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Advokatas Leo Josephson’as 
pradėjo kalėti. Kalėjime jis 
bus išlaikytas vienerius metus.

šis vyras yra vienas pir
mųjų Amerikos politinių kali
nių — tai auka šių dienų re
akcijos siautėjimo.

A d v. Josephsonas yra griež
tas anti-nacis ir jis Hitlerįo 
siautėjimo metu palaikė ry-> 
sius tarp Amerikos anti-fašis- 
tų ir Vokietijos. Jis tylą lai
ką buvo‘Vokietijos nacių ka
lėjime.

šiandien jis uždarytas Ame
rikos kalėjime neva už Jung
tinių Valstijų kongreso panie
kinimą, bet iš tikrųjų už 
tai, .kad jis yra uolus ir drą
sus kovotojas prieš trumaninę ; 
reakciją.
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AMERIKA GINKLUOS
FRANCUOS ARMIJA

CIO VADAI BANDO 
DIKTUOTI NARIAMS

Paryžius. -—• Jungtinės 
Valstijos pasiūlė Pranei jai, 
kad ji amerikiniais ginklais 
būtų ginkluojama, kad karo 
atsitikime būtų vienodi va
karinių valstybių ginklai.

[Tą pat padarė ir Anglija, 
kurios ginklų gamyba yra

i apvienyta su Amerikos.
i

Šis klausimas kilo Fran- > nicija.

cijos seime. Komunistai ar
gumentavo, kad Franci j ai 
yra reikalingi civilių žmo
nių aprūpiųimo įrankiai, 
mašinos ir kitokia pagalbą, 
bet ne ginklai. Vienok 418 
balsų prieš 183 komunistų 
balsus seimas nutarė priim- 

; ti Amerikos ir Anglijos 
j “pagalbą” ginklais ir amu-

Stambieji CIO viršininkai 
praėjusią savaitę susiplana
vo tampriai paimti Į savo 
rankas visą CIO kontrolę, 
kad galėtų diktuoti nariams 
politiką. Tuomi, vyriausia, 
siekiama užslopinti Walla- 
ce’o į prezidentus judėjimą 
ir nustelbti opoziciją Tru- 
mano užkarinei politikai.

ninku pastangose įbrukti 
nariams nepageidaujamą 
politiką. Siekiama privers
ti valstijų, miestų organi
zacijas ir joms priklausan
čias unijas remti viršininkų 
planus.

Vėliausieji to požymiai 
yra:

MANDŽURIJA BAUDŽIA 
MISIONIERIUS ŠNIPUS

Jdomių dalykų apie advo
katą Josephsoną iškelia niū- 
jorkiškis Daily Workeris.

Jis rašo, jog tam tikri vy
riausybės elementai - agentai 
buvo prie jo prilindę ir siūlė , 
jam “šiltą vietelę,” jei tik jis | 
sutiks reakcijai parsiduoti.

Girdi, patapk komunistų ■ 
priešu, išstok viešai prieš juos, ! 
tai neteks tau eiti kalėji/nan, , 
nereikės kentėti,, gausi geroką ! Mąndžurijos valdžią, 
sumą pinigų ii- būsi mūsų pa
ylox intas.

Tačiau šis vyras nuo viso 
to griežtai atsisakė — taip ii 
turi daryti padorūs žmonės, 
kuriems doleris nėra viskas!

Šanghai, Chinija.— Man- 
džurijos vyriausybė paso- 

■ dino kalėjiman 12 šveicarų 
Į katalikų misionierių, kurie 
šnipinėjo svetimų kraštų 
naudai ir darė sąmokslą, 
ginklais nuyersti liaudišką

Viesulai Užmušė
Desėtkus Žmonių

Kovo 19-tą įstryžai visą 
šalį, nuo Texas iki New 
Yorko, praūžė eilė sukūri
mų viesulų-tornadų, lėkda
mi vietomis po šimtą mylių 
per valandą. Tūlus Missou
ri, Illinois, Indianos mieste
lius ir kaimus sulygino su 
žeme. Iš Fosterburg, UI., Ii-

Išrinktas, su Wallace užgyrimu, naujasis New Yorko 
darbietis Leo Isacson prisiekdinamas kongresmanu. 
Kongreso pirmininkas Joseph W. Martin, Mass, repu- 
blikonas, skaito priesaiką. Viduryje stovi Vito Marc- 
antonio, pirmasis New Yorko darbietis, kovingas liau
dies reikalų gynėjas, susilaukęs sau talkininko. Marc- 

antonio puikus rekordas kongrese ,prisidėjo prie 
išrinkimo kito darbiečio.

pranešama, 
savo 
esąs

Amerika Kratosi
■Rankas nuo Palestinos jl“^X?Xi’ow..u-

> . -------- ' į Kentucky valstijose užmuš-
Gi iš Londono 

jog anglai turės 
Budenzą. * Juo 
Douglas Hyde.

Mr. Hyde dirbo 
korio redakcijoje — 
legramas.

JPrieš keletą dienų Hyde pa 
skelbė, jog jis, girdi, l 
“prie dvasios šventosios” — 
prie katalikų bažnyčios!

Pasirodo, jog Mr. Hyde bu- : Francija, Chinija ir 
vo šeškiškas, — visai panašus ■ kitų valstybių, kurios visa- 
Budenzui.

Bėgyje pastarųjų šešių sa- ! 
vaičių jis, dirbdamas Daily , 
Workerio redakcijoje, slaptai | 
ėjo pas kunigus ir ten buvo 
“mokomas tikėjimo.”

Iš komunistinio dienraščio 
Hyde imdavo algą, o slapta I 
komunistus keikė ir šmeižė, 
visai panašiai, 
z as!

Lake Success, New York. įa žmonių. Vienoje tik Mac
Amerikos atstovas War- 

Louis ren k. Austin pareikalavo 
tllIa9’iš Jungt. Tautų Saugumo

i Tarybos, kad atsisakytų 
nuo Jungtinių Tautų 
mo nutarimo padalinti 
lestiną į žydų ir arabų 

grįžtąs ; Stybes.
Kaip jau priprasta, 

jau tą pasiūlymą palaikė 
eilė

ly Wor 
rašė te- sei- 

Pa- 
val-

iu o-

■ da laikosi Wall Stryto poli
tikos.

Sovietų Sąjungos atsto
vas Andrius Gromyko pa
reiškė, kad'jis turi gauti 
nuo savo valdžios nurody

mus, bet jis mano, jog Ta-' 
i rybų Sąjunga laikysis pir- 

kaip Budert' I mesnio Jungt. Tautų nuta- 
! rimo, kaipo vienatiniai tei- 

Komunistams jis pataikavo, singo dabartinėje padėtyje.
jis, kaip sako londoniškio Dai
ly Workerio redaktorius, Wil 
liam Rust, nesakė nei vieno 
žodžio prieš Daily Workerio 
politinę liniją.

• Jeigu tokis asmuo — veid
mainys ir 
gali būti 
jeigu jis 
‘‘dangaus 
ka labai paabejoti pačiu 
dorumu 
rios jis

politinis žulikas,— 
padorus

gali
karalystę,” tai

religijos, “prie 
sugrįžo.” x

Aišku, kad šį pasiūlymą 
ponas Austin daro, patai
kaudamas arabų valsty
bėms. Amerikos’ turčiai' ne
nori užrūstinti arabiškas 
šalis, kur turi išsiderėję 
turtingus aliejaus šaltinius.

Roma. — Italijos Komu- 
I nistų Partija renka Graiki- 
I jos partizanam maistą, dra-

katalikas.
užsitarnauti

ten-
pa-
km lį—vi—y—

• buzius ir gyduoles.

tik eini, su kuo 
kiekvienas klausia: 
greit bus karas? Ku-

SU'Kur 
sitinki, 

—Ar 
rią dieną Amerika pradės
puolimą prieš Tarybų Sąjun
gą?

Pagal tūlų radijo komenta
torių pliovojimus, pagal Tru
mano kalbas, pagal visokių 
neatsakingų komercinės 
spaudos redaktorių traksėjo 
mus, atrodytų, jog karas gali 
būti pradėtas rytoj arba už 
poryt.

Tačiau objektyviškesni žmo
nės nemano, jog karas bus 
tuojau . pradėtas. Dar per- 
trumpos karo provokatorių 
rankos.

Ta bjauri propaganda, ku
rią ’ p. Trumanas veda, daro
ma vyriausiai tam, kad stia- 
gitvus kongresą paskirti bili
jonus dolerių Europai — kapi
talizmui išgelbėti.

Bjauriausias dalykas su 
propaganda glūdi tame: re-

■ CIO konstitucija, sako ži- CIO viršininkai tebetyli 
novai, paleista vėjais virši-1 aPie savo kandidatą į pre- 
----------------------- ------------ 1 zidentus, tačiau strategiš- 17 M r* I D kos vietos užpildomos prie- Killl) INepatlllka Bro* Ringais Wallace kandidatū- 
v. . j.---------------- ra* asmenimis.
siura apie Ameriką i Viršininkai išsigandę CIO 

_____  I narių masinio judėjimo už 
Berlynas. — Čionai Jung. Wallace. To jie. nesitikėjo^

Valst. propagandistai sklei-: sav° žodį nariams skaitė

' šakodami apie laisvę ir de-1 pasiūlyti. Dar 
’mokratiją Amerikoje. | niekur r _

Bet šiomis dienomis paJgirtą'Ma'rshallo Planą.' ~ 
siiodė nauja biošima, km i paskįausiojo CIO

i tarybos posėdžio 11-kos uni
jų atstovai išstojo priėš

* Murray Marshallo plano ir 
[trečiosios partijos klausi- -
• mais. Daug unijų ne tik ne-

Jy nusigando viršininkų drau
smės, bet priešingai — e- 
nergingai išstojo veikti 

Brošiūroje yra paveikslai prieš Marshallo planą, o už 
kviečių krūvų, kurie dega, trečiąją partiją.

i naikinami tam, kad būtų ! Iš CIO viršininkų nebe
galima dar pakelti kviečių sigirdi kalbų -apie pakėli- 
kainas. Ši brošiūra nepatin- į mus algų, kurių nariai la-

i ka Jungt. Valstijų karinei j bai laukia: jiems 
[komandai; sako, kad ją iš- • Nariai kalbasi, 
| leido vokiečiai sovietinėje [ siūloma ; 
' zonoje.

dė lapelius ir brošiūras, pa- šventu, tikėjosi galėsią bile 
---------------------- aršiau, 

niekur nesivysto masinis 
(judėjimas už viršininkų už-

» ijll vUk/ 11 CL Li J CX UlVullllUj IX Lt 1 1

Mokslininkė Curie ■ Laikinai kS

Išleista iš Ellis Islando
f

oupin apskrityje, Illinois, į 
šiaurryčius nuo St. Louis, i 
policija i 
priskaitė 36 užmuštus.

Visame audros ruožte 
penktadienio vakarą rapor-i 
tuotą užmuštų 42 asmenys, penktadienį po atskridimo

apsimaskavę nariai laiko 
mitingus, drasko negrų na
mus. Brošiūroj yra paveik- 

je nėra oficialės sipmatijos ! šiai nulinčiūotų negrų, y; 
; priešfašistams. Reakcijos ■ vardai ir vietos, kur tai at- 
banga plinta.” i sitiko.

iNeoficialės s i m pati jos j 
mokslininkei mūsų šalyje,. ! 
žinoma, yra daug. Jei ne 
tas, galbūt, jinai ir dabar I 
tebesėdėtų Ellis Islande.

Curie yra 'duktė garsio-j 
sios radiumo išradėjos Ma-Į 

i rijos Curie, pati žymi ato
mo srityje mokslininkė ii 

i žmona Francijos atominių 
•i darbų direktoriaus Frede- 

■ ricko Joliot-Curie, komuni-
“Nujaučiu, jog šioje šaly- į sto.

New York .— Francūzė 
_ ! mokslininkė Irene Joliot-

tuojau^ po audros | cUrie ^ap0 įgleigta. Ellis 
Isląndo praėjusį penktadie
nį. Ji buvo priversta ten 
pernakvoti ketvirtadienį į

sužeista virš 300. Tikėtasi, 
kad po galutinio patikrini
mo skaitlinės padidės.* Tu r- j

iš Francijos.
4

Paklausta, kaip jinai 
to nuostoliai rokuojami mi-' jaučiasi, pasauliniai paskil- 

rinin^i I busioji mokslininkė šaltai,'
nusišypsojusi, atsakė, 
tuo įvykiu nenustebinta. Ji J 
pareiškė:

lionais doleriu.
Smarkūs lietūs ir potvi- 

niai; nutraukti telefonų lai
dai tramdė teikti pagalbą 
ir bendra susisiekimą.

Stiprūs vėjai apdraskė 
stogus ir vakariniame New 
Yorke. Didmiesčio didieji 
vėjai nesiekė.

Klementis Bus Čechoslovaku
į *■

Užsienio Reikalų Ministras
Praga. — Vladimir Kle- 

mentis, veiklus komunistų 
vadas, paskirtas eiti užsie
nio ministro pareigas vie
toje nusižudžiusio Jano 
Masafyko.,. K a n didatavo 
Klementis ir socialdemok
ratas Z. Fierlingeris į tą 
vietą. Klementis gavo dau
giau balsų.

Italijos Komunistu Laikraštis 
Smerkia Prez. Trumarią
' Roma.— Italijos Komu
nistų Partijos organas “U- 
nita” pasmerkė Trumano 
kalbą, sakytą Kongrese, 
kaipo karinę propagandą ir 
kurstymą Italijoje žmonių 
prieš kairiųjų partijų kan-' 
didatus.

Tas dienraštis rašo, kad 
Tarybų Sąjunga siunčia I- 
talijai 25,000 tonų metalo iš 
savo srities Vokietijoje,* 
kad Italija galėtų greičiau 
užgydyti karines • žaizdas;

akcininkai, šaukdami už gel
bėjimą Vakarų Europos kapi
talizmo, šaukia: gelbėkime 
“pasaulio taikįą.”

Be abejo, atsiranda durnių, 
kurie tuo ir tiki. Bet ar il
gam ?! ,

gi Jungtinės Valstijos grą
žina Italijai7 jos laivus ir 
per radiją kursto Italijos 
žmones. Unitą rašo, kad 
Trumano prakalba ir saky
tos amerikiečių kalbos per 
diją yra kišimasis į Italijos 
vidaus reikalus.

Dienraštis Unitą šaukia 
Italijos žmones balsuoti už 
kairiųjų kandidatus 18 d, 
balandžio, kad išgelbėti Ita
lijos nepriklausomybę. Tarp 
kitko jis rašo:

“Jūs, balsuodami už kai
riųjų kandidatus, galite at
remti Trumano pasimojį- 
rmis. Balsuokite prieš karą. 
Balsuokite prieš pardavįn- 
gą de Gasperio valdžią. 
Balsuokite už taikos fron-

Vakarinės Europos 
“Gelbėtojai” Susitaria

PIRMOJI VILNIAUS MIESTO Paryžius. — Čia eina 

DARBO ŽMONIŲ ATSTOVŲ 
TARYBOS SESIJA

reikią.
___ , ar nebus I* algas paaukoti 

Marshallo planui.
CIO nariam ir bile ku

riam eiliniam darbo žmogui 
' sunkiausia išaiškinti, kaip 
tai atsitiko, kad gimusios 
kovoje prieš diktatoriškus 
Darbo Federacijos viršinin
kų veiksmus, CIO viršinin
kai dabar pralenkia senąją 
uniją reakciniais žygiais.

Rašo J. Bulota
Vilniuje įvyko pirmoji 

sostinės darbo žmonių Ta
rybos sesija.

Sesijos deputatų tarpe: 
Lietuvos TSR Vyriausybės 
nariai — J. Paleckis, Ged
vilas, mokslo darbuotojai— 
•prof; Matulis, Bučas, Tary
bų Sąjungos Didvyris Ur
bonavičius, artistas Siparis 
ir kiti. '

Sesiją atidarė seniausias 
amžiumi deputatas prof. 
Vabalas - Gudaitis. ^Atidar 
rydamas sesiją, prof. Vaba
las - Gudaitis palinkėjo de
putatams tinkamai įvykdy
ti savo rinkėjų pageidavi
mus ir atstovauti jų reika
lus. Deputatai turi padėti 
visas pastangas, kad senoji 
Lietuvos sostinė Vilnius 
taptų gražiausiu miestu 
respublikoje, kad Vilniaus 
miesto Tarybos darbas bū
tų pavyzdžiu visiems ki
tiems Lietuvos miestams.

