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Balandžio mėnesio 18 dieną 
Įvyks parlamento atstovų rin
kimai Italijoje.

Rinkimai, 'Rinkimai.
Popiežius ir Komunistai
Dėl Žemaitės Kapo.
Tai Savikritika, Ponai!

Rašo R. MIZARA
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Gegužės mėnesio 23 dieną 
įvyks parlamento atstovų rin
kimai Čechoslovakijoje.

Abie ji rinkimai bus svar
būs, į abiejis bus nukreiptos 
pasaulio akys.

Italija, kol kas, yra Mar- 
shallo plane, bet jei ten kai
rieji rinkimus laimės, tai bent 
kokia Amerikos pagalba Ita
lijai tuojau bus sulaikyta, pa
skelbiant, jog Italija jau esan
ti už “geležinės uždangos”!

Čechoslovakija jau ir šian
dien esanti už “geležinės už
dangos,” kurią nuleido ne pa
ti čechoslovakija, bet vakari
nių imperialistinių kraštų di
plomatai ir spauda.

Čikagos Marijonų Draugo 
korespondentas Paryžiuje ši
taip rašo savo laikraščiui:

“Londono vyriausybė turi ti
krų žinių, kad italų komunis
tai, jei tik rinkimai balandžio 
.18 dieną nepasiseks, bandys 
sukelti neramumus šiaurinėje 
Italijos provincijoje ir užimti 
Vatikaną, paima’nt Popiežių į 
nelaisvę ir neleidžiant jam 
išvykti iš Italijos.”

Kodėl, kuriais sumetimais 
Italijos komunistai norėtų lai
kyti popiežių nelaisvėje? 
Mums nesuprantama!

/

• <

A

Turime atsiminti, jog, kuo
met ėjo parlamente naujos 
konstitucijos priėmimo svArs- 
tymas, tai italų komunistų va
das Togliatti buvo pirmas, pa
reiškęs žodi už įdėjimą kons
titucijoje skyriaus, pripažįs
tančio katalikų religijai pir-

• mavimą Italijoje.
* Jis tai darė, kaip vėliau pa
aiškėjo, dėl to, kad' Italijoje 
kol kas milžiniška žmonių ma
sė yra katalikai; kad Italijos 
komunistų eilėse yra šimtai 
tūkstančių, jei ne koks mili
jonas, katalikų. (

Kaip matome, Togliatti 
skaitosi su daugumos darbo 
žmonių norais ir valia.

didžiosios lie- 
rašytojos že- 

visai apleistas, 
įvairiausiomis

Naujienose skaitome: • 
“Kam teko lankytis Mari

jampolės kapinėse, tas turėjo 
pastebėti, kad 
tuvių liaudies 
maitės kapas 
dilgėlėmis • ir
piktžolėmis apaugęs, visai ne-' 
prižiūrimas, — praneša ‘Tie
sa’ (Nr. 166-1303).

“Kauno-šeštokų ruože kur
suojąs keleivinis traukinys pa
sižymi savo nešvara: vagonai 
nesutvarkyti, nešluojami. Bu
vo kreiptasi į geležinkelio ruo
žo valdybą, kad vagonus ap
valytų, bet kreipimasis Hko be 
atgarsio. Natūralus, visur 
griežtai dabojamas švaros rei
kalas čia' tiesiog nedovantinai 
apleistas. (‘Tiesa’ Nr. 172- 
1309).”

tik parodo,

apsileidimus ir netvar-

santvarkai 
smūgį.” 
nieko toliau

Didelė nelaimė būtų, jei 
Lietuvos spauda užtylėtų vi
sokius

Pateikdamos šias Lietuvos 
Komunistų Partijos organe 
tilpusias kritikines pastabas, 
Naujienos mano, būk jos ta
rybinei Lietuvos 
užduoda “baisų

Bet tai nėra 
nuo tiesos!

šios pastabos
kaip Lietuvoje netoleruojamas 
apsileidimas, nešvara.

Jeigu komunistų partijos 
organas mato reikalo tais 
klausimais pasisakyti, tai aiš
kus įrodymas, jog tarybų 
krašte veikia atvira ir aštri 
savikritika. Mušamas apsilei
dimas. Reikalaujama gerinti 
ir gražinti, kas yra gerintina 
ir grąžintiną.

Milionai Dolerių Siūloma 
Šnipam ir Sabotažui prieš
Kairesniąsias Valdžias
Washingtono Politikai Palankiai Svarsto Planą Fiųansuot 
Slapukus Reakcininkus Čechoslovakijoj, Vengrijoj ir Kitur

Washington. — Tūli auk
štieji Truman® diplomatai 
ir generolai užgiria planą, 
kuris perša paskirti milio
nus dolerių šnipams ir ken
kėjams veikti Čechoslovaki- 
įoj, Vengrijoj, Rumunijoj ir 
kitose šalyse, turinčiose 
liaudiškas valdžias. Tas pla
nas, vadinamas “Projek
tas X”, sako:

Kongreso lėšų komitetas 
privalo suteikti valstybės 
sekretoriui Marshallui ga
na daug pinigų, pažymėtų 
“ypatingiems reikalams/’ 
Marshallas slaptais keliais 
tuos pinigus siųstų pogrin
dinėms partijoms, kurios 
stengiasi suardyti valdžias, 
palaikančias draugiškus ry
šius su Sovietų Sąjunga. Tų 
valdžių priešai už gautus iš
Amerikos pinigus slaptai Icijos atsiųstų atstovus j 

konferencijh balandžio 14 
d. Ta konferencija šaukia
ma dėl visos Korėjos su
jungimo į vieną valstybę. 
Pietinė Korėja yra užimta 
amerikonų. Jie skelbia ats
kilus rinkimus savojoj, to • 
krašto dalyj. Amerika . at
metė Sovietų siūlymą leisti 
visos Korėjos žmonėms sy
kiu rinkti sau valdžią.

leistų laikraščius ir lapelius, 
kuriais, šauktų žmones nu
versti tokias valdžias. Už 
tuos pinigus gal būtų per
kami ir ginklai ir amunici
ja.

Tokių pinigų būtų duo
dama ir veikėjams prieš ko
munistus Vakarinės Euro: 
pos šalyse, kurios dar nėra 
už vadinamos komunistinės 
“geležinės uždangos.”

Tą planą paskelbė United 
Press. Republikonas sena
torius Styles Bridges, kal
bėdamas senate, ragino pa
remti slaptąsias jėgas, ko
vojančias prieš komunistus 
šalyse “už geležinės ugdap- 
gos.”

Sbnatorius Bridges, sena
to lėšų komiteto pirminin
kas, pranešė, kad jis tokį 
sumanymą svarstė su “labai

Du Rooseveltukai Perša 
Eisenhower; į Prezidentus

New York. — Velionio 
prezideųto Roosęvelto du 
sūnūs, Elliott ir Franklin 
D. Rooseveltai išstojo prieš 
Trumano kandidatūrą į 
prezidentus. Jiedu perša ge
nerolą Eisenhowerį kaip 
demokratų kandidatą pre
zidento vietai.

ITALŲ DEŠINIEJI NE
GALĮ APSIEIT BE 
JANKIŲ TRIESTE

Triest. — Klerikaliniai ir 
fašistiniai italai Trieste* 
prašo,Ameriką ir Angliją 
palaikyti 10,000 tų šalių ka- 
riuomenęs šiame mieste net 
po to, jeigu Triestas būtų 
Italijai sugrąžinta^. Deši
nieji italai bijo, kad be jan
kių ir anglų pagalbos kai
rieji paimtų viršų Triesto 
valdyboje.

ORAS.— Būsią giedra.

O kad tarybinėje Lietuvoje 
dar yra apsileidimų,— niekas 
neginčija. Jų dar ir bus, kol 
nebus perauklėti žmonės!

Gi žmonių perauklėjimui ne
užtenka tik kelerių metų!

aukštais valdininkais.” Tarp 
tų valdininkų buvo valstyb. 
sekretorius Marshallas, vi
sų ginkluotų jėgų sekreto
rius James Forrestal; admi
rolas R. H. Hillenkoetter, 
valstybinių šnipų galva, ir 
Robertas A. Lovett, valsty
bės sekretoriaus pavaduoto
jas.

Šiauriniai Korėjiečiai 
Šaukė Suvienyt Korėją

Seoul, Korėja. — Liau
diška kairiųjų valdžia šiau
rinėje Korejbje, laikinai So
vietų užimtoje, atsišaukė, 
kad pietinės Korėjos Darbo 
Partija, Liaudies Frontas 
ir net dešiniosios organiza-

H. Eisler Sako, Andai 
Hitleris Mane Ištrėmė, 
0 Dabar Trumanas

New York. — Hanns Eis
ler, garsusis Hollywoodo 
muzikos kompozitorius, vo- 
kietys, išplaukė iš Amerikos 
su sielvartu dėl reakcijos 
šioje šalyje.

Valdžia iš pradžios buvo 
nusprendus deportuot jį dėl 
to, jog Eisleris, įvažiuoda
mas Amerikon, užslėpęs, 
kad jis buvęs Vokietijos ko
munistų Partijos narys. 
Paskui buvo leista jam pa
čiam iškeliaut iš Amerikos. 
Atsisveikindamas šią šalį, 
dabar jis pareiškė:

“Tai jau antras mano iš
trėmimas. Pirmą kartą ma
ne ištrėmė Hitleris, o da
bar Trumanas... Bet Wal
lace yra pažangus paprastų 
žmonių atstovas.” 1

TRUMANAS PYKSTA, KA D LEWIS GAIŠINA TEISMO 
INDŽIONKŠINĄ PRIEŠ AN GLIAKASIU STREIKĄ
Washington. — Prezid. 

Trumano paskirtas “tyrinė
jimų” komitetas/ griežtai 
pareikalavo, kad John L. 
Lewis, Mainierių unijos pir
mininkas, pirmadienį at
vyktų liudyti apie priežas
tis, dėl kurių sustreikavo 
400,000 mainierių minkšto
siose angliakasyklose.

Pirmą kartą Lewis buvo 
pakviestas penktadienį, bet 
neatvyko, o tik pranešė, 
kad jis dar turi panagri
nėti tūlus teisių klausimus 
ir atsakys prezidentiniam

Henry A. Wallace (kairėje) kalbasi su CIO United 
Electrical Radio & Machine Workers prezidentu Al
bert J. Fitzgerald pastarajam stojus vadovauti trečio
sios partijos judėjimui. Jis jame veikia kaipo Darbi

ninkų už Wallace Komiteto pirmininkas.

JERUZALĖS ŽYDAI BIJO IŠNAIKINIMO;
ŠAUKIASI JUNGT. TAUTU KARIUOMENĖS

Jeruzalė. — Žydai bijo, 
kąd ginkluoti arabai užpuls 
juos urmu žudyt Jeruzalė
je, kuomet anglų kariuome
nė ir policija pašitrauks iš 
miesto gegužės 15 d. Jau 
dabar arabai yrą apgulę 
žydiškąją Jeruzalės dalį, 
kur 100,000 žydų kėnčia al
kį. Arabai grasjna sustab
dyt ir vandenį, plaukiantį 
vamzdžiais į tą miesto da-

Žydų Agentūros atstovas, 
majoras Michael Comay 
persergėjo, kad jeigu Jung.

PREZIDENTAS UŽDRAUDŽIA TECHNINIU 
ĮRENGIMU PARDAVINĖJIMĄ SOVIETAM

Washington. — Preziden
tas Trumanas paskelbė, jog 
nuo balandžio 15 d. jau tik
tai pagal specialius valdi
nės Amunicijos Kontrolės’ 
Komisijos leidimus bus ga
lima1 pardavinėt užsieniams 
prekinius lėktuvus, jų da
lis, radarus, mašinas ir ki
tus-įrengimus, kuriuos sve
timi kraštai “galėtų pavar
tot kariniams tikslams.” Šis 
Trumano įsakymas tiesio
giai Atkreiptas prieš Sovie
tų . Sąjungą ir draugiškas 
jai šalis.

Kai kurie kongreso na
riai reikalavo sustabdyt bet 
kokių daiktų pardavinėji
mą Sovietams. Prekybos se- 

komitetui pirmadienį.
Tas komitetas, pirminin

kaujamas teisėjo Shermano 
Mintono, ir pats Trumanas 
pyksta ant Lewiso už gai
šinimą. . Nes jeigu Lewis 
būtų pasirodęs, kaip liudy
tojas komiteto /tyrinėji
muose”, penktadienį, tai 
prez. Trumanas už 48 va
landų po to būtų galėjęs pa
reikalauti iš federalio aps
krities teismo indžionkšino, 
įsakančio unijos komitetui 
sustabdyt streiką, o mainie
riams grįžti darban. Tafto-

Tautos neatsiųs kariuome
nės tuoj po anglų pasitrau
kimo, tai užsikurs Jeruzalėj 
tokios pragaištingos riau
šės ir skerdynės, kad galės 
būti šurfaikintos ir švento
sios, religinės vietos.

Žydų Agentūra todėl pra
šė Jungt. Tautas .atsiųsti 
10,000 norvegų ir danų ka
riuomenės, stovinčios šiaur
vakarinėje Vokietijoje, an
glų užimtame ruožte., (An
glija, Danija ir Norvegija, 
kaip girdėt, priešinasi tos 
kariuomenės siuntimui Je
ruzalėn.) 

kretorius Harrimanas prie
šinosi visiškam prekybos 
sustabdymui su Sovietų Są
junga. Jisai -sakė, jog Rusi
ja tebera draugiškas Ame
rikai kraštas. Be to, Ameri
ka perka iš Sovietų tokias 
reikalingas sau medžiagas, 
kaip manganą ir chromą, 
pridūrė Harrimanas.

Chicago.—Penktadienį ir 
šeštadienį siautė nepapras
tai smarkūs viesulai Alaba- 
moj, Indianoj ir kitose vi- 
durvakarinėse valstijose. 
Vien Indianoj- viesulas už
mušė 19 žmonių, o kitur dar 
10.

