas Jungtinėm Tautom 
Kursto prieš Sovietų Sąjungą

Lake Success, N. Y. — 
Čilės delegatas H. S. Cruz 
kaltino Sovietus, 
“gręsia 
taiką”,
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba tuojaus ištirtų, kaip 
Maskva, girdi, “pasidarba
vo”, kad būtų pakeista Če
choslovakijos valdžia. Pats 
Čilės prezidentas Gabriel 
G. Videla per telefoną pa
diktavo savo delegatui tą 
skundą prieš Sovietų Są
jungą. Ypač skundžiama, 
būk pagal spaudimą iš So
vietų pusės komunistai per-

ėmę Čechoslovakijos val
džią į savo rankas.

(Perorganizuota Čecho
slovakijos vyriausybė yra 
vadovaujama komunistų ir 
socialistų, bet jon įeina ir 
visos trys dešiniųjų partijos 
ir nepartijiniai ministrai; 
tik nebuvo atgal pakviesti 
pirmesnieji tų trijų partijų 
ministrai, kurie patys pasi
traukė. O pasitraukdami jie 
norėjo suardyti sudėtinį mi
nistrų kabinetą, kurio 
premjeras buvo ir tebėra 
komunist. Klementas Qott- 
waldas.)

Jeigu 7 iš 11 Saugumo 
Tarybos narių parems Či
lės skundą prieš Sovietus, 
tai jis bus įrašytas į tary
bos svarstymų programą. 
Žinoma, kad Sovietai at
mestų (vetuotų) Čilės per
šamus tyrinėjimus, jeigu 
tarybos dauguma ir užgir- 
tų jus.

Šis 27,000 tonų lėktuvų nešiotojas ir du destrojeriai 
yra kelyje i Persiją ir Suezo Kanalą. Jungtinių Vals
tijų Laivyno departmentas sako, kad jie siunčiami 

“pasisvečiuoti.”

KONGRESMANŲ KOMITETO 
SUMANYMAS PANAIKINTŲ 
VALDINĘ RENDŲ KONTROLĘ

Washington. — Kongreso 
atst. rūmo pinigin.-bankinis 
komitetas 13 balsų prieš 3 
priėmė republikonų suma
nymą neva palaikyti gyve
namųjų namų rendų kont
rolę iki 1949 m. kovo 31 d. 
Bet sumanymas iš esmės 
perša nušluoti valdžios kon
trolę rendoms. Jisai pripa
žįsta teisę vietinėms pata
riamosioms komisijoms i- 
vairiuose miestuose pakelti | j-g
rendas arba visiškai panai
kinti rendų kontrolę, nepai
sant valdinio rendų admini
stratoriaus.

Žymėtina, jog į pataria
mąsias vietines rendų ko
misijas yra prisiskverbč

stambesniųjų namų savi
ninkų ir jų advokatų.

Tas kongresmanų komi- 
tatas, pirmininkaujamas re- 
publikono J. P. Wolcotto, 
taipgi siūlo leisti namų sa
vininkams ir Įnamiams 
“laisvai susitarti” pakelti 
rendas 15 nuošimčių, jei gy
venamoji patalpa parsom- 
doma iki 194i9 m. pabaigos.

Senatas jau pirmiau už
gyrė panašų rendų kontro- 

j su viena svarbia 
išimčia. Senatorių tarimas 
duoda vietinėms komisi
joms tiktai patariamąjį bal
są dėl rendų pakėlimo, bet 
palieka valdiniam adminis
tratoriui galutinąją spren
dimo teisę.

CIO Marininkai Išgavo 
Daugiau Algos

MacArthuro Patronai 
Darbuojasi

Didžios Čechoslovakų 
Minios Atsilankė į 
Masaryko Šermenis

Sykiu republikonai kong- 
resmanai R. M. Nixon ir 
Charles J. Kersten davė 
kongresui sumanymą, kad 
Jungtinės Valstijos karinė
mis jėgomis remtų tokias 
sutartis prieš komunistų 
judėjimą. , Tiedu kongres- 
manai faktinai siūlė, kad 
jeigu komunistai ir per rin
kimus paimtų valdžią į sa
vo rankas bet kurioje šaly
je vakarų Europoje, tai A- 
merika turėtų ginkluoto
mis jėgomis padėti pašalint 
komunistus iš vyriausybės.

Sutartis
Anglijos, Francijos, Bel

gijos, Holandijos ir Luk- 
semburgo atstovai, Brusse- 
lyje, Belgijos sostinėje, pra
eitą penktadienį padarė 50 
metų sutartį, kad tie kraš
tai bendradarbiaus ūkiniai

J

200,000 vyrų, moterų ir vai
kų aplankė kūną nusižu- 
džiusio užsienin, čechoslo
vakijos ministro Jano Ma
saryko, pašarvotą Černių 
palociuje, tos ministerijos 
patalpoje. Dar daugiau 
žmonių dalyvavo iškilmin
gose valstybinėse Masary- į ir politiniai ir išvien veiks 
ko laidotuvėse praeitą šeš- kariniai prieš komunistinį 
tadienį. Į šermenis buvo su-| judėjimą “link vakarinės 
nešta daugybė gėlių. ! Europos.”

Čechoslovakija sustiprino • Kongresmanai Nixon ir 
z-s. Z'. « tr v L-v z x 4- n T r-9 n /-<• I Z - 4- -   —.     1 — U 1 _ *sargybą ant savo rubežiaus 
su Vokietija, kad neišleisti 
bėgančių valdžios priešų, 
kuriuos amerikonai žadėjo 
priimti.

val-

New York. — CIO Mari- 
ninkų Unija išsiderėjo 6 ir 
trečdalį procento algos pa
kėlimą iš kompanijų, kurių 
laivai x veikia Atlanto ir 
Meksikos Įlankos uostuose 
ir vandenyse. Tas priedas 
turi būti sumokėtas ir už 
laika nuo 1947 m. gruodžio 
15 d"

15,000 Ginkluotų Arabų 
Susibūrę prieš Žydus

Jeruzalė. — Pranešama, 
kad 15,000 ginkluotų arabų 
susitelkė šiaurinėje Palesti
noje karui prieš žydų vals
tybės steigimą tame krašte. 
Anglai pripažino, kad bent 
5,000 tų arabų yra persime
tę iš Syrijos ir Lebano į Pa
lestiną. Arabų komandie- 
rius Fawzi B. Al Kaukji pa
skelbė savo karo stovį toj 
Palestinos dalyj. Žydų mili
cija atakavo arabų koman
dos centrus.

ŽADA IššLUOT NEPI- 
LIEČIUS AMER.. ATSTO
VYBIŲ TARNUS

Washington.— Valstybės 
departmentas ketina jau tik 
Amerikos piliečius samdy
ti, kaipo tarnautojus savo 
atstovybės įstaigoms užsie- 
nyj, ypač tokiuose kraštuo
se,kur Sovietai turi įtakos.

i ■

Chicago. — Įsikūrė reak
cininkų klubai Illinojuj, In
dianoj ir kitose vidurvaka- 
rinėse valstijose agituoti 
už generolą MacArthurą 
kaip kandidatą į Jung. Val
stijų prezidentus. Fašistuo- 
jantieji Hearsto laikraščiai 
ypač karštai remia MacAr- 
thura. v

Grūmojimas Bomba Išvaikė 
Amerikos Konsulato Narius

Jeruzalė.' — Amerikos 
konsulatas čia gavo slaptą 
grūmojimą bomba, ir tuo
jau visi konsulato' nariai1 
persigandę išbėgiojo į visas 
puses. Buvo visi konsulato 
kampai išžiūrėti, ar nėra 
bombos. Kada jos nerado, 
tai konsulas su savo padėjė
jais už valandos i 
Konsulatas stovi arti Žydų 
Agentūros, kurią sprogdin
dami arabai užmušė 13 
du. u
VIRGINIJOS BILIUS 
“PRIEŠ TRUMANĄ”

Richmond, Virginia.
Šios valstijos senatas užgy
rė gubernatoriaus Tuck’ 
sumanymą,

Amerikiniai Judžiai 
Pelnysis iš Angly

London. — Anglijos 
džia panaikino 75 nuošim
čių taksus judamiesiems pa
veikslams iš Amerikos, ir 
amerikinių Judžių Gamin
tojų Sąjungos pirmininkas 
pasirašė sutartį su anglais. 
Sutartis žada $40,000,000 
metinio pelno už amerikinių 
judžių rodymą Anglijoj.

Praga.— čechoslovakijos 
prezident. Ed. Benes taipgi 
dalyvavo Masaryko laidotu
vėse.

Kersten pasakojo, kad ko
munistų judėjimas įvairiose 
šalyse esąs Sovietų diktuo
jamas “sąmokslas ir viduji
nis užpuolimas” prieš tas 
šalis. Jiedu reikalavo, kad 
vyriausias ginkluotų Ame
rikos jėgų sekretorius Ja
mes Forrestal per mėnesį 
pristatytų kongresui pla
nus, pagal kuriuos Jungti
nės Valstijos turėtų kari- •• 
niai veikti prieš komunis
tinį pavojų vakarinėje Eu
ropoje.

Tūli kongreso nariai jau 
pirmiau išsireiškė, kad jei
gu “raudonieji” laimėtų I- 
talijos rinkimus balandžio 
18 d., tai Amerika ginklais 
atšalintų juos nuo valdžios.

Cązeniovia, N. Y.—Negre 
Sarah Robbins minėję 105- 
metinį savo gimtadienį.

Generolas B. E. Meyers, Karinis 
Sukčius, Atrastas Kaltu

Washington. — Federalis 
apskrities teismas atrado 
kaltu generolą Bennettą E. 
Meyersą už tai, jog Meyers 
įkalbėjo buvusiam savo 
bendrui Bleriotui H. La- 
marre’ui meluoti . po prie
saika, kada senatoriai kvo
tė Lamarre’ą apie Meyerso 
padarytas suktybes prieš 

sugrįžo. I valdžią. Už tai Meyers ga-

per savaitę.
Taksų valdyba dabar ap

skundė gen. Meyersą už 
$26,708 taksų nusukimą. Be 
to, armijos vyriausybė pa
skelbė, kad gal jis bus pa
trauktas ir Į karinį teismą. 
O Lamarre ketina per teis
mą reikalauti, kad*M’eyers 
sugrąžintų jam $10,000 pa
skolos.

•i.

i

lėtų būti įkalintas 30 metų, 
bet bausmė dar nepaskirta.

Karo metu gen. Meyers 
buvo valdžios pareigūnas 
užsakinėti karinius lėktu
vus iš kompanijų. Tada jis 
apgavingai įsteigė savo A- 
viation Electric Kompani
ją Day tone, Ohio. Duoda- 

o mas tai kompanijai valdi- 
kuris smerkia nius užsakymus,-' generolas 

prezidento Trumano siūly- Meyers pasipelnė $150,000. 
mą sulyginti negrų teises su 
baltųjų. (Trumanas yra tik 
švelniai' “lūpiškai” pageida
vęs lygių teisių negrams.)

zy-
STUDENTU KLUBAI . 
PRIEŠ MAČARTHURĄ

Bostono ir Harvardo U- 
ni versite tų ir Massachus
etts Technologijos Instituto 
studentai veteranai įkūrė 
bendrą komitetą kovai 
prieš gen. MacArthuro kan
didatūrą i Jungt. Valstijų 
prezidentus.

Neva kompanijos prezi- Muroc Base, CAlifomijoj, 
dentu jis buvo pastatęs sa- išbandoma 21 tono bomba, 
vo raštininką Lamarre, ku-----------------
riam mokėjo tik $50 algos - ORAS.—Būsią šilčiau.
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Gražiai Gyvavęs Naudingas Judėjimas 
Laukia Pakrikimo

CIO prezidento Philip Murray ir visos aukštosios 
vadovybės politinė pozicija labai skaudžiai atsiliepia į 
CIO Politinės Veiklos Komiteto (PAC) veiklą. Neuž
tenka, kad CIO Pilde Taryba atmetė Henry Wallace 
kandidatūrą ir trečiąją partiją. Dabar kova tapo per
kelta ir į Politinės Veiklos Komitetą. Ten taip pat pra
dėtas persekiojimas visų, kurie eina su trečiosios par
tijos judėjimu.

Kovoje prieš reakciją Politinės Veiklos Komitetas 
praeityje atliko daug gražaus ir naudingo darbo. Tai 
buvo darbo unijų judėjimo politinis įrankis. Jis padė
jo 1944 metais Rooseveltui laimėti rinkimus. Komitetas 
daug pagelbėjo pažangiajai visuomenei vietiniuose rin
kimuose.

Iki paskutinių laikų Komitetas laikėsi tikrai bepar- 
tyviškai, tai yra, remdavo pažangiuosius kandidatus iš 
visų partijų. Jis niekada neišėjo prieš vieną kurią par
tiją, kaipo tokią.

Bet dabar, pagauti politinės isterijos, CIO vadai 
staiga pamiršo visą praeitį ir pasimojo Politinės Veik
ios Komitetą panaudoti prieš Henry Wallace kandida
tūrą ir trečiąją partiją. Aišku, kad jame pasidarė sun
ku besutilpti tiems, kurie nuoširdžiai stoja už trečiosios 
partijos organizavimą ir remia Wallace kandidatūrą į 
Jungtinių Valstijų prezidentus.

Štai skaitome pranešimą, kad iš CIO Politinės Veik
los Komiteto pasitraukia didžioji United Electrical, Ra
dio and Machine Workers unija su 600,000 narių. Vien 
tik pernai ši unija Komiteto veiklai sudėjo šimtą tūks
tančių dolerių. Todėl jos pasitraukimas iš Komiteto bus 
labai skaudžiai jaučiamas.

Pranešdami CIO prezidentui Murray apie tą žygį, 
unijos prezidentas Fitzgerald ir sekretorius Emspak 
išdėsto priežastis. Jie nurodo, kad Politinės Veiklos Ko
miteto (PAC) Taryba atsisveikino su nepartine politi
ka ir virto “demokratų mašinos uodega.” Visur, jie sako, 
biauriai persekiojami trečiosios partijos šalininkai, uni
jų nariai ir veikėjai. Tokiose sąlygose naudingai veikti 
per tąjį Komitetą pasidarė neįmanoma.