Sesijos pirmininku buvo 
išrinktas deputatas F. Bie
liauskas, sekretoriumi —de
putatas P. Girdzijauskienė.

Deputatas P. Kareckas 
padarė pranešimą ..apie 
priemones Vilniaus miesto 
sutvarkymui 1948 metais. 
Deputatas Kareckas nuro-

dė, kad sostinės, darbo 
žmonės su milžiniška ener
gija ėmėsi likviduoti sun
kius karo padarinius. Vo
kiškieji okupantai padarė 
sostinei nuostolius siekian
čius 1 milijardą 130 milijo
nų rublių.

Per palyginamai trumpą 
laiką, praėjusį po Vilniaus 
išvadavimo, atstatyta 150 
tūkstančių kvadratin. met
rų gyvenamojo - ploto. At
statyta vandentiekis, ry
šiai, sukurtas platus preky
bos ir visuotinio maitinimo 
tinklas. Veikia dešimtys 
švietimo, sveikatos apsau
gos ir kultūros įstaigų, į- 
vairios komuhalinės įmonės 
bei buitinio aptarnavimo 
dirbtuvės, sutvarkytas au
tobusų susisiekimas.
• Miesto pramonėje
skaitoma jau 131 įmonė. So
stinės pramonė žymiai vir
šijo pirmųjų dvejų penk
mečio metų gamybos prog
ramą.

Kalbėdamas ■ praktiniais 
klausimais, liečian č i a i s 
miesto sutvarkymą, deputa
tas Kareckas nurodė, kad 
rinkėjai rinkiminiuose susi
rinkimuose pareiškė teisin- 

(Tąsa 5 pus.)

pa
sitarimas tarpe 16-kos vals
tybių, kurios turi gauti pa
galbą pagal Marshallo pla
ną. Tuo reikalu sudaromi 
komitetai. Didžiausią pa
galbos dalį siekia gauti An- IR ŠVEICARIJA , 
glija, paskui Francija ir. I- 
talija. Gi tokioms šalims, 
kaip Belgija, Holandija, Is
landija, teks tik trupiniai. 
Tarpe reikalaujančių pagal
bos yra ginčų, nesusiprati
mų, bet jie galų gale bai
giasi taip, kaip nori Wall 
Stryto ponai, Anglija ir 
Francija.

SUSITARĖ FRANCIJA

Paryžius. — Francijos ir 
Šveicarijos vyriausybės su
sitarė pinigų apsikeitimo 
reikale. Pagal šią sutartį, 
šveicariški frankai galima 
bus naudoti Paryžiaus rin
koje. Panaši sutartis grei
tai bus padaryta tarp Fran
cijos ir Italijos.

Mąndžurijos Liaudies (Komu
nistų) Armija Ima Viršų

pri-

Generolo į didelius Amerikos bombi- 
ninkus “B-24”, kaip praneša 
Associated Press žinių a- 
gentūra.

Liaudies Armija veikia ir 
kitose Chinijos srityse. 
Kiangsu provincijoje 20,000 
komunistų armija atakuoja 
Yiling miestą, šiaurinėje 
Anhwei* provincijoje Liau- • 
dies Armija puola Fowyan- 
go miestą.

Sakoma, kad reakcininkų 
(nacionalistų) karo lėktu
vai bombardavo elektros 
stotį Kirino srityje. Tas pa- 

. rodo, kad reakcininkai nesi- denas yra reakcininkų ran-! r ...kose i tiki atsilakyti Mandzurijoj,
Gen. Čiang Kai-šekas me- tai bent nuostolių nori dau- 

tė prieš Liaudies Armiją giau padaryti.

Nanking.
Čiang Kai-šeko viršininkai 
paskelbė, kad Mandžurijoje 
130,000 Liaudies Išlaisvini
mo Armijos (komunistų), 
vadovybėje generolo Lin 
Piao, pradėjo plačiai ata- 
kuot čangčuną, Mandžuri
jos sostinę.

Liaudies Armija, pasida
linus į penkias grupes po 
20,000 karių ir tris divizi
jas po 10,000, veda energin
gus mūšius, kad užimti 
miestą ir padaryt galą re
akcijos jėgoms Mlandžuri- j 
joj. Tik čangčunas ir Muk-

i
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Geylapo Sąrašas
Graikijos sostinėje Athenuose vėl įvyko masiniai 

areštai. Įkalinta septyni šimtai žmonių, kaltinamų ne
ištikimybe dabartinei fašistinei valdžiai. Kasdien Grai-1 
kijoje kapojamos galvos suimtiems partizanams.

Tas teroras vedamas su pilnu Amerikos militarinės 
misijos pritarimu.

Pasirodo, kad areštavimui demokratų fašistinė vai- ! 
džia naudoja hitlerinio gestapo sudarytą sąrašą. Visi, 
kurie buvo nacių įtraukti juodojon knygon neištikimais 
fašizmui, dabar medžiojami ir kemšami į kalėjimus. 
Tai puikiai žino Amerikos atstovybė, bet leidžia grai
kams fašistams sauvaliauti.

Mėsos Pramonės Darbininkų Streikas
Daugiau kaip šimtas tūkstančių mėsos dorojimo ir 

pakavimo pramonės darbininkų sustreikavo. Jie reika
lauja algų pakėlimo.

Darbininkai organizuoti į Packinghouse Workers i 
Uniją ir gerai laikosi Jie darė samdytojams nusileidi- i 
mus ir sutiko tūlus reikalus arbitracijos teismui pavesti, i 
bet nieko negelbėjo. Streikas turėję įvykti.

Prezidentas Trumanas paskyrė iš trijų profesorių i 
komisiją šio streiko ištyrimui.

Ką dabar toji komisija padarys? Streikieriai mano; ■ 
kad tai bus valdžios pasiteisinimas išimti indžionkšiną į 
ir sulaužyti streiką. Jie nepasitiki nei komisijos nariais, ' 
nei prezidentu.

Kad darbininkų reikalavimai yra teisingi, tai nie- i 
kas neabejoja. Kad jie į streiką išėjo tik tada, kadūį 
kitos priemonės laimėti reikalavimų nieko nedavė, taip i 
pat visiems žinoma.

Tai kodėl vyriausybė nespiria samdytojų patenkin-' 
ti teisingus darbininkų reikalavimus?

Mainierių ir mėsos darbininkų streikai yra tik pir- i 
mutiniai mūšiai iš darbininkų pusės prieš aukštas kai-1 
nas. Samdytojams ir vyriausybei buvo duota puiki pro-! 
ga kainas numažinti. Kalbėta daug, bet nieko nepada-1 
ryta. Kainos neina mažyn, kainos dar tebekyla. Unijų i 
persergėjimas valdžiai ir samdytojams, kad bus nauji 
reikalavimai.algų pakėlimo, jeigu kainos nenupuls, pra
leistas pro pirštus. Todėl reikia tikėtis daugiau streikų, 
aštresnių kovų.

ČIKAGIEČIŲ ŽODIS 
BĖGAMAISIAIS 
KLAUSIMAIS ,

Š. m. kovo 14 d. Čikagoje 
įvyko tsvarbi progresyvių 
lietuvių konferencija, ku
rioje, kaip rašo Vilnis, da
lyvavo 122 atstovai “nuo 40 
įvairių draugijų, klubų, ap
imančių 7,000 organizuotų 
lietuvių.”

Čikagos dienraštis pažy
mi, jog “gera atstovybė bu- 
vo nuo jaunimo.

Tai smagu. >
Toliau:

Mike Balutis išdavė man
datų komisijos raportą. Su- 
lyg .jo raportu pasirodė, kad 
konferencija gavo pasveiki
nimais $109 ir tt.

Taipgi antroj sesijoj buvo 
priimtos sekančios rezoliuci
jos:

1. Progresyvės Partijos 
Budavojimo Klausimu,

2. Civilių Teisių Gynimo
Reikalu,

3. Mūsų Krašto Užsienio 
Politikos Klausimu,

4. Atsišaukimas į 
kos Lietuvius.

Taipgi buvo nutarta 
priimta pasiųsti sekamas te- i 
legramas:

a) Henry A. Wallace’uii
pasveikinimas, Y V A A ♦ TX ♦ 1
..."'JS'S“"“'::“:;::) Is Atsiminimų Apie Petrų Cvirką 
ir

(Tąsa)

XIV. ’ ____
: Petras Cvirka, jau išlei-, įr> rodos, kai kurių kitų jo j nusipirktii j is negalėjo.
dęs savo pirmąsias knygas, karo meto apsakymu verti- i Pavna^s ląktai paaiškina,-- _
............................ ... ‘ I rašo U. Sinkleris, — kodėl | riuose)

: ilgomis’ nemigo naktimis aį grįstai baimei ir neklausyti 
vėliau nuolat rašytojų’raštų viename sa^ į galvoju, kaip padaryti, kadi bereikalingų bauginimų.
“Žeme mai 1 -yl 1 * -

Ameri-

Taip šiandien daugelio a- 
merikiečių galvose gimsta 
naujos idėjos! Idėjos tokios, 
kad jie nemato 'vilties, jog 
kapitalistinė santvarka at
neš laimingesnes 
venimo dienas.

Vis daugiau 
žmonių ieško ko 
jesnio, geresnio,

Aktoriai, dailininkai,' ra 
šytojai pradeda 
galvoti ir judėti.

Judėjimas už 
i partiją, Wallace’o

1 ■ v . • •

jiems gy

Amerikos 
nors nau- 
grūžesnio.

rimčiau

trečiąją 
išrinki

mas krašto prezidentu gali 
daug padėti Amerikos žmo
nėms. Pirmiausiai: šis ju
dėjimas žada Amerikai ir 
pasauliui taiką, kuomet 
trumanizmas siūlo karą ir

Štai, kodėl Amerikos in- 
telektualija, padorioji inte
ligentija ir bendrai liaudis 
krypsta prie Wallace.

Aš Vincas Šleinys, nuo 
1923 metų iki 1941 metų bu- 

! vau lietuviškos kariuome- 
j nes karininku, kapitono 
i laipsnyje. 1942 metais, vo- 
(.kiečių okupacijos metu, bu
vau Radviliškio miesto bur-

; mistru. Juo išbuvau iki Ii943
i metų gegužės U d. Vėliau namų, duodamas pilnas ap- 
vokiečių gestapas mane ė- rūpinimaS visiškai patenki-

i mė ir išvežė iš pradžių į, namas. Su repatriantais ap-

vienas tarybinis pilietis 
grįžta. į savo gimtąjį kraš
tą. Aš 1947 m. iš Hemmer, 
iš anglų okupacinės zonos, 
i š v y kau į Brandenburgą 
(tarybinę zoną), kur gavau 
reikalingus • dokumentus. 
Kelionė nemokama iki pat

p. Sirvydas kalba? Jis kal
ba apie idėjas, kurias skel
bia Trumanas, .De Gaule ir 
jiems panašūs ponai. J^ 
“naujos idėjos” neturi nie
ko bendra su naujove.

Ką gi atstovauja p. Tru
manas? Ko siekiasi D,e 
Gaule Francijoje? Ko nori 
De Gasperi Italijoje? ‘

Jų “idėjos” glūdi tame, | Instenburgą, iš Instenburgo į siejimas mandagus ir švel- 
kad jie nori palaikyti seno-Jį' Romelį, iš Romelio j Vit- 
višką, atgyvenusią san-; stok, iš Vitštok į Šveriną. 
tvarką. _ | Paskutiniu laiku buvau Bo-

Jų įdėjo glūdi tame, kad | haldt DP lageryje, 
jie stoja už kapitalistines ! 
sistemos palaikymą.

Jų “idėjos” yra tame, kad | 
jie nori apsaugoti dvari-' 
ninkams dvarus,' o fabri- 
kantams-kapitalistams fab
rikus.

Tai nėra jokios’naujos i- 
dėjos. Tai senos idėjos, at
gyvenusios savo dieneles, į

nūs.
Visą turtą, kurį aš turė

jau, pilnumoje parsivežiau. 
Taip 1947 metų spalio 24 d., 
pagaliau aš laimingas grį
žau į Lietuvą, kur radau 
savo šeimą — žmoną ir 

, dukrą gyvenančias sveikas 
i ir gyvas toje pačioje gyve-

Italijos Kolonijos
Po Antrojo Pasaulinio Karo Italija atsižadėjo nuo 

Abissinijos (Ethiopijos) ir Albanijos. Tos šalys atgavo i 
savo nepriklausomybę. Bet paliko klausimas nebaigtas i 
su kitomis jos kolonijomis, būtent: Libija, su 679,358 I 
ketv. mylių plotu; Eritrea — su 15,754 ketv. mylių ir j 
Somalilandas — su 1)94,000 ketv. mylių.

Pagal taikos sutartį šių kolonijų likimas turi būti 
išrištas Keturių Didžiųjų (Anglijos, Jungtinių Valsti
jų, Francijos ir Sovietų Sąjungos) užsienio ministrų iki i 
1948 metų 15 d. rugsėjo. Tame reikale veikia užšienio . 
ministrų pagelbininkai. '

Bet tik Tarybų Sąjungos atstovas nori dalyką baig
ti ir siūlo, kad Italija turi fas kolonijas globoti Jungti- j 
nių Tautų organizacijos priežiūroje ir paruošti jų pil- j 
na nepriklausomybę.

Anglija, Jungtinės Valstijos ir Francija turi kitus 
planus. Anglijos valdonai viešpatauja kolonijose, kaip 
namie, ir' nė nemano suteikti joms' nepriklausomybę. 
Francijos imperialistai reikalauja dalies Libijos. Jung- 

' tinęs Valstijos steigia karines bazes Miallachoje ir kitur. 
Jų atstovai visaip išsisukinėja nuo pareiškimo savo po
zicijos pirma 18 d. balandžio, nes nenori atstūmti Itali
jos žmones.

Republikonų Vadams Galvosūkis
Prieš keletą dienų senatorius Taftas kalbėjo apie 

taikos reikalus. Jis sakė, kad jis greito karo -pavojaus 
nemato, kad tokio pavojaus nėra. Prisiminė jis ir apie 
Italiją. “Jeigu komunistai laimėtų- Italijoje rinkimus, 
ką gi mes galėtume padaryti? Tai nebūtų joks militari- 
nis žygis.”

Žinant, kad Taft yra reakcijos- vadas, daugelį šie 
jo išsireiškimai nustebino. Kas su Taftų pasidarė? Ne
jaugi jam tikrai parūpo taikos išlaikymas ?z

Reikia tikėtis, kad panašiai apie taiką pradės kal
bėti ir Dewey su Stassenu, kitu du norinčiu laimėti re
publikonų nominacijas į Jungtinių Valstijų prezidentus. 
Tuo tarpu republikonai Kongrese kalbės ir balsuos už 

: visą prezidento Trdmano karinę programą.
Tafto ir kitų republikonų kandidatų į prezidentus 

čiulbėjimo apie taiką slaptybės, kuomet jų kolegos Kon
grese eina išvien su demokratais užsieninės politikos 
reikalais, reikia ieškoti jų baimėje. Jie bijo, kad jeigu 
Trumanas dabar sukeltų karą, tai rinkimuose jį būtų 
sunku supliekti, nes demokratai vartotų labai seną ar
gumentą: “viduryje upelio arklius mainyti negalima.” 
Pakeitimas prezidento karo metu būtų nepraktiškas, 
ir pavojingas žygis. Daugelis žmonių tuo tikėtų ir už 
Trumaną balsuotų.

Bet dar yra ir kita Tafto rimta baimė. Taft bijo,

DP lageryje Bohaldt, 
kaip ir daugumas Lietuvos

i TSR piliečių, buvau baugi- 
j namas, kad grįžimas į tėvy
mu j Lietuvą, bet į tolimą ! «e vletoJe “ Radvllls' 
Rusiją.

Vis dėlto aš. išdrįsau tą 
______  ___ ______ ! kelią išbandyti ir dabar iš !

kurių liaudis, . darbo žmo-1 savo pusės turiu pareikšti, džiaugsmą.
- .......................... | kad čia yra grynas melas,

: sakyčiau pats šlykščiausias 
melas.