Hartley’*) įstatymas duoda 
prezidentui galią teismo in- 
džionkšinu sustabyti strei
ką per 80 dienų po to, kai 
prezidento paskirtas komi
tetas pradeda “tyrinėji
mus.” ,

Minkštųjų angliakasyklų 
mainieriai pamatiniai strei
kuoja todėl, kad kompani
jos neįveda senatvės pensi
jų’ mainieriams, pagal esa
mąją sutartį. Kasyklų savi
ninkai tikisi su pagalba 
Tafto - Hartley’o įstatymo 
net visai panaikinti . mai

Wallace Kaltina Trumaną 
Už Terorų prieš Trečios 
Partijos Šalininkus
Trumaniškas Teroras Grūmoja Visą Amerikiečių Laisvei, 
Pareiškė Wallace, Pažangūny Kandidatas į Prezidentus

New York.— Didžiausias 
pavojus Amerikos laisvei 
gręsia ne iš užsienio, bet iš 
trumaniškos reakcijos pu
sės, kaip pareiškė Henry A. 
Wallace, prezidentinis tre
čiosios partijos kandidatas. 
Kalbėdamas per radiją 
penktadienio vakare, Wal
lace sakė:

— Prezidentas Trumanas

Ragina Imt Atominę 
Medžiagą iš Francijos

New York. — Čionaitinis 
reakcininkų laikraštis Dai
ly News ragina Amerikos 
valdžią imti iš Francijos 
sprogstamąją atominę ura- 
niumo medžiagą*; sako, tai 
būtu šioks toks atsiteisimas 
Amerikai už šimtus ar tūk
stančius milionų dolerių, ku 
riuos ši šalis duos Francijai 
pagal Marsh alio planą.

Panašaus atsiteisimo jau ; sušaudyti.
pirmiau reikalavo tūli kon
greso nariai/

(Francijos Atomų Jėgos. 
Komisijos mokslininkai ke
turiose vietose atradę ura- 
niumo kasyklas per dvejus 
metus.) ,

Reikalaujama 463 Mil.
Dolerių Supuvusiai 
Chinijos Valdžiai 

0

Washington. — Senato 
užsieninių reikalų komite
tas ragino kongresą tuojau 
užgirti 463 milionus dolerių 
čiang Kai-šeko valdžiai 
Chinijoje, nors ta valdžia y- 
ra “nelemta, panirusi suk
tybėse, biurokratiška ir krikščioniško mokymo dės- 
nors čiang Kai-šeko armi- nįajs įr su visais pamati- 
jos komandieriai yra suk- njaįs amerikonizmo princi

pais.
Neparsamdoma salių 

, remiantiems šią

čiaį ir negabūs,” kaip, pa
reiškė tas pats senatorių 
komitetas. Jis dar pridūrė, žmonėms, : _ 
jog “Chinijos žmonių dau- j naują partiją, 
guma neturi jokio pasitikę-1 " '
jimo dabartine savo vai- dininkai persekioja ir bau-
džia.” Senato komitetas, ta
čiau, gąsdino, esą, “dides
niuoju blogumu,— kad chi- 
nų komunistai gali užka
riaut visą šalį: jie.jau.užė
mę .ketvirtadalį Chinijos.

nierių gerovės - sveikatos 
fondą, į kurį samdytojai tu
ri mokėti po 10 centų nuo 
kiekvieno iškasamos ang
lies tono.

T.uo tarpu Washingtono 
valdžia . kursto “publiką” 
prieš streikierius; skelbia, 
kad Lewis su savo maine- 
riais “gilina . krizį šalies 
pramonėje;” kad jie tram
do geležinkelių veikimą ir 
už keleto dienų sustabdys 
žymią (Jalį darbų plieno fab
rikuose.

savo kalboj šv. Patricko 
dienoj, New Yorke, pateikė 
planą terorizavimui trečio
sios partijos rėmėjų. (Tada 
Trumanas netWallace’a ap
šaukė “komunizmo agen
tu.”) Trumahas įkaitino< < 
kaip ‘komunistus’ milionus 
žmonių, kurie nesutinka su 
jo politika. Jis kurstė tam
sybės prietarus, kurie nai- • 
kiną blaivų protavimą ir iš
judina pavojingas neapy
kantos jėgas, grūmojančias 
visų amerikiečių laisvei ir 
gyvenimui.

Teroro Pavyzdžiai ✓
Kaip Trumano teroro 

kampanija veikia, Wallace 
nurodė tokius pavyzdžius:

— Vieno didžiausių Ame
rikos miestų policijos komi- 
sionierius rašo laišką, ku
riame sako, kad Henry * 
Wallace esąs neamerikinis 
asmuo ir kad visi neameri- 
kiniai žmonės turėtų būti

Mažos kolegijos profeso
rius prisideda prie mūsų ju
dėjimo dėl taikos išlaikymo •< 
pasaulyje. Jis tampa naujo
sios (progresyvės) partijos 
komiteto pirmininku. Po * 
dviejų dienų tam” profeso
riui įsakyta pasitraukti iš 
politikos arba eiti laukan iš 
kolegijos.

Kitas profesorius paskel
bia, kad jis remia mano 
kandidatūrą į prezidentus. 
Kolegijos valdyba įteikia 
jam pranešimą, kad jis bus . • 
pašalintas iš tarnybos, kai 
tik užsibaigs dabartinis mo
kyklos terminas.

Kunigas tampa išvytas iš 
parapijos todėl, kad jisai 
sakė, jog mūsų siūloma po
litika sutinka su geriausiais 

Amerikos ateivybės yal-

gina laisvesnius kitatau
čius, keliaujančius per mū
sų šalį, ir uždaro Ellis Is
lande francūzę mokslininkę, 
gerbiamą plačiajame pašau- 
lyje.

Dėl Italijos Rinkimų
Kas liečia Italijos rinki

mus balandžio 18 d., tai į 
juos neturi kištis nei Ame-' 
rika nei Rusija, sakė Wal
lace, pabrėždamas:

— Jeigu rinkimus laimės 
italų dešinieji, nesikiškite, 
svetimieji! Jeigu laimės 
kairieji, taip pat nesikiški-.

Jeigu mes iš tikrųjų tiki
me demokratija, tai mes 
duosime Italijai medžiagi
nės paramos, nepaisant, kas* 
tuos rinkimus laimėtų.

Washington.— Sustabdy
ta laiškų siuntimas Palesti
non kitaip, kaip tik oro 
paštu. K

Į?
i
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: KAS KA RAŠO IR SAKO

Balandžio 9,10 ir 11 dd. Chicagoje '
Chicaga vis ryškiau darosi centru už trečiosios par- I 

tijos įkūrimą.

RAGINA ATSKIRTI >
Čikagos Marijonų Drau

ge skaitome:
1 Mūsų bendradarbis p. L. 
pastebi, kad praėjusią savai
tę išėjęs milijonų, žmonių 
skaitomas žurnalas “Life” 
įsidėjo žemėlapį, neskirianti 
Lietuvos nuo Sovietų Rusijos.

Jisai pataria ir skatina lie
tuvius parašyti redakcijai 
šimtus laiškų, kad ateityje 
tokių klaidų nebepasitaikytų.

Neblogas patarimas!
Nelaimė su komercine A- 

merikos spauda yra tame, 
Chicagoje Henry H. Wallace .paskelbė, kad jis su- kad ji ne tik neatskiria Lie- 
r> l.r zJ i zd 4-* i /-X 4-1 1 i n ooi»oon n vnr/idnnf A • * __ - __tinka kandidatuoti trečiosios partijos sąraše prezidento ' 

vietai. • i
Chicagoje {vyko veiksmingas Progresyvių Amerikos : biniu respubliku kuriu j 

Piliečių Suvažiavimas.
Dabar, greitoje .ateityje, Chicagoje įvyks didžiulis ' 

Nacionalio Komiteto Wallace’ui išrinkti narių su važia- i 
vimas.

Tai bus balandžio 9, 10 ir 11 dienomis.
Iš viso, skelbiama, Komitetan bus įtraukta net 700 

narių!
Šiame suvažiavime, be kitų reikalų, bus apsvarstytas 

trečiosios partijos kūrimo klausimas ir turbūt bus priim
tas atsišaukimas tokiai partijai kurti.

Chicaga — centrinis Amerikos miestas, — ir del to 
Wallace’o ir trečiosios partijos šalininkai pasirinko jį 
savo suvažiavimams laikyti, idant būtų lengviau iš visų 
šalies kraštų atstovams į suvažiavimus suskristi.

Taigi paminėtomis balandžio mėnesio dienomis-Chi
cagoje įvyks reikšmingas progresyvių Amerikos žmonių 
veiksmas.

Lietuviai ten taipgi bus atstovaujami!

tuvos nuo Tarybų Rusijos, 
bet neatskiria ir kitų tary- 

.iš

Kas Nori Karo? Kam Reikalingas Begalinis 
Ginklavimasis?

Aną dieną grįžo iš Tarybų Sąjungos Bulgarijos mi
nistrų pirmininkas Jurgis Dimitrovas.

Kalbėdamas milžiniškai žmonių masei didžiausioje 
< Sofijos aikštėje, Dimitrovas, be kitko, pabrėžė vieną bū

dingą faktą: Būdamas Tarybų Sąjungoje, jis negirdėjo 
nei vieni piliečio, kalbančio už naują karą; jis nematė 
nei viename laikraštyje eilutės, agituojančios už karą.

Dimitrovas sakė: visi Tarybų Sąjungos liaudis ir 
josios vyriausybė trokšta tik vieno dalyko — taikos, kū
rybinio darbo, žygiavimo į laiminesnį gyvenimą.

Šitą faktą, beje, patvirtina kiekvienas asmuo, apsi
lankęs Tarybų Sąjungoje.

Šį faktą mato ir supranta kiekvienas Amerikos 
pilietis, kuriam tenka skaityti tarybinė spauda arba ame
rikinės spaudos korespondentų Tarybų Sąjungoje prane
šimai.

Taikos,-taikos, taikos! —nori Tarybų Sąjungos tau
tos.

Tą faktą patvirtino ir Tarybų Sąjungos ambasadorius 
Amerikai, Aleksandras -Paniuškinas, savo kalboje, pa
teiktoje jam pagerbti suruoštuose pietuose 1948 m. kovo 
23 d. New Yorke. Be kitko jis ten sakė:

“Tarybų liaudis, po sunkių karo metų sugrįžusi į 
taikų darbą, trokšta taikos, ir ji trokšta taikiai dirbti 
fabrikuose, farmose, darbavietėse, savo universitetuose 
ir laboratorijose.

“Tarybų Sąjunga visuomet stovėjo ir šiuo metu sto
ja už taiką ir tarptautinę kooperaciją...”

Tarybų Sąjungos tautos, toliau nurodė ambasado
rius, yra įsijungusios į sunkų penkerių -metų pravedimo 
darbą per ketverius metus.

Tai, be abejojimo, neatmetama tiesa.
Tai žino kiekvienas, kuris nori ką nors žinoti ir su

prasti.
Bet ką gi daro mūsų ponai Washingtone? Žinoma, 

jie neakli, jie supranta Tarybų Sąjungos tautų ir vyriau
sybės taikos troškimą, tačiau dirba taip, lyg Tarybų Są
junga ruoštųsi Ameriką bei kurią kitą pasaulio šalį už
pulti; tarytum ji ruoštųsi naujam karui.

Dėl to praėjusią savaitę Jungtinių Valstijų kongrese 
matėme pasibaisėtinų dalykų. Sakome, pasibaisėtinų, ka- 

. dangi jie kreipia mūsų kraštą į karą, į baisią katastrofą.
Tūli kongresmanai ir senatoriai kalba apie Tarybų 

Sąjungą, lyg apie mūsų priešą, tarytum jinai ruoštųsi 
mus užpulti. '

, \ Mūsų vyriausybės atstovai reikalauja tuojau pravesti 
įstatymą, pagal kurį būtų paskirta dar 3* bilijonai dole
rių ginklavimuisi.

Reikalauja verstino kariuomenėn ėmimo įstatymo 
| pravedimo.

Reikalauja verstino militarinio treiniravimo jauni
mui.

Tūli palaidliežųviai tiesiog šaukia, jog Amerika pri
valo būti pasirengusi karui, kuris įvyks neužilgo — karui 
(atvirai) prieš Tarybų Sąjungą.

Dar vienas smarkuolis pareiškia, būk trys Tarybų 
Sąjungos submarinaizplaukioją netoli Amerikos pakraš- 
ščių — koks baisumas, koks pavojus!

Komercinė spauda pilnutėlė “žinių” apie karą.
Tiek reakciniai republikonai, tiek reakciniai demok

ratai, nepaisydami partinių “skirtumų” unisonu šaukia 
už karą.’

Henry A. Wallace sako,, jog visa tai reiškia “baisų 
linkui karo posūkį...”

Jis ragina Amerikos žmones prieš tai kovoti.
Jis ragina visuomenę pastoti tam kelią.
Nes, jeigu Amerikos miltaristai ir karo ruošėjai

viso yra 16-ka! '
Dažnai įveliamas Tarybų 

Sąjungos žemėlapis ir ant 
jo. skersai uždėtas estf toks 
užrašas: “Soviet Russia.”

O taip neturėtų būti!
Jeigu žemėlapyje telpa 

užrašas: “Soviet Union,” 
tuomet — gerai, nes kiek
vienam aišku, jog tai yra 
Tarybų Sąjunga, kurią sū
dai’ 16-ka paskirų respub
likų, iš kuriu viena vra Lie- 
tu va.

Kitaip žemėlapius gami
na Tarybų Sąjunga. Pasta
rosios išleistuose žemėla
piuose, — jie, žinoma, yra 
aute ntingiausi, — yra aiš
kūs rubęžiai, aiškios sienos, 
nutiestos tarp visų 16-kos 
respublikų. Daugiau: tuose 
žemėlapiuose yra rubęžiai, 
parodą ir autonomines res
publikas, kurių yra visa ei
lė.

Tiek Marijonų Draugas, 
tiek kiti tos rūšies laikraš
čiai, ragindami saVo skai
tytojus mokyti amerikinės 
spaudos redaktorius geo
grafijos,, privalėtų patarti 
jiems imti pavyzdį iš tary
binių žemėlapių gamintojų.

Tai būtų ne menkas 
•sitarnavimas Amerikos 

I suomenei!
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du syk tiek 
ticijų, kiek 
Republ ikonų’
Rinkimų Komisionieriai 
braukė .juos nuo 
loto. Abieji bijo, kad pilie- I 
čiai neišsirinktų tikrųjų sa- j važiavusius

Lyderiai dvipartipio senatorių bloko, Michigano rep. 
Arthur Vandenberg ir Texas deni. Tom Connally, 
iinksmauja po priėmimo “Eurppai atstcigti” plano, 
kuris žada duoti gyviems karalius ar fašizmą, o įni
rusiems laisvę. Senatoriai už planą balsavo 69, prieš 
17-ką. Užgyrė visus prez, Trumano administracijos 
pasiūlytus penkis ir trečdali bilionų dolerių išleisti 
• , tam planui.

nebus laiku įspėti, jeigu nebus užkirstas pražūtingai jų 
politikai kelias, tai nė nepajusime, kai Amerika bus įvel
ta į baisiausią'pasaulyje .katastrofą, kurioje gali būti 
pražudyta mūsų civilizacija!