Šios unijos pasitraukimas iš PAC gali patarnauti 
signalu kitoms kairiosioms unijoms. O jų yra nemažai. 
Kai jos visos,, kaipo veikliausios PAC rėmėjos, pasi
trauks, mažai kas beliks iš to viso judėjimo. Gaila, kad 
taip atsitinka. PAC vadovybė padarė klaidą. Jos užsi
spyrimas laužyti trečiosios, partijos judėjimą sulaužys 
ją pačią. '

Trumano Doktrinos Vieneri Metai
1947 metų kovo 12 dieną prezidentas Trumanas 

garsiai pareiškė, kad Amerikos vyriausybė panaudos 
visas jėgas visur kovoti komunizmą. Amerika nesigailės 
nei žmonių, nei kaštų. Ji teiks visokią paramą visiems, 
kurie priešingi komunizmui ir jį kovoja. Spauda tuojau 
šį prezidento. Trumano pareiškimą pakrikštijo “Tru

mano Doktrina.”
Pradžiai tos kovos prieš komunizmą prezidentas 

prašė Kongreso paskirti keletą šimtų milijonų dolerių. 
Svarbiausia vieta, kūr, girdi, reikia pasitikti’ komuniz
mą ir nugalėti, yra Graikija ir Turkija. Kongresas, su
prantama, prezidento reikalavimą patenkino. Nuo ta- 

z da prasidėjo Trumano Doktrinos vykdymas gyvenimam 
Tuojau po to sekretorius Marshall paskelbė savo planą 
dėl Europos atstatymo. Iš sykio buvo tvirtinta, kad 
Marshall Planas yra grynai ekonominis reikalas, tik su
teikimui medžiaginės^paramos Europos šalims atsįeigti 
savo ekonomiją.

Nuo • tos Trumano Doktrinos paskelbimo prabėgo 
ištisi metai. Spauda ir radijo komentatoriai daro su va
das, ieško rezultatų. Kas laimėta? Ko pasiekta? Ką pa
rodė vienerių metų patyrimai?

Visi*sutinka, kad gero nieko nepasiekta. Tiesa, jau 
, bilijonus dolerių Amerikos žmonės iš savo kišenių su

dėjo tos Doktrinos pravedimui, bet laimėjimų nėra. 
Toje pačioje Graikijoje per paskutinius metus partiza
ninis judėjimas dvigubai paaugo. Visoje Europoje ko
munistinis sambūrys pasidarė stipresnis. Chinijoje, 
kaip visi pripažįsta, Čiang Kai-šeko režimui "nesiseka.

Pačioje Amerikoje toji Trumano Doktrina padidi
no reakcijos apetitą, paaštrino politinę isteriją, pasėjo 
pasidalinimą ir neapykantą.

Kas toliau bus? Spauda ir politikieriai turi vieną 
atsakymą: Atgal trauktis nebegalime. Turime skirti 
naujus bilijonus dolerių ruošimui naujo karo!

Paties Trumano vardas šiandien stovi žemiausia tiek 
Amerikos, tiek viso pasaulio žmonių akyse. Niekas ne
tiki, kad jis bus išrinktas antram terminui.

' Susmuko doktrina ir jos autorius. Žalos padalyta 
daug, o gero nė ant pirštoniždėti!

i

KLERIKALAI, PROTES
TANTAI IR KONS
TITUCIJA

Chicagos dienraštis 
nis mano, kad visiems 
kia susirūpinti tuomi,
bandoma padaryti mokslo 
ir apšvietos dirvoje. Visur 
skverbiasi klerikalizmas ir 
plečia savo įtaką.

Vilnis rašo:
Amerikos protestonai vis 

griežčiau pradeda kelti savo 
balsą prieš Romos katalikų 
bažnyčios agresyves užma
čias. Katalikų bažnyčios va
dai pradeda jaustis taip, ta
rytum jie būtų šios šalies 
šeimininkai. Tuo tarpu ka
talikai sudaro tik šeštadalį 
šios šalies gyventojų.

Klerikalai reikalauja, kad 
jų parapijines mokyklos bū
tų subsidijuojamos Valstybi
niais fondais. Tas jų reika
lavimas jokiu būdu nesude
rinamas su pamatiniu šios 
šalies įstatymu, kuriuo baž
nyčia atskirta nuo valstybei. 
Valstybei neleistina remti jo
kių religinių mokyklų.

Kongresai! įneštas taip va
dinamas Tafto bilius, 
numatoma federalinė 
ba liaudies švietimui, 
tuo bilium, kiekvienai
jai būtų leidžiama skirt ar 
neskirt pinigų parapijinėms 
mokykloms. Katalikų baž
nyčios hierarchija uoliausia 
tą Tafto bilių remia.

šiomis dienomis grupė Įta
kingų protestonų "prabilo j 
Amerikos žmones didžio pro
testo balsu. Tai grupei va
dovauja vyskupas Bromley 
Oxnam, Dr. Clayton Morri
son. prof. McNeill Poteat. 
Martin Dowson . ir tūli kiti. 
Jie kviečia Amerikos žmones 
kovon prieš katalikų hierar
chijos užmačias, 
kad Tafto bilius 
jingas ir kad įš 
neigia Jungtinių 
Konstituciją.
1 iečiai negali būt aptaksuo- 
jami parapijinų mokyklų pa
laikymui. Bažnyčia yra at
skirta nuo valstybės ir taip 
turi būti. Katalikams neturi 
būti teikiama jokių privile
gijų.

Klerikališkų katalikų ofen- 
jų lindimas prie vals- 

iždo turi būti sulai- 
protestonai, 

Amerikos 
įsipareigoti

kuriuo 
pagai

valsti-

Jie sako, 
yra pavo- 
esmės jis 

Valstijų 
Šios šalies pi-

■. ............ .................—j................

tikėtinus dalykus padarė. 
Dėl to tai, jisai visame kraš
te gilaus įvertinimo ir aukš
tos pagarbos susilaukia. Dėl 
to tai daug kas mano, kad 
jisai yra1 tinkamiausias kan
didatas į prezidentus. (D., 
kovo 10 d.)
Tarpe to “daugelio žmo

nių”, aišku, pirmoje vietoje 
stovi Draugo štabas.

Taip pat nesvietiškai į 
MacArthur įsimylėjęs ir Ši
mučio politinė sugulovė 
Naujienų redaktorius Pijus 
Grigaitis. Jis beveik žodis 
žodin pakartoja visus Mac- 
Arthur nuopelnus dėl tos 
pačios kadaise buvusios iš- 
dykusios Japonijos. Grigai
tis sako:

“MacArthuro naudai kalba 
jo sėkminga politika Japoni
joje, kurioje jisai mokėjo taip 
sutvarkyti dalykus, kad tenai 
nėra ne į riaušių, nei bado, nei 
ekonominės suirutės. Palygi
nus sugriuvusią Europą su 
ramia ir tvarkinga Japonija, 
kiekvienas pripažins, kad 
MacArthur pasirodė esąs ne
paprastai gabus administra
torius” (N., kovo 10 d.).

Tiktai Grigaitis dar nėra 
visai tikras, ar šitas “nepa
prastai gabus administrato
rius” mokėtų taip pat “ga
biai” valdyti Ameriką. Mat, 
Japonijoje jis valdo milita- 
riškai ir japonai turi jo dik
tavimo klausyti, o kas kita 
su Amerikos žmonėmis. 
Jiems toks valdymo meto
das gali nepatikti.

MacArthur yra Hearsto 
fašistinės spaudos kandida
tas. Jau seniai Hearstas vi
sa gerkle jį perša republi- 
konams. Visa ta propagan
da apie MacArthur gabu
mus paimta iš Hearsto 
spaudos. Šimutis su Grigai
čiu nieko neišrado. Jau se
niai jiedu ištikimai kopi
juoja Hearsto geltonlapius.

RANDOLPH, MASS.

Iš Atsiminimų Apie Petrų Cvirkų
(Tąsa)*

■ VI.
Tų pačių metų vasaros 

galą aš leidau savo tėviškė
je, neturtingiausioje, bet 
vienoje gražiausių pietinės 
Sūduvos vietų — Liubavo 
valsčiuje. Kartą, grįždamas 
iš miestelio, aš jau ant ke
lio sutikau savo jaunes
niuosius brolius, kurių nu
švitę veidai rodė, kad jie 
man praneš kažkokią labai 
malonia žinia. Ir, iš tikru- 
jų, jie man pranešė, kad 
pas mane į svečius atkelia
vo netikėtas svečias — Pet
ras Cvirka. Mano broliai 
Petro Cvirkos vardą gerai 
žinojo, jie 'buvo nepaprasti 
knygų mėgėjai, ir aš su
pratau, kodėl jų veidai bu
vo toki patenkinti. Įėjęs j 
trobą, aš iš tikrųjų pama
čiau savo mieląjį draugą, 
kuris su mano namiškiais 
kalbėjosi taip, tartum būtų 
buvęs su jais seniausias pa
žįstamas, v

— Nusprendžiau pažiū
rėti, kaip atrodo ta tavo 
Suvalkija, — kalbėjo jis po 
pirmojo pasisveikinimo. — 
Galvojau, kad čia visi pas 
jus buržujai, bet pasirodo, 
nelengvai gyvena ir įsiūba
vo parapijos gyventojai. Ir 
ežerą jūsų mačiau .. . 
reikalo gyreis — per 
ežerą- kiaulė lengvai

AMWS VENCLOVA.

ti, kurios ilgam laikui įs
tringa -į atmintį ir palieka, 
širdyje šiltą, .meilų atmini
mą. Vežimas atvežė mus 
netoli namų, ir sustoję mes 
ilgai klausėmės mergaičių 
dainavimo, tylančio nakties 
laukų erdvėje ...

loki 
per-

—Kokios puikios mer- 
nak- 

tarė Petras, ’ kada 
mes per sodelį įėjome į mū
sų namų kiemą.—Ir miego 
nesinori.

Mes atsigulėme ant šieno 
ir ilgai kalbėjomės apie vis
ką — apie jaunystę, grožį, 
meilę .. . Mes kalbėjomės 
apie mylimas knygas, ku
rias buvome skaitę ir ku
rias rengėmės skaityti, apie 
kraštus, kuriuos rengėmės 
pamatyti. Mes svarstėme 
šimtus projektų, kaip pava
dinti pirmąją mano prozos 
knygą, kurią aš tuo metu 
rengiausi išleisti. Ir po ilgų 
svarstymų apsistojome prie 
Petro pasiūlymo — “Ber
žai vėtroje.”

— Man labai patiko tie 
seni, ties? griova pasvirę 
beržai jūsų Koplyckklnyje. 
Ypač, kai pakyla vėjas, jie 
puikiai atrodo. Tavo kraš
to peizažui beržas labai 
charakteringas medis. ' Pa
vadinimas siejasi ir 
knygos tematika.

Mane įtikino Petro ar
gumentacija, knygos pava
dinimas man pasirodė nau
jas ir lyriškas, kaip mūsų 
tik ką praleista naktis, 
kaip laukai, kurie boluoja, 
kvepėdami po žvaigždžių 
ugnimis. Ir aš su dėkingu
mu priėmiau Petro pasiū
lymą. Jis davė vardą ir ki
tai mano knygai, jau daug 
vėliau, po, šio karo — eile-

Obelis

gaites!... ir kokia 
tis!.

SU

syva, 
tybinio 
kytas. Ne tik 
bet ir visi kiti 
žmonės privalo
ginti Konstituciją, ginti savo 
reikalus.

GEN. MACARTHUR IR 
LIETUVIŠKIEJI 
REAKCIJONIĖRIAI

Klerikalų Draugas - yra- 
tikrai ir giliai įsimylėjęs į 
gen. MacArthur, kuris pa
sisiūlė kandidatu į Jungti
nių Valstijų prezidentus. 
Draugas išmintinge s n i o 
žmogaus ir tinka mesnio 
kandidato nebesuranda.
♦ MacArthur ne tik karą 
prieš japonus laimėjęs, bet 
po karo juos taip gerai su
valdęs bei sutvarkęs, kad 
toji sena ir netikus Japoni
ja, šiandien esanti visiškai 
panašf į žemišką rojų. Tik 

•pasiklausykite:
Pirmoje vietoje Japonija 

iš pačių pagriiidą perorga
nizuota. Visuotinu, demo
kratiniu balsavimu ji priėmė 
demokratinę valstybės kons
tituciją, pakenčiamai pradė
jo atsistatyti ekonominiu at
žvilgiu. šiandien japonas 
jau nebesvajoja apie kitų 
pavergimą, bet rūpinasi sa
vo krašto gerove. Be to, 
nereikėjo Japonijos skaldyti 
į kelias militarines okupaci
jos zonas (kaip buvo ii* teb- 
'ėra suskaldyta Vokietija ir 
Austrija) ir dėl to nereikia 
turėti reikalų su agresinės 
Rusijos atstovais.

Gen. MacArthur taktas ir 
išmintis, • Japoniją perorga
nizuojant ir pertvarkant, 
tiek ekonominiai tiek politi
niai, stebėtinus ir veik neį-

šiemet, kovo 12 d. suėjo 20 
metų nuo mirties Adolpho Kan- 
giserio. Velionis buvo dienraš
čio Laisvės skaitytojas ii' žy
mus darbininkų judėjimo rė
mėjas. . Dvidešimts metų greitai 
prabėgo. Daugelis iš mūsų ir 
pamiršo, velionio darbus dėl vi
sos žmonijos gerovės.

Bet jo gyvenimo draugė An
tanina Kangiserienė negali pa
miršti buvusį savo draugą. Ji 
veikia, dirba pasi darymu i pra
gyvenimo, priklauso prie pa- 
šalpinių ir apšvietos organiza
cijų, susimoka duokles. Ji gy
vena apie 10 mylių nuo Brock- 
tono, o lanko visus organizacijų 
susirinkimus. Gi kartais pasi
taiko labai prastas oras, bot 
žiūrėk, ji yra susirinkime ir 
tiek. Ji pasipirko Lietuvių Kul
tūrinio Centro Šerą. Po vyro 
mirties aukojo dienraščio Lais
vės reikalams $5.

Daugelis iš mūsų turėtume 
imti pavyzdį iš draugės Anta-

ti svečiui savo tėviškės apy
linkes — Koplyčkalnį, kal
nelius, miškelius, kuriu 
tiek gausu mūsų krašte. 
Petrui nepaprastai patiko 
panoramos, atsiveriančios į 
rytus ir į pietus nuo mano 
tėviškės kalnelių — į rytus 
nuo jų matyti miškai, esą 
maždaug už 60 km, o į pie
tus — kaimai ir miškai už 
40 ar 50 kmSekmadieni raščiu rinkiniui c 
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Būdamas pas
savo gimtajame miestelyje kur augalota.
aš supažindinau Petrą su - -
savo apylinkės jaunuomene sai parašė gana
—-studentais, gimnazistais, I apybraižą apie

draugais, i buri buvo išspausdinta vie- 
užsibuvome name Kauno laikraštyje, 
suruoštame i

savo vaikystės 
Vakare mes 
jaunuomenės 
vakarėlyje ir namo grįžom 
arkliais pro Pagraužiu dva
rą. Su mumis važiavo dvi 
jaunos gražios mergaitės, 
kurios visą kelią dainavo' ir 
kurioms mes stengėmės

mane, ji- 
komišką 
Liubavą,

Ir vėliau, už kažką ant ma
nęs supykęs, prie visų 
draugų jisai pareikalavo, 
kad aš jam atiduočiau jo 
brangiąją dovaną... Jis 
tyčiojosi iš manęs kaip iš 
elgetos. Aš norėjau pa- - 
griebti taburetę ir užmušti 
jį vietoje... Visi pilna 
gerkle ėmė iš manęs juok
tis ir tyčiotis... Aš nega
lėjau ... Aš užsidariau sa
vo kambarėlyje ir, įsikniau
bęs į priegalvį, ilgai ver
kiau, kaip mažas vaikas.