Aš, pasiryžęs važiuoti, 
į repatriacijos

; tarybinę misiją Hemmer,

Mano šeima atvykimu la- 
; bai patenkinta, ' ir tas jau 
sudarė didelį netikėtumą ir

■ nes, nebegali ilgiau toleruo- Nežiūrint to, kad aš vo
kiečių okupacijos metu bu
vau burmistru ir savo lai
ku Lietuvos karininku, ma
nęs niekas nepersekioja, o 
priešingai, stengiasi aprū
pinti valstybiniu darbu pa
gal profesiją ir sugebėji
mus. Aš pilnumoje naudo
juosi tarybinio piliečio tei
sėmis.

Visi bauginimai, dar kar
tą šitą pakartosiu, yra gry-

ANTA^AS VENCLOVA. | knygą galėtų turėti pats ir j nas prasimanymas.
_ ;skaityti ją kitiems, nes jos! Iš savo pusės raginu vi- 

— sus tautiečius grįžti į tėvy- 
ne ir negaišinti laiko lage- 

. nepasiduoti nepa-

KALBANT APIE
NAUJAS IDĖJAS

Vytautas Sirvydas 
Amerikos Lietuvyj:.

irj “Bet naujos idėjos sunkiai.! • Bet toms idėjoms toks p.! kur gavau teisingų infor 
i gema...”

Apie kokias naujas idėjas į dais priešinasi.

raso

Naujos idėjos yra tos, 
kurios stovi už socialistinę 

j santvarka, nauja santvar-1 kreipiausi į
ka. “ . ” L---r.---

Širvydas ir kiti visais bū-! macijų. Ten mane įtikinau'- 
čiai painformavo, kad kiek-

c) ‘'Chicago Star” pasižą 
dėjimas remti jo vaju gavi 
mui 25,000 naujų skaitytojų

AKTORIAI BEDARBIAI
L. Pruseika rašo:

Kaip su Amerikos akto 
riais ? Prie “Actors Equity” 
(unijos) priklauso 6,500 na
riu. Didžiuma jų, pereitais | 
metais, beveik visą laiką ne
dirbo, 
motus.

Kur dingsi tokioj būdoj? 
Tūli jų pradėjo dirbt resto
ranuose, tūli vairuoja taksi- ■ bų. 
kebus, tūli kokius i 
kius pardavinėja, tūli 
nors agentauja.

Bloga, labai bloga su me
niško fronto darbininkais 
Bet vargas stiprina jų poli
tinę sąmonę.

Vis didesnis aktorių skai-į 
čius krypsta prie Wallace’o,' 
Glen Taylorio, prie Progre-i 
syvės Partijos.

Kam bėda, 1 
gimsta naujos idėjos.

Į lietuvių skaitančioje visuo- mas į uzbekų kalbą.
I menėje įgijo platų populia- šalia žymiausių tarybinių i 
j rūmą, kuris •
didėjo. Kada “Žemė 
tintoja” ir smulkesni P. įprašė Maskvos draugų per'. 
Cvirkos raštai buvo išvers
ti į rusų, latvių ir kitas

Tūli nedirbo ištisus kalbas, jo vardas vis pla-irį išversti į savo kalbą (tas •

vo laiške kinu rašytojai i "I2*110 kn^as skaity-
i ti vargo žmones.

Skara atsiusti ir P. Cvirkos' Pasirodo,, garsusis rašy-
Inanin raštu knrinoa iie no- t0JaS- gyven:is tolimoje Ka- , naujų astų, t os j ° ]įfornįjoje gavo ir atkrei- 
I t n i mmiin 4-1 i no t r o Dn Ihn / rno j u v

} pė dėmesį į P. Cvirkos apy-
1 braižą “Mano kaimas,” ku

rnėtu-i1* ^U.VO ^spausdinta 1936-dui (DP lageris Bohaldt), 
' iiaimeta*S “Ligatūros” žur-’ prancuzeviciui Stasiui (DP 

* |nalo Nr. 1, tada leisto pa- lageris Vetter), Pukinskui 
žangiigų lietuj (Dp lageris Bo.

’ haldt) ir kitiems pažįsta- 
j miems DP lagerių tautie- 
į čiams, patardamas pasinau
doti mano pavyzdžiu ir ra
gindamas grįžti į .tėvynę.

Vincas šleinys 
Radviliškis.

čiau populiarizavo pažan-..kitų rašytojų laiškas, kiek i
giąją lietuvių literatūrą ir ■atsimenu, buvo išspausdin-;
už tuometinės Lietuvos ri-įtas Tėvynės karo lucvu uOI,Qb-1PAC

Straipsniai apie P-1 žurnale “Internacionalnaja 
mažnie-; Cvirkos kūrybą savo metu ■ Literatūra”).

WI pasirodė daugelio tarybi
ni

i . . , Plačiau neanalizuojant P. į ų. Šinklerio laiškas buvo-
j mų tautų kalbomis. : Cvirkos rastų paplitimo n’lsavo metu perspausdintas!

Tėvynės karo metu būda-’atsiliepimo apie juos tary-, Maskvos žurnale “Inter-!
| mas Oriolo fronte, atsitikti-į binių tautų kalbomis ‘(tai i„acionalnaja Literatūra,”' 
inai radau vienoje . troboje i atskiros studijos reikalas), i pakliuvusiame ir i Lietuva.

priminti dar Tu0 būdu lietuviu rašvtoio
^kų karių paliktą; knygutęI vienų įdomų faktų, susijusį 'žodis gana įdomiu būdu ap- 

~!s?' f’ literatūriniu keliavo visų'pasaulį.. Nors
iv._ _. v. - .i-------  ——y ----------- tai smulkus, bet įdomus ir

tu galvose žiūrėjęs, pamačiau, kad tai |vo metu lietuvių spaudoje būdingas faktas, rodąs, ko- 
;-~~* ! Cvirkos Lakštingalos ir buvo mano paminėtas,! kį neregėtai platų ir toli

tas. 1939 m. lapkričio mėn. i įgyja rašytojo žodis

: anksčiau ten buvusių uzbe-1 čia galima

\' keistoku pavadinimu •
į “Bul - buk” Atydžiai įsi- darbu. Tas faktas, nors sa-

i P. Cvirkos
tai smulkus, bet įdomus ir 

rodąs, ko-

Mūsų tėvynė laukia kiek
vieno piliečio, ir tarybinė 
valdžia pilnumoj aprūpina 
jį darbu.

Siunčiu linkėjimus Krei
viui Liudui (DP lageris 
Hamburge) Kivinskiui Vlji-

Demokratu ’Nacionalio Komiteto pirmininkas J. How
ard McGrath ir vykdomasis direktorius Gael Sullivan 
iš Baltojo Namo juokaudami po pasakymo reporte

riams, kad prez. Trumanas kandidatuosiąs 
j prezidentus.

jbėt šiuo metu yra užmirš-| girdimą rezonansą kartais 
tas. 1939 m. lapkričio mėn.; įgyja rašytojo žodis, pir- 

; įžymusis Amerikos rašyto- j mą kartą skirtas palyginti 
> tautos

kad jeigu karo krizė visiškai priartėtų, tai republikonų 
partijos .konvencijoje daug greičiau ir lengviau nomi
nacijas laimėtų kuris nors generolas — Eisenhower, ar
ba MlacArthur, negu jis. Juo didesnis karo pavojus, tuo 
aukščiau iškyla generolų vardai.

'Taigi, Taft šneka apie taiką, turėdamas mintyje 
nominacijas ir rinkimus. Jis nori būti kandidatu, jis 
tikisi laimėti rnkimusAr tapti šalies prezidentu. Jo^ žo
džiais apie taiką pasitikėti negalma. Jis dar niekur ne
pasmerkė Trumano Doktrinos ir Marshall Plano. Kon
grese jis pats karštai pritaria V balsuoja už Trumano 
politiką.

stą “Prošvaistės” almana
che. Vaikščiodami po Fre
dos pavėsingas gatveles, po 
fortų rajoną, po Botanikos 
sodą, su Petru mudu ištisas 
valandas praleisdavome, 
svarstydami tarptautinės 
politikos posūkius, jausda
mi, kad greitai turi įvykti 
Lietuvos gyvenime esmi-

j jas Uptonąs Sinkleris dau- nedideliam savosios 
geliui savo draugų išsiunti-1 skaitytojų ratui. 

!nėjo tokio tūrinio laišką: j XV.
“Brangus drauge, Hitleriui užgrobus
Daugiau kaip metai pra-1 pėdą, man teko vėl

į ėjo nuo to laiko, kai ;
(jums rašiau. As smarkiai j kūriau aš A.'Fredoje per
: dirbau prie ilgiausio : ____ t t __  ____
.romano, kurio veiksmas roję kambarių, kuriuos su-Rytojais valgydamas kavi 
i vyksta Europoje per ;

Klai-

aš į nuolat gyventi į Kauną. įsi-, pakitėjimai.
..............  Tų pat metų vasarą aš
savo keletą namų nuo Petro,'po- buvau Taline ir, su estų ra-

i pas- manus namų savininkas iš n^je pusryčius, iš rytinių
i kutiniuosius 25 metus. Są- buvusio arklių tvarto pa-laikraščių sužinojau,^ kadsužinojau, kad 
lyginis jo pavadinimas — vertė gyvenamu būtu* ir pa- Smetona spruko į užsienį, 
“Pasaulio galas.” Tuo tar- imdavo iš nuomininkų gra- ^ac^ senoji valdžia griuvo ir 
pu esu parašęs 800 pusią- įžų pinigėlį. Europa kunku- kad liaudis pati darosi sa- 
pių, bet tepriėjau prie 19.1.9! liavo. Žmonės sėdėjo prie v’o likimo lėmėja. Tą pačią 
metų Taikos^ konferencijos ’ radijo aparatų, su išgąsčiu dieną, sėdęs j traukini, 
Paryžiuje. Draugai, per-; gaudydami neramias ži-. skubėjau namo.’

- XVI.
. I Petras Cvirka tomis is- 

zūra vis smarkiau kibo prie i torinėmis dienomis buvo

skaitę rankraštį — V. I. nias. Lietuviškas fašizmas 
Vudvord, Elen Vudvord, vis pasiučiau siautėjo, cen- 
Luis Braun, Fulton Ours- : 
ler, Irving Štoun — juo su-i viso to, ką mes mėgindavo- tartum naujai gimęs. Jo. 
žavėti, tačiau istorija ku- me i 
riasi greičiau, negu aš ją į jautėsi, kad greitai ,turi 
galiu išdėstyti popieriuje.” i kažkas pasikeisti, kad toks

Toliau U. Sinkleris rašo reakcijos siautėjimas turi 
apie savo romanų pasklidi- gilesnes priežastis, kad ji 
mą pasaulyje,( ir, tarp kit- instinktu jaučia, ^jog 

•ko, sako:
“Šiomis dienomis lietu

vių dienraščio, leidžiamo 
Brukline, “Laisvės” re
daktorius atsiuntė man iš
trauką iš jauno lietuvių ra
šytojo straipsnio, kuriame 
sakoma: “Vienas valstiečių 
vaikas iš gimtojo mano kai
mo ranka^ persirašė U. Sin-

; klerio “Raistą,” kad šią

išspausdinti. Aiškiai! energija buvo neišsemia
ma. Straipsnius jis rašė, 
kur-pakliuvo, — redakcijos 
kambaryje, ant Laisvės A- 
lėjos suolo, kalbėdamasis 
su draugais, jis dalyvavo 
dešimtyse pasitarimų, jis 
nutempė J. Šimkų užimti 
“Lietuvos Aido” redakci
jos, jis konferavo su būsi
mais ministrais, jis virte 
virė, kupinas šimtų projek-

: jos 
viešpatavimo diene's suskai
tytos. Aš gavau mokytojo 
vietą “Aušros” berniukų 
gimnazijoje, bet Smetona 
tuometiniam švietimo mi
nistrui įsakė pašalinti ma
ne iš darbo už anti imperia- į tų, liečiančių spaudą, lite- 
listinį' eilėraštį, cenzūros 
per neapsižiūrėjimą’ pralei-

ratūrą, meno gyvehimą.
(Bus daugiau)

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Kovo 22, 1948
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SKIRTINGI ORO SLUOGSNIAI, RUOŽTAI IR JŲ REIŠKINIAI
Kalbama apie rakietinį 

orlaivi, kuris galėsiąs nu
lėkt j mėnulį arba skraidy
ti tarp planetų. Teigiama, 
kad pavartojus keletą sva
rų atominės uraniumo ar
ba plutoniumo medžiagos, 
kaipo kuro, orlaivis galėtų 
lėkti šimtus tūkstančių ir 
milionus mylių.

Viena pamatinių kliūčių 
tokiam skraidymui po toli
mąją erdvę yra ta, jog per- 
mažai težinoma apie aukš-1 
tuosius oro sluoksnius. ■ 
Kiek geriau instrumentais 
ištirtas oras yra tiktai per 
25 mylias nuo žemės. O pa
tys žmonės pakilo tik apie 
14 mylių aukštyn, reiškia, 
jie tiesiogiai nepasiekė nė 
pusės kito oro sluoksnio, 
kuris vadinamas stratosfe
ra. .

Bet oras turi būti gana 
ištirtas bent iki 100 ameri
kinių mylių aukščio pirma, 
negu rimtai galėsime pla
nuoti lakstymus tarp pla
netų, kaip tvirtina žinovai.

šalimas ir Virimas
Valdinė Pat ariamoji 

Skraidymų Komisija Wa
shingtone aplamai aprašo 
orą iki 80 mylių nuo žemės. 
Iš to aprašymo (“Standard 
Atmosphere”) matyt, jog 
pasiekiant stratosferą, ne
atlaikomas šaltis “sukaus
tytų” lakūną, o išlekiant 
aukštyn iš stratosferos, la
kūnas pakliūtų į tokį karš
tį, kad virte virtų.

Dabar yra žinomi keli 
oro sluoksniai su griežtai 
skirtingais šalčių bei karš
čių laipsniais. O dar tik pra- i 
eito šimtmečio’ pabaigoje 
buvo mokyklinėse knygose 
tvirtinama, kad visas oras 
esąs vieno gabalo; tada bu
vo sakoma, jog aukštyn 
oras , palaipsniui einąs vis 
skystyn ir vis šaltyn.

Cibulio Pavyzdys
Bet paskesniais laikais 

sužinota, kad oras (atmos
fera) nėra vieno gabalo. 
Oras susidaro iš sluoksnių, 
panašiai kaip cibulis iš 
sluoksnelių. Jr kiekviename 
Oro sluoksnyje taip skirtin
ga temperatūra, kaip, sa
kysime, amžinosios žiemos 
plotai aplink šiaurinį ir pie
tinį žemės ašigalius (po
lius), iš vienos pusės, ir 
karštoji Indija, iš antros.

Kaip gi buvo sužinota 
apie aukštuosius, žmogaus 
nelankytus, oro sluoksnius? 
Tatai sužinojo moksliniai 
stebėtojai sekamais aplinki
niais keliais. Jie leido aukš- 
tymbaliūnus su moksliniais 
instrumentais, bet be žmo
gaus. Jie temijo krintančių 
meteorų spalvų atmainas, 
stebėjo šiaurines šviesas 
(auroras) aukštumose ties 
šiauriniu ir pietiniu žemės 
ašigaliais. Patrankų šūvių 
atgarsiai ir skirtingi radijo 
atbalsiai taip pat leidžia 
spręsti apie įvairius oro 
sluoksnius.

Troposfera
Pats žemutinis oro sluok

snis, kuriame mes gyvena
me, yra vadinamas tropo
sfera. Šis sluoksnis turi 
apie 5 amerikines mylias 
storio per polius, žemės 
ašigalius, ir apie 10 mylių 
storio virš ekvatoriaus (ar
ba pusiaujo). Mūsiškiame 
sluąksnyje — troposf eroje 
— oras dažnai ir greitai 
keičiasi — tai ramu, tai vėt
ra, audros bei viesulai. To
limojoj šiaurėj ir pietuose, 

linkui polių, laikosi dideli 
šalčiai, o pusiaujo ruožte— 
karščiai. Aukštyn kylant, 
kas 300 pėdų, eina šaltyn po 
1 laipsnį, pagal Fahrenhei- 
to termometrą, iki pasie
kiama 67 laipsniai šalčio 
žemiau nulio (zero).

Skaičiuojant orą svoriu, 
tai mūsiškėje troposferoje 
jisai sveria 80 nuošimčių vi
so esamo aplink žemę oro.