Pirmiausiai dėl to turėtų pasisakyti Amerikos orga
nizuoti darbo žmonės.

Karo trokšta Wall strytas.
Bet karui priešinga Amerikos liaudis!

buveinėj, 4810 
Rd., kurvaka- 
suseina dėl pa-

vd atstovų, kurie gintų jų 
reikalus.

Ciceros pažangiečiai per
eitą rudenį teisėjų rinkimuo
se surinko 40 nuošimčių vi
sų balsavusių balsų. Tas tai 
baugina Ciceros reakcionie
rius ir stambaus biznio sindi
katą .

Progresyvės Partijos kam
panijos komitetas laiko savo 
susirinkimus 
W. Cermak 
rais piliečiai 
sitarimų.

Cicero miestelis yra prie 
pat Chicagos, — lyg ir to 
didmiesčio dalis. Ten, vadi
nasi, progresyvių žmonių 
judėjimas yra didelis. Bet 
ten veikia tvirta klika re
akcininkų, republikonų ir 
demokratų, kurie, eidami 
išvien, nesidrovės viską da
ryti, kad tik užkirtus prog- 
resyviams kelią.

Cicero miestelyje, / atsi
minkime, kadaise siautėjo 
gengsterių karalius Capo
ne...

IRAKE
Dienraštis Vilnis rašo:

vadina “Rojaus Sodnu,” nors 
tiksliau būtų ją vadinti žiba
lo’ teritorija, žibalo versmių 
Irake yra tiek daug,' kad jų 
pakaktų visam pasauliui per 
kokius dvidešimts metų.

v Irako žibalą kontroliuoja 
britų kompanijos. Už kon
cesijų teises, pereitas metais, 
žibalo kompanijos sumokėjo 
Irakui tik aštuonis milionus

FLORIDA
Vienos Dienos Įspūdžiai;
Naujas “V.” Skaitytojas

Dzir-r-r-r-!.... (ant stalu- 
ko laikrodėlis). Nutrūko 
saldus sapnas... Pašokau iš 
lovos ir vos, iš papratimo, 
nepradėjau rengtis į darbą. 
Bet greitai išsiblaiviau iš 
miego j r atsiminiau, kad 
šiandien sekmadienis, kovo 
14, tai aš pažadintas ne į 
darbą, bet rengtis važiuoti 
į pikniką, kurį surengė St. 
Petersburg ALDLD 45 kp., 
netoli Tampa, pas draugus 
Bernotus.
• Pasijutau dar linksmes
nis. Mat, į pikniką važiuot, 
tai ne į darbą. 'Kaip bus ma
lonu ten sueit iš “nortų” su- 

į lietuvius ir 

dolerių. (Pereitais metais 
amerikines kompanijos su
mokėjo Arabijos karaliui 
Ibn Saud’ui 24 milionus.)

Britanija nori paimti Ira
ką savo .protektoratan. Tuo 
tikslu, pradžioj šių metų, 
Anglija ir reakcinė Irako 
valdžia pasirašė "“draugingu
mo sutartį.” Draugingumo 
sutartis, pasirašyta Ports- 
mouth’e, duoda Britanijai 
dar daugiau privilegijų.

Pėl to Irake kilo didžiau
sių protestų. Bagdade įvyko 
demonstracija, kurios metu 
žuvo 50 žmonių. Bent kiek 
pirmeiviškesni ir a k i e č i a i 
griežtai, priešinasi tai sutar
čiai. Dėl tos priežasties ji 
ir po šiai dienai neratifikuo
ta. (

Irakas arti Kaukazo, arti 
Tarybų Sąjungos, štai kodėl 
Britanija nori ten įsitvirtin
ti ne tik materialiniai ir po
litiniai, bet ir strateginiai. Į 
Iraką ji žiūri kaip į savo pa
livarką. Irako feodaliniai 
kunigaikščiai įsikabinę į bri
tų skvernus, nes tas naudin
ga jų interesams.. Tie feo
dalizmo ‘šulai priešingi kad 
ir mažiausioms socialinėms 
reformoms.

Britanijos “socialistine” 
valdžia pučia vienon dūdon 
su kraštutiniais Irako reak
cininkais, juos glosto, juos 
remia ir šeria.

Bet pažangioji Irako visuo
menė nori tikros nepriklau
somybės ir kdvoja už ją. 
Irakui būtų naudingiausia ir 
geriausia, jei pamatinis tos 
šalies turtas, žibalo versmės, 
būtų nacionalizuotos.

dargi idėjos draugus ir su 
jais pasikalbėt, pasidalinti 
įspūdžiais.

7 vai. ryte, ties durimis 
sustojo J. Šidlausko (iš A- 
popka) didelis karas. Apart 
Šidlausko, jame sėdėjo Jo
nas ir Lenardas Juraičiai 
(tėvas ir sūnus), orlandie- 
čiai. Jie trys užsuko pasiimt 
mane ketvirtą. Ačiū jiems!

Leidomės 119 mylių ke
lionėn į piet-vakarus, linkui 
Gulf of Mexico.

Rytas neapsakomai gra
žus. Oras labai švarus ir 
pripildytas a r o m a t iško 
kvapsnio, nuo dar nebaigu
sių žydėt orančių. Floridos 
laukai, rodos, būtų perfų- 
mu aplaistyti. Tropiška sau
lutė, kildama aukštyn, savo 
karštais spinduliais įkaitino 
orą iki <68 laipsnių.

Vienoj vietoj, prie ‘ pat 
kelio,. matėm, kaip du vyrai, 
grynomis rankomis, nuo 

I medžio šakos žėrėsi į dėžę 
i didelį bičių spiečių. Nežinia, 
kodėl tos darbščios bitelęs 
ten buvo apsistoję ir kodėl 
jos imamos, be jokios ko
vos, pasidavė tiem vyram? 
Juk jos kiekviena turi gam
tos suteiktą “durtuvą”! Bet 
gal ir joms, kaip milijonams 
darbininkų, jau buvo sąmo
nė ir akys kuom nors už
dumtos ! ?...

St. Petersburg’e. Po trijų 
valandų kelionės^ radomės 
netoli pikniko vietos, prie 
Tampa miesto. Bet dar per 
anksti. Todėl nu
sprendėm patraukt 
į St. Petersburg ir ten ap
lankyt pažįstamus. O jei 
norėtų, galėtume ir į pikni
ką nuvežt. Karas didelis — 
vietos yra.

Pirmiausia sustojom pas 
Mortą Trirtiilienę (231 So. 
30 St.) Ją radau namie, bet 
ji nesijaučia gerai, — turi 
“pasigavus” šaltį. O drg. O. 
Greblikienė (detroitietė), 
kuri čia apsistojus' jau iš
važiavus piknikam Kiek pa- 

(Tąsa ant <4-to pusi.)

GRAIKŲ PARTIZANŲ VADAS- j 
GENEROLAS MARKOS

• ->

Graikų partizanų vadas 
gen. Markos Vafiades, tai 
malonios išvaizdos žmogus, 
aukštas, apysausis, mėlynų 
akių, visuomet žiūri į akis, ka- spaudos.
da kalba, ir dažnai šypsosi, 
nenuilstamos energijos ir gy
venimo kovų užgrūdintas vy
ras.

Gen. Markos visame savo 
gyvenime sunkiai dirbo, ne
turėję jis poilsio kovose už 
liaudies gerovę, visą gyveni
mą jis kėlėsi iš vienos vietos 
į kita, visuomet būdavo su < <- • 
liaudimi, kur jo labiausiai 
reikėjo: už politinį veikimą 
buvo kelis kartus įkalintas: 
kartais dirbdavo* tyliai, pasi
slėpęs, niekam nežinant.

Markos yra 42 metų am
žiaus. Pirmus partizanų bū
rius jis suorganizavo 1942 m., 
Makedonijoj, *prieš nacius, ir 
nuo to laiko buvo partizanų 
vadu, kariuomenei, kuri per
nai turėjo 25,000 vyrų, o šie
met padvigubėjo — virš 50,- 
000 partizanų; jis yra minis
tras pirminipkas jauniausios 
pasaulyje demokratų valdžios.'

Gen. Markos gyvenimas 
yra—sunki kova. Gimęs 1906 
m., Kastomina kaimelyje, ne
toli Tosia, Mažojoj Azijoj. 
Jam būnant 11, metų, mirė jo 
tėvai. Kad užlaikyti du .jau
nesnius brolius ir seserį, pra
siėjo dirbti. Pirmiausia dir
bo valgykloje, vėliau mūrinin
ko padėjėju, ant ūkių ir va
lytojų. Darbas jam ne
leido, nedavė progos lan
kyti aukštesniąsias mokyklas; 
turėjo pasitenkinti, baigęs 
keturių metų pradinę moky
kla, v-

Graikų-turkų karui pasi
baigus, gen. Markos buvo at
vežtas į Graikiją su šimtais ki
tų pabėgėlių. Pradžioje ga
vo darbą valgykloje, o vė
liau, 1924 m., pradėjo dirbti 
tabako fabrike ir po kelių 
mėnesių prigulėjo prie uni
jos ir komunistų jaunuolių 
organizacijos.

1926 m. Markos buvo pa
imtas į graikų kariuomenę ir 
tarnavo kavalerijos dalyje; 
greitai buvo pakeltas į aukš
tesnį laipsnį’, nes buvo gabus 
ir energingas. Bet esant uni- 
jistu ir komunistų partijos na
riu, buvo izoliuotas ir atskir
tas nuo maršavimo ir karo 
lavinimo. Jo kariuomenės da
liai einant ■ laužyti streiką 
Kavalijoj, jis buvo padėtas po 
apginkluota priežiūra, kaipo 
pavojingas asmuo. . Paleistas 
iš kariuomenėj 1927 m. rug
sėjo mėnesį, Markos ėmėsi 
unijos darbo, pirmiausiai su
organizuodamas tabako dar
bininkus Kizani apylinkėje, ir 
vadovavo laimėtam ’ streikui 
kiek vėliau.o

1928 m. buvo išrinktas į ta
bako darbjninkų komitetą ir 
buvo įgaliotas atstovauti jau
nuosius tabakę darbininkus 
unijų kongrese. Bet jis bu
vo areštuotas, iškilus nesusi
pratimui su trockistų provo
katoriais gatvėj, ir taip jam 
neteko dalyvauti unijų kon
grese, nes buvo j 
mėnesiams į kalėjimą.

Vieną, atsitikimą aprašo; 
Athėnų; laikraštis, jo paties | 
raportą komunistų partijai:

—Aš buvau areštuotas ko
vojant už T. A. K. (tabako 
darbininkų socialę apsaugą). 
Buvau atkartojamai kankina-i 
mas ir’ mušamas, bet nieko į 
nesakiau, ir jiė manęs nepa
žinę ir nieko neišgavę palei
do. ‘

Tais pačiais metais jis buvo 
išrinktas į centrąlinį komite
tą' jaunųjų komunistų fede
racijos, kuri vėliau susijungė 
su KKE (komunistų partija). 
Nuo to laiko iki 1938 metų, 
kada Markos buvo prispaus
tas po Metaxos režimu, jis 
užėmė daug atsakomingų vie
tų vietų KKE ir vadovavo 
daugelyj sunkių Graikijos 
darbininkų kovų.

t

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Pirm., Kovo 29, 1948

Vėl ir vėl jis buvo areštuo
jamas ir kankinamas. Tai bu
vo kova dėl darbininkų tei
sių, liuosos politikos, kalbų ir

Su Metaxos režimu, 1935 
m., prasidėjo baisus liaudies 
teroras; dar ir dabar kiekvie
nas valstietis sako: “Kas per
gyveno tuos laikus, tai gali 
pergyventi bile ką, nes kiek
vienas darbininkas ir kaires
nis valstietis buvo terorizuoja
mi, kankinami kalėjimuose ir 
šaudomi.

Gen. Markos, kaipo komu
nistų veikėjas, turėjo nuken
tėti labai daug ir buvo daž
nai areštuojamas ir laikomas 
kalėjimuose ant salų.

Graikų kalėjimai buvo pri
kimšti politiniais kaliniais, ir 
Markos buvo energingas ir 
veiklus tarpe jų ir dėl to bu
vo vežiojamas iš vieno kalėji
mo į kitą ir galų gale padė
tas Turkijos kalėjimai!, Salo- 
nikoj.

Kada graikija buvo atakuo
ta 1940 m., Markos buvo kalė
jime padėtas ant dvejų metų. 
Jis ir kiti politiniai kaliniai 
prašė valdžios juos išleisti pa
dėjimui ginti savo tėvynės, bet 
Metaxas jų neleido, nes jie 
atsisakė mesti savo politinį 
nusistatymą, ir visi buvo su
rakinti ir išvežti į saliukę, ne
toli Crete.

Vėliau Markos' sakė: “Kaip 
aš galiu atsižadėti komunistų 
partijos, kuri atnešė man mei
lę. savo kraštui, saviems žmo
nėms, duodama man ištver
mės dirbti ir kovoti dėl jų?’.”

' Naciams užėmus Graikiją, 
visi politiniai kaliniai buvo 
perduoti graikų valdžiai. Ge
gužės mėnesį, 1941 m., Mar
kos pabėgo su mažu laivuku 
iš Gavdos kalėjimo ir slapstė
si kalnuose tėmydamas vokie
čių . kariuomenę,, jų apsigink
lavimą ir studijuodamas jų 
karo taktiką. . <

Tada jis nuėjo' dirbti ir ko
voti slaptai, požeminiame ju
dėjime, suorganizuo damas 
ELAS jėgas Makedonijoje ir 
kovojo visą l^aro laikotarpį iki 
Graikija atsikratė nacių rug
sėjo mėn., 1944 m.

Kada anglai* atėjo su tan
kais, orlaiviais ir karo laivais 
prieš Graikijos liaudį, reika
laudami pastatyti fašistinę 
valdžią, Markos laikėsi Make
donijoje.