Petras Cvirka anksti pa
juto tą socialinę neteisybę, 
kuri visu sunkumu griuvo 
ant silpnų ne tik jo vieno 
pečių buržuazinėje Lietuvo
je. Jau atvykęs į Kauną, jis 
buvo visiškas ateistas. Jis 
nejautė jokios pagarbos nei 
fašistinei valdžiai, nei ank
sčiau buvusiai krikščioniš
kajai. Pakliuvęs į “Žiburė
lį,” jisai susidūrė su pažan
gia jaunuomene, kurios 
tarpe buvo netgi komjau
nuolių. Bendrabutis forma
vo jaunuomenėje pažangias 
pažiūras į gyvenimą, nea
pykantą lietuviškajai bur
žuazijai ir fašizmui. Petras 
Cvirka greitai pramoko ru
sų kalbos, bent tiek, kad 
galėtų skaityti. Ir jis skai
tė daug ir godžiai. Mums į 
rankas tuo metu pakliūda
vo ne tik rusų klasikai, bet 
ir tarybinė literatūra. Jau 
“Žiburėlio” laikais Petras 
Cvirka skaitė Gorkį ir Ma- 
jakovskį, Plechanovą ir Le
niną, kurie slaptai ėjo iš 
rankų į rankas. Tiesą sa
kant, tada, neseniai susto
jus “Keturiems Vėjams” ir 
pradėjus eiti “Trečiam 
Frontui,” visų mūsų buvo 
labiau mėgstami ypačiai 
tie autoriai, kurie stebino 
savo formos imantrumu, 
stiliaus keistumu. Sakysim, 
kurį laiką mums visieiAs 
labai patiko I. Selvinskio 
poema “Puštorg,” mes ža
vėjomės S. Jeseninu dau
giau negu Puškinu. Tačiau 

'•gana greit šitie praeiną su
sižavėjimai užleido savo 
vietą rimtai tarybinei ir 
klasikinei rusų bei Vakarų 
literatūrai. Petr. Cvirka dar 
ankstyboje jaunystėje per

skaitė beveik visa, kas, bu
vo geriausio rysų ir Vaka
rų Europos literatūroje. 
Greitai brendo jo literatū
rinis skonis, ir pagaliau di
džiausiais literatūriniais 
autoritetais visam gyveni
mui jam virto L. Tolstojus, 
A. Čechovas, M. Gorkis, Šo- 
lochovas, A. Fadiejevas, 
Majakovskis, Stendalis, 
Balzakas, Flobergas, Mo
pasanas. Štai,-pagrindiniai 
autoriai, kuriuos ne kar
tą P. Cvirka skaitė, kuriais 
jis auklėjosi, iš kurių mo
kėsi. Jis atidžiai sekė poli
tinę Europos ir Lietuvos 
raidą, ir visos jo simpati
jos buvo antifašistų pusėje. 
Gyvenimas ir kultūros kili
mas Tarybų Sąjungoje, ku
rią taip šmeižė buržuazinės 
Lietuvos spauda, Petrą 
Cvirką traukė ir domino. 
“Žiburėlio” bendrabutyje 
tarybinė spauda* ir knygos 
atsirasdavo nežinomais ke
liais 
gelį

VII. .
Kaip minėjau pradžioje, 

Petro Cvirkos vaikystė bu
vo labai sunki. Nepalengvė
jo ji ir tada, kai jis įsikū
rė Kaune. Dažnai jis netu
rėdavo pinigų pietums, 

i apsirengęs iš 
1 ai’ba jų 

dovanotais d r a b u ž iais, 
nuolat ieškodavo, kur pasi
skolinti porą litų būtiniau
sioms išlaidoms. Savo pro
letarinio gyvenimo naštą 
jis nešė be jokios kentėtojo 
pozos. Argi jaunystė nebu
vo daug kam iš mūsų ge
riausia suramintoja. sun
kiomis valandomis? Iš pa
žiūros niekas nebūtų galė
jęs pasakyti, kad šis nesu-* 
valdomai linksmas, 
mistiškai nusiteikęs 
nuolis išgyveno anksčiau ir 
dabar gyvenk alkanas die
nas, kad jis vaikščioja per 
rudens ir pavasario purvus 
ir žiemos šalčius visiškai 
nuplyšusiais, vandens ir 
sniego pilnais batais, be ko
jinių, be apatinių drabužių. 
Visada jį matei besijuokian
tį, sugalvojantį Vis naujas 
išdaigas, mokantį vikriai 
pašiepti tiek savo idėjinius, 
tiek asmeniškus priešus, o 
kartais ir draugus. Tik vie
ną kartą, atsimenu, jis 
man prisipažino:

— Tu negali įsivaizduo
ti, ką aš aną dieną išgyve
nau “žiburėlyje.” Vienas 
draugas, matydamas, kad 
aš negaliu išeiti į miestą— 
mano kelnės pasidarė sky
lėtos kaip senas rėtis, pa
dovanojo man savo kelnes.

pritarti savo gana neismik- j vaikščiojo 
lintais bakais. Buvo nuos-1 draugų skolintais
tabiai šilta naktis. Viršum 7
laukų degė tūkstančiai 
stambių žvaigždžių, laukai 
kvepėjo nuplautais dobilais. 
Tai buvo viena -tų naktų, 
-kurios verčia žmogų svajo-

ninos, taip mylėti draugijas, 
remti spaudą ir judėjimą, kaip 
ji remia. Ji gerai supranta, 
kad darbininką spauda, tai dar
bininkų ginklas už geresnį gy
venimą, už laisvę ir prieš re
akciją.

Geo. Shimaitis. •.

Paštininkai reikalauja pakelti jiems po 
$1,000 algos per melus.

Amerikos paštininku vadas Ephraim Handman tariasi 
su dviem Jungtinių Valstijų kongreso nariais del pašti
ninkų algų.

^ateiste.

opti- 
jau-

ir, perėjusios per dau- 
rankų, vėl išnykdavo.

(Bus daugiau)

ABLAVAI PRIEŠ KAI
RIUOSIUS GRAIKIJOJ

Athenai, Graikija. —Mo- 
narchistų žandarai padarė 
ablavus prieš nužiūrimus 
kairiuosius valgyklose ir 
kavinėse ir suėmė dar 135 
žmones.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-*Pirm., Kovo 15, 1948
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IR GELIŲ AUGINIMAS BE SAULESSĖKMINGAS DARŽOVIŲ

>

i >
į,

g

4-

e

garsiaj ame 
centre Glenn

Pagalinus, atrasta, kaip 
galima užauginti daržoves 
be saulės, rašo Dyson Car
ter Science Digest žurna
le:

— Jūs galite pigiai užsi
auginti daržovių ir žiemą ir 
vasarą. Galite jų sau trupu
tį užsiaugint skiepo kampe; 
galite jų ir daug užauginti 
pardavimui.

Per eilę metų augintojai 
daržovių ir gėlių stengėsi 
surasti nebrangius būdus 
joms auginti visais metų 
laikais, nepriklausant nuo 
saulės, lietaus ir oro atmai
nų.

Tą klausimą, gali) gale, 
išrišo Jungtinių Valstijų 
žemdirbystės department© 
mokslininkai 
tyrinėjimų
Dale, Maryland© valstijoj. 
Jie atrado, jog vartojant e- 
lektrines fluorescent - žvil
gančias lempas, galima vi
sai be saulės puikiai augin
ti gėles ir daržoves.

Šiltnamiuose — po stik
lais — nuo seniai buvo var
tojamos paprastos elektri
nės arba “saulinės lempos”, 
papildyti dienos šviesai, 
kuomet jos permažai.

Mokslininkam jau buvo 
pavykę visai be dienos švie
sos užauginti daržoves ir 
gėles, naudojant tiktai e- 
lektrines “saulines lem
pas.” Bet -perdaug reikėda
vo elektros sunaudoti, per- 
brangiai lėšuodavo ir prak
tiškai neapsimokėdavo toks 
auginimas.
Fluorescent šviesa Padarė 

Skirtumą
JCuomet valdiniai moksli

ninkai Glenn Dale pabandė 
naujovines fluorescent lem
pas, tuojau pasirodė kas ki
ta. Šios lempos duoda kur 
kas daugiau šviesos ir žy
miai pigiau,, negu paprastų 
elektrinių lempų šviesa.

Klausimas buvo: Kokios 
špalvos fluorescent šviesa 
geriausiai tiktų auginimui? 
Mokslininkai išbandė viso
kių spalvų fluorescent vam
zdžius. Ir štai kas pasirodė:

Jeigu šviesa tokios spal
vos, kaip orindžiai, tai au
galų diegai greitai įleidžia 
šaknis ir auga sveiki ir 
stiprūs, geriau negu nuo 
melsvai baltos šviesos. Bet 
stebėtinas dalykas, jog o- 
rindžinė fluorescent šviesa 
net greičiau ir gražiau au
gina, negu naturalė saulės 
šviesa!

Praktiškai Apsimoka
Tyrinėtojai norėjo suži

not, kiek galima sumažinti 
fluorescent šviesą, kad dar
žovės ir gėlės vis dar gerai 
augtų be saulės. Pasirodė, 
kad įvairių augalų tarpimui 
užtenka tiek šviesos, kaip 
iš 100, 40 arba tik 10 žva
kių.

O vartojant net daugiau 
kaip 100 žvakių stiprumo 
fluorescent šviesą, jau apsi
mokėtų auginti pardavimui 
gėles ir daržoves.

Rasodos Auginimas
Rasodai auginti reikia 

daugiau šviesos.
Žemdirbystės departmen- 

to mokslininkai atrado, jog 
skirtingų augalų rasoda 
reikalauja skirtingos fluo
rescent šviesos spalvos; bet 
šviesa iš švelniai baltų fluo
rescent vamzdžių abelnai 
tinka visokių augalų dai
gam. Rasodos auginimui 
paprastai reikia apie tiek 
šviesos, kaip iš 600 vidutį- 

nių žvakių.
Paaaiškėjo dar vienas ne

paprastas faktas. Jeigu ra- 
soda auginama ne peršiltoj, 
bet gana vėsioj tempera
tūroj, tai kur kas mažiau 
šviesos tereikia. Jei pasida
ro šilčiau, tai turi būti pa
didintas ir šviesos kiekis.

Tai naudinga žinia au
gintojams — pigiau lėšuoja 
apšildymas, o mažiau šil
dant, kartu sutaupoma dau
giau elektros srovės, švie
sai vartojamos. Tai geres
nis ir pigesnis auginimas!

Požeminiai Daržai
Jau yra įrengta ir išban

dyta daržai visai po žeme. 
Toks daržas yra paprastas 
rūsys, sakysime, 36 pėdų 
ilgio ir 10 pločio. Uždėta 
šiokios tokios lubos, apmes-

“KODĖL MES TOKI NEŽINELIAI?” - KLAUSIA DR. GALLUP
Dr. Geo. H. Gallup’o ban

domųjų balsavimų įstaiga 
neseniai apklausinėj o tūks
tančius amerikonų visose 
šalies dalyse, kiek,jie žino 
apie tarptautinę savo val
džios politiką. Gallupo pa
siuntiniai statė klausimus 
ir apie kraštus, su kuriais 
susiduria Washington© po
litika. Gallup nustebo iš at
sakymų, kad amerikonai 
taip mažai tesupranta apie 
tuos dalykus. Taigi, rašy
damas žurn. National Mu
nicipal Review, Gallupas 
klausia: ‘‘Kodėl Mes Esame 
Toki Nežinėliai?”

Pradėdamas nuo Marsha
ll© plano, jis sako:

— Šis planas yra nepa
prastai svarbus dalykas. Pi
nigai jam turės būti paimti 
iš amerikiečių mokamų tak
sų, ir gal šis planas turės 
didelę reikšmę viso pasaulio 
likimui. Tačiaus, tiktai 61 
iš kiekvieno šimto piliečių 
buvo girdėję ar skaitę a- 
pie Marshallo planą ir tik 
25 iš šimto tegalėjo pasaky
ti jo tikslą pernai lapkričio 
mėnesį,' kuomet mūsų pa
siuntiniai kalbėjosi apie tai 
su amerikiečiais ištisoje ša
lyje, nuo rytinių pajūrių i- 
ki vakarinių.

Beveik tuo pačiu laiku 91 
iš kiekvieno šimto mūsų pi
liečių karštai ginčijosi dėl 
moterų sijonų: ar geriau 
joms būtų laikytis trumpų* 
sijonėlių ar pasiduoti siūlo
mai ilgesnių sijonų madai?

Geografijos Nežinojimas
Dabar pasižiūrėkim, kiek 

mes pažįstame geografiją, 
su kuria šiandien taip glau
džiai rišasi pasauliniai 
klausimai.

Mjūsų (Gallupo) atstovai 
prašė įvairių sluoksnių pi
liečius parodyt žemlapyje, 
kur yra tūlos kaimyniškos 
Rusijai šalys. Tik vienas iš 
kiekvienų 8 tegalėjo paro
dyti Bulgariją; tik 17 iš 
kiekvieno šimto žinojo, ku
rioj žemlapio vietoj yra Ru
munija; tik 18 nuošimčių 
galėjo parodyti Vengriją, 
tiktai 22 nuošimčiai surado 
žemlapyje Jugoslaviją ir tik 
vienas iš kiekvienų 4 paro
dė Čechoslovakiją.

Dar prasčiau šios šalies 
piliečiams žinoma Pietinės 
Amerikos geografija. Tik
tai 1 iš kiekvienų 6 suaugu
sių amerikonų tegali paro
dyti žemlapyje Boliviją, E- 
kuadorą ai' Kolombiją (Pie
tų* Amerikos respublikas). 
Net kolegijas lankiusieji 
žmonės pasirodė beveik 

tos' žemėmis. Rūsio ,sienos 
gali būti pigiausiomis me
džiagomis apsaugotos nuo 
griuvimo; panašiai ir grin
dys. Visa taip pigiai atsiei
na, lyginti su stikliniais 
šiltnamiais.

Be Apšildymo
Gėlių ar daržovių augin

tojams šaltesnėse vietose 
bus ypač įdomus dalykas, 
jog po žeme auginant, ne
reikia jokių specialių įren
gimų apšildymui, net šaltoj 
žiemoj. Fluorescent lempos 
suteikia gana šilumos au
galams, nors jos yra'daug 
vėsesnės, negu paprastos e- 
lektrinės lempos.