Tropopauza
Tuojaus virš to mūsų oro 

sluoksnio yra nestoras 
tarpsluoksnis, vadi namas 
tropopauza. Kylant aukštyn 
per šį tarpsluoksnį, tem
peratūra jau neina šaltyn, 
o laikosi tame pačiame 
laipsnyje.

Stratosfera
Virš tropopauzos tarp

sluoksnio yra skirtingas ir 
storas oro sluoksnis — 
stratosfera. Ji prasideda 
apie 7 mylių aukštyje ir tę
siasi iki 50 mylių nuo že
mės; vadinasi, stratosferos 
sluoksnis turi apie 43 my
lias storio.

Stratosferos oro sluoks
nyje pučia nuolatiniai švel
nūs vėjai ir kartais pasi
rodo gražūs debesys, kurie 
žvilga panašiai, kaip per
lai. Juo aukštyn per strato- i 
sferą, tuo šilty n bei karš- 
tyn darosi. Padangė ten 
tamsiai melsvai - rausva, 
kaip sako tėmytojai, kurie 
pakilo į žemutinę ‘stratos
feros dalį, ir kaip rodo i 
moksliniai prietaisai, ku- ! 
riais užrekorduojama pa-| 
dangės šviesa.

Žiūrint nuo žemės/ pa
dangė mums atrodo mėly
na; tai todėl, kad dulkės 
žemutiniame oro sluoks
nyje pasklaido mėlynus ir į 
violetinius (melsvus) sau
lės spindulius. O stratosfe-į 
roję nėra gana dulkių tiem 
spinduliam pasklaidyti, to
dėl oras ten ir ne mėlynas.

Ozono Ruožtas
20 mylių . aukštyje nuo 

stratosferos apačios prasi
deda .ozono ruožtas. Ozonas
yra skirtingas deguonis- 
oksigenas. Paprastojo de
guonies molekula susideda 
iš dviejų atomų, o ozono iš 
trijų. Ozono ruožtas su
traukia • savin ir sulaiko 
daugiau saulės karščio, ne
gu oras žemiau to ruožto.

Ozono ruožtas yra tik 10 
mylių storio. Šiame ruožte 
iš tikrųjų mažai tėra ozo
no, o ir to paties ozono* da
lelės - molekulos yra skys
tai pasisklaidžiusios. ' Bet 
nuo ozono to mažo kiekio 
priklauso gyvybė ant že
mės. Ozono ruožtas iškošia 
ir sulaiko perviršius ultra-, 
violetinių saulės spindulių. 
Jeigu jis nesulaikytų dide
lio kiekio tų spindulių, tai 
ultra-violetiniai spinduliai 
apakintų ir išžudytų žmo-, 
nes ir kitus gyvius.

Antra vertus, jei ozono 
būtų perdaug, tai kitas blo
gumas būtų. Per tirštas 
ozono ruožtas visai atkirs
tų ultra-violetinius saulės 
spindulius nuo žemės; be tų 
spindulių. negalėtų susida
ryti D vitaminas, o be šio 
vitamino negalima būtų.gy
vybė.

Ozono ruožtas dalinai 
pridengia 'saulę, taip kad 
per jokį spektroskopą (tam 
tikrą mokslinį instrumen
tą) negalima buvo matyti 
pilnos saulės šviesos.

Patrankų šūvių garsai,

kildami aukštyn, atsimuša 
į ozono ruožtą ir paskui vėl 
įžulniai keliauja žemyn. 
Tokiu būdu, patrankos 
trenksmas, vos girdimas už 
20 mylių, būna nepaprastai 
garsus už 100 arba net už 
200 mylių. Žymėtina, kad 
juo šiltesnis oras, tuo spar
čiau keliauja garsas. Ozono 
ruožtas gi yra jau karštoje 
stratosferos sluoksnio vie
toje.

Tai pagal patrankų gar
sų skirtumą iš arčiau ir iš 
toli, mokslininkai ir atspė
jo ozono ruožtą ir apskai
čiavo jo aukštį.

Paskutiniais menes iais 
kariniai Amerikos inžinie
riai White Sands’e, New 
Mexico valstijoj, laidė auk
štyn pagrobtas nuo vokie
čių V-2 rakietas. Tų rakie- 
tų nosyse buvo įdėta ge
riausi fotografiniai apara
tai, tobuliausi termometrai 
ir kiti moksliniai prietaisai. 
Rakietos kilo 200 mylių ir 
aukščiau.

Tie instrumentai tikrai 
parodė, jog ozono ruožtas 
suturi didelius kiekius ult- 
ra-violetinių saulės spindu
liu, v

Iš Karščių vėl į šaltį
'Stratosferos sluoksnyje 

baigiasi ozono ruožtas apie 
35 mylių aukštyje nuo že
mės. Toje vietoje yra vidu
tiniai 170 laipsnių karščio. 
Bet einant nuo 35 mylių 
aukštyn, karštis palaipsniui 
mažėja, oras vėsta, taip 
kad 50 mylių aukštyje tem
peratūra vėl nupuola iki 
nulio (zero) šalčio.

Tokius karščio ir šalčio 
skirtumus užregistravo teiv 
mometrai, skridę rakietų 
V-2 nosyse ir paskui su jo
mis nukritę.

Aukščiau ozono ruožto 
dar turi būti šiek tiek oro. 
Nes už 45 mylių nuo žemes 
dar matyt lyg ir v žaros 
(prieblandos), o toki regi

SMEGENŲ OPERACIJA GYDO PROTLIGES
> Naujomis smegenų ir jų 

nervų operacijomis galima 
bus išgydyti daugelį pami
šėlių, kurie buvo laikomi 
nepagydomais proto ligo
niais. Apie tai buvo plačiai 
raportu o ta susirinkime 
New Yorko Nervų Chirur
gų Draugijos praeitą ket
virtadienį.

Tokias smegenų operaci
jas išvystė Columbijos Uni
versiteto mokslininkai ir 
New Jersey valstijos prot- 
ligių gydytojai, ypač tos 
valstijos ligoninėje Grey- 
stone Parke. Tam sutarti
nai darbavosi daugiau kaip 
100 medikalių mokslininkų.

Visų pirm jie nusprendė, 
kad išpjaunant kai kurias 
viršutiniai - priekines sme
genų dalis, galima būtų pa
gydyti tūlus proto ligonius, 
ypač tokius, kurie pamišo iš 
per didėlio jautrumo — dėl 
gilių rūpesčių, baimių ir su
sikrimtimų. Ta ’.operacija 
yra pavardinta topektomi- 
ja. '

Jau kiek seniau buvo pa
vykę tam tikruose atsitiki
muose pagydyti pamišėlius?! 
perkerpant kai kurias ner
vų, gijas, jungiančias prie
kinę smegenų luobą su kito
mis smegenų' dalimis. Bet 
naujoji operacija yra sėk
mingesnė.

Gabumai po Operacijos
Columbijos - Greystone 

niai negalimi, kur visiškai 
nėra oro. Bet iš kokių ele
mentų susidaro tenaįtinis 
oras? Iš azoto (nitrogeno) 
ir, turbūt, iš deguonies. Kai 
kurie mokslininkai spėja, 
kad ten dar yra vandenilio 
,(hydrogeno) ir helijo dujų.

Jonosfera
Virš stratosferos prasi

deda naujas oro sluoksnis, 
vadinamas jonosfera, apie 
60 mylių aukščiau jūros ly
gio.

Čia visų pirm pakalbėsi
me apie patį žemutinį jono
sferos ruožtą.

Šiame jonosferos ruožte 
oras labai skystas. Taip 
mažai dujų atomų, kad le- 
kiantieji iš saules ultra-vio
letiniai spinduliai ir elekt
ronai lengvai nuelektrina 
tuos dujų atomus. Sauliniai 
spinduliai ir elektronai nu
muša ir atplėšia tūlus pir- 
mesnius atomų elektronus, 
kuriuos dujų atomai turėjo, 
kaip saviškius. Dalinai “ap
nuoginti,” atomai tuomet 
smarkiai laksto į visas pu
ses, stengdamiesi pasigaut 
naujus elektronus vietoj 
anų, kuriuos nuskėlė ultra
violetiniai saulės spinduliai 
ir sauliniai elektronai. Ato
mai tokiame elektroniško 
sujaudinimo stovyje yra va
dinami ionai. Tai iš graikų 
kalbos skolintas žodis. Grai-

i kiškai ion reiškia “ėjūnas,” 
i “keleivis.”

lonęsferos Ruožtai ir - 
Radijo Bangos

Jonosfera turi kelis ruož
tus, ir kiekvienas ruožtas 
savaip atmuša radijo ban- 

įgas. Vienas ruožtas atmuša 
i ir siunčia atgal žemėn il
gąsias radijo bangas, o kiti

• —trumpesnes bangas.
Jeigu jonosfera neatmuš

tų ir negrąžintų žemėn ra
dijo bangų, tai negalima bū
tų per radiją pasiekti toli- 
i m as vietas.

mokslininkų pranešimas sa
ko:

Išpjovus kai kurias prie
kines smegenų dalis, žmo
gus išlaiko tą pačią savo as
menybę, o kartais po tokios 
operacijos žmogaus asme
nybė pasidaro net geresnė, 
negu buvo pirm jo pamiši
mo.

Tūli ligoniai bandymuo
se po operacijos parodė 
šiek tiek didesnius proti
nius gabumus, negu tada, 
kuomet jie dar nebuvd pa
mišę. Kai kurių ligonių at
mintis pagerėjo, lyginti su 
tuo laiku, kada jie dar ne
sirgo protiniai.

Rankų ■ ir kojų vikrumas 
įvairiems veiksmams po 
operacijos pasiliko toks pat, 
kaip ir pirm jų pamišimo.

Apskritai pasakius, ' ta 
smegeninė operacija bent 
nesumažino protinių gabu
mu, u

Bandymams buvo paim
ta 48 protiniai ligoniai, lai-, 
komi nepagydomais pami
šėliais. Dvidešim keturiems 
buvo išpjautos kai kurios 
viršutiniai - priekinės sme
genų dalys pernai gegužės 
ir birželio mėnesiais. Kiti 
24 pamišėliai buvo be ope
racijų laikomi tėmijimui, 
koks bus skirtumas tarp jų 
ir anų, kuriems bus tokios 
operacijos padarytos. Ir pa

Žymėtina, jog radijo ban
gos yra tiktai nematomos 
šviesos bangos; jos keliauja 
tiesiomis linijomis, kaip ir 
matomosios šviesos bangos.

Kadangi žemės ir jūrų 
paviršius yra gaubtas, tai 
iš New Yorko negalėtume 
matyti net šviesiausio švy
turio Londone, antrapus 
Atlanto Vandenyno. Žemės 
paviršiaus gaubtumas ly
giai pastotų kelią radijo ži
nioms, sakysime, iš Ameri
kos į Chiniją bei atgal, jei
gu jonosfera neatmuštų ra
dio bangų žemyn.

Kuomet jonosfera įžul
niai atsiunčia radijo bangas 
atgal žemėn, tai žemė at
muša jas aukštyn vėl iki jo
nosferos; tuomet ionosfera 
iš naujo siunčia tas bangas 
žemėn, ir taip kartojasi, iki 
radijo žinios bei programos 
pasiekia savo vietą už tūks
tančių mylių, nepaisant že- 

I mes apskritumo ir nežiū
rint to, kad radijo bangos 
tiktąi tiesiomis linijomis le
kia.

Jonosfera taipgi yra va
dinama elektriniu veidro- 

į džiu, kuris atspindi radijo 
i bangas, siųsdamas jas atgal 
žemėn.

Radijo bangos lekia tokiu 
'greičiu, kaip ir šviesos ban
gos — 186 tūkstančius my
lių per-sekundą. Pasiuntus 
aukštyn radijo signalą, jo 
aidas sugrįžta atgal po tam 
tikros dalelės sekundos. Ko
kia dalelė sekundos praeina 
nuo signalo pasiuntimo iki 
jo sugrįžimo, pagal tą laiką 
lengvai galima apskaičiuoti, 
kaip aukštai yra tas Jono
sferos sluoksnis, į kurį ra
dijo signalas atsimušė, nes 
žinomas yra radijo bangų 
greitis.

Keturi Ruožtai
Yra keturi jonosferos 

ruožtai, pažymimi raidėmis 
I), E', F1 ir F2. Tų ruožtų 
aukštis ir elektros ėjimas 

sirodė didelis skirtumas.
21 iš tų, kuriem padary

ta smegenų operacijos, bu
vo pripažinti protiniai išgi
jusiais ir paleisti išv ligoni
nės. 10 jų dabar atlieka 
tuos pačius darbus, kuriuos 
dirbo pirm protinio apsirgi- 
mo. 11 kitų gyvena namie.

Kiti 24 tokio pat laips
nio pamišėliai, kuriem ne
daryta operacijos, tebėra 
protligių įstaigoje, nors jie 
buvo gydomi paprastais se
nesniais būdais, be operaci
jos.

Minimame nervų chirur
gų susirinkime buvo paro
dyta braižiniai, kokios sme
genų dalys privalo būti iš
imtos, gydant proto ligo
nius. Jei .gydytojas yra ga
na išsilavinęs tokiai opera
cijai, tai ji laikoma nepa
vojinga, bet reikia tam' 
aukšto išsilavinimo.

Operacija negali pagydy
ti tokių, kurie pamišę dėl 
pačių smegenų rimto suge
dimo.

Ta operacija bendrai 
skaitoma tik tokiuose atsi
tikimuose naudinga, kur 
žmonės suserga protligėmis 
nuo baimių, didelių dvasi
nių prieštaravimų, nusimi
nimų, susikrimtimų, bega
linių | rūpesčių, nusiminimų 
ir panašių psichinių reiški
nių. N. M. 

per juos šiek tiek keičiasi 
diena iš dienos, metai iš me
tų, taipgi skirtingais metų 
laikais —pavasarį, vasarą, 
rudenį ir žiemą, dieną ir 
naktį. Kodėl jie keičiasi? 
Ypač todėl, kad skirtingai 
veikia vadinami saulės plėt- 
mai.

Saules Pletniai
•

Saulės plėtmai yra bega
liniai įkaitusių saulinių du
jų viesulai. Juo daugiau 
saulės plėtmų, juo didesni 
jie, tuo daugiau saulė svie
džia savo ultra-violetinių 
spindulių ir elektronų j že
mę. Tuomet siaučia elektri
nės audros aukštumosę ir 
vadinami “magnetiniai 
šturmai” ant žemės. Tie 
reiškiniai paralyžiuoja ne 
tik radijo imtuvų veikimą, 
bet ir tolimesnius susisie
kimus telegrafu bei telefo
nu.

Jonosferos Karščiai
Jonosferoj temperatūra 

kyla' aukštyn, ir už 80 my
lių nuo žemės pasiekia jau 
212 laipsnių karščio, tai yra 
virimo punktą pagal Fah
renheit termometrą. O auk
štutiniuose jonosferos sluo
ksniuose karštis -gali pakil
ti iki 638 laipsnių, kaip 
įžiūri moksliniai tėmytojai, 
vartodami tam tikrus ins
trumentus.

Kodėl temperatūra turė
tų taip pakilti aukštosiose 
jonosferos dalyse?

Karštis reiškia tuom, kad 
juda medžiagos molekules 
(jungtinės atomų grupės). 
Kuomet šaltis pasiekia ab
soliuti nulį (absolute ze- 
mo), tai molekules visai nu
stoja judėjusios (bent teo
riniai). Absoliutis nulis yra 
459 laipsniai ir trys penk
tadaliai šalčio žemiau Fah- 
renheito termometro nulio, 
tai būtų 273 laipsniai ir i 
šeštadalis žemiau “lietuviš-! 
ko” (Centigrado) termome
tro nulio.

Juo šiltesnė bei karštesnė' 
temperatūra, tuo smarkiau 
juda molekulos. Kuomet 
temperatūra gana karšta, 
tai molekulos lekia šalin, 
pavyzdžiui, kuomet skystis 
verda.

Jonosferoje, vadinasi, tu
ri kas, nors judėti, kad su
darytų tokį karštį, kaip 
krosnyje, ir kad tą karštį 
išlaikytų. Taigi manoma, 
jog jonosferoje, apart dujų 
atomų bei lakstančių mole- 
kulų, yra dar visatinių 
(kosminių) dulkių dalelių, 
kurios karštį palaiko. , .