Kada ELAS kovotojai pa
dėjo ginklus į šalį vasario mė
nesį, 1946 m., ir padarė su
tartį užbaigdami kraujo lie
jimą, tuojau buvo areštuoja
mi ir šaudomi buvę partizanai 
ir civiliai žmonės, kurie pri
tarė ELAS.

Fašistų gaujos buvo anglų ir 
ELAS padėtais ginklais apgin
kluota ir paleista medžioti .po 
visą kraštą, ieškoti ir bausti 
valstiečius, kurie pritarė ir 
padėjo partizanams. Tada 
valstiečiai ir ELAS partizanai 
turėjo bėgti į kalnus ir orga
nizuotai pastoti kelią teroris
tams. 1946 m. spalių mėn. 

padėtas 4 ' Markos buvo išrinktas vyriau
siu partizanų vadu.

(Iš “Workerio”)
Ch. Petrates.

Per Vėlai Patyrė

Spaudos atstovas paklausė 73 
metų amžiaus novelistą W. So
merset Maugham, kada jis nu
stos rašęs.

“Kada aš buvau 20 metų,” 
tarė novelistas,. “nutariau mes
ti sulaukęs 50 metų ir pasi
džiaugti gyvenimu.’Sulaukęs 50 
metų, nutariau tęsti iki 70.”

“O kas atsitiko po 70?”
“Būdamas 70 metų amžiaus, 

aš pamačiau, kaip teisingas bu
vau, kada buvau 20 metų am
žiaus.”

Mokytoja: — Ar ,ši kompo
zicija originali?

Studentas: — Taip, bet kai 
kuriuos žodžius galima rasti 
žodyne.
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KAIP DIDŽIOSIOS KEPYKLOS DARKO IR NUODIJA DUON$
Per tūkstančius metų 

“duona kasdieninė” buvo 
• laikoma pamatiniu valgiu. 

Bet paskutiniais laikais ci- 
i vilizuotas biznis verčia ją 

nuodais.
Visos didžiosios kepyklų 

kompanijos dabar gamina 
baltąją duoną iš apnuodytų 
chemikalais miltų. Faktinai 
visi toki miltai yra nubal
tinti chloro - sieros jungi
niais. Chloro chemikalas, 
vadinamas agene, baltina 
miltus panašiai, kaip chlo
rinis skystis skalbinius bal-

• tina.
Tas chloro chemikalas 

agene ne tik baltina miltus, 
bet ir minkština, taip kad 
švelnesnė duona iš jų išei
na. Kaipo nuodinga me
džiaga, agene taip pat ilges
niam laikui išsaugo miltus 
nuo gadinančių kirmėlaičių 
ii- bakterijų.

Miltų žalojimas
Sykiu agene kitaip žaloja 

miltus. Jis perdirba gliadi- 
ną, vieną kvietinių balty
mų -' proteinų, į gana stiprų

* nuodą, kaip parodė padary
ti gyvuliams bandymai.

Pirmuosius bandymus da
rė maistinis. Anglijos mok
slininkas Sir Edward Mel- 
lanby pirm pusantrų metų. 
Jis davė šunims daug bal
tos duonos, užtaisytos age- 

t ne chemikalu. Šunes dėl to 
y beveik pamišo ir ėmė kristi 
r . nuomaru.

Paskesnių laiku Ameri
kos armijos maisto labora- 

, torija Chicagoj patyrė, jog 
“agenuota” balta duona pa
našiai sirgdina ne tik šunis, 

< bčt kates, beždžiones ir ki
tus gyvulius, jeigu jiem ga- 

• na daug tos duonos suže
riama per tam tikrą laiką, 
žarnų Skauduliai, Pamiši
mai ir “Agenuota” Duona

visi kiti grūdai, turi tris 
dalis. Paviršinė kviečio 
dalis yra lukštelis (sėle
nos) ; vidurinė dalis —bran- 
duoliukas, iš kurio išeina 
diegas, pasėto kviečio ge
malas; kita dalis, tarp lak
štelio ir branduoliuko, yra 
maisto piliukė jaunajam 
kviečio augalėliui, iki jis 
pats galės pasiimti peno iš 
gamtos. Šioje tarpinėje 
kviečio grūdo dalyje— mai
sto piliukėje — yra krak
molo ir proteinų (balty
mų). O svarbiausi vitami
nai ir kai kurie svarbiausi

mineralai yra pačiame grū
do branduolėlyje (angliškai 
germ).

Maistingiausia Dalis 
Išplėšiama

Baltieji miltai yra gami
nami faktinai tik iš tos tar
pinės kviečių grūdų dalies, 
išmalant iš jos ir tūlus mi
neralus. Svarbiausieji mais
tui branduoliukai laukan 
išmetami arba gyvuliams 
sušeriami, arba į dėžutes 
supilami ir brangiai parda
vinėjami. Iš išplėštų bran- 
duoliukų taip pat gamina

ma kviečių branduoliukų a- 
liejus ir vitaminų piliukės, 
už kuriuos reikia mokėti 
aukštas kairias vaistinėse.

Kodėl taip išvagiama nau
dingiausios kviečių grūdų 
dalys ? Tam kepyklinės 
kompanijos turi kelis su
metimus. x Kviečių branduo
liukai yra toki maistingi, 
kad miltuose greitai pra
deda veistis smulkioji gy
vybė, ir miltai pakarsta.

Jei branduoliukai nebus 
pašalinti, tai negalima bus 
miltų perilgai sandėliuose 
laikyti. Antra, miltai su

branduoliukais atrodo rus
vi, negražūs išlepintoms a- 
kims. Trečia, jeigu bran
duoliukai nepašalinti, tai 
miltai šiurkštesni, rupesni, 
nors būtų ir gana smulkiai 
sumalti.

Taip didieji komerciniai 
malūnai ir kepyklų kompa
nijos per ilgą eilę metų iš- 
gverino daugumos ameri
kiečių “surpatimą” apie 
grožį ir sudarkė jų skonį. 
Kompanijos net su pasidi
džiavimu garsinasi, kad jų 
duona “balčiausia.” Gal kai 
kam ir nubaltintas grabas

gražus!
Kviečio Branduolio 

Vitaminai
Kviečio branduolėlyje yra 

bent 6 vitaminai, būtent: 
thiamin, kuris sulaiko nuo 
beriberi ligos; riboflavin, 
kuris reikalingas augimui 
ir kūno audinių panaujini- 
mui; niacin, kuris apsaugo 
nuo krikdančios pellagros li
gos; inositol, kuris padeda 
kūnui riebalus naudoti; py
ridoxine, kuris reikalingas 
susidarymui raudo nųjų 
kraujo rutuliukų ir atspir-

Ryty arba Krymo Karas ir Tikrosios Jo Priežastys

čiait prieš įvairias ligas, ir 
būtinas veislingumui E vi
taminas. ;

Visi šeši vitaminai (ir, 
turbūt, daugiau) yra paša
linti iš baltųjų miltų, be- 
pikliavojant. Tūlos kompa
nijos paskui prideda trijų 
pirmųjų dirbtinių vitaminų 
ir garsinasi, kad “pastipri
no”, “praturtino” savo duo
ną, kurioje jau visai nėra 
kitų trijų svarbių vitami
nu !

.Nuodingasis chemikalas 
agene vartojamas miltams 
baltinti per paskutinius 25 
metus. Pirmiau juos baltin
davo sieros dujomis, kurios 
ne vieną darbininką numa-

t

i

Maistiniai kariuomenės 
mokslininkai aprašė tuos 
savo bandymus Žurnale A- 
merikos Gydytojų Susivie
nijimo pernai lapkričio mė
nesį. Kartu jie ten pareiš
kė:

Reikia ištirti “agenuotą” 
duoną, kad gal nuo jos at
siranda žarnų skauduliai 
(ulcers) žmonėms; gal to
kia duona daugina pakvai
šėlius ir iššaukia daugerio
pą nervų sukietėjimą, visiš
ką jų sugedimą ir, galų ga
le, mirtį.

Leonardas Engei rašyda
mas apie tokią duoną Rea
der’s Scope žurnale, sako:

— Baltoji duona, kurią 
kepa didžiosios kepyklos, 
beveik visai nėra duona; 
ji labiau panaši į visokių 
visokiausių chemikalų miši
nį, negu į valgioi produktą. 
Į baltąją kompanišką duo
ną, šalia kitko, yra priva
ryta ir chemikalų, kurie 
saugo ją nuo greitesnio na- 
turalio sukietėjimo ir nuo 
supelėjimo.

Tikrenybė ir Kompanijų 
Blofai

Komercinės kepyklos gi
riasi, kad jų duona “pastip
rinta” (enriched), kad j on 
įdėta geležies ir dirbtinių 
vitaminų. Bet. jos nesako, 
kas išimta ir išmesta.

Kviečiai yra turtingas lo
bynas įvairių mineralų ir 
vitaminų. Bet smulkiai be- 
pikliavojant kviečius, yra 
išmalama ir išskiriama visi 
gamtiniai jų vitaminai ir 
dauguma mineralų.

Kviečio grūdas, kaip ir
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Greitai, bus 100 metų su

kaktis nuo Rytų arba Kry
mo Karo, kuris siautė 1853- 
1855 metais. Tai buvo di
delis karas ,nes Rusiją puo
lė veik visa Europa — 
Francija, Anglija, Sardini
ja; diplomatiniai ir milita- 
riai ją spaudė Austro-Ven
grija; kariavo ir nuolatinis 
Rusijos priešas — Turki
ja.

Kodėl tas karas kilo, ko
kios priežastys? Tą aiškino 
abi pusės savotiškai. Angli
ja ir Francija sakė, kad 
“gelbėja Turkiją,” jog ka
riauja, kad “sulaikyti Ru
sijos agresijas.” Nors Ang
lijos ir Francijos karo lai
vynai puolė tai vienur, tai 
kitur Rusijos miestus, plė
šė gyventojus, naikino tur
tą, bet sakė, kad “Rusija 
yra agresorius.”

Daug knygų parašyta, 
daug istorijų pasakyta. 
Laike Antrojo Pasaulinio 
Karo, kada Sovietų Sąjun
gos/armija gelbėjo Angli
ją nuo hitlerizmo, Jungtinė
se Valstijose buvo rodoma 
Anglijoje pagaminta filmą 
“Charge of the Light Brig
ade.” Judis pagamintas pa
rodymui, kaip Anglijos rai- 
tarija ,iškėlus vėliavas, tar
tum kokiame parade, mušė 
rusus Krymo pussalyje. 
Filmos gamintojai gražiai 
pakavojo, kiek kartų anglų 
raitarijai ir pėstijai karšta 
ten buvo.

Karo priežastį minimoj 
anglų filrrioj aiškino, būk 
rusai darę puolimus ant In
dijos gyventojų ir žudę. Ro
dė, kaip “Rusijos sukursty
tos gaujos užpuolę ramius 
žmones, skerdę, žudę, plė
šę.” Ir štai Anglija parodo 
meilę žmonėms, ir eina 
prieš Rusiją ’ kariauti.

Gi kas žino Anglijos 
“meilę” Indijos ir kitų ko
lonijų žmonėms, kaip, bri
tai, pririšę prie kariuolių 
gerklių, draskė indusus, no
rinčius savo šaliai laisvės, 
tas suprato, kokia tai fil- 
moje neteisybė.

Apie Rytų-Krymo Karą 
yra daug knygų, jų tarpe 
.akademiko E. V. Tearle 
dviejų tomų darbas “Krym- 
skaja Voina;” S. N. Serge- 
jevo-Censkio dviejų tomų
epopėja “Sevastopolio Kan-, 
kynė;” Levo Tolstojaus,, ku
ris tame kare dalyvavo, — 
“Sevastopoliški P a sakoj i- 
mai;” E. A. Berkovo .— 
“Krymo Karo Kampanija;” 
C. K. Bušajevo — “Krymo 
Karas;” S. Grigorevo — 
“Malachovo Kurganas;” K, 
Ostrogorskio :— “1855 Me
tai arba Krymo Kampani
ja” ir eilė kitų. Karolis 
Marksas ir Fr. Engelsas 
ypatingai daug rašė apie

minimą karą, nes tai buvo bėjo reakcijai Vokietijoje ir 
jų gadynėje.

Perskaitęs tuos veikalus,
patyrinėjęs 19-to šimtmečio
istoriją, sumaniau pateikti 
straipsnių apie Rytų arba 
Krymo Karą; gal tai ne
bus skaitytojams apsunki
nimas.

Kodėl Karas Prasidėjo?
Rusijoje tais laikais dar 

buvo baudžiava. Anglijos ir 
Turkijos agentai paskleidė 
pasaką, būk karas vedamas 
prieš Rusijos carą, kad pri
vertus jį panaikinti bau
džiavą. 1

Žinoma, tas nieko bendra 
neturėjo su tiesa. Anglijai 
nerūpėjo ir nerūpi papras
tų’ žmonių gerovė. Turkijo
je ir dabar, apie 100 metų 
po minėto karo, valstiečiai 
vargsta ir skursta veik taip, 
kaip 100 metų atgal Rusi
joje.

Vienok ši anglų-turkų pa
saka ir po karo turėjo pase
kėjų, nes 1853-1855 metų 
karas parodė, kad Rusija 
negali toliau ..laikyti bau- 
džiavizmą, jeigu nori nors 
kiek susilygti su savo kai
mynais, plėsti industriją; 
1861 metais baudžiava bu
vo panaikinta.'

Oficialiai buvo sakoma, 
jog karas prasidėjo dėl 
“Raktų į šventas vietas Je
ruzalėje, Palestinoje.” Pa
lestiną tais laikais valdė 
Turkija. Raktus prie Kris
taus grabo ir kitų “šventų” 
vietų Turkija perdavė ka
talikams viršininkams, pa
tenkindama Francijos rei
kalavimą. Rusijos caras rei
kalavo, kad tie raktai būtų 
perduoti stačiatikių bažny
čiai. Turkija, palaikoma 
Francijos, Anglijos ir kitų 
atsisakė caro reikalavimą 
išpildyti. Tas atvedė jas 
prie karo.

Tikrosios karo priežastys 
buvo sekamos, kaip Karolis 
Marksas aiškino:

(1) Po Napoleono susmu
kimo, 1815 m., Rusija, Vo
kietija ir Austro-Vengrija 
sudarė “Šventą Sąjungą” 
ir laikėsi išvien.