Glenn Dale rūsys turi 360 
ketvirtainių pėdų ploto. Ir 
jame lengvai pasilaikė apie 
60 laipsnių šilumos, kuomet

nieko nežiną apie tuos kraš- kaičių ir panašių smagu- 
tus.

Šiemet prezidento rinki
mų metai, Tačiau tik 6 a- 
merikonai iš kiekvienos de
šimties težino, kas yra Sta
ssen, Warren, Martin, Byrd 
ir Barkley — galimieji re- 
publikonų ir demokratų 
kandidatai į prezidentus.
Nepaiso Radijo ir Laikraš

čių Politinių žinių
Vidutinė amerikonų šei

ma praleidžia po 15 valandų 
per savaitę, klausydami ra
dijo juokų, dainuškų, pasa-

Ar Yra Ant Marso Gyvūnų ir Augalų?
Chicagos Universiteto as

tronomijos profesorius Kui
per ir bendrai neseniai ty
rė, ar yra augalų ir gyvių 
ant Marso planetos. Marsas 
dabar už 63 milionų mylių 
nuo žemės.

Tyrimus jie darė per te
leskopą ir naująjį nemato
mų raudonųjų spindulių 
spektroskopą; vartojo ir ki
tus naujausius mokslinius 
instrumentus.

Tyrimai parodė, jog ant 
Marso gali būti tiktai sama
nų ir kerpių, bet nėra auk
štesnės rūšies augalų ir ne-

Motinos Mityba ir 
Kūdikio Gerove

Fordhamo Universiteto 
profesoriai Al J. Sica ir L. 
R. Cerecedo, New Yorke, 
išbandė daug žiurkių patai
čių, norėdami sužinot, kaip 
gera bei bloga mityba atsi
liepia būsimiems ir žindo
miems žiurkučiams. Jie at
rado, jog žiurkučių sveika
ta ir amžiaus ilgis priklau
so ne tiktai nuo motinos 
maisto po užsiveisimo. Jeigu 
žiurkė gerai mito per tam 
tikrą laiką pirm užsiveisi
mo, tatai irgi tarnauja bu
simųjų jos vaikų gerovei.

Sveikiausi ir vikriausi 
žiurkučiai išeina, kuomet jų 
motina iki soties ėdė reika
lingų dalykų per tūlą laiką 
pirm užsiveisimo ir taip 
pat gerai mito, nėščia bū
dama ir savo vaikus žindy
dama.

Suprantama, jog ir mote
rų mityba panašiai atsilie
pia jų kūdikiams.

Profesorių raportas apie 
tuos bandymus nesako, 
kiek patinuko mityba daro 
įtakos būsimiems, žiurku
čiams.

lauke buvo šaltis žemiau 0 
(zero), nors tik retkarčiais 
buvo vartojamas vieno kilo
watt© elektrinis pečiukas. 
Gi fluorescent šviesos buvo 
leidžiama tiktai tiek, kiek 
augalams reikia.

(Atsimenate, kaip Lietu
voje bulvės, supiltos į pa
prastą, nešildomą rūsį, ne
sušaldavo, nepaisant smar
kios žiemos.)

Temperatūra rūsyje taip 
mažai keičiasi, kad apsiei
nama net be thermostatų; 
ir visai mažai tereikia žmo
gaus priežiūros.
Beveik Nereikia Rūpintis 

Drėgmė
Betęsiant bandymus po

žeminiame Glenn Dale dar
že,. paaiškėjo ir kiti geru
mai.

mėlių, lyginti tik su viena 
valanda, kur pasiklauso ži
nių ir apšvietos dalykų.

Panašiai yra ir su laikra
ščių skaitymu. Amerikos 
Laikraščių Leidėjų Sąjunga 
(American Newspaper Pub
lishers Association) laiks 
nuo laiko bando patirti, 
kaip žmonės skaito laikraš
čius. Toks tyrinėjimas ti
pingame Amerikos mieste 
parodė, jog tiktai 28 iš 
kiekvieno šimto vyrų ir tik 
25 nuošimčiai moterų te

galėtų pasilaikyti gyvūnai. 
Ant Marso nėra skysto van
dens, taigi nėra ežerų nei 
jūrų. Ten niekuomet nelyja. 
Bet šiek tiek vandens garų 
yra Marso ore, o kerpės ir 
samanos traukia sau vande
nį tiesiog iš oro drėgmės. 
Marso ore yra anglies dvi- 
deguonio dujų, kurias au
galai naudoja.

Pirmiau būdavo spėjama, 
kad Marso ašigaliai (po
liai) esą apgulti “sausojo 
ledo” — kieto anglies dvi- 
dėginio (carbon dioxide). 
Bet Chicagos Universiteto 
mokslininkų tčmijimai ir 
šviesinęs M'arso fotografi
jos rodo, kad tos planetos 
ašigaliai apgulti milžiniš
kais paprasto ledo ar snie
go sluoksniais.

Marso atmosferoje nėra 
ozono sluoksnio/ kuris su
laiko daugumą ultra-violeti- 
nių spindulių nuo žemės. 
Ozonas yra “tirštasis de
guonis” (oxygenas), kurio 
molekulos susidaro iš trijų 
deguonies atomų. Jeigu ne 
ozono sluoksnis, tai ultra
violetiniai saulės spinduliai 
užmuštų visus bent stam
besnius gyvius ant žemės. 
Tačiau augalams reikia 
šiek tiek ultravioletinių 
spindulių, kurie pereina ir 
per ozono sluoksnį. Marso 
atmosferoje beveik nėra de
guonies.

Marso atmosfera atrodo 
dalinai miglota. Menama, 
kad vėjų nešiojamos dulkės 
sudaro tą miglą; o migla 
tarnauja kaip priedanga 
nuo perdidelio kiekio ultra
violetinių spindulių’.
' Dienos laiku temperatū
ra ant Marso ekvatoriaus 
(pusiaujo) yra tik truputį 
aukščiau užšalimo laipsnio, 
o naktį 80 iki 100 laipsnių 
žemiau nulio (0), pagal 
Fahrenheito termometrą.

Paprastuose stikliniuose I Požeminiai daržai liuosi 
šiltnamiuose pala ikymas i nuo tokių keblumų, kaip il- 

I gi laikotarpiai be saulės,per 
smarki saulės šviesa, nepa
prastas karštis, šaltis ar 
staigios atmainos išorinėje 
temperątūroje.

Požeminiame darže žmo
gus gali lengvai palaikyti 
tokį orą, kokio nori arba 
kokio reikalauja vieni ar ki
ti augalai bet kuriame au
gimo laipsnyje.

Daržovių Auginimas 
Kambariuose

Nėra būtino reikalo tik
tai po žeme auginti daržo
ves ar gėles su fluorescent 
šviesos pagalba. Jas galima 
auginti ir dėžėse bile gyve
namųjų kambarių kampe. 
Pripylus tinkamos žemės j 
dėžę, laistant ir pritaikius

tam tikros drėgmės visuo
met yra gana keblus daly
kas. Kuomet saulė, per stik
lus šviesdama, džiovina o- 
rą, dažnai turi būti varto
jami tam tikri sudėtingi į- 
rengimai, kad palaikytų tin
kamą drėgmės laipsnį šilt
namyje.

Kadangi rūsyje nėra sau
lės šviesos, ir jis apšviečia
mas tik fluorescent lempo
mis, tai labai lengvas drėg
mės kontroliavimas jame. 
Paprastai čia pati savaime 
pasilaiko reikalinga drėg
mė, be rūpesčio iš žmogaus 
pusės. Taigi ir darbas daug 
pigiau lėšuoja.

Panašiai yra žiemą ir va
sarą.

skaitė bent vieną paragra
fą svarbiausios tą dieną ži
nios. Bet 82 iš kiekvieno 
šimto vyrų ir 70 nuošimčių 
moterų buvo perskaitę laik
raščiuose “Dick Tracy” 
detektyvišką paveiksluotą 
pasakaitę.

Kitame skaitytojų ap
klausinėjime buvo patirta, 
kad tiktai 34 iš kiekvieno 
šimto vyrų ir 16 iš kiekvie
no šimto moterų buvo per
skaitę bent po- kelis saki
nius pirmojo puslapio žinios 
apie pasauliniai svarbų grū-

savo apy- 
marsiečius

protiniai

Tai “užgesus planeta”, 
— sako Science News Let
ter žurnalas.— “Taip atsi
tiks ir žemei po daugelio 
milionų metų.”

Tūli rašytojai 
sakose piešė 
kaipo aukščiau 
išsivysčiusias esybes, negu 
žemės žmonės. Kai kurie 
pasakojo net apie galima 
marsiečių karą prieš žemie
čius.

Bet naujosios mokslinės 
žinios užtikrina, kad negali 
būti žemei tokio pavojaus iš 
Marso pusės. * Sc. D.

Cinkas Gal Bus Vaistas 
Prieš Leukemiją

Leukemija; yra liga, kur 
perdaug priauga baltųjų 
kraujo kūnelių (leukoci
tų). Tai labai rimta liga, 
kartais vadinama kraujo 
vėžiu.

I

Massachusetss Technolo
gijos Institutas šiuo laiku 
daro bandymus, kurie gal 
nudžiugins leukemijos ligo
niui. To instituto moksli
ninkai išmėgino - cinko 
(zinc) metalą, * kaip vaistą 
prieš baltųjų kraujakūnių 
per greitą veisimąsi.

Jau patirta, kad leukemi
jos ligonių baltuosiuse 
kraujakūniuose yra penkis 
iki dešimties sykių mažiau 
cinko, kaip sveikų žmonių 
baltuosiuose kraujakūniuo
se.

“Atrodo, jog įleidžiant 
cinko skiedinio į tokių li
gonių kraują, gal bus gali
ma sulaikyti baltuosius 
kraujakūnius nuo per grei
to daugėjimo, ir tuo tikslu 
yra daromi tolesni bandy
mai,” kaip rašo The Tech
nology Review žurnalas. 

du reikalą. Bet 80 nuošim
čių visų vyrų ir 78 nuošim
čiai visų moterų buvo per
skaitę juokinančią, paveiks
luotą pasakėlę apie “Blon
die.”

Tik Nenoriai Mokosi
Universitetuose ir mo

kyklose studentai bendrai 
žiūri į apšvietą, kaip į nuo
bodų dalyką. Jie mokosi tik 
tam, kad apšvieta reikalin
ga, norint didesnio pasise
kimo gyvenime. Slaptybių 
žadanti pasaka jiems atro
do įdomesnė, negu moks
las.

(Daugelis studentų atvi
rai sako: “Velniam aš mo
kyčiausi, jei- iš to nematy
čiau daugiau pinigų!”)

Beveik visi esame sėdėję 
klasėse, kur mokytojas ly
giai nuobodžiavo, kaip ir 
mokiniai.. Mokytojas dažnai 
negabus sukelti jokio žin
geidumo dėstomuoju daly
ku ir nemoka parodyt jo 
ryšį su dienos klausimais.

Amerikonai daugiau lai
ko praleidžia mokyklose, 
negu bet kurios kitos šalies 
žmonės, bet jie mažiausiai 
pasisemia žinojimo. *

(Velionis Columbijos Uni
versiteto prezidentas Mur
ray Butler vadindavo ame
rikonus “pusiau apsišvietu
sių tauta.”)

O kokioje daugybėje na
mų šeimos prie vakarienės 
apie nieką daugiau nežino 
kalbėti, tik apie dienos dar
bą, ir šnekučiuotis apie sa
vo draugus ir kaimynus: 
Pagalvokime, kokią progą 
praranda tėvai, kurie tokiu 
būdu negali sukelti savo 
vaikams žingeidumo apie 
gyvuosius pasaulio klausi
mus, Pagalvokim apie nuo
bodumą patiems tėvams, 
kurių- gyvenimas sukasi to
kiame siaurame rate.

Neatsakytas Klausimas
Pats dr. Gallup neatsakė 

savo pastatyto klausimo: 
“Kodėl mes esame toki ne
žinėliai?”

Bet kiti stebėtojai yra 
nurodę, jog tuomi yra kal
tas perdidelis medžiaginio 
patsisekimo' garbinimas, do
lerio dievinimas. Amerikinė 
dauguomenė taip išauklėta, 
kad neigia tokį mokslą, ku
ris nežada daugiau pinigų. 
Pati mokytojų profesija 
čia negerbiama todėl, kad 
jie gauna, palyginti, žemas 
algas. J. C. K. 
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fluorescent šviesą, kamba
riuose taip pat gerai augs 
gėlė$ ir daržovės, kaip va
sarą) taip žiemą.

Kiek Valandų šviesos 
Reikia

Dauguma augalų tokiuo
se dirbtiniuose daržuose po 
žeme arba kambariuose ge
riausiai auga, kuomet fluo
rescent lempos šviečia 15 • 
iki 24 valandų per dieną.

Įdomus dalykas nami
niam augintojui išbandyti, 
kiek lėšuoja šviesa, ir kiek 
už tai užauga cibulių, agur
kų ar kitų daržovių."

Žymėtina, jog skirtin
giems augalams reikia skir
tingo skaičiaus valandų 
fluorescent šviesos.

Mokslininkai, pavyzdžiui, 
atrado, jog tūli augalai na
tūraliai tarpsta tam tikrose. . 
srityse ne tiek dėl tenaiti- 
nio klimato, kiek dėl to, kad 

I ten yra tinkami jiem kie< 
kiai šviesos ir tamsos.

Štai, sakysime, augalas, 
kuriam reikia trumpos die
nos. Ir jeigu tik vienai mi
nutei paleisime šviesą kas 
naktį teikė paprastos tam 
augalui tamsos, tai šis au- * 
galas bus visai sulaikytas 
nuo pražydimo. O augalų 
.veislės, pripratusios prie il
gos dienos šviesos, dažnai 
juo gausingiau žydi, jeigu 
joms dar pridedama švie
sos.

žemdirbystės departmen- 
to mokslininkų atradimais 
jau naudojasi kai kurie 
daugmeniški gėlių auginto
jai. Žinant kiek tam tikrom 
gėlėm reikia šviesos valan
dų, yra dar pridedama fluo
rescent lempų šviesos, taip 
kad tos gėlės žydi per išti
sus metus, o ne tik prieš 
tūlas šventes.

Atitinkamai vartojant 
tokią šviesą, galima pa- 
greitint ir kambariuose bei 
skiepuose daržovių ir gėlių 
pražydimą ir brendimą. 
Pritaikant šviesą ir tempe
ratūrą, galima namie dirb
tiniai auginti tolimųjų 
kraštų gėles bei daržoves, 
kurios gamtiniai neauga 
savoj apylinkėj.