Jonosferoje buvo matoma 
žvilgančių debesų pavida
lai. Galimas daiktas, kad 
tie debesiai yra susikuopu- 
sios smulkiosios visatinės 
dulkelės. • I

Niekas nežino, kaip dul- ‘ 
kės galėtų susikuopti to
kiuose .aukščiuose nei iš 
kur jos ten atsirado. •

Bet tikrai žinoma, kad i 
jonosferoje oras karštas. > 
Nes jeigu nebūtų ten karš-I
čio, tai negalėtų būti ir tų 
vaiduokliškai naktį žvilgan
čių debesų.
Karštis iki 2,000 Laipsnių!

Profesorius F. A. Paneth, 
pripažintas geriausias oro 
chemijos žinovas, teigia, 
kad 150 mylių aukštyje du
jos turi būti įkaitusios iki 
2,000 laipsnių Fahrenheito.

Taigi orlaivis, planuoja
mas skridimui į mėnulį, tu
rėtų būti taip įrengtas, kad 
viduj apsaugotų lakūną nuo

bent tokio išorinio karščio, 
kur vanduo kunkuliuotu ir 
kur mėsa galėtų iškepti.

Jonosfera yra tas oro 
sluoksnis, kur meteorai 
skaisčiausiai spindi ir kur 
“šiaurinės” šviesos (auro
ros) plačiomis srovėmis 
mirga, kaip milžiniški dei
mantu audeklai, v

Kas yra aukščiau jono
sferos? Ten matyt blankiai 
mirgančios, lyg aušrinės 
šviesos, kokių 620 mylių 
aukštyje. O kur tokios švie
sos yra ir meteorai spindi, 
ten dar turi būti šiek tiek 
oro, nors jo būtų jau taip 
mažai, kad garsas negalė
tų keliauti oro bangomis.

Kaip aukštai siekia že
mės atmosfera iš viso? Gal 
net kelis tūkstančius mylių. 
To dar niekas tikrai nežino, 
o reikėtų sužinoti pirma, 
negu bet koks orlaivis galė
tų lėkti į mėnulį, nekalbant 
apie daug sykių tolimesnes z 
planetas.

N. M.

Jeigu darbininkai ilgai 
dirba vario liejyklose, tai 
jų plaukai pažaliuoja nuo 
varinių dujų, žaliuoja tada 
ir naujai dygsta plaukai.

Mažiau kaip 50 nuošim
čių Amerikos kareivių An
trajame pasaulio kare bu
vo frontu ruožtuose, kur 
priešai būtų galėję juos 
pulti.

Vienas stikliukas degti
nės 10 nuošimčių sumažina 
akių greitumą vairuojančio 
automobilį žmogaus?

Vaikai - jaunuoliai, nuo 
7 iki 15 metų amžiaus, at
lieka daugiau negu pusę vi
sų kriminalių piktadarys
čių Jungtinėse Valstijose.'

Kandžių perai vilnoniuo
se drabužiuose vystosi ne 
tik vasarą, o ir žiemą, bet 
šaltame ore jiem daugiau 
laiko reikia išsivystyti į' 
kandis.

Anglijos maisto ministerijos 
virėju štabo viršininkės Do
reen Waskelt pareiga yra pa
rodyti šeimininkėms, kaip jos 
turėtų pagaminti skoningą 
maistą iš menkų, padalinamo 
maisto porcijų. Čia ji mato-, 
ma tarkuojant duoną, kad iš 
trupinių su petruškomis ir 

margariną padaryti 
patiekalą.

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

Pirm., Kovo 22, 1948
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PASKUTINIS CARAS
(Istorine Apysaka)

Paraše Justas Paleckis
Deja, per vėlai pradėjo domėtis caras 

opozicionierių Gučkovu ir pripažinti jo 
teigiamumus!

Tuo tarpu pasilikęs salione, Gučkovas 
ir Šulginas nespėjo atsakinėti į klausi
mus apie tai, kas vyksta Petrapily. O 
generolas Danilovas paklausė, ar tai su
derinama su Rusijos pagrindiniais įsta
tymais, kad caras išsižada sosto ne tik
tai už save, bet ir už sūnų. Rodos; įstaty-

* mai numato, kad sostą paveldėti gali 
tiktai sūnus ir niekas kitas. Tik carui 
sūnaus neturint, gali sostą paveldėti 
brolis.

— Čia neabejotina, kad juridiniai tai 
neteisinga, — atsakė Šulginas. — Bet 
praktiškai žiūrint, — o tai dabar svar
biausia, — toji išeitis dar geresnė. Ma
žamečiui Aleksiejui esant caru, sunku 
būtų jį atskirti nuo tėvo, o ypač* nuo 
taip Rusijoj nemėgiamos jo motinos 
įtakos. Tokiose sąlygose pasiliktų sena 
įtaka ir pats tėvų pasitraukimas būtų 
fiktyvus. Vargiai ar su tuo ir kraštas 
sutiktų. Jei tėvą ir motiną visiškai paša
linti nuo sūnaus, tuo būtų dar labiau 
susilpninama caraičio Aleksiejaus svei- 

\ kata, o ir jo auklėjimas negalėtų būti 
normalus. Tai būtų baisi kančia visiem 
trim!

* Pagaliau atėjo caras. Jis rankoj turė
jo mašinėle atspausdintą manifesto tek
stą. Tai buvo tas pats Mogiliove sura
šytasis manifestas, tiktai su pakeitimu, 
kad sostas užleidžiamas ne sūnui, bet ca
ro broliui Mykolui. Gučkovas ir Šulginas 
perskaitė manifestą ir paprašė įrašyti 
keletą žodžių. Caras neprieštaraudamas 
sutiko.

Dar keletą minučių Mikalojus kalbė
josi su Guckovu ir šulginu. Jis pareiškė 
jiem savo norą sugrįžti į Carskoje Selo, 
o paskui, vaikam išgijus, visa šeimyna 
išvykti į Krimą, kur jis norėjo nuolat 
apsigyventi. Dūmos atstovai atsakė pa
darysią kas tik galima šiam norui įvyk
dyti. Mikalojus su visais atsisveikino, 
paspaudė visiem rankas ir nuėjo į savo 
skyrių. Nuėjo jau kaip buvęs caras. Tie
sa, jo dar negalima vadinti paprastu pi
liečiu. Dar jis valdančiosios Romanovų 
dinastijos narys, naujojo caro Mykolo

* vyresnysis brolis.
Išeidamas iš vagono, generolas Dani

lovas dar kartą atsigręžė ir pažiūrėjo į 
žalsvąjį vagono salioną,kuriame vyko tas 
istorinis įvykis. Mažas meniško darbo 
laikrodėlis prie sienos rodė be 15 min. 
12 vai. .nakties. Ant raudono kilimo, ku
riuo buvo išklotos grindys, buvo išmėty- 
tata keletas" suglamžytų popiergalių. 
Prie sienų netvarkoj .sustumtos kėdės. 
Ypatingai ryški dabar atrodė vagono 
tuštuma...

Čia, tamsią naktį, tuščioj Pskovo sto
ty, tose vagono - sienose baigėsi Rusijos 
imperatoriaus Mikalojaus II viešpatavi
mas, kuris tęsėsi 22 mątus ir puspenkto 
mėnesio.

Generolas Ruzskis pakvietė išvargu
sius Gučkovą su Šulginu į savo vagųną. 
Apytamsėj stoties platformoj jie pamatė 
susirinkusį būrį žmonių, kurie tyliai 
laukė naujienų iš caro traukinio. Stebė
josi generolai, kaip čia pateko tie žmo
nės, kai stotis budriai saugoma ir nie-

* kam įeiti neleidžiama. Bet nauji laikai 
užėjo, reikia priprasti... Priėjęs prie 
susirinkusiųjų, Gučkovas keliais žodžiais 
susijaudinęs pranešė apie ką tik įvykusį 
caro Mikalojaus II pasitraukimą.

Apytikriai už valandos į Ruzskio va
goną atnešė galutiniai perrašytą ir Mi
kalojaus pasirašytą sosto išsižadėjimo 
manifestą. Kartu atnešė ir abu paskuti
nius caro įsakymus senatui: apie kuni
gaikščio G. E. Lvovu paskyrimą ministe
riu pirmininku ir 'didžiojo kunigaikščio 
Mikalojaus Nikolajevičiaus paskyrimą 
vyriausiuoju kariuomenės vadu. Visi tie 
dokumentai buvo pažymėtr 3 valanda 
popiet, kai Mikalojus galutinai nutarė 
sosto išsižadėti brolio Mykolo labui.

Dar kartą visi susijaudinę skaitė šį 
paskutinį caro Mikalojaus II manifestą:

“Einant didžiai kovai su priešu, ku
ris beveik trejus metus jau stengiasi 
pavergti mūsų Tėvynę, Viešpats Die-' 
vas teikėsi suteikti Rusijai naują 
sunkų bandymą. .

Prasidėję vidujiniai liaudies ne
ramumai gresia atsiliepti į tolimesnį

Rusijos likimas, mūsų karžygiškos 
armijos garbė, tautos gerovė, visa 
brangios mūsų Tėvynės ateitis reika
lauja bet kokia kaina kariauti, ligi ga
lutinio laimėjimo.

Žiaurusis priešas įtempia paskuti
nes jėgas ir jau artima toji akimirka, 
kai šaunioji mūsų kariuomenė, kartu 
su garbingais mūsų sąjungininkais, 
galės visiškai perblokšti priešą. Tom 
Rusijos gyvenimo sprendžiamosiom 
dienom Mes laikėme sąžinės pareiga 
palengvinti mūsų tautai glaudžią vie
nybę ir visų tautos jėgų sujungimą, 
greičiau pasiekti laimėjimą ir susitarę 
su Valstybės Dūma, Mes pripažinom 
gerovės vardan reikalingu pasitraukti 
iš Rusijos Valstybės Sosto ir išsižadė
ti Aukščiausiosios valdžios.

Nenorėdami skirtis su mylimuoju 
Mūsų Sūnumi, Mes perleidžiam Mūsų 
Įpėdinystę Mūsų broliui Didžiajam 
Kunigaikščiui Mykolui Aleksandrovi- 
čiui, laimindami jo įžengimą į Rusijos 
Valstybės Sostą.

Įpareigojam Mūsų brolį tvarkyti 
valstybės reikalus visiškoj ir nesu
drumstoj vienybėj su tautos atstovais 
įstatymų leidžiamose' įstaigose tais pa
grindais, kuriuos jis nustatys, duoda
mas dėl to nesulaužomą priesaiką kar
štai mylimai Tėvynei.

Kviečiam visus ištikimus Tėvynės 
Sūnus eiti savo šventas pareigas Jam 
ir klusnumu Carui sunkiuoju visuoti
niu bandymų momentu ir pagelbėti 
Jam draugėj su tautos atstovais iš
vesti Rusijos Valstybę į laimėjimo, ge
rovės ir garbės kelią. Tegul padeda 
Viešpats Dievas Rusijai.

MIKALOJUS.
1917 m. kovo 2 d.
Pskovo miestas.

Patvirtino: Imperatoriaus -.Rūmų 
Ministeris generolas adjutantas gra
fas Frederiksas.”
Pasiėmę vieną manifesto egzempliorių 

ir abu -įsakymus, Gučkovas su Šulginu 
išvyko atgal į Petrapilį.

Ir caro traukinys išvyko tą pačią nak
tį Mogiliovo kryptim. Traukiniui pradė
jus važiuoti, Vojeikovas/Mikalojaus pa
kviestas, užėjo į jo skyrių. Jis pamatė, 
kad Mikalojaus; kupė tamsi ir spinksi tik
tai deguklas prieš ikoną. Visą sunkiąją 
dieną išlaikęs vidujinį ramumą, Mikalo
jus dabar nebeišlaikė. Jis apkabino Vo- 
jeikovą ir apsiverkė, visas trūkčiodamas 
iš susijaudinimo.

Mikalojui kiek nurimus, Vojeikovas 
ėmė įtikinėti, kad geriausia jam .su visa 
šeima būtų išvykti į užsienį,, nes Rusijoj 
pasilikti jam bus sunku. Tačiau Mikalo
jus atsakė nenorįs niekur iš Rusijos iš
važiuoti.

Prieš eidamas gulti, buvęs caras įrašė 
į savo*dienyną: “Pirmą valandą naktį 
išvykau iš Pskovo su sunkiais pergyven
tų įvykių' jausmais ... Aplinkui išdavi
mas, bailumas ir apgaulė ...” *

SOSTO IŠSIGANDĘS MYKOLAS
Petrapily kovo 2 d. tęsėsi derybos dėl 

vyriausybės sudarymo principų ir susi
tarimo su darbininkų ir kareivių atsto
vų taryba, kuri jautėsi revoliucijos lai
mėjimų saugotoja ir gilintoja. Vyriau
sybė buvo sudaroma iš aiškios buržua
zinių grupių daugumos, su vienu kitu 
socialistiškos krypties ministeriu, kurių 
tarpe ryškiausia figūra buvo Kerenskis. 
Darbininkų ir kareivių taryba kėlė grie
žtus reikalavimus ir stengėsi, kad vy
riausybė veiktų jos kontroliuojama. Kai 
apie 3 valandą popiet užsienių reikalų 
ministeriu paskirtas kadetų lyderis P. 
N. Miliukovas pasakė kalbą Dūmos sa
lėj apie naujai susidariusią laikinąją 
vyriausybę, jis buvo sutiktas dideliu pri
tarimu ir publika jį kėlė ant rankų. Ta
čiau jau pasigirdo ir kitų balsų:

— O kas jus išrinko? — paklausė Mi- 
liukovo kažkoks balsas iš minios.

— Mus išrinko rusų revoliucija. Bet 
mes nė minutės tos valdžios nepaliksim 
savo rankose, kaip tik laisvai išrinkti 
tautos atstovai pasakys, kad jie mūsų 
vietoj nori matyti didesnį pasitikėjimą 
turinčius asmenis. Vyriausybės priešaky 
mes pastatėm asmenį, kurio vardas reiš
kia organizuotą rusų visuomenę .. .

(Tąsa)

Atsišaukimas į Chicagos Lietuvius
Budavojimas Progresyvės Par
tijos, tai Sekimas Roosevelto 

Idealų

Chicagos Lietuvių Organiza
cijų Konferencija, įvykusi 14 
d. kovo Lietuvių Auditorijoj, 
atsišaukia į visus demokrati
niai nusistačiusius Chicagos 
lietuvius kuo rimčiausia susi
rūpinti dabartine politine ir 
ekonomine ’būkle ir būsimais 
prezidentiniais ir kongresiniais 
rinkimais.

Abiejų senųjų partijų, demo
kratų ir republikonų vedamoji 
politika sudaro grūmojantį pa
vojų pasaulinei taikai ir šios 
šalies gerovei. Tie, kuriuos ve
lionis Rooseveltas vadino eko
nominiais rojalistais, vadovau
jant Wallstrycio magnatams ir 
militaristams, šiandien atsisto
jo vadovaujančiose vietose. Jų 
agresyvė politika pasireiškia 
tuomi, kad visur, visa tarptau
tine plotme, jie remią reakci
ninkus. Taip yra Graikijoj, Ki
nijoj, Italijoj. Ta pačia link
me rutuliojasi ir Marshall© pla
nai. Norima atsteigti Vokieti
jos industrinė galia, kas vėliau 
ar anksčiau prive§ prie atstei- 
gi m o jos m i litą r i nes galios, ši 
žalingiausia ir pavojingiausia 
politika veda prie naujo pasau
linio karo.

Tuo pačiu laiku mes matom, 
kad mūsų naminiam fronte 
trustai ir didžiosios korporaci
jos, kurių pelnai didėja iki stra- 
tosferinių aukštybių, nei nema
no trauktis ‘ iš savo privilegi
juotų pozicijų. Kainos ne tik 
nekrinta, bet tūluose biznio 
sektoriuose dar labiau a6ga. 
Tuo tarpu reales darbininkų a-L 
gos mažėja. Smulkesnių biznie
rių padėtis darosi taip pat sun
kesnė. Monopolinis kapitalas su
daro pavojų ir smulkiajam biz
niui, ir abelnaf visai vidurinei 
klasei. Mes nuolat girdim,' kad 
tai vienur tai kitur atleidinėja 
žmones iš darbo. Didžiųjų kor
poracijų politika vedai šalį prie 
infliacijos, kuri, iš 
prasidėjo.