, (2) 1848 metais Europą 
purtė demokratinė revoliu
cija; žmonės kovojo už ge
resnę tvarką. Rusija, kaipo 
reakcijos žandaras, pagel-

išgelbėjo Austrijos kara
liaus sostą nuo Vengrijos 
revoliucijos. Tas pakėlė Ru
sijos caro galios reikšmę.

(3) Anglijos buržuazija 
bijojosi, kad Rusija per
daug įsigalės, kad ji artėja 
prie Indijos, kur žmonių 
sukilimai ėjo prieš britus, 
kad Rusija gali išgauti nuo 
Turkijos Bosforo ir Darda- 
nellų pertakas, o tas būtų 
kenkę Anglijos prekybai ir 
imperialistinei galiai.

(4) Franci joje, gruodžio 
2, 1852 metais, buvo pa
smaugta respublika ir impe
ratoriumi tapo Napoleono 
Bonaparto giminaitis Luis 
Bonapartas, intrigantas ir 
suokalbininkas. Jis galvojo 
apie atgaivinimą Francijos 
imperijos Napoleono laikų. 
Marksas ir Engelsas rašė: 
“Jam reikėjo daryti pasi
rinkimas tarpe revoliucijos 
namie arba karo avantiūros 
užsienyje,” kad sutvirtinti 
savo sostą.

(5) Turkija, kuri tiek 
daug karų pralaimėjo prieš 
Rusiją, manė, su Anglijos 
ir Francijos pagalba, atsi
griebti.

(6) Austrijos imperato
rius Franz - Josif, sudaręs 
savo imperiją didžiumoje iš 
slavų žemių ir1 žmonių, no
rėjo Rusijai nulaužti ragus, 
kad išvengti slavų tautų 
siekimo jungtis su Rusija.

(7) Anglijos ir Francijos 
politikai matė, kad Rusija 
industriniai ir kariniai at
silikus, kad Francijos ir 
Anglijos armijos geriau 
ginkluotos, ten įvesta ge
resni šautuvai, kanuolės ir 
jau daug turi garinėm ma
šinom varomų laivų, kuomet 
Rusijos karo laivynas dar 
buvo veik visas žėglinis. Ši 
padėtis ragino britus ir 
francūzus pasinaudoti tech
nikine pirmenybe ir kirsti 
Rusijai smūgį.

Kada Turkija atsisakė 
išpildyti Rusijos reikalavi
mą, »nedavė “šventųjų rak
tų” stačiatikiams, tai Rusi
ja pasiuntė 80,000 armiją 
okupuoti dabartinę Rumu
niją ir dalinai Bulgariją. 
Turkija, padrąsinta Angli
jos ir Francijos, spalių 4 d., 
1853 metais, paskelbė Rusi
jai karą. Prasidėjo mūšiai.

Gi kovo 27-28 dd., 1854 m. 
Anglija ir Francija paskel
bė Rusijai karą.

Anglijos politikai .vado
vavo gudrus grobuonis 
Palmerstonas. Jis siekė at
imti nuo Rusijos Allandų 
salas ir Finliandiją ir ati
duoti Švedijai; Pabaltijos 
provincijas siūlė Vokietijai 
už neutralitetą; Moldaviją 
ir Valachiją — Austrijai; 
Krymą ir Gruziją — Tur
kijai ; kitus Užkaukazijos 
plotus — pačiai Anglijai.

Rusija turėjo 32,000 ofi- 
cierių* ir 1,365,000 karei
vių, bet armija buvo pras
čiau ginkluota, kaip jos 
priešų ir išmėtyta po plačią 
teritoriją. Geležinkelių dar 
veik , neturėjo. Laivai buvo 
žėgliniai. Valstiečių - bau
džiauninkų sukilimai lieps
nojo visoje šalyje. Kauka- 
zijoje ėjo vietos gyventojų 
karas prieš carizmą.

Rusijoje caru buvo 'Ni- 
kalojus I, pramintas paiki
nu, už jo žiuarumą. Jo ar
mijoje kareiviai tarnauda
vo po 25 metus, iki senat
vės. Armija buvo daugiau 
muštravojama gražiai mar- 
šuoti, negu karo reikalams. 
Pėstininkai ginkluoti seno
viškais šautuvais ,iš priekio 
vamzdžio dar užtaisomais, 
siekiančiais tik už 200 žing
snių, kuomet Francijos ir 
Anglijos šautuvai buvo iš 
užpakalio užtaisomi, šriubi- 
niai, siekianti už 1,000 
žingsnių. Fanatikas caras 
kartojo: “Dievas su mu
mis.” Nesitikėjo, kad Aus
trijos imperatorius Franz- 
Josifas, kurį Rusijos armi
ja tik keturi metai atgal iš
gelbėjo nuo vengrų revoliu
cijos, išstos prieš Rusiją.

Rusijai Karo Pradžia Gera
Bet, nepaisant šių atsili

kimų, Rusijai karo ^pradžia 
buvo gera. Rusijos 82,000 
armijos, vadovystėje kuni
gaikščio Gorčakovo, perėjo 
Dunojaus upę, į Dobrudžą. 
Turkija prieš rusus išstatė 
168,000 kareivių. Įvyko ke
li mūšiai, bet rusai liko per
galėtojais prie Kalafato, 
netoli Vidino, Četati, Silis- 
trijos ir dar eilėje mūšių. 
Ir ši Rusijos armija iš Du
nojaus provincijų pasitrau
kė tik po to, kai Austrija

pradėjo jai iš šono ir užnu
garyje. 'koncentruoti savo 
jėgas.

rino ten pat, bėleidžiant tas 
dujas pei* miltus uždaroje 
patalpoje.

KIEK METŲ DAR GALIM GYVENTI
Du iš kiekvienų trijų ame

rikiečių jaunuolių, turinčių 
18 metų amžiaus, galės gy
venti dar 47 metus, tai. yra, 
viso iki 65 metų amžiaus. 
70 iš kiekvieno 100 žmonių, 
sulaukusių 45 metų am
žiaus, turi progą datęsti iki 
65 metų; o 55-metiniai žmo
nės turi tiek galimybės pa-

siekti 65 "metus, kaip 78 iš 
100.

Tatai apskaičiavo Metro
politan Gyvybės Apdraudos 
Kompanija, kurioje apsi- 
draudę milionai žmonių. 
Tuos skaitmenis ji remia 
žymia dalim tuom, kaip il
gėjo vidutinis amerikiečių 
amžius per paskutinius 47

metus. Pavyzdžiui, iš 1Q0 
jaunuolių, turėjusių 18 me
tų amžiaus 1900 m., tiktai 
51 tegalėjo dagyventi iki 65 
metų. Dabar gi vidutinis 65 
metų vyras Amerikoje gali 
gyventi dar pustryliktų me
tų. O moterys gyvena apie 
porą metų ilgiau, negu vy
rai.

Francijos Bonapartas bu
vo pasiuntęs Turkijai savo 
20,000 armijos. Bet ši ar
mija įstrigo Bulgarijoje; 
kareiviai mirė nuo chole
ros ir kitų ligų. K. Marksas 
ra šė: “T ūks tanciai ka rei- 
vių mirė, kurie dar nematė 
rusų; francūzai kareiviai 
mirė, kaip musės, savo la
geryje.”

Nors Anglijos politikai, 
su Palmers toriu dar 1850 
metais jau smarkiai ginkla
vo Turkiją, “gelbėjo” ją, 
kaip dabar Trumanas; nors 
Anglijos- karo inžinieriai 
statė tvirtumas Užkaukazi- 
joje, Bosforo’Užlajoje, mo
kino turkų pėstiją ir raita- 
riją, ginklavo moderniškais 
ginklais, anglų admirolai 
komandavo turkų karo lai
vus, britai ir francūzai ve* 
dė anti-rusišką propagan
dą, — bet Turkija vis vien 
buvo “sergantis žmogus.” 
Pirmi susikirtimai su Rusi
jos jėgomis parodė, kad 
Turkija nesuvaidins tos ro
lės, kurią jai skyrė britai.

Nesisekė Turkijai karas 
sausžemyje Dunojaus pro
vincijose ir Užkaukazijoje. 
Bet dar blogiau išėjo jūro
je. 1853 metais Rusijos ka
ro laivynas Juodojoje Jūro
je buvo 17 didelių karo lai
vų, 11 fregatų — mažesnių 
žėglinių ir 6 karo laivai- 
garlaiviai.

Rusijos laivynui koman
davo sugabus admirolas 
Povilas Stepono Nachimo- 
vas, priešas baudžiavizmo, 
kuri kartojo: “Laikas mum 
liautis didžiuotis dvarponių 
luomu, o į. jūreivius žiūrėti, 
kaipo baudžiauninkus. Jū
reivis ant laivo, tai svar
biausia laivo jėga.”

Lapkričio 30 d., 1853 me
tais Nachimovas su dalimi 
rusų laivyno užpuolė Tur
kijos karo laivyną Sinopo 
prieplaukoje. Buvo žiaurus 
mūšis, bet taip sėkmingas 
rusams, kad jie nuskandino 
daug didesnį turkų karo 
laivyną, vadovaujamą ang
lų. Suėmė virš 4,000 belais
vių, jų tarpe ^vyriausią tur
kų laivyno komandierių Os
maną Pašą. Virš 3,000 tur
kų prigėrė. Nemažai žuvo 
ir anglų. Rusai nenustojo 
nei vieno laivo, neteko tik 
37 užmuštais ir 216 sužeis
tais. Su Turkijos laivynu 
buvo baigta.

Tai buvo didelis smūgis 
ne vien Turkijai, bet ir jos 
talkininkams. Anglija ir 
Francija matė, kad pagalbos 
neužtenka, kad jos turi pa
siųsti visas savo jėgas, jei
gu nori nugalėti Rusiją.

D. M. Š.

Ką Amerikos Armijos 
Mokslininkai Patyrė

Mokslininkai, žerdami šu
nis, kates ir beždžiones “a- 
genuota” duona Medikalėje 
Armijos Mitybos Laborato
rijoje Chicagoj, štai ką pa- ' 
tyrė:

Šeriant šunis stipriai “a- 
genuota” duona, jau per po
rą trejetą dienų pradeda 
apleipti buvusieji smarkūs 
šunes, o lėtieji šunęs tampa 
erziais, pikčiurnomis. Pas
kui tūli šunes apkvaišta. i 
Kiti staugia ir apsiputoję, 
kaip pašėlę, bėgioja ir po • 
keleto minučių parkrinta. 
Jų kojas trauko baisūs mėš
lungiai. Juos ištinka nuo
maras. Jeigu tokiem šunim 
po pirmojo nuomaro tuojau 
nesustabdoma ^nuodingoji į 
duona, tai jie dvesia arba ir 
toliau kartotinai krinta 
nuomaru.

Katės, maitintos agenuo
ta duona, prarado sąnarių 
suvaldymą.

Kai tik pradėta bezdžio- 
nes^ šerti tokia duona, jos 
pavargo, tapo gremėzdiškos . ' 
ir nepataikė užšokti ant sa
vo laktų. Jos drebėjo ir jas 
traukė mėšlungiai. Po kelių 
savaičių bandymų, buvo su
stabdyta beždžionėm ta duo 
na, ir jos buvo šeriamos pa
prastu, joms tinkamu mais
tu. Beždžionės vis dar sirgo 
nuo “agenuotos” • duonos, 
nors jau daugelį savaičių 
jos vėl buvo maitinamos 
sveiku, normaliu maistu.

Tie bandymai parodė, jog 
baltosios duonos ‘‘agene” 
chemikalas laipsniškai kuo
piasi kūne, kaip nuodas, 
nors gyvulys jo tik po bis- 
kį gautų ėdesyje kiekvieną 
kartą .

Kaip “agenuota” duona 
atsiliepia žmonėms, dar 
plačiau neištirta. Bet jau .* 
tiek patikrinta, kad ji silp
nina nervus, kelia erzumą ir 
nejuntamai svaigina protą.

Bet amerikonai, palygin
ti, nedaug duonos vartoja. 
Kiti valgiai dažnai sudaro 
didesniąją jų mitybos dalį. 
Todėl “agenuotos” duonos 
žalingumas net.aip aiškiai 
matomas. Bet vis tiek ta 
“civilizuota” duona žalinga, 
o ypač varguomenei, kuri 
daug jos valgo, negalėdama 
įpirkti. įvairesnio maisto.

J.C.K.

Naujausias Amerikoj iš
rastas chemikalas Marlate 
žudo daugelį kenksmingų 
vabzdžių, bet nekenkia gy
vuliams ir augalams.

- ■ - • j
3 pusi.—Laisvė (Liberty, 

Lith. Daily)
Pirm., Kovo 29, 1948
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PASKUTINIS CARAS Florida

(Pabaiga)

Mikalojus ramino žmoną, bet jį patį 
apėmė siaubas. Atsiklaupę prieš ikoną 
jiedu meldėsi Dievui prašydami atleisti 
už tai, kad jie nepasirūpino apsaugoti 
“šventąjį žmogų” Rasputina nuo žudi
kų.

— Žūsiu aš, žūsit ir jūs ... Sudegsi t 
ant laužo...— skambėjo Mikalojaus au
syse baugūs Rasputino pranašavimai.

(Istorinė Apysaka) 
mm Parašė Justas Paleckis ■■■ 

I j

carą Mikalojų III ir jo laiką teberašo 
žmonės, kurie buvo jo ministrais, gene
rolais ir kitais aukštais pareigūn'ais, ku
rie tebenešioja jo suteiktus ordenus ir 
titulus. Tiesa, ir jų tarpe kai kurie isto
rinės teisybės vardan leidžia sau atsi
liepti gana kritiškai apie Mikalojaus II 
būdą, elgesį ir politiką. Bet jų didelė da
lis teberašo apie tą tragiškąjį carą ly
giai tuo pačiu tonu ir ta pačia pagarba, 
kurią rodė jam Rusijos imperijos soste 
tebesant, nepripažindami jokių jo klai
dų, neleisdami sau nieko kritikuoti, titu
luodami jį pilnu imperatoriaus titulu, 
vadindami jį Didžiuoju Viešpačiu (Ve- 
likij' Gosudarj), Caru-Kankiniu ir net 
nori jį paskelbti šventuoju.

Iš kitos pusės, tebėra gyvi priešingo
sios pusės veikėjai, kurie politikos gink
lais, o kiti ir tikrais ginklais,, kovojo 
prieš carą ir monarchiją. Jų kai kurie, 
tiesa, kiek atslūgo neapykantoj prieš ca
rizmą, bet dauguma visu griežtumu te
bejaučia tą neapykantą, kuria persunkti 
jų atsiminimai.