Kadangi požeminių ir 
sklepinių daržų įrengimai . 
toki pigūs ir fluorescent’ 
šviesa, palyginti, ’nebran
giai lėšuoja, tai supranta
ma, jog daugiau amerikie
čių ims augint sau valgo- 
mąsias daržoves namie.

(N. M.)

I

M i

Gaisrai Jungtinėse Vals
tijose pernai padarė dau
giau nuostolių, negu bet 
kuriais metais pirmiau.

Washingtone 1942 metais 
buvo duota po 800 patentų 
per savaitę visokiem išradi
mam, o 1947 m. jau tik 385 
patentų per savaitę.

ALKOHOLIS IR VĖŽYS
Leidžiant sergančioms vė

žiu pelėms alkoholį į krau
ją, pradėjo nykti vėžiniai 
skauduliai, bet po kiek lai
ko tos pelės padvėsė. Šį 
tyrimą padarė Syracuse U- 
niversiteto mokslininkai.

Valdinė Atomų Jėgos Ko
misija ‘nutarė statyt naujų 
atominių tyrinėjimų labora
toriją netoli Marion, -Ohio. 
Tatai lėšuos 5 milionus do
leriu.

• 'V. .
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PASKUTINIS CARAS
■------ -----_ >
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Parašė Justas Paleckis
(Tąsa)

Išbalusi carienė nusisuko nuo lango. ' 
Jos akys nejučiom susitiko su nelaimin
gosios karalienės Mari jos-Antuanetės
akimis, kurios paveikslas kabėjo ant sie
nos. Kiek kartų ji matydavo paveiks
lą ir kiek kartų slapčiom ji pagalvodavo, 
nejaugi kada nors jai ar jos įpėdiniam 
tektų susilaukti tos tragiškosios karalie
nės likimo! O štai jau įnirtusi minia 
siaučia juž rūmų sienų, lyg kadaise už 
Tiuiljeri rūmų sienų, Paryžiuj, 
prancūzų revoliuciją. Ne, ne! Dar 
taip baisu! Dar milijoninės armijos ca
rui ištikimos, ir minia nedrįs!

Tuo tarpu priešais rūmus susitelkė 
rūmų apsaugos dalys. Generolui Resinui 
vadovaujant kareiviai klusniai pasipylė 
grandinėmis ir užtaisė šautuvus.. Bet ar 
atlaikys jie prieš dešimtį tūkstančių 
žmonių minią, kurioj buvo matyti ir gin
kluotų kareivių. O galėjo dar ir šarvuo
čių atvykti. Minia vis didėjo ir vis gar
siau šūkavo. Šiurpųjį įspūdį didino iš 
kažkur pasigirdę šūviai.

Bet išsirikiavusių kareivių ir į minią 
atsuktų šautuvų vamzdžiai kiek atšaldė 
minią, kuri nebuvo linkusi rodyti ypa
tingą herojizmą ir aukotis. Tačiau mo
mentas buvo pavojingas. Karštesnieji 

9 šaukė ir ragino veržtis pirmyn, kiti kal
bino rūmų apsaugos kareivius nešaudyti, 
mesti šautuvus ir neklausyti karininkų. 
Generolas Resinas buvo pasiryžęs šūviais 
išvaikyti minią, jei tik ji bandys eiti to
liau. Bet ir jis pats nebuvo tikras, ar ka
reiviai paklausys, ir kažin kokios gali 
būti šūvių pasekmės, kada aplink nėra 
ištikimo pulko, kuris paremtų carą.

Tą kritiškąją akimirką iš rūmų išėjo 
carienė Aleksandra. Ją lydėjo duktė Ma
rija ir senasis grafas Apraksinas. Carie
nė ir jos duktė priėjo prie kareivių ir 
maldavo geruoju susitarti su puolan
čiais, ragino vengti brolžudiškų J<auty- 
nių. Tas pasiūlymas išgelbėjo padėtį ir 
pašalino pavojų.

Minioj atsirado ramesnių žmonių, ku
rie ėmė įrodinėti, kad nėra prasmės pul
ti tuščius caro ?ūmus, jei jau visas Pet
rapilis revoliucijos rankose. Nepadoru 
pulti moteris ir vaikus, o naujoji vyriau
sybė pati žinos kaip su caru ir jo šeima 
pasielgti. Tarp minios ir apsaugos karei
vių buvo sudaryta neitrali zona, kurią 
vieni ir kiti pasižadėjo neperžengti. Pa
mažu minia išsisklaidė, ir vėj viskas ap
link rūmus nurimo. Tiktai tolumoj dar 
skambėjo šūviai, skambėjo dainos ir 
dūzgė automobiliai.

Kur dingo caras? — tas klausimas da
bar labiausiai rūpėjo carienei. Jau buvo 
aišku, kad jo traukinio į Carskoje Selo 
nepraleido. Carienė suprato, kad tai pa
daryta bijant jos įtakos į carą. Bet kur 
jis dabar? Jokios žinios nuo vakar ji ne
gauna. Gal jis atvyks kartu su generolu 
Ivanovu’ir iš čia pradės Petrapilio išva
davimą iš tų baisiųjų revoliucijonierių? 
Carienė tuoj prisiminė istorinę lygiagre
tę — 1871-sius metus, kada buržuazinė 
Tjero vyriausybė Prancūzijoj, susispie
tusi Versaliuj, naikino. Paryžiuj įsikū
rusią komuną. Taip, dabar tie įvykiai 
kartojasi ir Carskoje Selo turės virsti 
Versaliu prieš revoliucionizuotąjį Petra-

per 
ne

Carienė siuntinėjo telegramą už tele
gramos, bet iš caro jokio atsakymo nesu
laukė. Kur jis? Gal jam gresia dar di
desni pavojai, jei jau ramiame Carskoje 
Selo taip neramu? Carienė galvojo jau 
ryt siųsti lėktuvą laiškui nuvežti ir lie
pė paruošti lakūną.

Vėlai vakare carienei pranešė neaiškią 
žinią, kad caro traukinys buvo atvykęs 
į stoti Dno..(Dno — rusiškai dugnas.)

— Dno! Caras atvyko į • Dugną! — 
kaip tai keistai skamba, susiraukusi pa
galvojo carienė. f

Į Carskoje Selo neparleistasis caro 
traukinys kovo 1 d. važiavo Pskovo link. 
Traukiniui atvykus į Staraja Russa, sto
ty susirinko didelė žmonių minia. Ties 
stoties koplytėle susitelkė vienuolės. Visi 
susidomėję 'žiūrėjo į caro traukinį, dau
gelis kėlė kepures ir lenkėsi Visa atrodė 

. taip priprasta, ir kažkaip klaiku buvo 
carui manyti, kad Petrapily vyksta re
voliucija. Bet caro traukinio nepreleidi- 
mas buvo neabejotina n- liai įžeidė eara. • ealybė, kuri gi-

Taip pat ramiai caro ir palydų trati- 
_ kiniai atvyko į stotį Dno. Čia telegrafo 

Valdininkas lauke su telegrama caro var
du. Tai buvo Rodziankos telegrama, ku
rioj jis prašė carą sustoti stoty Dno ir 
palaukti jo atvykstant su pranešimu. 
Caras paklausė Vojeikovo, ar yra žinių, 
kada atvyks Rodzianka., Bet susižinojus 
su Petrapiliu paaiškėjo, kad Rodzianka 
negal iš Petrapilio išvykti. Buvo nutarta 
važiuoti į Pskovą ir prašyti Rodzianka 
ten atvykti.

Traukiniui išvykus iš Dno, caras pa
sikvietė Vojeikovą ir pareiškė nusistatęs 
duoti atsakingą vyriausybę ir padaryti 
nuolaidų, kurios galėtų išspręsti susida
riusią krizę. Caras liepė Vojeikovui iš
vykti pasitikti Rodzianka iš Pskovo ir 
pranešti tą jau gerokai išsigandusio ir 
susirūpinusio caro nusistatymą.

Apie 8 vai. vakaro caro traukinys at
vyko į Pskovą. Stoty buvo tamsoka. Žmo
nių mažai. Atvyko Pskovo gubernato
rius, keletas vietos administracijos as
menų. Nei garbęs sargybos, nei oficia
laus sutikimo nebuvo. Visi nekantriai 
laukė fronto vado gen. Ruzškio, kurio 
rankose dabar buvo caro likimas. Netru
kus pasirodė žemo ūgio ir rūstaus veido 
generolas Ruzskis, lydimas štabo virši
ninko gen. Danilovo ir savo adjutanto.

Ruzskis ir jo palydovai pamatė caro 
traukiny susijaudinusius ir > išsigandu
sius veidus. Pirma juos pakvietė ,į gra
fo Frederikso skyrių, kur buvo susirin
kę caro artimieji. Jiems buvo įdomu iš
girsti, ką galvoja senasis generolas Ruz
skis.

— Generole, jūs turit pagelbėti, — 
tuoj ėmė kalbėti Ruzskį apstoję caro pa
lydovai. — Jo didenybė ątvyko pas jus, 
sužinojęs apie įvykius Petrapily, pasiti
kėdamas jūsų ramumu ir patyrimais.

Šiem susijaudinimo balsam nurimus, 
į Ruzskį kreipėsi grafas Frederiksas:

— Nikolai’ Vladimirovič, — tarė jis,
— jūs žinot, kad jo didenybė sutinka su
daryti atsakingą vyriausybę. Caras vyk
sta į, Carskoje. Ten carienė ir visa'šei
myna. Sosto įpėdinis serga tymais, o Pe
trapily sukilimas. Kai paaiškėjo, kad 
tiesiog į Carskoje nuvykti'negalima, jo 
didenybė įsakė važiuoti pas jus, ir jūs 
turit pagelbėti tuos reikalus sutvarkyti.

—Dabar jau per vėlu,— atsakė Ruz
skis. — Aš daug kartų kalbėjau, kad 
reikalinga eiti išvien su'Dūma ir vykdy
ti reformas, kurių reikalauja kraštas. 
Manęs neklausė. Chlisto Rasputino bal
sas tada turėjo didesnės reikšmės ir jis 
valdė Rusiją. Paskui atsirado Protopo- 
povas, buvo sudaryta menkystos Golici- 
no vyriausybė. Visi kalba apie separati- 
nę taiką, niekas vyriausybe netiki, san
tarvininkai mus įtarinėja išdavimu. Ko
kio išgelbėjimo galinta dabar laukti, kai 
jau viskas pavėluota! Štai ką pridarėt 
jūs ir visa rasputininkų šutvė.

Caro artimieji ginčijosi ir sakė, kad 
Ruzskis perdedąs ir sutirštinąs spalvas.

— Aš niekada nebuvau. Rasputino ša
lininku, aš jo net nepažinau. Be to, jūs 

’ klystat, ir Rasputinas visai neturėjo to
kios didelės įtakos, — tarė Frederiksas.

— Apie jus, grafe, niekas ir nekalba,
— atsakė Ruzskis.

— Bet kas daryti? Kur rasti išeitį?— 
kalbėjo iš visų pusių. — Jūs matot, kad 
stovim ant bedugnės kranto. Jūs esat 
vienintelė viltis.

— Dabar jau per, vėlu. Dabar ' lieka 
tiktai pavesti save laimėtojo malonei.

Caro artimiesiems visai sugedo nuo
taika. Jie tikėjosi susilauksią iš Ruzskio 
griežto revoliucijos smerkimo ir griežtų 
priemonių jai numalšinti. O dabar jis 
kalba apie'caro valdžios klaidas ir pripa
žįsta revoliucijos laimėjimą. Caras da
bar nuo visų atkirstas, apsuptas Ruzskio 
vadovaujamos armijos, o Ruzskis jo gin
ti nepasiryžęs.

Caras priėmė Ruzskį ir Danilovą, pa
pasakojo jiems apie savo nepasisekusią 
kelionę į Carskoje Selo. Išklausęs trum-. 
po pranešimo apie padėtį fronte, caras 
pasakė Ruzskiui laukiąs iš'Petrapilio at
vykstant Rodziankos, kuris praneš apie 

' būklę Petrapily. Paskui Ruzskis ir Da
nilovas buvo pakviesti pietų. Liūdni bu
vo tie caro pietūs. Nors caras buvo tylus, 
bet atrodė ramus. Ir visi jautėsi nesma
giai.

Vienas Butte (Montanoje) groserninkas paskelbė: kas 
pas mane pirksite už $15 produktų, tam magaryčioms 
duosiu vieną svarą sviesto nemokamai. Sakoma, ne
labai kas tuo pasinaudojo, nes žmones manė, jog ne

mokamai duodamas sviestas nekam vertas.

FLORIDOS ĮVAIRUMAI
FLORIDOS “SNIEGAS.” 

Vasario pabaigoj ir kovo pra
džioj šioje pusiau tropiškoj val
stijoj irgi pasipylė “sniegas.”

Vasario 29 d., draugas Jonas 
Juraitis išsivadino mane pava- 
žinėt po Orlando apylinkės lau
kus, kurie didžiumoje užsodin
ti orančių medžiais. Važinėda
mi visur matėm kaip tie me
džiai pasipuošę baltu “sniegu.” 
Ant žemės taipgi visur tik bal
tuoja. Bet šis “sniegas” skir
tingas nuo šiaurinio tuomi, kad 
jis ne šaltas ir labai priimniai 
kvepia, — tai citriniu medžiu 
ŽIEDAI! Jie nubaltino ištisus 
laukus ir savo aromatišku 
kvapsniu pripildė orą.

Jei citriniu vaisiu užauga už 
apie $180,000,000 vertės į me
tus, tai kai tie vaismedžiai su
žydi, tai visa valstija pakvim
pa. Iš orančių žiedų Floridoj 
dirbamas geros rūšies peria
mas (kvepalai), o bitės semia
si iš jų medų, kuris skaitomas 
pačiu geriausiu.

žingeidžiai ir gražiai išsižiū- 
ri tie citriniai medžiai: lapai 
tamsiai žali, prinokę, orančiai 
šviesiai geltoni, o žiedai balti 
it sniegas. Medis sykiu i)’ ža
liuoja, ir geltonuoja ir baltuo
ja, — graži ir akims patrau
kianti kombinacija.

Dabar, kovo pradžioj, Flori
doj pilnas pavasaris: visur tik 
žiedai, žiedai ii' žiedai (jų bū
na ir žiemą, tik ne tiek daug). 
Pats Floridos vardas paeina 

biuo “flowers” (gėlės). O čia tų 
skirtingų gėlių randasi virš 3,- 
000 rūšių.

Apie Floridos oro temperatū
rą nėra reikalo tikėt, ką ko
respondentai rašo; geriau pasi
žiūrėkite j vietinius “savo” 
laikraščius, ką Washington 
Weather Bureau praneša. Pav., 
jūs rasite “savo” laikraščiuo
se, kad kovo 5 d. New Yorke 
buov 35-31. laipsniai aukščiau 
zero, Detroite 18-15, iChicagoj 
26-23. O Floridoj (tą pačią die
ną) Orlandoj 80-79, Miami 80- 
,75 ir 1.1. Matot, koks skirtu
mas: prie 18 laipsnių reikia 
gero “overkočio,” o prie 80 
laipsnių ima noras maudytis.