Sykiu su visais 
darbo žmonėms, ir
vių kilmės amerikiečiai priva
lome giliai pagalvoti apie atei
tį, apie gręsiamas 
kurios eventualiai 
tyti į naują krizį, 
siją. K'as norėtų, 
grįžtų hooveriniai

Abi senosios partijos, repu
blikonų ir demokratų, yra atsa- 
komingos už dabartinę užsie
ninę ir naminę politiką. Tie, 
kurio nori naujo pasaulinio ka
ro, ir' čia, namie, įžūliai ir sis- 
temačiai, puola darbininkus, 
mažesniuosius biznierius ir 
šiaip jau paprastus žmones.

Mes atkreiptam 
tuvių' dėmesį, kad 
akcinė spauda ir 
politikieriai, lošia
tarnaudami monopoliniams ba- 
gotyriams ir milionieriaųis. Lie-
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į Egzaminuojant Akis, 
i Rašome Receptas 
{Darome ir Pritaikome Akinius |

goebelsiškai išpūstu 
baubu.

balsas ir 
Partijos 
skamba 

ir

esmės, jau

Amerikos 
mes lietu-

negeroves, 
gali išsivys- 
naują depre- 

kad ir vėl 
laikai?

tuviška reakcinė spauda taip 
pat orientuojasi į naują pasau
linį karą, į atomišką karą, ti
kėdamos, kad jo pasėkoje jiems 
klius Lietuva. Prie tų laikraš
tininkų dedasi ir tūli lietuviš
ki politikieriai ir atbėgę iš Vo
kietijos tamsios reputacijos as
menys.

Visi jie, prilipę prie vienos 
ar kitos senosios partijos, iste
riškai šūkauja, mėgindami su- 
demoralizuoti Amerikos lietu
vius, pagrįsdami tą savo pro
pagandą 
raudonu

Todėl Chicagos Lietuviškų 
Organizacijų Konferencija ra
gina ir skatina Chicagos ir 
plačiųjų apylinkių lietuvius gi
liai ir visapusiai, sumesti pro
tu apie esamąją padėtį ir su
rasti būdus ir priemones, kaip 
nugalėjus esamus ir būsimus 
pavojus.

Henry Wallace’o 
nau j os Progresy ves
balsas vis garsiau
Washingtono, Jeffersono 
Franklin Delano Roosevelto že
mėje., Visoje eilėje valstijų įvy
kusios progresyvių konferenci
jos, rinkimai New Yorko dvi
dešimts ketvirtame kongresi
niame distrikte, stebėtinai pa
vykusi peticijų kampanija Ka
lifornijoj ir anksčiau įvykę 
Superior Courto rinkimai Chi
cagoje aiškiai parodo, kad pro
gresyvių sąjūdis auga diena iš 
dienos. Daug žmonių, kurie pir
miau svyravo, dabar dedasi prie 
to naujo didžio sąjūdžio.

Chicagos Lietuvių Organiza
cijų Konferencija, kuri atsto
vauja progresyvius šio miesto 
lietuvius, nuoširdžiai kviečia 
savo tautiečius dėtis prie pro
gresyvių jėgų ir stiprinti jas 
savo prisidėjimu.

Busimoj rinkimų kampani
joj Progresyve Partija rems ir 
tuos senųjų partijų kandidatus 
į Kongresą, kurie yra pirmei- 
viškiau nusistatę, kurie priešin
gi reakcinės politikos kursui.

Mes sakom: Kas už Wallace 
ir Glen Taylęr, kas už Progre- 
syvę Partiją, tas už taiką, tas 
už gerbuvišką Ameriką, tas už 
liaudies interesus!

Atnaujinimas tos politikos, 
kurią'vedė velionis Rooseveltas 
ir jo bendradarbiai, yra tas idė
jinis pagrindas, kuriuo Remia
si Progresyvė Partija.

Didžio prezidento idealų vy- 
kinimas yra garbingiausia už
duotis kiekvienam Amerikos 
patriotui.

Pirm. Povilas Petronis, 
Sekr. F. Yurgell.

Newark, N. J
Iš Sietyniečių Veiklos

Kovo 14 dieną, turėjome pui
kų parengimą, tai buvo kaip ir 
sanbūrys sietyniečių ir jų rė
mėjų. Draugės choristės susi
nešė kavos, pieno, čukraus, kei- 
kų-pyragaičių ir visi gražiai 
užkandžiavo, kalbėjosi ir turė
jo gražų trumpą programą.

Gerb. AJb. Vasiliauskas, ku
ris jau yra mūsų taip pagei
daujamas, okteto ir paties Sie
tyno narys puikusis tenoras, 
čia sudainavo kelias daineles, 
pianu lydint šimelevičiūtei. 
Taipgi ir oktetas dainavo ke
lias smagias daineles.

Publika gražiai pasveikino 
juos. Kalbėjo ir Frank č., rei
kale Harry A. Wallace kandi
datūros į J. V. prezidentus.

Turėjome ir dalykų, kuriuos 
sudovanojo mūsų choro geri 
rėmėjai: Walter M. užeiga, 
ant Adams St., 2 bonkas; Joe'

šleinys, 214 Mulbery St., bon- 
ką; Sansonas, 236 Ferry St., 
pantę; drauge , Radgers rankų 
darbo setą ir E. Simans, rankų 
darbo mezginių. Aukojusiems, 
dirbusiems ir publikai didelis 
ačiū.

Nepaprastu įtempimu prisi
rengimo darbas chore eina pir
myn. Mat, gegužės 1 d. lėktu
vu vykstame į Detroit duoti 
koncertą (Moonlight Melo
dies), 2 d. būsime Chicagoje, o 
16 d. duosime tą programą pas 
save, Newarke.

Choro pamokos įvyksta 7:30 
vai. vakare, kas trečiadienis. 
Visi ir visos choriečiai prašomi 
nuolatos lankytis.

Gaila, kad choras turi 3 ligo
nius, tai F. Shimkienė, kuriai 
padaryta operacija ir randasi 
St. Bernardo ligoninėje, High 
ir Montgomery Sts., Florence 
Arlauskaitė (Star), serga na
mie ir A. Kazakevičia, 596 
Berger St. Linkiu greitai pa
sveikti ir vėl kartu chore daly
vauti. G. Albinas.

♦

Chicagos lie- 
lietuviška re- 
su ja susiję

Amerikoje gaminamas 
chemikalas chlordane smar- 
kiaia žudo sąrančius ir pa
razitinius japoniškus vaba
lus.

New York. — Pakilo* ka
rinių fabrikų serai.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE 
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau^ 
naujus paveiks
lus ir krajavus; 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-: 
kalui ešant ir\ 
padidinu tokio;; 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-:: 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom. ?

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn ;■ 

Kampas Broadway ir Stono Ave., prie" 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N, Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RONKONKOMA
8684

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius I 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. |

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems.* J 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

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

f--—

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

>

♦

4 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Pirm., Kovo 22, 1948

j



J

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE la hereby given that Licehse No. 
RW 190 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
707 of the Alcoholic Beverage Control I>aw 
at 6326 Avenue N. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADOLPH KOLB

I

4

NOTICE is hereby given thftt Llcohse No. NOTICE is hereby given that License No.
RL 7743 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ’wdhe and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic ^leverage Control 
Z.zv: “t. 7525 — 5th Avenue, Borough of

Kings, to be consumed
Law at 7525
Brooklyn, County of 
on the premises.

YATES &
D-B-A

FRANK. INC.
The Keg

NOTICE is hereby given that 
RL 1157 has been issued to the 
to aell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 156 Alabama Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kingą, to be consumed 
on

License No. 
undersigned 
retail under

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

has
wine 
the
Throop Ave.,
of Kings, to

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

NOTICE is 
L 5331 
to sell 
107 of 
at 372 
County
premises.

JACK & MAX C. SPIEGEL 
D-B-A Spiegel’s Liquor Store

NOTICE is 
L 961 Yas 
to sell wine 
107 of the 
nt 2413-15 
County of 
premises.

the

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

Mermaid Ave., Borough of B'klyn, 
Kings, to be consumed off the

MAX SOMMER

the premises.
ISRAEL & AARON KAPLAN 

, D-B-A Kappy's Tavern

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

No.License 
undersigned 
retail under

NOTICE »s
RL 928 has 
to sell beer,
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1753 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS & SAMUEL LEVINE 
• D-B-A Fulreid Bar & Grill

NOTICE is 
L 1341 has 
to sell wine 
107 of the 
at

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control I*a.w

1518 Avenue M. Borough of Brooklyn, 
County oi Kings, to be consumed off the 
premises.

IRA MEYER

NOTICE is 
L 5764 has 

wine & liquor 
the Alcoholic 
Linden Blvd., 
of

to sell 
107 of 
at 165 
County
premises.

JAMES

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

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

P. HYNES
Linden

has 
wine 
the

& JOHN 
Liquors

F. FAHY

License No. 
undersigned

hereby given that 
been issued to the
& liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control I-aw

Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

NOTICE Is 
L 941 
to sell 
107 of 
at 450 
County
premises.

ABRAHAM FINGER 
D-B-A Ivy Liquor Store, Inc.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
L 5623 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 230 
County 
premises.

RALPH J. CANTONE & 
LUCILLE DEVROETES 
D-B-A Hillcrest Liquors

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

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

No.NOTICE is hereby given that License
. L 5778 has, hpen issued to the undersigned 

to sell wine & liquor at retail under. Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law

— 14th Ave., Borough of Brooklyn, 
the

at 6722
County of K>ngs. to be consumed off 
premises.

HENRY J. FLAVIA
D-B-A 14th Ave., Liquor Shop

NOTICE is hereby given that License 
been issued to the undersigned

No.
1/ 5817 bas
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of 'the Alcoholic Beverage Control I^aw 
at 126 Lafayette St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed, off the 
premises.

JACOB C. BAKST 
Chateau Liquors

NOTICE is hereby given that License No. 
L 74 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 

Alcoholic Beverage Control Law 
86th St..

107 of the 
at 1870 — 
(?>unty of 
premises.

Borough .of Brooklyn.
King?, to be consumed off

CHARI.ES CASAZZA

the

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

NOTICE 
RL 9250 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
1,hw at 5’2 Mescrole Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SADESKY & 
STANISLAWA SADESKY 

20th- Century Tavern

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 1193 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 10" of the 
laiw at 7*24 —• 
Brooklyn, County 
on the premises.

FRANK & ANTONINA MOSZCZYNSKI 
D-B-A White Eagle Tavern

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3th Avenue. Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1045 has been issued to the undersigned 
to s«.-ll beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I>aw at 210 Parkside Ave.. Borough of 
Brooklyh, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK GARDEN BAR & GRILL. INC.
D-B-A 210 BAI

DW 6ft has been issued to the undersigned 
to Manufacture wine under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contrbl 
182 15th Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

Joseph della Monica
.D-B-A . Dclthonieo’s

Law M
Brooklyn, 

the

Pirmoji Vilniaus Miesto Darbo 
Žmonių Atstovų Tarybos Sesija

ALDLD. REIKALAI HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) gyvos
No.hereby .given that License 

been issued to the undersigned 
at wholesale under Section 107

has
wine
Alcoholic Beverage Control Law at 
15th Street, 'Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

NOTICE is 
WW 8 
to sell 
of the. 
182 — 
County
premises.

JOSEPH DELLA MONICA 
D-B-A Dclmonico’s

the

No.License 
undersigned 

retail under

NOTICE is hereby given that 
CTR 362 has beou issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Sectiou^l07 of the Alcoholic Beverage Control
Law nt 2230 ChuVch Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

SHAFSOM CATERERS 
The Biltmore

OPERATORĖS
Patyrusios siuvimui vaikų suknelių

Nuolatinis darbas. Gera Alga 
Linksmos darbo sąlygos.
J. BROQKS, Inc.

687 BOULEVARD
BAYONNE, N. J.

(Tarne 26th ir 27th Sts.)
(70)

Naujosios Ąnglijos ALDLD 
Septintos Apskrities 
Kuopoms ir Nariams

darbo žmonių deputatų 
Tarybos sesija 
gas pretenzijas miesto 
rajonų vykdomiesiems ko
mitetams, kalbėdami apie 
būtinupią skirti didesnį dė
mesį miesto sutvarkymui ir 
gyventojų buitinių sąlygų 
pagerinimui. Deputatas Ka
reckas nurodė, kad šiems 
klausimams šiemet bus 
kreipiamas didelis dėmesys.

ir
Bučas
paso

Mūsų ALDLD 7-tos Apskri
ties komitetas atlaikė posėdį 
ir nutarė priimti Chicagos 1- 
mos Apskrities šaukimą į 
lenktynes gavimui naujų na
rių į mūsų organizaciją.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

pranešimo prasidėjo 
diskusijos.

Deputatas prof, 
kalbėjo apie naujai 
dintų jaunų medelių apsau
gą, kurių Vilniuje pasodin
ta tūkstančiai. Vien 
Vilniaus Universiteto stu
dentai pernai pasodino 3,- 
000 medelių. Prof. Bučas 
nurodė, kad reikia prakti
kuoti sodinimą taip pat ir 
senų medžių, kaip tai sėk
mingai daroma Maskvoje.

Baigdamas prof. Bučas 
savo rinkėjų vardu išreiškė 
pageidavimą, kad dar šiais 
metais būtų sutvarkytas 
Gedimino pilies kalnas, su
tvirtintas* karo apgriautas 
pilies bokštas.

Deputatas Vilniaus Kon
servatorijos dire ktorius 
prof. Bendorius kalbėjo a- 
pie reikalą šiemet užbaigti 
sutvarkyti gražų Vilniaus 
priemiestį Pavilnį ir Pavil
nio parką. Čia randasi me
nininkų, rašytojų, moksli
ninkų, tarnautojų ir darbi
ninkų vasarnamiai, todėl 
labai svarbu, kad vietovė 
turėtų gražią,, kultūringą 
išvaizdą ir gerą susisieki
mą su miestu.

Depu tas Kličius kalbėjo 
Žvėryno ir Antakalnio rin
kėjų vardu. Jis nurodė > 
būtinumą greičiau pastaty
ti tiltą per Nėrį, kuriuo 
Antakalnio gyventojai ga
lės lengviau patekti į kit. 
pusėj upės esantį stadijoną 
ir turgavietę, o taip pat, 
kad turi būti pastatyti dar 
viena pirtis, kino teatras. 
Jis taip pat pažymėjo apie 
reikalą dar daugiau išplėsti 
butų atstatymą sostinės gy
ventojams.

Deputatas Ribačiauskas 
kalbėjo apie reikalą sosti
nės mokykloms suteikti 
daugiau patalpų, bendrabu
čių, nes' besimokinančių 
skaičius kasmet auga.

Diskusijose dar kalbėjo 
deputatas prof. Matulis, de
putatas Vitkus, Barzdaitis, 
architektas Mikučionis ir 
kiti.

Sesija išrinko Vilniaus 
miesto darbo žmonių depu
tatų Tarybos vykdomąjį 
komitetą iš 15 asmenų. Pir
mininku išrinktas deputa
tas P. Kareckas, atsako- 
minguoju sekretoriumi de- 
putat. V; Bruzgulytė.. Sesi
ja taip pat įsteigė 7 nuola
tines komisijas.

Vilnius,
1948 m. vasario mėn.

tik
UŽBAIGIANTIEJI 

RANKINIAI PROSYTOJAI 
prie vyriSkų coatų. 

GERA ALGA 
WAUFISH CLOTHING CO.

BROADWAY, N. Y. C.
AUGONQUIN 4-3867

Centro Komitetas paskyrė 
va j in in k a ms už $100 do
vanų. Prie to, mūsų 7-tos 
Apskrities komitetas skiria 
vajininkams dovanas sekan
čiai :

1- ma dovana $10.00
2- ra — $5.00'
3- čia—$5.00.

(71)

PATYRŲ, RANKŲ PAPUOŠIMŲ, / 
JEWELRY

Puikiausia alga. Nuolat.
SLOAN & COMPANY 

160 Mt. Pleasant Avenue, 
Newark, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 181 has been issued to the undersignet) 
to sell beer aud wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 128 North' 10th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE i« 
RL 890 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 558-555 Fulton’ St., 6-l(f DeKalb 
A-vc., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumer! on the premises.

DeKALB-FULTON FOODS, fNC.