Iš tokios tai griežtai prieštaraujan
čios, dažniausiai tik atskiras sritis ir 
epizodus atvaizduojančios, bet gausios ir 
įvairios medžiagos'tenka išlukštenti pa
tikimiausius ir objektingiausius faktus 
caro asmeniui ir žlungančios monarchi
jos laikui atvaizduoti. Ne kartą pasitai
kydavo, kad sunku buvo nustatyti pla
čiai žinomų konkrečių faktų tikslesnes 

■ aplinkybes. Pav., daug kas neaiškaus lie
ka istorijoj apie Mikalojaus sužeidimą 
Japonijoj, apie jo brolio Jurgio ligos 
priežastį, apie (Mikalojaus romaną su 
Kšesinka, apie Aleksandros ir gen. Orlo
vo santykius, daug kas iš Rasputino is
torijos ir k. Ne kartą teko iš įvairių ver
sijų pasirinkti patikimiausią. Kai ku
rias versijas, nors ir labai viliojančias, 

‘ objektingumo vardan teko visai apeiti.
Kad skaityti būtų lengviau, vietom 

pavartojau beletristinę formą. Pagal sa
vo konstrukciją ir daugelį elementų tai 
gal ir bus istorinės ar biografinės kroni
kos romanas.. Romanu paprasta prasme 
šios knygos negalima vadinti, nes čia 
nėra to nutolimo nuo tikrovės, kuriam 
pasinaudojama romano, vardu. Čia sten
gtasi laikytis istorinių faktų ribose, tik 
vietom, forma “suromaninta” įvedus dia
logus ir konstruotus situacijų vaizdus. O 
ir dialogų dalis cituojama pagal auten
tiškus istorinius šaltinius. Tėra tik vie
nas įvestinis asmuo — lietuvis darbinin
kas Marcijohas Jurkus, kurio asmeny 
atvaizduotas darbininkų psichologijos 
persilaužimas 1905 m. sausio dienom. 
Bet ir tai išgalvota tik pdvardė, o vardą 

„ — Marcijonas — paėmiau prisiminęs 
vieną lietuvį darbininką, kurs tikrai bu
vo tada Petrapily ir dažnai mano tėvui 
pasakodavo apie tų dienų įvykiu^.

Kadangi, kaip minėjau, jau berašo
mos knygos užsimojimas pradėjo plisti, 
susidarė kai kurio neproporcionalumo, 
ypatingai pradžioj. O kadangi knyga 
spausdinta dienraščio atkarpoj per ilge
snį laiką, pasitaikė nevienodumo rašyboj 
ir kai kurių terminų vartojime. Tuos ir
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valdovo asmuo, jo veikla, jo politika, net 
jo asmeniškas gyvenimas, ir būdas vei
kia visos valstybės gyvenimą ir tarptau
tinius santykius. O valstybė, kurios prie
šaky stovėjo caras Mikalojus II buvo 
milžiniškoji Rusijos imperija, žemės ru
tulio šeštosios dalies valstybė, kuri visa
da labai daug svėrė tarptautinių politi
nių santykių būklei ir pasaulio likimam.

Nežiūrint,tos įspūdingos padėties, Mi
kalojus II būtų įėjęs į istoriją vos paste
bėtas ilgoj eilėj mažai kuo pasižymėjusių 
valdovų. Nei savo būdu, nei teigiamais 
darbais jis negali pritapti didžiųjų val
dovų panteonui. Mikalojau? II asmenį iš
kėlė jo likimo tragedija susijusi su pa
čios Rusijos imperijos tragedija.

Mikalojaus II viešpatavimas sutapo 
su eile didelių pasaulinės reikšmės poli
tinių ir socialinių persilaužimų, kurie 
sukrėtė visą pasaulį. Juose žlugo ir 
tūkstantmetė Rusijos valstybin. santvar
ka, jie nušlavė 300 metų’valdžiusią Ro-. 
manovų dinastiją.

To viso pakanka įrodyti, kad Mikalo
jaus II asmuo tebekelia susidomėjimą 
daugeriopų atžvilgiu.

Tuo labiau tas susidomėjimas supran
tamas Lietuvoj, kuri ilgą laiką buvo 
įterpta į Rusijos imperijos sąstatą, Lie
tuvos likimas buvo visiškai susietas su 
Rusijos likimu ir Rusijos caras buvo 
kartu ir Lietuvos valdovu. Daugybės ca
ro titulų tarpe, kaip matom, buvo ir Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio titulas. Visa 
Lietuvos istorija nuo 1795 m. iki 1918 
m. buvo neatskiriama nuo Rusijos istor- 
jos. Rusijos caro ir jo vyriausybės ir val
džios organų įsakymai ir žygiai rikiavo 
Lietuvos gyvenimą. Rusijos įvykiai gy
vai atsiliepė ir Lietuvoj, ypač paskuti
niame, XX-me šimtmety.

Parašyti knygą apie paskutinį carą 
Mikalojų II jau seniai pasiryžau. Dar 
1932 m. pradėjau konkrečiai ruoštis ją 
rašyti ir rinkti medžiagą. Buvo net pas
kelbta, kad knyga apie Mikalojų II išeis 
“Dienos” bibliotekos serijoj, 
buvusi mamutė, 64, gal iki 120 pusi., 
knygutė. Bet tai bibliotekai eiti susto
jus, knygelė liko neparašyta. Naują pa
skatinimą imtis tos knygos davė 1917 
m. vasario-kovo revoliucijos 20 metų su
kaktuvės. O ypač “Lietuvos Žinių” re
daktoriaus J. Kardelio pasiūlymas spau
sdinti knygą dienraščio atkarpoj.

Juo toliau, juo labiau plito užsimoji
mas. Negalėjo pasitenkinti maža brošiū
ra, kuri apimtų tik pačią sensacingąją 
paskutiniojo caro viešpatavimo ir jo tra- eilę kitų trūkumų teks pataisyti lei- 
gedijos pusę. Kilo noras duoti ne tik 
siaurą caro istoriją, bet ir apskritai Ru
sijos paskutiniųjų dešimtmečių politinio 
gyvenimo vaizdą. Be to fono caro Mika
lojaus II ir jo poelgių vaizdavimas netu
rėtų reikiamo ryškumo. Ypač, kad Lie
tuvoj toji paskutiniųjų dešimtmečių Ru
sijos istorija liko plačiau nenušviesta 
laisvose sąlygose, pasinaudojant tuo, ką 
iškėlė aikštėn revoliucijos atidarytieji 
archyvai ir daugybės buvusių Rusijos 
valstybes vyrų ir šios valstybės griovėjų 
revoliucionierių atsiminimaų Ir apie ca
rą Mikalojų II, apie jo viešpatavimą ir 
imperijos žlugimą lietuvių kalba tėra 
pasirodę tik pripuolami, daugiau sensa
cijos pobūdžio, rašiniai laikraščiuose, 
paviršutinės apžvalgos istorijos vadovė
liuos ir vienas kitas vertimas, piešiąs tą 
ar kitą epizodą. Jei kas plačiau nušvies
ta, tai “rasputiniada,” bet ir tai tik nuo
gos sensacijos plotmėj.

Nelengva rašyti apie istorinius įvy
kius ir asmenis, kurie dar nėra nustoję 
aktualumo, dėl kurių tebesiginčijama, 
kurie tebesukelia politines aistras. 20 
metų per trumpas laikas pereinamų 
nuotaikų ir pažiūrų nuosėdom susigulėti 
ir, objektyvaus istorinio įvertinimo dai
gam sudygti, šiandien apie’ paskutinįjį

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
sikalbėję, atsisveikinom. Iš
eidamas dar gerai pažvel
giau į bites; jos tik keli 
žingsniai nuo durų. Jų čia 
randasi keli aviliai. O kaip 
jos energingai dirba, tik 
zvimbia vienos pro kitas be 
sustojimo. Gal nujaučia, 
kad orančiai jau baigia žy
dėt, tai skubina kodaugiau- 
sia medaus sunešt iš tų žie
dų.

Antras sustojimas buvo 
pas A. Žemaitį (517 7th St. 
So.), kuris pernai čia nusi
pirko didelį ir gražų apart- 
mentinį namą. Graži vieta 
turistams apsistot, kaip ir 
pas Martą Trimilienę. A. 
Žemaitis irgi ne kaip jau
čiasi ir šį kartą nesirengia 
Į pikniką. Teko gerai ir 
draugiškai pasikalbėt ir su 
čia apsistojusiu chicagiečiu 
vaistininku, Ghas Bliza.... 
Atsisveikinę šiuos draugiš
kus džentelmenus, užsukom^ 
dar pas draugus J. N. Si- 

(1511 Prescot St.
Bet dd. Simans jau 
išvažiavę piknikan.

žinoma, draugas Si- 
yra gabus bendradar-

draugai ir draugės, St. pe- 
tersburgiečiai, už surengi
mą tokio gražaus pikniko. 
Mes, orlandiečiai, nesigai
lime važiavę 100 mylių.

Tai būtu

džiant knygos antrąją laidą.
Susidomėjimas šiuo veikalu, kurį pa

tyriau jį dienrašty spausdinant ir pir
miem dviem tomam iš spaudos išėjus, 
liudija, kad jo aktualumas nujaustas tei-v 
singai. Ir tikrai, visai natūralūs susido
mėjimas įvykiais, kurių liudininkais bu
vo dar mūsų karta. Galingosios Rusijos 
imperijos žlugimas ir su tuo susijusios 
aplinkybės dar tebestebina mus. Arčiau 
įsižiūrėjus darosi dar nuostabiau, kaip 
tai gali didžiulės valstybės likimas ir 
šimtų milijonų žmonių likimas priklau

syti tokių pripuolamų ir neišmintingų 
veiksnių ir aplinkybių kaip valdovo bū
das, jo-šeimos narių ligos, mistikos pa
linkimai ir prietarai. Dviejų1 paskutinių 
Rusijos carų istorija buvo tipingas pa- 
vyzdis nesiskaitymo su laiko dvasia ir 
nuotaika. Carizmo paskutinių dešimt
mečių istorijos pažinimas įgalina mus 
geriau suprasti ir vėlesnius įvykius.

Užsibrėžtoji tema apie paskutinįjį 
carą baigiasi 1917 m. pavasario revoliu
cija ir Mikalojaus II areštu. Tolimesni 
įvykiai, nuo to laiko iki tragiškojo buvu
siojo caro ir jo šeimos galo sudaro temą 
atskirai knygai, kurią dar ruošiuos pa- 

- rašyti. J. Paleckis (Palemonas)-.
Kaunas, 1938 m. gegužės 4 d.

mans 
So.), 
buvo

mans
bis. darbininkiškos spaudos 
ir ilgametis ir nenuilstantis 
darbininkų judėjime veikė
jas.

: Piknike. Apie 1-mą vai. 
p r i buvom piknikan. Čion 
pamatėme atvažiavusius ir 
mūsų kaimynus— orlandie- 
čius: L. Lietuvniką, Lietuv- 
nikienę, Jukienę (Lietuvni- 
kienės sesutę), Ančiukaitį 
ir dar vieną turistą (pas 
Liet, apsistojusį — pavar
dės neužsirašiau).

Vadinas, Orlandoj pasili
ko tik trys (Labanauskas 
su žmona ir Jukas), o pik
nikan atvažiavo net 9. Ne 
bloga reprezentacija.

Piknikas nebuvo didelis, 
mat, lietuvių Floridoje dar 
mažai, bet buvo labai drau
giškas, nes čia susirinko 
aukštesnio išsilavinimo 
žmonės. Malonu su tokiais 
dalyvauti bendroj sueigoj. 
Šis nedidelis būrelis' (apie' 
40 ypatų) ( panagrinėjus 
pasirodė, kad suvažiavęs į 
Floridą net iš 8-nių skirtin
gų šiaurinių valstijų.

Pietus valgant, L. Lietuv
ninkas traukė judamus pa
veikslus. Dr. Simans taipgi 
traukė paveikslus. Piknikui 
gražesnę ir patogesnę vietą 
vargiai kur nors būtų gali
ma surast: žolė visur ža
liuoja, gėlės žydi, medžiai 
daro pavėsį ir kitataučiai 
nesimaišo.

Viskas gražu, malonu ir 
draugiška. Bet... lai bus lei
sta, šia proga, padaryt po
rą rimtų pastabėlių: Mano 
supratimu, čia trūko, kad 
ir trumpos, prakalbėlės. Y- 
pač laike pietų ji būtų labai 
tikus. Argi ne svarbų būtų 
buvę pakalbėt, kad ir.apie 
knygas, kokią svarbią rolę 
jos lošia žmonių gyvenime! 
O juk ši mūsų organizacija 
kaip tik ir yra knygų lei
dimui. Prasilavinusių ir net 
aukštai išsilavinusių drau
gų bei draugių pas jumis 
randasi pakankamai, kurie 
galėjo pasakyt gerą prakal- 
bėlę.

Antra, man rodos, kad 
čia galima būtų buvę par
duot kelios geros knygos,' 
kaip tai, “Prisikėlusi Lietu
va”, arba “Vilnies”, išleistą 
1948 m. kalendorių. Juk tai 
informacijų šaltiniai. O čia 
publika buvo inteligentiška 
ir pasiturinti. Tokie žmo
nės niekad neatsisako pasi- 
pirkt gerą knygą.

Na,' vistiek, ačiū jums,

Great Neck, N. Y.
Ši žiema su sniegu ir šal

tomis slegiančiomis dienomis 
jau praėjo. Ve jau pavasaris 
sumirksėjo ir kvėpuoja oras 
džiugesiu ’

Tačiau, žiemos reakcija mū
sų mažoj kolonijoj paliko fi
zinių žaizdų.

Neperseniai drg. A. Lidei- 
kienė apsirgo, turėjo savaitę 
išbūti ligonbutyj. Bet jau pa
sveiko. Nespėjus jai su- 
sveikti, susirgo jos duktė A. 
Lideikiūtė, po -vyru Mrs. 
Murphy. v Jai padaryta ope
racija. Bet laimingai sveiksta. 
To'negana, draugės Lideikle- 
nės šeimoj susirgo žentas, jos 
mirusios dukters Frances vy
ras Mr. Stacheli. Jam pada
ryta operacija ir sveiksta.