Tačiau, dėl pilnesnės infor
macijos, galima pridurti ir tai, 
jog žiemos laiku čia pasitaiko 
miglotų, pusėtinai šaltų, lie
tingų ir netgi apsiniaukusių 
dienų. Bet tokių dienų būna la
bai mažai, — tai tik išimtys. 
Floridos istorija nežino tokio 
atsitikime, kad iš 30,000 . jos 
ežerų, nors ant vieno iš jų ka
da nors būtų užsidėjęs ledas, 
nors stiklo storumo.

ŽMONĖS NEŽINO. Keista, 
kad žmonės ir netgi tie, ku
riuos palietė, nepažįsta, nežino 
uragano eigos. Iš išsikalbėjimų 
patyriau, kad daugelis mano, 
būk uraganas bėga pirmyn ne
išpasakytu greitumu. Tai klai
dingas supratimas, štai tam pa
vyzdys: praeitą rudenį, rugsė
jo 16 d., kuomet uraganas ar
tinosi prie Floridos iš pietinio 
Atlanto, tai jo pirmyn slinki
mas buvo labai lėtas, vos. tik 
apie 8 mylios į valandą. Bet jo 
ratu sukimuos (kaip viršuti

nio girnų akmens) buvo 160 
mylių į valandą. Dėl to pietinėj 
Floridoj, kąs tik buvo jam ant 
kelio, jis ratu sukdamasis, vis
ką malė, nešė, arba aukštyn 
kėlė. O «jo plotis (diametre) 
buvo virš 100 mylių dydžio 
(nieko sau “girnos”!).

Nors Laisvėje buvo jau ra
šyta apie vėliausią uraganą, 
bet čia sutraukoje paduosiu 
Raudonojo Kryžiaus apskait- 
liuotus ir Karl Reiser paskelb
tus galutinus nuostolius:

23 žmonės buvo užmušti bei 
prigirdyti ir 227 sužeisti; 178 
namai buvo sunaikinti ir 3,544 
sugadinti (24,219 šeimynų bu
vo užgautos—hit—); 4,289 na
minių gyvulių sunaikinta; apie 
7,500,000 akrų žemės buvo van
dens apsemta. (Kiek medžių iš
verstų bei išrautų — skaitlinės 
nepaduotos.)

Kalbant apie uraganus, rei
kia priminti dar šie trys fak
toriai :
' 1) Už visus padarytus nuos
tolius daugiausia “kredituoja
mas” vėjas. Gi tikrenybėje, tas 
“kreditas” priklauso daugiau 
vandeniui. 2) Uraganai ateina 
tik rugsėjo - September mėne
siais (labai retai pasitaiko ir 
spalių - October mėn.). 3) Ne 
visi buvusieji šioj šalyj uraga
nai kliudė Florida. Centralinė 
ir šiaurinė Floridos dalys labai 
mažai yra mačiusios uraganų. 
(Aš turiu datuotą, nuo 1900 
metų iki šiol, visų praėjusių 
-didžiųjų uraganų mapą-žemla- 
Pį.) '

★ ★ ★
BAISI IŠGĄSTIS. Nei žemės 

drebėjimas, nei joks uraganas 
nebūtų taip baisiai išgąsdinęs 
pietinių v valstijų kietakakčių 
eksploatatorių, kaip Trumanas. 
Mat, Truipanas, politiškai, ma
nevruodamas, kad tik daugiau 
susižvejoti sau balsuotojų, kaip 
jau žinoma, vasario 2 d., pasiū- 
lė-proponavo Kongresui seka
mus punktus: Griežtai uždraust 
pietinėse valstijose, juodveidžių 
linčiavimą; panaikint “Jim 
Crow,” t. y., kad negrai nebū
tų atskirti nuo baltų ir visur 
grūdami tik užpakalin; panai-? 
kint “Poll tax,” t. y., mokestį 
už teisę balsuoti; suteikti neg
rams pilnas civiles teises ir t.t.

Nors, anot kolumnisto Drew 
Pearson išsireiškimo: Truma
nas vieną sako, o kitą daro, ta
čiau šie Trumano punktai. “šau
tų*’ užkietėjusius viešpačius ant 
tiek pritrenkė, kad jie dar ir 
šiandien pilnai nesusivokia, už

Į Joseph Garszva
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ko griebtis. Visi jų laikraščiai 
prirašė devynias galybes, šauk
dami, būk “šautams” norima 
atimti savivaldą ir juos (“šau
tus”) valdyti, su pagalba fede- 
ralės policijos, būk “šautams” 
norima išplėšti jų garbingas 
tradicijas ir t.t., ir t.p. (žmo
nių linčiavimas, tai jų “garbin
gos tradicijos,” — kad jie pra
smegtų su tokiomis tradicijo
mis!) Visi jie rėkia prieš Tru- 
maną ir, abelnai, prieš “ner
tus” ir vienas kitą šaukia į 
žūt-būtiną kovą dėl išlaikymo 
“šautų senų ir garbingų tradi
cijų.” Mississippi gubernato
rius Wright pirmas pareiškė: 
“South-haters trying so despe
rately to stab the South in the 
back” (Pietinių valstijų neap
kentė.] ai desperatiškai bando 
smeigt jas iš užpakalio) ir jis 
šaukė visus “sautus” organi
zuotis ir mobilizuotis kovai. 
(“Tampa Morning Tribune,” 
vas. 6 d. š. m.)

Jau atlaikyta eilė konferen
cijų bei pasitarimų. Konferavo

pietinių valstijų suvažiavę j 
Tallahassee, Fla., gubernato
riai, konferavo 74 pietinių val
stijų kongresmanai, konferavo 
ir visaip planavo ir kiti valdi
ninkai. Kuomi šis sukilimas 
baigsis, — ateitis parodys.

(Ak, kaip linksma būtų, kad 
taip darbininkai išmoktų ir taip 
pasiryžusiai kovotų už savus 
reikalus ir prieš jiems daromas 
skriaudas!)

Nemažai Floridos reakcijo- 
nieriams sukrėtė nervus ir 
Henry A. Wallace čia atsilan
kymas ir jo geras pasisekimas. 
Bet apie tai jau kiti draugai 
korespondentai parašė. Ačiū 
jiems! Tiek dar galima pridur
ti, kad Wallace Floridoj būdo
mas pareiškė, jog “trečioji par
tija gali likti pirmąja.”

Tad dirbkime visi su di
džiausiu entuziazmu, kad taip 
ir-įvyktų! Juk ir pusiau aklas 
gali nujausti, prie kokios ka
tastrofos tempia abi senos par
tijos.

Svieto Pereiga.
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(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoj) kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai .

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

— ------- --  -  — +

Paul Gustas Funeral Home, į 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS į
I 

Telefonuokite dieną ar naktį j
EVergreen 7-4774 - I

l
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato 

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

*
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 1 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. •
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom su lyg parei • 

kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega •
«

*—   -    ——  ——   *

i August Gustas •
| BELTAIRE FLORIST
Į Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
į 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20‘, N. Y.
f ’ (kamp. 68 th St.)
’ Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų
Į ir tt., telefonuokite ’
Į SHoreroad 8-9330
Į Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką.
I ko jūs reikalausite.
I Specialistai Pritaikymui
Į Šermeninis, Vestuvėms ir Bankietams

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

*

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip 
kites prie manęs dieną ai 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta 
meninė. Mūsų 
mu ir kainomis 
tenkinti.

mūsų šer- 
patarnavi- 
būsite pa

1113 Mt. Vemon Si
PHILADELPHIA, PA. 

f 
Telefonas Poplar 4110

4 piia!.—Laisve (Liberty, Lit h. Daily)-< P ir ir., Kovo 15, 1948

»



LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 3t?C haa been issued to the undersigned 
to soil bc«r, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alroholic Beverage Control 
Law at 188-90 Grand Street, Borough of 
Biooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
GYM. ASSN OF POLISH FALCON HALL 

NEST 11 OF W’MS’BURG, INC.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 6385 has been issued to the undersigned 
to sell b«er, win# and HqUor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 12 Union Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES YGLESIAS

NOTICE is hereby givcp that License No. 
RL 4098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2412 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ■

THEODORE KOSTKOWITZ

NOTICE is hereby given that License No.
RL 6807 hns been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Coptic! 
Law at 2630-32 Gcrritscn Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
MICHAEL HOBAN & MICHAEL JENNINGS

Marine Inn

LOS ANGELES, CAL. HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is. hereby given that License No. 
RL 1051 has been issued to the'undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 453 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to l>e consumed 
on the premises.

WALTER WILK

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5615 — 1st Avenue, Borough of 
Biooklyn, Cc\unty of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRIGAN S BAR & GRILL
NOTICE is hereby given that License No, 
RL 7100 has been issued to the undersigned 

* to sell beer, wine and liquor at retail under
Section 107 of the Alroholic Beverage Control 
Law at 196 Johnson Ave.—K-K-A 1-17 Hum
boldt St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises. 

' VITO LICAVOLl
Rex Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1014 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4901 - - 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. t

ANTONIO VESCO
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5808 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alroholic Beverage Control 
Law at 676 Driggs Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET PIVORA1TES 
Driggs Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 513 Central Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMINE TELESE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8278 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 353 Evergreen Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL HABER

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor alb retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2392-1 Nostrand Avenue .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the .promises.

.SAMUEL G$LD

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3092 has been issued to tbe undersigned 
to sell beer, IVine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 861 Utica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MEYER K ROSNER 
Butch's Bar A Grill

NOTICE' is hereby given that Liccnse No. 
CL 225 has been issued Io the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
tew nt f.OA Bainbridge Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to l>e consumed 
on the premises.

TRO YON CLUB, INC.

SMERKIA KARO POLITIKĄ
Vienam švaresniam kapita

listiniam laikrašty, “Daily 
News,” leidėjas Manchester 
Buddy savo kasdieninėje 
špaltoje kuris laikas atgal 
rašė:

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and- liquor at retail under 
Section 107 of the Alroholic Beverage Control 
Lw at 73 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TAUTKUS

NOTICE is hereby given that License No. 
L 876 has been issued to the undersigned 
to sell wine A liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 382-381 — ’68th St.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEXANDER PETER COUFOS 
La Touraine Wines A Liquors

NOTICE is hereby given that License No. 
I. 5060 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 545 Court Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

F. P. LYNCH * R. M. TORTORA 
Court Liquor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1042 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET T. MULLIGAN

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 877 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Laf at 2123 — Avenue U. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER STRAND’S, INC.

NOTICE is hereoy given that License No. 
RL $296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine apd liquor at retai) under 
Section 107,01' the Alcoholic Beverage Control 
tew at 344 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
Armory Tavern

NOTICE ix hereby given that ' License No. 
RL 9576 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 428 Tompkins Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABRAHAM ROTHMAN

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 919 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 405 Livonia Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEO. S., STARR

NOTICE is hereby given that Incense No. 
Rp 5688 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bevcbago Control 
Law at 561 Wythe Avenue. Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VERONIKA SKODIS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 918 bus been issued to the undersigner) 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 252 -- 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to Im* consumed 
on the premises.

MARGARET SCONZO
■ — —■»•» •— -»■■!. I -.1 ■ ■ — —

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 980 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine .and liquor at retail under 
Station 197 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 174 Montague Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL SAKELE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1139 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 483 Park Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to he consumed 
on the premises.

MARTA GENTILE

NOTICE i'< hereby given that License No. 
RL 3817 has been issued to the undersigned 
to sell beer, win? and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8108 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY A SAMUEL II. CUTRO

NOTICE is hereby given that Liecnse No. 
RL 982 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 907 Livonia Avenue, Borough pf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the ,premises. ,

GIACOMO BELLISSIMO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3686 has been issued to the undersigned 
to sell Ireer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 232 Underhill Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE UNDERHILL INN, INC. ✓

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1168 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS SCHWARTZ

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5725 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control tew 
at 399 Livonia Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
ipfemises.

AARON A. WEINBERG. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1699 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 616 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILTON & MAX STONE

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1836 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 752 Metropolitan Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
METRO-GRAHAM WINES & LIQUORS. Inc.

NOTICE is hereby givei# that License No. 
RL 1109 has been issued to the undersigned 
tęį sei! beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2511 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROADSIDE TAVERN. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1060 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 575 Lorimer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PETRUCCELLO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1217 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
tew \at 907 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL E. PEARLSTEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 77 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises,

HELEN NOMEIKA

NOTICE is hereby given that License No, 
CL 217 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine at wholesale under 
Section 107 qf the Alcoholic Beverage Control 
laiw. al 25 -- Eighth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MONTAUK CLUB

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 194 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 32 — 33rd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SIERRA MADRE WINERY, INC.

NOTICE is hereby’ given that License No. 
L 902 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 750 New Ix>ts Ave,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be . consumed off the 
premises.

MURRAY KIPNES

NOTICE Ir hereby given that Liecnse No. 
L 5591 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of thv Alcoholic Beverage Control Law 
at 1279-81 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TEDDY DEITZ

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6720 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 23.1 Moore Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

MURRY CAFE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3G35 has, been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lew at 140 Sand Street, Borough of 
Biooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

'JERRY MITCHELL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8666 has been issued to the undersigned 
to sell beer,’ wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3078 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SANFORD CATERING, ING. 
Sanford’s 

t

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6825 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section H'7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 607-609 -- Fourth A'c., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

ARTHUR J. VALLARIO 
Rustic Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 279 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 140 Grand Street, porough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

POLONIA DEMOCRATIC CLUB, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 910 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 350 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
pn ihe j>remiscs.
. POLISH FALCONS NEST 265, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine nnd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1067 Manhattan Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

ANTHONY PAPIDOCKA

NOTICE is hereby given that Liccnse No. 
DW 10 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 882 — Third Avenue, Borough of 

.Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

GARRET! & CO., INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 367 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1054 Bushwick Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE REINHARD

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 116 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 32—-33rd St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises,

SIERRA MADRE WINERY, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 242 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of tho Alcoholic Beverage Control Law 
at 19 Union St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

VINCENT BOSH VENDRELL

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 269 has been issued to the’ Undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the. Alcoholic Beverage Control I.aw 
at 716 Glenmore Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

SALVATORE' POLISI

NOTICE is hereby given that Liccnse No. 
RW 177 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine nt retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 739 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises. ’

JOHN PERROTTA

NOTICE is hereby given that. Liccnse No. 
RW 284 has been issued to the undersigned 
to sell beer nnd wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
at 10 Montague St., Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed on tho 
premises.