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

dba
JOHN ANDERSON

Anderson’s Bar & Restaurant

the

NOTICE is "hereby ęiven that License No. 
RL 9005 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 443 Evergreen Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HANNAH TAUBEN 
D-B-A Commish’s Inn

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 1244 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1425 Rofckaway P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RICHARD EVARTS & 
MARGARET CONNELLY 

Franks Inn

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

No.License 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
RL 930 has 
to sell beer, „ __
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3608 Clarendon Rd., Borough of 
Brooklyn, Couitty of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHAS. J. MEYER 
Clarebrook Tavern

NOTICE Is 
L 301 has 
to sell wine 
107 of the 
at 6813
County of Kings, to 
premises.

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

Fourth Ave.,

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

FRED W. DREWES & 
WILLIAM C. DREWES 

D-B-A Drewes Brps.

is hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor nt

No.License 
undersigned 
retail under

St., Borough of 
to be consumed

NOTICE 
CL 27 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 535 & 539 Leonard 
Brooklyn, County of Kings, 
on the premises.

GEORGE WASHINGTON
Polish Legion of American Veterans, Inc.

POST NO.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7441 has been issued to the undersigned 
to sell boor, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic■ Beverage Control 
Law at 55 Kent, 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOSEPH

Avenue,■ Borough of 
Kings, to be consiimed

TRUPCHAK

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3639 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at Totali undei 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3330 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED W. STORTZ

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9403 has been issued to the undersigned 
to sell beer,, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2051 Pitkin Avenue, 
Brooklyn, County of 
on the premises.

STEPHEN
dba Steve’s

Borough of
Kings, to be consumed

WYTOVICH
Bah & Grill

the No.

NOTICE
RL 6708

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage'Control 

at 515 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN MAHONEY 
D-B-A Mahoney’s

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE ia hereby given that 
RL 8639 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage’ Control
Law at 87 Henry Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN A. PIERCE 
Lottie & Jack

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
RL 812 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 192-194 Prospect Park- West, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
PETER G. LEWNES, FRANK G. LEWNES 

& CHARLES LEWIES
Lewnes Bros.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 9189 has been issued to the 
to Sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6201 — 5th Ave., Borough of 
Brook’yn, County of' Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH O’KEEFE
’ D-B-A O’Keefe A Carey

No.NOTICE i3 hereby given that License 
RL 798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4*26 Prospect Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES M. KOELSCH
Devaney Bar & Restaurant

No.

NOTICE is hereby given that License 
RL 8733 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Law at 868 — Broadway. 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

RUBIN SOBEL

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 5396 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 420 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES LORENZO 
dba Smiley’s Bar & Restaurant

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9622 has heen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law wt 1128 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premWes.

ANTHONY D. STEFANO 
dba Schumacher's

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE Is hereby given that 
RL 1219 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 61 South
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH A.

8th St.. Borough of

RAKOWSKI

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6344 has been issued to the undersigned 
to sell betr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
bo consumed

Lhw nt 792 Fourth Avenue,. 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

ANNA C. QUINN

License No.NOTICE >3 hereby given that
RL 6832 hus been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohr/liC Beverage Control 
Law at 411 Melrpsc Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to.be consumed 
on the premises.

» JOSEPH E. I’ESCE & 
CHARLES J. MAIDA

No.

“Aktyviai dalyvaujant vi
siems sostinės darbo. žmo
nėms ir pirmiausia, miesto 
tarybos deputatams, visi 
uždaviniai miesto sutvarky
me bus sėkmingai išspręsti, 
Lietuvos sostinę Vilnių mes 
paversim pavyzdingu, tvar
kingu ir gražiu miestu”— 
pasakė, baigdamas kalbėti 
deputatas Kareckas.
Deputatas Vildžiūnas pra

nešė apie mandatinės komi
sijos darbą. Pranešėjas nu
rodė skaitmenis, charakte
rizuojančias Vilniaus mies
to Tarybos sudėtį. 163 de
putatų tarpe — 49 moterys. 
116 deputatų apdovanoti 
Tarybų Sąjungos ordinais 
ir medaliais. Jų tarpe vie
nas Tarybų Sąjung.os Did
vyris ir vienas Stalininės 
premijos laureatas. 35 pro
centai deputatų — darbi
ninkai, 61,3 proc. — tarnau
tojai. 80 deputatų — baigę 
aukštąsias mokslo įstaigas.

Dėl, deputato Karecko

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 896 has been issued to the’ undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under. 
Section ,107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Law at 70 — 7 th Avenue. 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

MARY MULLEN 
dba Mull-Inn Rest.

License No.NOTICE is hereby given that
RL 8734 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of t.hc Alcoholic Beverage Control 
Law at 101 Nassau Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN J. KELLY & MICHAEL KELLY 

<lba- Kelly's Bar

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 8416 lias been issued to the 
to sell beer, wine -owl liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 520 Vanderbilt Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

MARY GRANKA & 
GENNARO J. NIGRO 

dba Highlight Inn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6790 has been issued to (lie undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Qonlrol 
Law at 3217 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on 'the premises.

JOHN GRUBE 
dba John Grube's Tavern

given that License No. 
issued Io the undersigned

NOTICE is hereby 
RL 4784, bus been 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the. Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
lie consumed

Kviečiame visas kuopas ir 
narius stoti į darbą! Priklau
so nuo mūs visų, kas bus lai
mėtoju
1-ma Apskritis, 
tikėjimu mūsų 
me, kad 7-ta 
laimėtoja.

ALDLD
Komitetas.

D. Lukiene, Sekr.

mūsų apskritis ar 
Su pilnu pasi- 

spėkomis, 
Apskritis

tiki
bus

(68)

7 Apskr.

Binghamton, N. Y
Giltinė 

Skina ir 
gyvybę.

Sausio

Mirę Lietuviai
neliauja sukaliotis... 

vieno ir kito asmens

18 d. numirė jau pa- 
moteris Jozefina Ma-gyvenusi 

takiene.
Sausio 29 d. ’numirė Katrina 

Vitkus, 54 metų amžiaus, gyve
nusi Endicott, N. Y., o laidoti 
išvežta į Forest City, Pa.

Apie vidurį vasario mėn. nu
mirė Elzbieta Kuprienė, 65 me
tų amžiaus.

Pradžioje kovo mėn. numirė 
Jonas Vasiliauskas, 40 metų 
amžiaus, šis vyras užbaigė gy
venimo dienas toli per anksti. 
Bet... ar su giltine susirokuo- 
si? Ji nežiūri metų, ji neveda 
užrašu.

Jersey City gyventojas 
Charles Hoffman nubaus
tas $10,000 už nusukimą 
nuo valdžios $158,121, at
mokant alkoholio firmos 
taksus už 1944 m.

PRANEŠIMAI

Rengia LDS 8

MENKELIŪNAITĖS 
KONCERTAI

Prašome jsitėmyti kokiose vietose 
ir kada jvyks Menkcliūnaitės Kon
certai:

Pittsburgh, Pa.
Apskr. šeštadienį, kovo 20 d., 100 
State St., Wilmerding, Pa. Pradžia 
8 v. v. Sekmadienį, kovo 21 d., Liet. 
Mokslo Draugijos salėje, 142 Orr 
St., Soho dalyje. Pradžia 3 vai. die
ną. Vakare, 6-tą vai. bus pagaminta 
skani vakarienė. įžanga į Koncertą 
$1, į vakarienę, $1.50. šeštadienį, 
kbvo 27 d., 798 Pine St., Ambridge, 
Pa., 8 v. v.

Detroit, Mieli.
C.I.O.
(buvusioje Finnish Hall),
5 v. v. Įžanga koncertan $1.20. Šo
kiams 50c. Po programos bus šo
kiai. (X)

Balandžio 4 d., 
Hall, 14th St. ir McCrow 

pradžia

PARDAVIMAI
Parsiduoda “Photo” Studija už la

bai prieinamą kainą, Wilkes-Barre, 
Pa. Studija randasi viduje miesto, 
ant Public Square, renda nebrangi. 
Del daugiau informacijų, kreipkitės 

i į Valinėhus Studiją, 9 Williams St.} 
(66-69)Trumpata. Pittston, Pa.

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

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

Iš 7-ių patrovų

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.Law at 235 Grand Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

DMYTRO WYSOSKI ALEX, 
dba Grand Tavern

NOTICE is hereby given that License 
RL 5365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1919 Eastern P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT PILATO & 
I’ASQUALE TULGIERI * 
dba Parkway Gardens

KURYLO

INOTICE is hereby given that License 
RL 6849 has been issued to the undersigned 
to sell h^er, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 457 ‘Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the

License No. 
undersigned 
retail under LITUANICA SQUARENOTICE is hereby given that, 

RL 6850 has been issued to the 
to sell beer, wino, and liquor at 
Section 107 of tig: Alcoholic Beverage Control
Law at. 2770 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to, be consumed 
on the premises.

MRS. CLARA GAROFALO

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE 
RL 374*2 
to s«'ll beer, wine and liquor at 
Section 1o7 <rf the Alcoholic Beverage Control 
Law at 396 -- Seventh Ave., 
Brooklyn, Count) of Kings, to 
on the premises.

PETER ROMANO

is hereby given 
has been issued

that 
to the

. Borough of 
be consumer!

License No.NOTICE is hereby given that 
RL 2396 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at'retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law al 209 Clarkson Av®., & 663 Rogers 
Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

CATHERINE ROHE

of

No.NOTICE Is hereby given that License 
RL 8099 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaw at 6122 •— 7th Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MOSKOWITZ & VOROB 
D-B-A Murphy's > 

__ 1_________

Borough of

NOTICE is hereby given that 
RL 6805 has been issued to the 
Ur sell beer, wine and liquor at 
.Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

premises.
LARS LARSSEN

Blue Lantern, Inc.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RW *244 has been issued to the undersigned 
tg sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 957 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

LAFAYETTE B & G

the

No.NOTICE is hereby given that License 
LL 78 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 40 Jay Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.
KINSEY DISTILLING SALES CO., INC.

No.NOTICE is hereby given that License 
RL. 1052 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine arid liquor at retail under 
Section/ 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 60-64 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUTH STEINBERG 
dba Otto's Bar & Grill

NOTICE is hereby given that License 
RL 3834 has been issued to the undersigned 
to* sell beer, wine and liquor at actail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lav? at 760-62 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei' 
Section 107 of tlie Alcoholic Beverage'Control 
■Law at 96 Berry Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARKIEWICZ 
dba Frank's Tavern

No.

Iaw at 15 Carroll Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
cm the premises.

JOHN MOHAN

NOTICE is hereby given that License No. 
LL 193 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale und^ 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ixtw at *20 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

A. HALLER. CORPORATIONW.

NOTICE is hereby given that 
RL 1164 has been Issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

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

premises.
SAMUEL NEULTGHT & 

SIDNEY NEULIGHT 
dba New Light Cafeteria

NOTICE is hereby given that License 
RL 9467 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at* retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
f-aw kt 1310 Flatbush Avenue, 
Brooklyn, Couhty of Kings, to 
on the premises.

1310 FLATRUSH AVE.,

Borough of 
be consumed

INC.

No.NOTICE is hereby given that License 
CL 2'20 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic ^leverage Control 
Law at Foot of ,Mill Ave., at Bassett St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MIDGET

License No.

Ij<iw at 16 Judge Street, 
Brooklyn. County of Kings, to 
op the premises.

ARTHUR HARKE

NOTICE 
WD 314 
to sell wine at retail under Section 107 of 
the Alcoholic' Beverage Control Law at 
882 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises,

. GARRETT’& COMPANY, INC.

the

No.

SQUADRON OF JAMAICA 
BAY, INC.

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

Haifa, Palestina. — Susi
kirtimuose čia užmušta 7 
žydai ir 6 anglai.

REIKALINGA AGENTŲ
Reikalinga pardavėjų moterų ir 

vyrų po visus miestus Amerikoje. 
Pardavimo dalykas kiekvienam yra 
reikalingas ir lengva parduoti. Dėl 
platesnių paaiškinimų, kreipkitės 
pas Thomson’s. Natural Food Co., 
45-42 --• 41st St., Long Island City 
4, N. Y. (rašykite .lietuviškai).

(65-68)
I

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BRDOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ 1R NAKTf 7 DIENAS SAVAITĖJE

NOTICE is- hereby given that
RL 4708 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 359 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CIRCLE BAR & GRILL, INC. ..

J. J. Kaškiaučius, M. D 282 UNION AVE BROOKLYN, N. Y
’<•

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

Tei. EVergreen 4-9612

NOTICE is hereby given that 
RL 7410 has l>cen issued to the 
to sell beerf wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 131-iY'> Conklin Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to l>e consumed 
on the premises.

HEINRICHS REST. CORP.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE Is hereby given that License 
WD 278 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 1,07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
182 — 15th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
promises^

JOSEPH DELLA MONICA 
D-B-A Del Monico's

NOTICE is 
CL 154 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 343 Carlton Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to*" be ^consumed 
on the premises.

LONG I. GROTTO GRILL

NOTICE is hereby given that License No. 
Jit; 6762 has been issued to the undersigned 
to .sell beer, wine and liquor at rclAil under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 61 Myrtle Avenue, Borough/ of 
Brooklyn, 'County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CRESCENZO AURI LI A 
dba Christy's Bar & jGrill

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

the

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

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 9244 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 261-7 Driggs Avenue. Borough of 
Brooklyn, Uormty of Kings, to be consumed 
on the premises, k

‘ DOM. INC.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6377 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1496 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN SfELBAUM 
dba Kingston Tavern

hereby given that License No.NOTICE is
CL ,79 lias been issued t<? the undersigned 
to sell beer,
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 131 Remsen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

THE BROOKLYN CLUB, INC.

wine and liquor at retail under Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

NOTICE is hereby given that License 
RL 6724 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at rdtail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage ■Control 
Daw at 1193, Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM H. WEND IAN D 
dbu Weudland’s Alte Klause

License No. 
undersigned

NOTICE is hereby įriven thrft License 
RL 8731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^w at 219 Central Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHNNY’S TAVERN

No.

hereby given that 
beeh issued to the undersigned 
vJinc and liquor at retail under

NOTICE is 
RL 980 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 858 Glcnmore Avenue, 
Brooklyn,' County of Kings, to 
on the premises.

JOSEPH 
JOSEPH 

'■ dba Bluv

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST. 459 GRAND STREET BROOKLYN, N
Borough of 

be consumed

&LaVALLE
MALCHIODI

■ Eagle ’ Tavern

Newark 5, N. J<
Tel. MArket 2-6172

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 push—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Pirm., Kove 22, 1948
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NewWko^^^Zinlos
Nuomininkai
Demonstravo Prieš
Kėlimą Nuomy

Bronx nuomininkai praėjusi 
• ketvirtadienį suruošė demons
traciją prie vietinio Office of 
Rent Control, 1910 Arthur 
Ave. Jie protestavo prieš j 
kongrese esamą bilių, kuris 
paveda vietiniams komite
tams galią kelti nuomas. Uni- I 
ja taipgi sako, kad visa nuo-į 
mų kontrolės nuotaika yra į 
nuolankaujanti savininkams,
nuomininkų nenaudai.

Walter Boney, 22 m., nu
teistas 15 dienų kalėti ir pa- 
simokėti $150 už pabėgimą iš 
auto nelaimės vietos. Taipgi 
atėmė vairuotojo liūdymą.

Vaikas Sportininkas 
Miręs Širdies Liga

'Skrodimas parodė, kad 
Christopher lacona, 11 metų
vaikas sportininkas, mirė ne 
nuo smūgių kumštynėse, bet 
dėl širdies sunegalėjimo. Jo 
širdis buvusi pastebėta nenor
malia jam mažam esant, bet 
manyta, kad atsitaisė.

Pirm leidimo dalyvauti 
sporte vaiko .sveikata nebuvu
si patikrinta, toks patikrini
mas nepraktikuojamas toje 
mokykloje.'

Veteranai Naudojęsi 
Patarimais

Virš 8,000 veteranų lankęsi 
prie Polytechnic Instituto, 
Brooklyne, įsteigtame vetera
nams patarimų centre bėgiu 
pirmųjų dvejų metų. Pir
mais metais 50 nuošimčių at
sikreipusių buvo pažeistieji, 
antraisiais šių radosi mažiau, 
25 nuošimčiai. Iš paliegusių
jų reikalauja gauti tokio cen
tro rekomendaciją mokytis to
je ar kitoje srityje, be to ne
priima į pageidaujamus kur
sus.