Taipgi, geras draugas Ch. 
Laužaitis buvo smarkiai su
sirgęs, išgulėjo lovoj 2 savai
tes. Bet jau baigia vėl su
stiprėti. Drg. V. Pilvinienė 
turėjo nelaimę: nusilaužė ko-

ją per riešą.
Visiems'ligoniams geriausias 

linkėjimas pilnai pasveikti.
F. KI—-ton.

Hamilton, Ont., Can
.REMIA KNYGŲ FONDĄ

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Knygų Fondui sukelta 
$10. LLD 113 k p. aukavo 
$1.80. Ant blankos F. Paulu 
surinko $8.20. ' Aukavo seka
mai :

Ch. Pampalas $2; Annie 
Chaladauski $1. Po 50 cen
tų aukavo: F. Paulu, A. Pe
tronis, K. Pranskus, S. Chi- 
zanauskas, J. Ridikas; F. 
Morkūnas 60 c.; G. Šheinaus- 
kas 45 c.; J. Astyla 35 c. ir 
M. Genevičius 30 c.

Po 25 centus aukavo: A. 
Doveika, Garbatavičius, V. 
Yvanauskas, J. Sakai. Visiems 
aukavusiems tariame širdingai 
ačiū ’

N. Yvanauskienė.
*•——- M
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Laikas skirtis. Saulutė 
pradėjo jau sparčiau že
myn leistis. Žmonės lyg ir 
nenoroms pradėjo vieni ki
tus atsisveikint ir apleist 
draugų Bernotų gražią ir 
jaukią vietelę.

“Iki pasimatymo”. “Iki 
kito piknikę” — taria vie
ni kitiems ir palengva skir
stėsi. Ir mes atsiveikinę ge
rus draugus ir drauges, lei
domės kelionėn. Bet neilgai 
važiavę, turėjom reikalą su
šusto t ir užeit į Midway 
Tavern. Užėję pamatėm ir 
pažinom šios įstaigos savi
ninką, nes jis ir tik ką su
grįžęs iš to paties pikniko. 
Tai linksmo būdo ir pilnas 
visokių šposų apyjaunis 
žmogus. Pradėjom kalbėti. 
Pasisakė, kad gimęs Pitts- 
burghe, Pa., bet Chicagoje 
ilgai gyvenęs ir laikęs gėri
mų užeigą. Dabar čia nusi
pirkęs šią ,įstaigą su kelio
mis gražiai įtaisytomis tu
ristams “cabins”. Lietuviš
kai labai gražiai kalba, ne
sakytum, kad šioj šalyj gi
męs. “Tai kaip jūsų tikras 
vardas ir pavardė?” — už
klausiau. Pasakė pavardę, 
bet pridūrė: “Mane visi va
dina ‘Chicago Bill’ ir 
dabar taip vadinuosi.

Gerai, sakau, jei jūs tu
rite, šią gražią Midway Ta
vern, turite puikiai įtaisę 
turistams cabins, pas jumis 
daug sustoja gerų lietuvių, 
ypač chicagiečiu, o pats 
gražiai kalbi lietuviškai, — 
tai, sakau, turi būtinai už
siprenumeruoti gerą lietu
višką laikraštį “Vilnį.”

“O, “Vilnį’, — atsiliepė 
mano naujas pažįstamas — 
nagi aš gerai pažįstu Pru- 
seiką ir Andriulį. Kaip rą- 
šysi jiems, ‘tai pasveikink 
ir nuo manęs.” Gerai, sa
kau, taip ir padarysiu. Ir 
Bilas greitai užsimokėjo 
prenumeratą, be jokio atsi- 
kalbėjimo. (Well, you are 
good sport, Bill.)

Taigi, kurie pro čia va
žiuosite, tai nepamirškite 
sustot pas šį gerą lietuvį 
ir jums viskas pigiau atsi
eis, negu vidurmiestyj. Jo 
adresas:

Midway Cabins, Box 727, 
R—2, Tampa 5, Florida.

Čia susipažinom ir su ki
ta inteligentiška moteria, 
tai chicagiete Elena Vinge- 
liauskiene, kuri, sakė, 
Brighton Parke užlaiko sa
vo Tavern. Buvo ir daugiau 
naujų pažinčių, bet vieta 
neleidžia jų visų atžymėt.

Draugiškai visus atsisvei
kinę, leidomės vėl kelionėn. 
Apie 12 vai. nakties, buvom 
jau Orlandoj. Nors po vi
durnakčio atsiguliau, bet 
dar ilgai ilgai negalėjau 
užmigt. Vienos dienos įgyti 
įspūdžiai ilgai švaistėsi ma
no mintyse.

J. Vilkelis.
r

Dienraščio Laisvės

*•

*

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės muo 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, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

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

August Gustas 
RELTAIRE 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.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-6043

660

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
> Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai _

GRAND ST. BROOKLYN, N.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

PIKNIKAS
Bus dviejų dienų šventėje

Sekmadienį

LIEPOS 4 JULY
KLAščIAUS

Clinton Parke
Betts & Maspeth Avės.

Maspeth, L. I., N. Y.
s>

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

1113 Mt. Vemon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.-—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Kovo 29, 1948



LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 747 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control' Law 
at 6005 Seventh Ave,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE STABIN 
Hollyoke' Liquor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1124 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor nt retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Lav 
at 327 Cumberland’ St., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CUMBERLAND W St L CORP.

ELIZABETH, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5305 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquir at rbtail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 21 Howard Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH GRABER
dba Veterans’ W. & L. Center

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1570 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 325 Knickerbocker Av., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HOCHBERG LIQUOR CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
J. 366 has' been issued to the undersigned 
to sell wine St liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6114 Fifth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CROWN LIQUOR STORE, ING.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1336 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 194 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNE SCHWARTZ

NOTICE 'is hereby given that License No. 
L 1832 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1316 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BARSHAY & SAROFF, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 623 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 7618 — Fifth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL MAHLER

NOTICE is hereby given that License No. 
L 652 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 9314 Third Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARDE

NOTICE is hereby given that License No. 
L 695 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1434 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County o( Kings, to be consumed off the 
premises.

HERBERT E. BERRY & 
ELSIE P. INGRAM 

Nostrand-Church W & L Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1047 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor,at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 909 Manhattan Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, co be consumed off the 
premises.

ROBERT GROSSMAN 
dba Interboro W & L Co.

NOTICE is hereby given cnat License No. 
L, 986 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
<07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 14U Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY MALKOFF & ISRAEL ZAGER

NOTICE is hereby given that License No. 
L 519 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
197 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 399 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SYLVIA KORNBLUTH & 
JOS. HERSCHMANN 
dba Lincoln W & L

NOTICE is hereby given .that License No. 
L 1027 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of tne Alcoholic Beverage Control Law 

329 Lewis Ave., Borough <Jf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GARONE 
dba Lewis Liq. Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 152 has been issued to the undersigned 
U. sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1824 Nostrand Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SYLVIA LETZTER

NOTICE is hereby given that License No. 
L 397 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6905 — Third Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

I. H. LEMBECK

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1143 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcohoiic Beverage Control Law 
at 194 Nassjui Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH M. BONOMO & 
CATHERINE KUHL

dba Joseph A. Kuhl & Co.

NOTICE is hereby given tihat License No. 
L 40 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 7303 - - 18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH KOWALSKY 
dba Joe’s Wine & Liquor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 172 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 956 Kings Highway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEATRICE GOLDSTEIN 
dba Highway Liquor Co.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 138 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 794 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

, ESTHER TELSEY 
dba Caton W St L

NOTICE is hereby given that License No. 
L 57 i 4 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liqror at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 330 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
preraises.

SIDNEY & HPNRY J. BOGIN 
Hicks Liquors

NOTICE is hereby given that License No. 
L 401 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Lavr 
at 5602 Eighth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
v-. HERZ LIQUORS, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 123 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 479 — 72nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th« 
premises.

FRIEDA R. HERZ

NOTICE is hereby given that License No. 
L 509 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 387 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
piemises.

ALEXANDER 4 BENJAMIN HELLER 
Heller’s Liquor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1347 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1115 McDonald Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY YAMPOLSKY, 
dba Harry’s W St L

NOTICE is hereby given that License No. 
L 525 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
tu7 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6824 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

C. & L. HANSEN, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 998 has been issued to the undersigned
to sell wine & liquor at retail under Section
197 >f the Alcoholic Beverage Control Law
al 889 Livonia Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX GORDON & MORTON LEVINE

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1208 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcohoiic Beverage Control Law 
at 353 Franklin Avo., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ■

YETTA GOLDSTEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1298 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 721 Fourth Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY J. LĄUREIRO 
dba Garden W & L

NOTICE, is hereby given that License No. 
L 517 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 713 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDOR RAND 
dba Fulton W & L Store

NOTICE is hereby given thąt License No. 
L 656 has been -issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2119 Nostrand Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to ' be consumed off the 
premises. (

SOPHIE & BERTHA FRIEDLAND

NOTICE is hereby given that License No. 
L 485 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 563 Fourth Ave., Borough of Brooklyn, 
bounty yf Kings, to be consumed off the 
premises,

MAX WEINSTEIN 
dba Fourth Ave. W & L

NOTICE is hereby given that License No. 
I. 5826 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under' Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 9114 Avenue L. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CANARSIE W St L CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 657 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
1.07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 514 Brighton Beach Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings', to be consumed 
off the premises.

PHILIP St SARAH KRASNICK, 
MAX & ROSE SCHOENFIELD 

dor. Brighton Beach W & L

NOTICE is hereby given that License No. 
L 32 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 754 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be.consumed off the 
premises.

FLORENCE BOSWORTH

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5738 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 43 Schermerhorn St., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

BOROUGH HALL LIQUORS, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 380 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 976 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kungs, to be consumed off the 
premises.

YETTA BON, LOUIS BARNETT & 
ISIDOR BON 

dba Bon Liquor Store
<  <

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1369 has been issued to the undersigned 
to* sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2 Lafayette Ave., Borough vof Brooklyn, 
County of Kings, to- be consumed off the 
premises.

BENNETT’S INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5752 has been* issued to the undersigned 
to sell wine St liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1811 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ACE WINE & LIQUOR STORE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 6024 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section, 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
ut 2110 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ACME LIQUOR CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5253 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1517 Bedford Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH V. CLARK

ARŠŪS HIPOKRITAI

Ana diena kalbant su vienu 
žydų tautybes krautuvininku 
apie Palestinos situaciją, jisai 
išsireiškė, kad mūsų šalies di
plomatai ir valstybės depart- 
mentus yra niekas daugiau, 
kaip tik “hipokritai.” Tai, 
manau sau, kad pataikė į taš
ką, ypač, mano manymu, po
nui Bliss Lane.

Ponas Bliss Lane, negalėda
mas sulošti Graikijos Gris* 
woldo rolės Lenkijoj, iš tos 
priežasties parašė knygą var
du “I Saw Poland Betrayed.”

Skaitant tą pono Lane iste
rišką raštą, atrodo, kad prie 
pono Pilsudskio ir jo kvailų 
pronacinių pulkininkų viešpa
tavimo žydėte žydėjo demo
kratija.

Bet ve, tie “šėtonai bolše- 
'vikai,” vieton tą viską atsteig- 
ti, visą Lenkijos “demokrati
ją” panaikino, ir dar su ve
lionio Roosevelto pagalba.

Panagrinėkime gi pono 
Bliss Lane prieškarinį ir po
karinį rekordą ir tada pasi
rodys ar jis yra tasai “tikra
sis demokratas.”

Velionis Fiorello La Guar
dia, grįžęs iš Lenkijos kaipo 
UNRA atstovas, savo kolum- 
noj laikraštyj “PM” pasmer
kė poną B. Lane kaipo suo
kalbininką ir intrigantą prieš 
naują, tikrąją demokratinę 
santvarką Lenkijoje.

Suly& žurnalisto W. Shirer, 
ponas Bliss Lane atstovavo 
mūsų šalį 1936-37 metais 
Lietuvoj, Latvijoj ir Estonijoj.

1934 metais Estonijos par
lamentas tapo paleistas, įves
tas karo stovis, o Paetz pasi
skelbė diktatorium Estonijoj. 
Vėliau tas pats Paetz paga
mino korporuotą. fašistinę 
konstituciją a la Mussolini vi
sai Estonijai. Bet tada ponas 
Lane, veikiausiai, medžiodavo 
miškuose su fašistiniais dikta
toriais ir sakydavo, kad tai 
geri džentelmonai, tik reikia 
su jais sueiti į gerą pažintį.

Tie patys įvykiai įvyko Lie
tuvoje, kurioje? diktatoriumi' 
paliko silpnos valios žmogys
ta Smetona, o Latvijoj Ulma-J 
nis.

Ponas ^Lane atstovavo šią i 
šalį ir Belgrade, kuriame vieš-! 
patavo Stojadinovičius su kli-

ka rusų baltagvardiečių visoj 
Jugoslavijoj. Bet tada nebu
vo madoj rašyti knygas pa
smerkiant tikruosius demo
kratijos engėjus ir karo kurs
tytojus, o valstybės depart- 
mentas nesiuntė griausmingus 
protestus. x

Nenuostabu, kad Vatikanas 
taip karštai gina kapitalistų 
interesus visame pasaulyje, o 
ypač amerikinį imperializmą.

Komunistų 1 n f o r m a ei jos 
Biuras paskelbė, kad Vatika
nas yra dideliu akcininku 
“Sinclair Oil Co.”, “Anaconda 
Copper” ir kitų korporacijų. 
Tose korporacijose Vatikano 
kapitalo yra įvesdinta $5'10/ 
000,000, arba 3,000,000,000 
prieškarinių lirų, ir tas dar 
nepilna, nes vėliau žadama 
paduoti geresnes detaliuos ži
nias apie Vatikano kapitalo 
indėlius kitose ^korporacijose!

Didžiausią gėdą Amerikos 
žmonėms daro visame sviete, 
tai mūsų generolų ir diploma- , 
tų elgęsis Graikijoj. Jie fak- i 
tinai valdo Graikiją. Ir tie 
generolai daleidžia monarcho- 
fašistams barbarišku būdu 
elgtis su Graikijos žmonėmis.

Štai “Herald Tribune”'-ko
respondentas Homer Bigart, 
kovo 13 d. laidoj praneša dar 
vieną šiurpulingą įvykį.