JIETTWECK & NESSLER

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5081 has been issued to the' undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control tew 
at 616 Haise/ St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tbe 
premises.

JAMES J. SEXTON, JR.

—Ponas Trumanas apvaikš
čiodamas ląivyno dieną (Na
vy Day) smarkiai pagrąsmo 
Sovietų Sąjungai (nors> jos 
vardo nesuminėjo, bet k a m 
kitam jis būtų grąsinęs?):

—Nuo to Itfiko mes viską 
darėm ir darom su pinigais 
ir militariškai rengdamiesi 
karui. Viską tą matant, būtų 
kvaila norėti, kad rusai ma
tydami tą viską, manytų, kad 
mes nesirengiam prieš juos.

—Kada mes giriamės, kad 
mes norim tik taikos ir. esam 
labai mylinti taiką šalis ir 
norim, kad kiti imtų iš niūsų 
pavyzdį, tai reikėtų mums 
patiems prisimint pagal pa
darytą pranešimą, studijavi
mą, James C. Rogers, buvusio 
valstybės pagelbininko, kad 
mes dalyvaujam penkiuose 
karuose ir turim savo kariuo
menę ir gelbstim militariškai 
dar 45 šalims ir saloms.

—Kada mes mėginame nu
siskųsti, kad Sovietų Sąjunga 
kišasi į Balkanų šalių rinki
mus, tai mes turėtume pa
klausti savęs, ką mes darom 
su Pietų Amerika ?

—Kada mes užsipuolam 
ant Sovietų Sąjungos, kad ji 
ėmė nuosavybę, kuri jai ne
priklausė, tai mes turėtume 
paklausti savęs, kodėl mes 
laukiam metus i)’ pusę, kad 
sugrąžinti Balkanų šalių 400 
laivų, katruos esame užgrie
bę.

—Kada mes kritikuojam ru
sus dėl laikymo kariuomenės 
’ant svetimos žemės, tai mes 
taipgi turėtume prisiminti,, 
ant kiek šalių žemės mūsų 
kariuomenė yra apsigyvenusi,

—Kada mes kalbam, kad 
Sovietai plečia savo apsisau
gojimą, tai mes turėtume at
minti oficiališką mūsų val
džios nusistatymą, pripažink 
ir pasiduok mums, net taip 
toli, kaip Okinavo salą.

—Kaslink Sovietų militariz- 
mo, tai mes turim prisimint 
tik p&skutinį Muskox skridi-

mą be sustojimo aplink žemę 
ir atkartotinus pranešimus 
kariuoipenės ir laivyno virši
ninkų, kad jie išranda vis 
daugiau ir daugiau' ir vis bai- 
sesnrtj kariškų pabūklų; visas 
tas riksmas taikos laiku apie 
verstiną kareiviavimą ir jau
nuomenės militario muštro 
apmokymą. Tai argi Sovietų 
Sąjunga, matydama tą viską, 
nemano, kad rengiamasi prieš

—Kodėl mes,' būdami sti
priausia šalis pasaulyje, lei
dom rusams padaryti kad ir 
tokį pasiūlymą — nusigink- 
luot? Ir. kada rusai tą klap
simą mums pastatė, tai mes 
atsiliępėm, kad ir mes irgi 
tam pritariam, bet nelabai 
širdingai. Tokiu būdu mes 
užsitraukiam pasaulio šalių 
nuožiūros, ne kokius susita
rimus mes turim su Sovietų 
Sąjunga, bet kodėl mes neno
rime nusiginkluoti.

—Jeigu mes tikim, kad de
mokratiškas kapitalizmas ga
li suteikti taiką pasauliui, tad 
kodėl nesistengiami .tą vykdy
ti ? Kongresas žino, kad ko
munizmas kylą iš skurdo, tai 
kodėl nesistengiame pagerint 
žmonių gyvenimą, suteikiant 
jiems daugiau mokslo ir ap
švietus, vietoj eikvot pinigus 
dėl militarizmo h’ rengtis prie 
karo ?

čia nereikia komentarų pri
dėt, kas viršuj pasakyta apie 
mūsų Washingtono ponų veid
mainišką politiką link Sovie
tų Sąjungos. R—ka.

PRANEŠIMAS
SHENANDOAH, PA.

Svarbus susirinkimas visuomenei, 
liečiant išrinkimą . Wallace kaipo 
prezidentą Jungtinių Valstijų. Susi
rinkimas įvyks kovo 21 d., Miners 
Hall, 2 vai. dieną. Taipgi delegatai 
prisirengę išduot raportą. Vėliau tu
rėsime užkandžių ir įsigėrimų. Kvie
čiame vietinius ’ir iš apylinkės da
lyvauti, ypatingai iš Mahanoy City. 
— Reng. (61-62)

REIKIA MERGINU
Nelavintų, batų vaksavimo dirbtuvėj prie pa
kavimo, iabelių uždėjimo, capping ir tL 
40 VALANDŲ SAVAITE ir laikas ir puse 
už. viršlaikius. Linksmos darbo sąlygos, 
gera alga, arti Williamsburg- Tilto. MATY
KITE MISS LEE, 1 LAIPTAIS AUKŠTYN.

KNOMARK MFG. CO.. INC. 
330 WYTHE AVE.

BROOKLYN
________________________________________

OPERATORĖS
PATYRUSIOS

Prie Merginų Marškonių Suknelių

BANDBOX FASHIONS
520—8TH AVE., N, Y. C.

LONGACRE 3-6930 
____________________________ (64) ,

FURNIŠIUOTAS 
VIENO KAMBARIO APARTMENTAS 

RANDA NEMOKAMA
mainais už. pagaminimą vakarienės vienam. 
Telefonuokite dėl pasitarimo BUCKMINS
TER 2-1786. jei niekas neatsilieps, tai šau

kite WHITEHALL 4-6198 arba rašykite
G. R. PETERSON

2023 BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y. 
(64).

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

Siuvėjas Prie Pataisymų
Reikalingas prie vyrų siūtų. 

NUOLATINIS DARBAS. Gera Alga.
Kreipkitės

WOHLMUTH
i 219 CANAL ST.* ar 117 WEST 125TH ST.
! . (64)

PIETINĖS KORĖJOS 
RINKIMAI

Lake Success, N. Y. — 
Vadinamas Jungt. Tautų 
seimelis užgyrė Amerikos 
siūlymą suruošti gegužės 9 
d. rinkimus pietinėje Korė
jos pusėje, amerikonų už
imtoje.

Washington. — Apsigy
nimo sekretorius Forrestal 
įsakė armijos, laivyno ir 
karinių lakūnų vadams tuoj 
susitart, kaip jie veiks.

1 BROOKLYN

į LABOR LYCEUM 
J DARBININKŲ ĮSTAIGA
! Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-
1 kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. i 
I Puikus steičius su naujausiais 
į įtaisymais.
Į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 
I Kainos Prieinamos. ’
I 949-959 Willoughby Ave. | 
Į Tel STagg 2-3842
+•—"—»—-—«—■—

NOTICE is hereby given that License No. 
L 797 has' been issued to the undersigned 
to sell wine t ftquor at retail under Section 
107 of tbe Alcoholic Beverage Control Law 
at 4322 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises'.

MARX WOLFSON A SON

NOTICE is hereby given ^hnt License No. 
L 133'27 has been issued to the undersigned 
to sell wine A liquor at retail under Section 
197 of the Alcoholic Beverage Control tew 
at 6415 — 18th Ave.., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VALENTINO TRO VATO

NOTICE is hereby giVen that License No. 
L 399 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
197 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 821’2 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OLYMPIC LIQUOR STORE. INU.

NOTICE Is Hereby given that License No. 
L 5377 has been issued to the undersigned 
to sell wine A liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control T/hw 
Mt 57 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANN A STANLEY SUSSMAN 
Liberty Wines & Liquors

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5299 has lajvn issued* to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I«aw 
at 2151 Utica Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE BONATAKIS & 
ANDREW BONATAKIS 
Flatlands Liquor Store ~

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5385 has Ix.-cn* issued to the undersigned 
to sell wine A liquor at retail under Section 
197 of the Alcoholic Beverage Control law 
at 1208 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
)>remlseu.

JOHN T. A JOHN T. JR. A 
ELTKN DI EH LM ANN 

Dletlwuuu & Sons

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 5730 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107^>f the Alcoholic Beverage Control 
Law at 193 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MINO

NOTICE is hereby given that Liecnse No. 
RL 3744 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wjne and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 43 Debcvoise Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ALFRED J. & CAROLINE .GIORDANO 

Paramount Bowling Centre

NOTICE is hereby given that Liccnse No. 
RL 4696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 167 of the Alcoholic Beverage Control 
.Law at 858 Rogers Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. DANIEL J. McMONAGLE,

NOTICE is hereby giycn that License No. 
RL 7770 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
tew at 122 Montague Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

> MAMMY’S PANTRY, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8611 has been issued to the undersigned 
to soli beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1604 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

M. A L. BAR A GRILL, INC

NOTICE is hereby given ’that License No. 
RL 1006 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undef 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5823 — Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

XLUBENSTEIN & MAGENHEIM

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 885 has been issued to* the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Scctioa 107 of the Alcoholic Beverage Control 
i,aw at 188 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRITZ LOETTERLE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1201 ha$ been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ut retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 206 Evergreen Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED LANG'

NOTICE is hereby given that License No. 
.RL 2420 has been issued to tbe undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ot the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 2128 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of. Kings, to be consumed 
on the premises.

, JOHN PAKUCH

NO’flCE is hereby given that License No. 
RL 884 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ol the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Nassau" Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

OAK TAVERN, INC,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine "and lUtuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 568 Kingston Avenue, borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

PHILOMENA MANDELINO 
^’he Kingston Tavern 

. _y--- .----------
NOTICE in hereby given that License No. 
RL 7871 has occn issued id the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l4tw at 1931 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn^, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LOUIS SILBERLING & PETER GULOTTA 

Kay Cce Inn

NOTICE is hereby’ given that License N<\. 
RL 1241 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
teiw al 178 Sheffield Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN ZELASKO A JOSEPH ZIELINSKI 

Glenmore Inn

NOTICE k hereby given that License. No. 
RL 8433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 158 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises,

JOSEPH A. BUTLER & 
JAMES A. BUTLER 

Butler Bur £ Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
L 578-1 has been issued to the undersigned 
to sell wine A liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2276 Fla'.busji Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL CURRAN

NOTICE ii hereby given that License No. 
CW 410 has been issued to the undersigned 
to sell bejr, wine and liquor at retail under 
Section 1v7 of the Alcoholic Beverage Control 
laiw at 386 Troutman Street, Borough of 
Brooklya, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6728 has been issued to the undersigned 
to sell lwer, wjne and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law a.t 125 Wythe Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRENE CARLIN

NOTICE is hereby given that 'l.iccnke No. 
RL 816 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 31 South 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GOODARD •

SKELBKITĖS LAISVĖJE
. A -T- AXA *Ta AXA -Ta aTa at a a a" ’4' "A* "a"

::J. J. Kaškiaučius, M. D-::
! I 530 Summer Avenue, ’ j
J J Newark 4, N. J. į J

HUmboldt 2-7964

Egzaminuojant A kiš, ■ 
Rašome Receptus i 

Darome ir Pritaikome Akinius į

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

, Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveik$- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel.’ GLenmore 6-6191

R

A4AA

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

— .. ............................... ......... ........................

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

• PIETŪS 60c. , VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
«

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Kove 15, 1948
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Majoras Rems
Penkių Centų Fėrą

Valstijos seimeliui priėmus 
tik tūlus majoro O’Dwyer 
programos punktus, majoras 
pareiškė, kad jis pritars iš
laikymui 5 centų fėro, nors 
seimelis jam leido kelti fėrą.

Majoras sako, kad jis buvo 
sutikęs dėti fėro kėlimą tik 
kaipo dalį visos savo progra
mos. O kadangi sejmelis veik 
viską kitą išmetė, tai ir fėro 
kėlimas miesto finansinių 
problemų neišriš.

/

Priteisė $102,500
1945 m. New Yorkan atvy

ko biznierius Isadore B. Bern
stein, 48 m. amžiaus. Jam be
esant tūlame pastate (257-67 
39th St., New Yorke) iš kažin 
kur aukštai puolė globusas, 
sveriąs septynis svarus ir puo
lė tiesiai ant Bernsteino gal
vos.

Jis buvo smarkiai pritrenk
tas, prakirsta galva ir ilgai gy
dėsi. šiomis dienomis teismas 
jam priteisė už tai $102,500.

“Gentleman’s Agree
ment” Gavo Geriausios 
Filmos Titulą

Neangliškosios spaudos at
stovų ratelis — American Fo
reign Language Press Film Cri
tics Circle, — New Yorke, iš
rinko geriausiąją 1947 metų 
filmą “Gentleman’s Agree
ment,” atkreiptą prieš antise
mitizmą.

“Great Expectations” išrink
ta geriausiąją tų meti) anglų 
filmą, o italų “Shoe Shine” — 
geriausiąją užrubežine filmą.’

Neangliškosios spaudos fil
mų kritikų ratelyje, jo balsavi
muose parinkti filmą, atstovau
ta virš šimtas laikraščių.

Nuosprendį paskelbė ir užsi
pelniusiems vyriausiems tų fil
mų įgyvendinime asmenims 
garbės pareiškimus įteikė ra- 
djo programoje iš miestavosios 
.stoties WNYC, kovo 11-tos va£ 
karą.
: Darryl F. Zanuck ir 20th 
Century Fox gavo pagyrimą už 
gamybą vyriausios filmos. Pir
menybė taip pat pripažinta to 
scenarijaus rašytojui Moss 
Hart, direktoriui Elih Kazan ir 
žvaigždei aktoriui Gregory 
Peck.

Geriausiomis tų metų žvaigž
dėmis parinko Deborah\ Kerr 
už jos vaidybą filmoje “The 
Adventuress,” ir Rosalind Rus
sell už “Mourning Becomes El-

Literatūros Draugijos 2 Apskrities Kuopy Atydai Daktarą ir Akušerę
Lietuvių Meno Sąjungos 3- 

čia- Apskritis šaukia konferen
ciją balandžio 4 d., Laisvės na
me, Brooklyn, N. Y. Pradžia 
—10:30 valandą ryto.

Konferencijos užduotis bus 
išdirbti planus steigimui meno 
mokyklos lavinimui ^chorvedžių. 
Tas darbas jau pradėtas per 
pereitą festivalį, Brooklyne, 
kur nemažai ir pinigų dėl to 
reikalo tapo sukelta. Dabar tik 
lieka išdirbti galutini planai.

Reikalauja $1,000,000 
Džiovai Kovoti 

f

Niujorko sveikatingumo ko- 
misijonierius, Dr. Harry S. 
Mustard, reikalauja vieno mili
jono dolerių džiovai kovoti.