Centras perklausinėja, tyri
nėja aplikantą, ar jo sveika
tą leistų jį eiti pageidaujamas 
pareigas. Tačiau ir pilnai tin
kamiems pataria ieškoti ko 
kito, jeigu pageidaujamoji 
sritis perpildyta, nebūtų pro
gos ten gauti darbo.

New Yorke yra žmonių, ku
riems nereikia mokėti nuo
mos. Tokių šeimų 11-ka gy
veną 324 W. 88th St. Neran
da namo savininkės, nėra kam 
Mokėti.

Apie 65 metų moteriškei 
traukinys nupjovė kairiąją 
koją jai nušokus ar nukritus 
3rd Avė. linijos 116th Street 
stotyje, New Yorke.

Menkeliūnaites Dainos ir Visa
Programa Išėjo Pagirtinai

Konstancijos Menkei iūnai- 
tės koncerto programos di
džiąją dalį išpildė pati dai
nininkė, prigelbstima sofisto 
Gino Vicino, akompanistp 
Oddone Sommovigo ir Aido 
Choro.

Brooklyniškis koncertas 
įvyko kovo . 19-tos vakarą, 
Schwaben Hali.

Aidas, vadovaujamas Jur
gio Kazakevičiaus, su Sylvia 
Pužauskaite prie piano, ati-
darė programą su mūsų ša
lies himnu. Paskui sudaina
vo Sveiki Gyvi ir Saulele Lei
džias. Gi užbaigiant progra
mą, antruoju atveju, sudaina
vo Palaukėj ir Sugrįžk. Už
baigė su lietuvių tautos gies
me.

Choras atrodė šventiškai. 
Merginos-moterys vilkėjo juo
domis puošmeninėmis sukne
lėmis. Laipsniuotai atsistoję, 
harmoningai susidainavę. Su
teikė gražią talką buvusiai 
savo narei Menkeliūnaitei.

Kelias dainas solo, galingai 
ir gražiai (itališkai) sudaina
vo Gino Vicino. Vėliau, 
priešpaskutiniu numeriu, jisai 
su Menkeliūnaite dainavo du
etą iš operos “Aida.” Sve
čias dainininkas buvo šiltai 

'sutiktas.
Pati Menkeliūnaite dainavo 

; trimis atvejais po porą dai
nų, o prašoma, pridėjo ir po 

i daugiau. Ji sudainavo, tar
pe kitų : Kas Rymo prie Lan
go, . Karvelėli, Vai Močiutė 
Mano, Aš Nuėjau į Upelį, Pa
pūsk Vėjeli, Kur Bakūžė. 
Kelias dainavo itališkas ir j 
bent vieną rusišką.

Programos eigoje Menke- 
liūnaitę apdovanojo dviemis 
gėlių bukietais.

Menkeliūnaite, reikia pri- 
i pažinti, nesnaudiisi. Jos bal- 
jsas, daug pagražėjęs nuo to, 
į kokį jinai buvo parsivežusi 
pirmuoju sugrįžimu iš^Italijos. 
Jis dabar kur kas pilnesnis ir

I malonesnis, lengviau suval
domas. Ir vis tebėra pajėgus, 
'į Klausaisi jos ir galvoji -— ko- 
i kių aukštumų jinai būtų ga
lėjusi pasiekti, jeigu jai nuo, 
kūdikystės būtų buvusį proga 
balsą auklėti! Jeigu būtų gy
venusi tokioje santvarkoje, 
kurioje teikiamos galimybės 
liaudies talentus auklėti ir 
jiems pasireikšti.

Gerai padarė Aidas ir LMS 
apskritis suruošdami koncer
tą. Tik gaila, kad nebega
lėjo rasti liuosų dienų ar sve
tainių suruošti koncertą sek
madienį. Darbo vakarą sun
ku masiniai susirinkti: mūsų 
žmonės nebe tie, senstelėjo. 
Gi oras pasitaikė blogas, lie- 

i tingas ir audringas. Radijui 
I skelbiant apie vėjų kur nors 
I toliau išvartaliotus medžius ir 
namus, ne vienas pabijojo iš- 

| eiti iš namų, likosi programos

New York City tOpera Co. aktoriai-dainininkai, kurie 
dalyvauja pavasarinį sezoną perstatomose operose. 
Prasidėjo 19-tos vakarą, City Center, 130 West 55th 
St., New Yorke. Čia matomieji yra (viršutinėje eilė
je, iš kairės): Marie Powers, Suzy Morris, Maggie 
Teyte. Antroje: Frances Yeend, Walter Cassel, Mar- * 
guerite Piazka. Trečioje: Robert Weede, Bette Duho, 

Andrew Garney.

neglrdeję. Čia suvyko tik pa
tys didieji dainos 1 patrijotai, 
kurie nebijo audrų.

Pirmininkavo Vincas Bovi
nas, LMS apskrities sekreto
rius.

Protarpyje kalbėjo jaunas 
sietynietis iš Ncwarko. Jis 
atsiprašė už Sietyno Choro 
neatvykimą dainuoti. Dauge
lis sietyniečių dirba' darbo 
vakarais, sakė jis. Kvietė at
vykti į jų choro pramogą ge-
gūžės 16-tą. Rep.

Bobulės Atvaizde
Šinkavo Narkotikus

Ekspertiškas narkotikų var
totojas ir jais prekiautojas 
Nathan Bernhardt, iš to užsi
ėmimo policijai pažįstamas 
per daug metų, buvęs pradė
jęs pelningą apyvartą su Ri
kers Island kaliniais. Ir jei
gu ne per gobštus buvęs, gal 
būtų % pavykę. Tačiau gau
nant po $15 už 5 granus, kas- 
gi neskubėtų juo daugiau 
parduoti.

Pasiuntimui heroino jis susi
radęs su apvalainos bobulės 
paveikslu (maudymosi kostiu
me) atvirutes,, perskėlęs atvi
rutę, jos talpiausiose vietose 
lengvai sutalpinęs rojiškas pi- 
gulkėles, vėl užklijavęs ir 
siuntinėjęs kaliniams. Siun
tęs ne tiems, kurie žinomi 
vartotojai, kad neužsitraukti 
nuožiūros. bet nevartojan- 
tiems, viltyje, kad tie tas at
virutes numes, o kiti, kuriems 
reikia, pasiims.

Taip ir buvo. Tačiau tų at
viručiu vienu kartu pradėjus 
ateiti perdaug, viršininkai su
sidomėjo. pradėjo tyrinėti ir 
atsekė iki siuntėjo. Dabar 
pats siuntėjas atsidūrė dabo
klėje, po $1,000 kaucijos. 
Kaltina už vartojimą \ pašto 
uždraustiems daiktams siųsti.

Kainų Pakėlimu 
Nieko Neatsiekė

Long Island gelžkelių fir
ma panaikino buvusį žūklau
toj ams traukinį iš New Yor- 
ko į Montauk ir Canoe Place. 
Priežastis — pakėlimas fėro 
nuo $2.75 iki $3.s Viduti
niam žuvininkui pasidarė per 
brangu, nebevažiavo. Firmai 
pajamos sumažėjo ir turėjo tą 
šaką panaikinti.

Sušumijusio^ Markovich pa
šautieji trys ' berniukai dar 
vis tebebuvo kritiškoje padė
tyje. Du iš šešių pašautų j ų 
jau buvo pakankamai stiprūs 
dalyvauti nušautojo Thomas 
Brady laidotuvėse, įvykusiose 
praėjusį penktadienį.

New Yorko policija areš
tavo du jaunus vyrukus, atvy
kusius iš ' Lewiston, Maine. 
Kaltina, kad bėgiu šešių mė
nesių x čionai “svečiavimosi” 
jiedu apiplėšusiu 55 likerių 
krautuves.

Mirė Doris Coppola, 28 me
tų, išgarsinta spaudoje sąry
šyje su Scottoriggio byla. Ji 
buvo tardoma kaipo liudinin
kė, įtarta, kad gal jinai ką 
nors žinanti apie užmušėjus. 
Ji mirė prie gimdymo.

Miesto Darbininkai 
Prašė Paremti Jų 
Teisėtus Reikalavimus

Miestavieji darbininkai, CIO 
United Public Workers na
riai, ' praėjusį ketvirtadienį 
grrįžtančius iš darbų prie 
subway ir kitų stočių pasiti
ko su Lapeliais. Juose pra
neša apie miestavųjų darbi
ninkų sunkią padėtį, ir mies
tui patarnavimo blogėjimą 
dėl per mažų jiems algų.

Lapeliuose prašo visuome
nės paremti miestavųjų dar
bininkų teisėtus reikalavimus.

Upija taipgi įteikė miesto 
iždininkui (comptrolleriui) 
Lazarus Josephs prašymą įdė
ti jiems algų priedą ruošia
mame budžete 1948-49 me
tams.

Veteranams Tenka 
Karo Mirusius Laidoti

Karo mirusiųjų grąžinimo 
čionai palaidojimui centro in
formacijų skyrius praneša, 
jog karinis departmentas tei
kia garbės sargybą ir šaulius 
tiktai laidojamiems tautinėse 
veteranų1 kapinėse. Gi laido
jamiems atskirai, privatiškuo- 
se kapuose, to neteikia.

. Privatiškai laidojamiems to
kį patarnavimą kai kur tei
kia vietinės veteranų organi
zacijos, kur jos yra tam pa
siruošusios.

Berniukas Užsimušė 
Vaiky Kumštynėse

Christopher lacona, 11 me
tų, vaikų sporto dalyvis, mi
rė po dviejų - “roiindų” kumš
tynėse, kuriose jam sudavė 
apie 25 smūgius kitas toks pat 
kumštininkas Gilbert Azeba- 
do, 12 metų. Abu vaikai mo
kėsi vienoje mokyklos klasėje.

Liūdnas TacoUą tėvas pasa
kojo, kad jis kumštynių spor
tui nepritariąs, labai nenoro- 
mis vaiką išleidęs, neturėjęs 
spėkų jo didelio prašymo ne
išpildyti. Vaikas labai veržę
sis tapti kumštininku ir buvęs 
įsitikinęs laimėjimu.

Tėvai su maža dukryte gy
vena 237 Union St., Brookly
ne.

. Reikalauja tirti, dėl ko į 
namus pristatomo pieno kvor
ta New Yorke pakilo iki 25 
centų.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 

2 metų mergaitės, šeštadieniais ir 
sekmadieniais paliuosuojame. Kam
barys,! valgis ir alga. Kreipkitės: 
B. Corn, 514 Autumn Ave., 
Brooklyn, N. Y. (East New York) 
— antros lubos. (67-72)

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
< 221 South 4th Street i J

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

Valandos: I
įl— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
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GERI PIETUS!?
** * • • Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y. 
, i

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. <

E—-—------- -—b

Moteriškei su Kūdikiu 
Teko Vytis Plėšikus

Queens policijai pasišovus 
gaudyti tris jaunus vyrukus, 
įtartus plėšikavime, jaunai 
nežinomai moteriškei iš nety
čių pasitaikė būti dalyve to 
gaudymo. Ją susistabdęs ant 
kelio policistas Kenneth 
Weiss paliepė jį skubiai vežti 
paskuj zujančius automobiliu- 
mi nužiūrėtuosius. Jinai pa
klausė. Jie vijęsi, vingiavę 
per daugelį blokų, policistui 
šaudant į bėgančiųjų mašiną.

Visu vijimosi laiku greta 
vairuojančios motinos sėdėjo 
apie 4 metų amžiaus jos du
krytė. Dasi vijus, moteriškė 
nuvažiavo savo keliu nei ne
paklausta vardo.

Iš LLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
Kovo 16 d., šapolo-Vaiginio 
svetainėj, 147 Thames St., įvy
ko susirinkimas LLD 55 kuo- i 
pos.

Praeitais motais mūsų kuo
pa turėjo 43 narius pilnai pa- 
simokėjusius. šiais metais 
jau pasipiokčjo apie 30 narių. 
Kurie dar nepasimokeję,, 
taipgi numatoma, kad bus 
geri ir pasimokęs, apart ko
kių dviejų narių, kurio gal 
prapuls, nes jie kur tai iš
važiavę ir apie juos nieko ne
žinoma. Bet nariai sako, ne- 
daleis kuopai naciais suma-! 
žėt; d. Babarskas ir šiame su- ; 
sirinkime įrašė vieną naują į 
narį. Manoma, kad ir kiti j 
nariai pasistengs tatai pad a-1 
ryt.

Kuopa rengia “beer party.” 
įvyks apie pabaigą gegužės 
mėnesio. Prie “beero” bus ii1 
užkandžių. Kurie norėsit da- 
lyvaut pas mus “parėję,” tai 
matykite “pares” rengimo ko
misijos narius, o jais yra šie. 
draugai: Julius Kalvaitis, 
Frank V a rask a ir Povilas Kū
le on is.

Julius Kalvaitis ir Mary 
Kalvaitienė išrinkti atstovauti 
kuopą LMS trečiosios apskri
ties konferencijoje, kuri įvyks 
balandžio,4 d., Laisvės svetai
nėje, Brooklyn, N. Y.

Užbaigus kuopos reikalus, 
buvo išvystyta plačios diskusi
jos apie dabartinę pasaulinę 
situaciją, apie situaciją šioje 
šalyje ir apie mūsų apsileidi
mą veikloje Lietuvių tarpe, 
kuomet mūsų priešai dirba 
prakaituodami.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 20 d. balandžio.

M. Stakovas,
Kuopos Kor.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 ■
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

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

Nuteisti už Vagystę
Brooklyno federaliame teis- , 

me nuteisti po metus ir dienai 
kalėti trys American Railway 
Express darbininkai, dirbusie
ji Sunnyside sandėlyje, j 
Queens. Juos kaltino išvo-1 
guę iš siuntinių ir pardavus 
$5,000 vertės laikrodėlį, pa
dabintą deimantais.

Nuteistieji yra: Albert E. j 
McGuire, 39 m., gyvenęs 674 i 
St. Mary St., Bronx; Thomas i 
F. Smith, 31 m., 30-74—48th , 
St., Long Island City; Ro-Į 
bert J. Sheehan, 39 m., 24-16 ( 
43rd St., Long Island City.

Pervargęs, norėdamas per- 1 
skirti besimušančius airių mi-1 
tinge.'St. Nicholas Arena, po
licistas John Casey mirė nuo 
širdies atakos. Gyveno 50-45 
195th St., Flush inge.

Pirmieji Pavasario 
Žiedai

Brooklyno Botaniškame Dar
že praėjusią savaitę pražydo 
krokusai (puronėliai), tikrie
ji pavasario pranašai. Penk
tadienį per dieną lynojęs lie
tutis. be abejo, bus iššaukęs 
ir daugiau žiedų.

Pabėgę Vestis
New Yorke ir apylinkėje 

buvo rūpestingai ieškoma pa
siturinčios šeimos duktens Jo
an Alcock, 17 metų. Ją at
rado su 19-kos motų vyruku 
Burt Stratton, pabėgusius i 
Greenwich, Conn., tikslu ap
sivesti. Tėvas dukterį parsi
vežė namo be vaikino, tačiau 
vaikinas sako, jog jiedu vis 

Į vien suras progą apsivesti.

Maskvos Bolšoi Teatro Baletas viename nepaprastų 
šokių naujoje Tarybų Sąjungos filmoje “Spring,” Stan
ley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke. Filmą 

yra linksma—romantiška ir spalvinga, kaip pats 
tikrasis pavasaris.

! BROOKLYN 1

! LABOR LYCEUM į
Į DARBININKŲ ĮSTAIGA Į 
■Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-■ i
1 kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. į ,
I Puikus ęteičūus su naujausiais l
j ' įtaisymais.
Į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS ;
I Kainos Prieinamos.
| 949-959 Willoughby Ave. Į
Į Tol STagg 2-3842 Į
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l GYDYTOJAS

j S. S. Lockett, M. D.
į 223 South 4th Street
į BROOKLYN, N. Y.

? tr i j „ į 1—2 dienom Valandos: j 6-8 vakarais

< Ir Pagal Pasitarimais.
3 , Telefonas EVergreen 4-0208

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
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Man’s BULOVĄ...richly styled 
„.always accurate and depend- 
•Me-

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty m every trim line . .
17>wek. 93X7S

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

Now is the time io choose the perfect gift J • 
...a Parker “51” pen and matching pencil <» 
The demand will be great ... so avoid dis- ; ‘ 
appointment . . . choose tomorrow! «•

•17.50 ::

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily )—Pirm., Kovo 22, 1948