Jis sako, jog ligi šiol būdavo 
džiova kovojama pavėluotai, 
kai žmogus suserga. Dabar 
N. Y. miestas privalo su džio
va kovoti iki ji dar nesuleido 
į žmogų savo plėšriųjų nagų. 
Kaip kovot ? Reikia piliečiai iš
egzaminuoti, nuolat, dažnai, iš
egzaminuoti. Jei pas kurį nu
matoma džięvos simptomų, 
tuojau jie reikia pulti, sunai
kinti,—žmogui padėti, f

. Savo pavojingumu džiova, 
sakoma, New Yorko mieste 
stovi septintoje eilėje.

Daniel Nielsen, 20 metų, ir 
Clarence Lohne, 17-kos me
tų, brooklyniečiai, areštuoti 
nužiūrėjus, kad jie pavogę pa
veikslams traukti mašinas iš 
krautuvės, 5611 Fifth Ave, 
Brooklyne.

Projekto Vedėjas Ėmęs 
“Bonus” už Butą

Areštuotas David Kaskel, 35 
metų, gyvenąs 98-76 Queens 
Boulevard, Forest Hills. Jį kal
tina, kad jis, būdamas Regen
cy Park, Inc., ir Carrol Mana
gement Corp, viršininku, reika
lavęs jam sumokėti riebius 
“bonus” norint gauti butą tuo
se projektuose ar atnaujinti su
tartį jau turimo buto.

Tiesioginio reikalavimo, sako 
jį kaltinusieji, jisai nestatęs. 
Tačiau kaip nors pasklisdavę 
girdai, kad norintieji atsinau
jinti nuomos sutartį privalo su 
juos pasimatyti. Tas “pasima
tymas” kainuodavęs iki $500. 
'Jeigu asmuo neturėjo pinigų, 
jis pagelbėdavęs parduoti auto, 
kad neturintį jį pinigų “išva
duoti” iš bėdos.

LaGuardia Neleistų
Miesto policijos komisionie- 

rius Wallande’r sako, kad 
mieste vėl rand&si 4,600 “pin-

ectra.” Abi gavo po lygų kie
kį balsų.

Pagelbinių rolių geriausio
mis aktorėmis taipgi išėjo ly
giomis Gloria Grahame, už 
“Crossfire;” Celeste Holm ir 
Anne Revere už “Gentleman’s 
Agreement.” Geriausiu antrinė
je rolėje vyriškiu aktorių pa
rkaitė Edmund Gwenn už 
“Miracle on 34th St.”

Sigmund Gottlober ir Mr.

ball” mašinų, viliokių iš bied- 
nuomenės pinigų. Mašinos 
buvo prašalintos velionies La- 
Guardijos’ laikais, jam griež
tai kovojant prieš visokį gem- 
bleriško pobūdžio pelnikavi- 
mdsi. Komisionierius' sako 
negalįs jų prašalinti.

Michael Trekur, 37. m., 
newyorkietis, mirė nuo atsi
mušimo į stiklines savo kam
bario duris. Stiklas trūko,

>,, Andrew Valuchek vadovavo 
filmininkams pagarbos pareiš
kimo programą.

Geriausiu

Geriausiu
Geriausiu

perrėžė ranką, iš kurios nu
tekėjimas daug kraujo buvo 
priežastimi mirties^

Dar Negirdėta Istorija!! Filmy Kritikai New Yorko 
SVETIM’KALBfiS SPAUDOS 
Didelėje’ Iškilmėje per Radiją balsuoja už

“GENTLEMAN’S AGREEMENT”
* Pagamintą Twentieth Century Fox’o

Kaip Geriausią Filmą per
Ir Nominuoja’
Geriausiu Gamintojum

metus! I

-DARRYL F. ZANUCK, pagaminusi 
"GENTLEMAN’S AGREEMENT” 
El IA KAZAN, dirigavusi 
"GENTĮ.EM AN’S AGREEMENT’ 

VyriAku žvaigžde GREGORY PECK dėl 
’’GENTLEMAN’S AGREEMENT” 

Judžiu Veikalu, MOSS HART už
, '"GENTLEMAN’S AGREEMENT" 

DABAR JAU PENKTĄ MĖNESĮ 
žvaigždžluoja

Gregory Dorothy 1 John
PECK • ' McGUIRE GĄRFIELD

ši filmą yra ne tik puikus vaidinimas, bet labai svarbi pamoka kiekvienam 
4io laikraščio skaitytojui t • •

Direktorium

Brandt’s MAYFAIR 7th Avenue ir 47th Street

Kadangi tas yra visuomeninis 
darbas ir didelis darbas, tai 
tokių planų išdirbimui reika
linga ir pačių masių, dėl kurių 
gero ir tos pastangos yra de
damos.

ALDLD 2-ros Apskrities 
kuopos turi stengtis dalyvauti 
šioje konferencijoje, išrinkda- 
mos gerą kieki atstovų ir pa
siųsdamos juos konferencijom

A. Gil-manas,
ALDLD 2-ros Apskr. pirm.

Areštavo už Abortą
Brooklyne slaptoji policija 

areštavo daktarą Samuel C. 
Reiss, ’51 m., gyvenantį 501 
E. 21st St., I’rooklyne. Taip
gi areštavo newyorkietę Mrs. 
Vaivą Hannulą, akušerę. Juos 
kaltina nelegalių operacijų 
daryme. Sakosi vieną mote
riškę radę ant operacijų sta
lo.

Sniegas ir Ledas 
Sutrukdė Važiuotę

Anot policijos,' arešto die
ną jiedu padarę dvi opera
cijas. Už jas gavę po $300.

Pasitraukė iš PAC’o
Praėjusį ketvirtadienį užėju

si šlapdriba ir lietus su stai
giu šalčiu “aplakeriavo” gat
ves į čiuožyklas. Tai reikš vėl 
daug apsidaužytų šonkaulių ir 
išsilaužtų kojų. Temperatūra 
nupuolė iki 20 laipsnių. Oro 
kontrolius užmiršo, visai nepa
stebėjo, jog airiai jau dulkina 
savo žaliuosius švarkus pasi- 
ruošdami pavasario paradui.

Blogas oras sulaikė 62 iš
skridimus iš LaGuardia stoties 
į kitus miestus ir virš dešimtį 
išskridimų į užjūrius.

Nelaiku Išleido
Iš Ligoninės

Neseniai paleistas iš proto 
ligoninės Sam Giondanella, 47 
metų, staiga sušumijo. JisA mir
tinai sužeidė savo žmoną Ra- 
chelą. Vaikams šokus ją gelbė
ti, jis bandė žudytis save. Jo 
gyvybė irgi pavojuje. Gyveno 
81 First Place, Brooklyne.

Skandalas dėl
Namą Veteranams

l '♦
Niūjo'rkiškėje spaudoje iš

kilo skandalas dėl veteranams 
namų, statytų Nassau apskrity
je (greta Queens).

Pasirodo, kad ten buvp pri
statyta daug naujų namų, tai
kytų specialiai veteranams. 
Pastarieji, gavę iš valdžios pa
skolų, pirkosi namus ir džiau
gėsi. Džiaugėsi jie, nors už na
mus mokėjo labai brangiai.

Bet džiaugsmas praėjo, kai 
jiems teko juose pagyventi. Na
mai, pasirodo, buvo pastatyti 
prastai, — tuojau pradėjo irti.

Kilo skandalas. Veteranai 
kaltina John J. Roreck Building 
Korporaciją, kuri užsiimdinėjo 
namų statyba.

Dabar pranešama, jog guber
natorius Dewey įsakė prokuro
rui James N. Gehrig, kad jis 
visą reikalą ištirtų.

Matysime, kaip viskas bus:
ar varnas varnui į akį kirs?

Susirinkimas
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 16 d., 8 v. v. šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St., Brooklyne. 
Kviečiame narius dalyvauti (Šiame 
susirinkime, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti. Kurie dar neuž
simokėjote duoklių už šiuos metus, 
ateikite ir užsimokėkite. — P. Ba- 
barskas, sekr. . (62-63)

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSU
Akountentas
111 Ainslie St., 

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

Kas Vakarą Nuo 7 vai. 
s 

šeštadieniais ir sekma
dieniais ištisą dieną.

Du United Electrical unijos 
(CIO) žymūs vadai, preziden
tas Albert Fitzgerald ir se
kretorius - iždininkas Julius 
Emspak, pasitraukė iš CIO 
suorganizuoto Political Action 
Committee.

Jie padarė CIO prezidentui 
pareiškimą, kuriame kritikuo
ja CIO vadovybės politiką, 
nukreiptą prieš Wallace’a.

Jiedu sako: CIO pasisakė 
būsianti nepartinė organizaci
ja, tačiau šiandien tai sulau
žė, patapdama demokratų 
partijos pridėčku.

Nors jiedu iš PAC’o pasi
traukė, tačiau CIO vadovybė
je abudu pasiliks.

KUR ŠVIESU, TEN BUS DAR 
ŠVIESIAU

Pranešama, jog neužilgo, 
turbūt su š. m. liepos mėnesio 
1 d., Park Avenue, milijonie
rių apgyventa gatvė, bus dar 
labiau naktį nušviesta. Ji bus 
175 nuoš. šviesesnė, negu da
bar.

Kur šviesu, ten daroma dar 
šviesiau, o gatvės, kurios ap
leistos, tamsios, taip iv pasi
liks tamsiomis. Ten, mat, gy
vena vargdieniai.

Hilda Eislerienė 
Pasidavė Deportacijai

Hilda Eislerienė, žymaus 
vokiečių darbininkų vado 
(šiuo motu areštuojamo, per
sekiojamo Amerikoje) žmona 
pasidavė imigracijos viršinin
kams deportacijai.

Jinai sužinojo, kad yra iš
duotas “varantas” ją areštuo
ti. Tuomet ji su savo advo
kate Cąrol King nuvyko į imi
gracijos būstinę ir pasakė: 
imkit mane, štai, aš čia.

Eislerienė yra 36 metų am
žiaus. Jinai gimė Lenkijoje 
ir į Jungtines Valstijas atvy
ko 194 1 m. Ištekėjo už Ger- 
harto Eislorio 1942 m.

Tenka priminti, kad Eislc- 
rienė jau seniai norėjo su sa
vo vyru išvažiuoti iš Ameri
kos — norėjo grįžti Vokieti
jon. Bet Amerikos valdžia jų 
neišleido.

Neišleido išvykti, bet vėliau 
suėmė Eislerį deportacijai ir 
nepaleido jo. po' belą. Eisleris 
su kitais — John Williamso- 
nu, Doyle, Smith u — turėjo 
paskelbti bado streiką, reika
laujant, kad juos išleistu po 
belą.

Kai darbininkai pradėjo ju
dėti, reikalauti, tuomet teisė
jas Bondy paleido juos, po be
lą.

Dabar abudu Eisleriai sako: 
Kam jūs mus kankinate, kam 
eikvojate žmonių pinigus 
mūs areštavimui ir kitokiems 
-paibeliams: leiskit mums iš
važiuoti ir mudu vykstame į 
Vokietiją.

Bet valdžia neleidžia.
Basi d u o d am a d ep ortaci j ai, 

Hilda Eislerienė padarė pa
reiškimą, kuriame sako, kad 
ji mano, jog Amerikos valdžia 
nebus tiek nežmoniška, kad ją 
nuo vyro atskirs ir išdepor- 
tuos. Tegu tuojau tik lei
džia, mudu abu išvyksime iš 
čia.

Imigracijos valdininkai pa
leido Eislerienę be jokios kau
cijos.

BangžuVė (“velioriba”) ga
li plaukt iki 20 mylių per 
valandą.

■*' -............ ■ ii■:>

KONCERTAS
fl

; Konstancija Menkeliiinaite
! Tik sugrįžusi iš Italijos Dainuos šiame Koncerte,
I kuri rengia

LMS 3-čIA APSKR. ir AIDO CHORAS

K. MENKELIŪNAITĖ ★

| Apart pačios Menkeliūnaitės dainuos JOSEF
I CRISTEA, žymus tenoras italas. *
j Ms. ODDONE SOMMOVIGO į
i Operų direguotojas, duos piano solų ir
į akompanuos dainininkams.
» Taipgi dalyvaus Aido Choras ir •
j Sietyno Choro Vyrų Oktetas, iš Newark, N.J. į

IKovO'March 19,19481
! SCHWABEN HALL !
I 174 KNICKERBOCKER AVE. BROOKLYN, N. Y. j 
Į Tai bus nepaprastai Įdomus koncertas ir gana į 
i žema įžanga. Nepraleiskite neišgirdę šio koncerto, Į 
į nes vėliau gailėsitės, kada girdėjusieji jį girs. į

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
''WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Valandos:

I

i

□
PARDAVIMAI

Parsiduoda keturių kambarių ra
kandai." Kas pirks rakandus, galės 
randavoti ir tuos keturius kamba
rius.. Prieinama kaina. Antanas Lit- 
vaitis, 444 Metropolitan Ave., top 
floor, left, Brooklyn, N. Y. Prašome 
kreiptis: šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 8-tos vai. ryto iki 3-čios po pie
tų. Darbo dienom nuo 6-tos vai. va
karais.

PA.IIEŠK0.HMA1
Petro Kaminsko (Peter Comis), iš 
Lietuvos yra kilęs Marijampolės 
apskr. Kariavo pirmajam pasauli
niam karė, būdamas Dėdės Šamo 
armijoj. Prašau, kad atsilieptų jis 
pats ar jo giminės, ar pažįstami. Už 
teisingą prirodymą jo antrašo $5.00 
dovanų ir širdingas ačiū.—Antanas 
Bilmonas, P. O. Box 808, Mastic 
Beaęh, N. Y. (59-61)

I Adam V. Walimis, D. D. S J 
g DAKTARAS-DENTISTAS j 
Į - - - - - - - - ' |

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

B 650—5th Avė., kamp. 19 St. J
I BROOKLYN, N. Y. |

B Tel. SOuth 8-5569

| TONY’S
? UP-TO-DATE

BĄRBER SHOP I
< ANTANAS LEIMONAS i

< ' Savininkas š
306 UNION AVENUE i 

j GERAI PATYRĘ BARBERIAI į

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

B GYDYTOJAS

| S. S. Lockett, M. D
\ 223 South 4th Street
I BROOKLYN, N. Y.

I
.. , ji—2 dienom_ 
Valandos. j6_8vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel^yirginia 7-4499

R _ ________ _ ______________ _____Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą •prašalina'nt, 
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 atjaune- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

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

Man’s BULOVĄ...richly styled .
...always accui^ate and depend-

Lady’s BULOVĄ ... modera 
beauty ia every trim line . • .'

Peter Kapiskas

Peter ’ 
KAPISKAS 

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Aius

RHEINGOLD
• BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Lo if ginęs,

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

Daimontinlai

«•

«•

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

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

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Pirm., Kovo 15, 1948