Graikijos “drąsieji” fašisti
niai kariai padarė invaziją, 
užpuolimą džiovininkų sana
torijoj Barnis, areštuodami 15 
asmenų ir nežiūrint, kad ne- 
kurie iš jų kritiškai ^rganti 
džiova, įmetė visus Minidi ka
lėjimai!, neduodami džiovinin
kams jokių blanketų.

Šis šiurpulingas įvykis neiš
šaukia garsių isteriškų protes
tų iš valstybės departmento. 
Mūsų diplomatai nerašys apie 
tai ..ilgas storas knygas, pre
zidentas Trumanas neminės 
tą įvykį savo prakalboje.

O iš tikrųjų, šis įvykis Grai
kijoj turėtų būti iškeltas vie
šumon visame pasaulyje, kai
po žvėriškas aktas banditų.

Bet tas įvyko ne čechoslo- 
vakijoj, o Graikijoj, nes ten, 
mat, “demokratija” ir “lais
vė” ir “nepriklausoma valsty
bė gyvuoja.”

Elizabethietis.

Miškų gaisrų Naujojoje An- i 
glijoje nukentėjusiems atėjo 
j pagalbą Raudonasis Kry
žius. Tos o r g a n i z a cijo$ 
brooklyniškis skyriuj prime
na, kad nors čionai mes to
kių didžių nelaimių neturė
jome, tačiau turime būti pa
sirengę. Dalis šioje kampa
nijoje sukelsimo fondo atski
riama vietiniams nelaimin- j 

giems nuotikiams.

Washington. — Pasklido 
gandai, būk kas ten tykojęs 
nužudyt buvusį Rumunijos 
karalių Michaelį, kuris da
bar svečiuojasi Amerikoj.
a ..... ..........  —ei

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savib inkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- z 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

į__-----------------------------------a

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 

....  . ,,*■ \........ i

OPERATORĖS
Galima Uždirbti $50 ir Viršaus, Darant 

$3.50 ir $5.50 sukneles. Apmokamos Va- 
kacijos. 35 Valandų Savaitė. Nuolatinis 
Darbas.

BOB’S DRESS SHOP
257 South Broadway, Yonkers, N. Y.

YONKERS 5-4322
(74)

REIKALINGA
Rankinių Siuvėjų.

CELEBRITY BAT CORP.
49 West 37th St., 9-tos lubos. ’

, < (74)

OPERATORES, patyrusios prie $3.50 ir 
$5.50 suknelių. Kreipkitės ištisą savaitę. 

BUCCERI DRESS, 2035—2nd Avenue 
(105th St.) Pirmos lubos.
■(76)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DAILYDĖS
PATYRĘ

PRIE STALŲ AR ANT MAŠINŲ
' UŽBAIGEJAI

PATYRĘ
TRINTOJAI IR UŽBAIGEJAI

Dienom ai Naktim Siftas 
NUOLAT GERA AIXJA 

Laikas ir pusė viršlaikiais
8 Apmokamos Šventės. Vakacijos
YONKERS CABINET CO.
928 Old nepperhan ave. 

YONKERS, N. Y.
(76)

Brooklynietis Irving Singer 
areštuotas už paėmimą $2,700 
už lotus, kurie, sako policija, 
buvo ne jo. Kaltina, kad jis 
apsukęs tų lotų pirkėjus.

_ ♦_"A V V V ’A’ V ’A1 ’A’ ’A1 V V V V W V V V <!’ V

J. J. Kaškiaučius, M. D.;;
580 Summer Avenue, J ’

Newark 4, N. J. • j
HUmboldt 2-7964 • •

a?a a?a a?■ aSa *2a —
A 'A "A ’A A A A

Fotografus
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway 
Chauncey St.,

Tel. GLenmore 5-6191
ir Stone Ave., prie 
Broadway Line.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5722 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
H>7 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 697 Rockaway Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KOPPELMAN QUALITY LIQUORS. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 764 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control l>aw 
at 463 Sterling P)„ Borough of Brooklyn, 
County of Klntčs. to be consumed off the 
premises.

MAX ROSEN 
dba Kings Liquor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 150 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcobolle Beverage Control I^aw 
ut 30G Wyckoff Ave.; Borough of B’klyn, 
•County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL FEINBERG & 
JULIUS HEILWEIL 

dba King Liquor Co.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 591 has been issued to the undersigned 
to.sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Ijiw 
nt 120 Court Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS & PAUL J. KERN 
dba Kern’s IJquor Store

NOTICE is hereby given’ that License No. 
L 507 has been issue*! to the undersigned 
to sell wine’ & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1065 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KAY GATES W & L STORE. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1578 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I>aw 
at 256 Jamaica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to* be consumed off the 
premises, ’

HYLAND W & L STOLE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 893 haij been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at.retail’under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 527 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS & JENNIE SCH1FFM1LLER 
" Flatbush W & L Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1194 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
2 07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1706 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

ETHEL RADWIN 
dba Mermaid Wine & Liquor ;Stota

NOTICE is hereby given that License No. 
I, 854 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2337 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kingsf to bo consumed off the 
premises.

LOUIS GREEN & ALEX GRAB1NER 
Bedford Plaza W & L Store

NOTICE is hdreby given that License No. 
L 295 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8525 Fourth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BAY RIDGE LIQUOR CO., INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1000 has been issued to the undersigned 
to- sell wine & liquor at retail under- Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5506 — 13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ORLANDO BARILLA

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 210 'has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 517 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH BURNS 
dba Temporary Administrator of the 

Estate of Sarah Kilgallcn

Išrasta nauji spąstai, kur 
vanduo vartojamas žiur
kėms vilioti. Žiurkės daž
nai ištrokšta ir ieško van
dens. ’

NOTICE is hereby given that License. No. 
L 838 has been issued to the undersigned 
to sell wine St liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4Q06 Fifth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EPSTEIN’S LIQUOR STORE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 167 has been Issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4816 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County o£ Kings, to be consumed off the, 
premises.
EAST FLATHUSH LIQUOR STORE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 370 has been issued to the undersigned 
to sell wine St liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 76 St. Marks Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises; ,

EAGLE SPIRITS CORP. -

NOTICE is hereby given that License No. 
L 855 has been issued to th? undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 546 .— 86th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY SANTORO & 
ANTHONY SANTORO, SR. 

dba Dyker Liquor Shop

NOTICE is hereby given that License No. 
L 518 has been issued to. the undersigned 
tc. sell wine A liquor at retail tender Section 
107 of the Alcoholic Be.veragc Control Law 
at 1130 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS M: CUTTER & 
WfJ STAWMEL

NOTICE is hereby given that License No. 
L 622 has been issued to the Undersigned 
to- sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8702 Fifth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HILLY AVRUTIS 
S'  •

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5801 has l>een issued to the undersigned 
to seįl wine & liquor at retail under Section 
107 oi the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6017 Third Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
pI'emises.

ARMY BASE W & L ING.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1100 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1273 — 43rd St,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WINDSOR 'LIQUOR STORE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
WD 290 has been issued to the undersigned 
to sell wine 'it. retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4500 Second Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

i ’MONARCH WINE CO., INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 32 has been issued to the undersigned 
to- manufacture wine' at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4500 Second- Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MONARCH WINE CO.. INC.

NOTICE is hereby given that* License No. 
WW 75 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4500 Second Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

UONAXiCH WINE CO., INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10'-’ of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2012 — 86th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES FRIEDMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9751 has been issued to the undersigned 
Io Sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lay at 46 • • 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

46 THIRD AVE. CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6820 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 454 Crescent Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on. the premises.

BENJAMIN SCHULTZ 
dba Crescent Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7449 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 880 Jamaica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kihgs, to be consume^ 
on the premises.

PATSY GIO VANN ELLO 
Club 880

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8443 has been issued to the undersigned 
to'sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3230 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

B. & O. RESTAURANT; INC.

NOTICE is hereby given that Liccnsq No. 
RL 4122 has been issued to the undersigned 
to sell beer,'wine and liquor at retail under 
Scętion 107 of the Alcoholic BeveTage Control 
Law at 6636 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on, the premises.
, PATRICK J. CASEY &

THOMAS E. GINNELLY 
Parkside Restaurant

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 833 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PASQUALINA FRAZETTE

NOTICE is hereby given that IJcense No. 
RL 8081 has been issued to the ■undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Contrbl 
Law at 231 South 4 th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on, the premises.

WILLIAM AUMANN
AuiuuUU’a

Cukrus yra ne tik maisto 
medžiaga. Jis taipgi’varto
jamas gamyboje klijų, spro
gimų, “stiprylų” plaukams, 
čeverykų “švakso” ir kt.

PRANEŠIMAIB
BROCKTON, MASS.

Svarbios prakalbos darbininkų rei
kalais įvyks kovo 30 d., Mooses 
Hall, 49 Main St., 7:30 v. v. Kalbės 
Elizabeth Guriy Flynn. Įžangos ne
bus. Prašome visus dalyvauti. Ren
gia Am. Comm. lor Prot. of Foreign 
Born. (74-75)

MONTELLO? MASS.
Svarbus visuomenės susirinkimas, 

šaukiamas Progresyvių Amerikos 
Piliečių, lietuvių skyr. įvyks 30 d. 
kovo, L. T. Name, 8 Vine St. Kvie
čiame dalyvauti. — Valdyba.

(74-75)

DETROIT, MICH.
Balandžio 4 d., įvyks Koncertas, 

kuriame dainuos K. Menkeliūnaite, 
viešnia iš Italijos. Įvyks CIO Hali, 
14th St. ir McCrow (buvusioje Fin
nish Hall). Pradžia 5 v. v. Įžanga 
koncertan $1.20. Šokiams 50c. Po 
programos bus 'šokiai. (x)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. . VAKARIENE 85c .
Iš 5-ių patrovų ’ Iš 7-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų G^i Suderinto Valgio $1.60

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta jiuota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksmintu Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

į

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

I

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IK NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Matthew 
BUYĄUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai* Įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 2-5172
' ' i

■įįp*yr~iį«Rįi r t j 
•1 •

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

! ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS* !
; ^Geriausias Alus Brookjyne J

ĘARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ :

I * *
; 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. j
• (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 !

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Ko\o 29, 1948



“Pasveikęs” 
Veteranas Mirė

Mire Walter C. Ferris, 
bfooklynietis, pirmojo karo 
veteranas ir buvęs policistas. 
Tai tas pats, dėl kurio. buvo 
kilęs didelis ginčas su Man
hattan Beach Veterans Hos
pital. Vasario 5-tą ligoninė 
buvo jį išsiuntusi namo, nors 
jis įmatomai tebebuvo ligoniu, 
iš 193 svarų vyro buvo nu
puolęs iki 90 svarų.

šeimai neturint priemolių 
tokį ligonį namie
susiedijos veteranai per 
išreiklavo jo priėmimą 
į ligoninę.

išlaikyti, 
kovą 
atgal

Kriaučiai, Būkite• 7

Atsargūs!
Kovo 17-tos Keleivyje Ka

tilius (tai mūsų delegatas 
Buivydas) smarkiai rašo ir 
bara kriaušius. • Sako, “ar mes 
tokie jau ‘išmintingi,’ ar to
kie likome skeptikai, pavy
duoliai, kad sau ir reikalin- 
giausio dalyko negalime įsi
gyti.”

Vadinasi, kriaušiai tapo 
“pavyduoliais” ir “skepti
kais,” kad jie nenupirko ko
kios farmos ar vasarnamio, 
žinodami, kad jo delegatystė 
baigiasi. Čia reikia suprasti 
—mūsų delegatas norėjo būti 
gaspadoriumi tos farmos ar 
vasarnamio, turėti sau gyveni
mą. Nejaugi norūs eiti į 
dirbtuvę? Dirbti pas kriaušius 
būtų prasta ir nemalonu, ypa
tingai dabartiniais didėjančio 
nedarbo laikais, kada -neįma
noma gauti darbo.

Vistiek, kaip nekalbėsime, 
su tuo žmogumi yra kas nors 
negerai. Jis sako: “turime virš 
32 tūkstančius dolerių turto... 
ne ką galima nupirkti. Bet 
subūrus jėgas būtų galima. 
Siuvėjų yra virš 13 šimtų na
rių. Jie geram sezone galėtų 
po dešimkę namui 
išmesti...”

ar farm ai

New Yorkas Pasiruošia Savo 
Jubilėjui; Lauksim Svečių;

šiemet didysis New Yorkas 
Švenčia savo 50 metų jubilėjų. 
Ne nuo įsikūrimo. Tai bus 
sukaktis apsivienijimo visų 
didžiųjų apskričių į vieną. 
Tam rengiama paroda. O tai 
reiškia daugiau svečių ne tik
tai tos parodos rengėjui mies
tui, bet ir mums.

i Paroda, aišku, nebus tokia, 
kokia buvo pasaulinė paroda. 
Tačiau bus ko pažiūrėti, ka- 

i daugi patsai miestas, kaip di
džiausias, pasaulyje, yra įdo
mus.

• Grand Central Palace pa
talpose įrengsimoje ekspozici
joje (parodoje) bus parody

mas (sutraukoje) visas mies- 
j tas, užimantis’ 321, keturkam
pę mylią. Matysis miestavo- 
sios įstaigos, kainuojančios 
miestui apie bjlioną dolerių 
metams. Parodys ir priemies
čiuose esančias lėktuvų stotis 
'—La Guardia ir Idlewild. Pa
starosios atidarymo iškilmės 
įvyks, liepos 31 iki rugpjūčio 
8-tos.

Parodys ir tiltus bei tuno-

liūs, jungiančius miestą su iš
laukiu.

Kadangi miestas jau seniai 
yra šios šalies madų ir dra
bužių industrijos centru ir 
pretenduoja j pasaulinį madų 
centrą, tad čia rasis ir madų 
paroda. Lodys ištiso pusšim
čio metų 'madas. Adatos in
dustrija New Yorke yra pir
mutinė skaičiumi joje dirban-

minių.
Exposition Hali centro 

įrengs milžinišką skritulį (glo- 
busą), vaizduojantį pasaulį, 
su Now Yorku jo centre, su 
laivais ir traukiniais iš viso 
pasaulio pribūnančiais čia ko
mercijos reikalais.

Pirmajame aukšte bus įreng
ta majoro raštinė, budžeto Jr 
miesto tarybų butai, miesto 
prezidentų raštines, taipgi iž
dinės, prekybos ir darbo de
partmental. Mechanika paro
dys, kiek gyventojas gauna už 
savo, taksus dabar, ką gauda
vo seniau. Ir daug ko kito 
čia matysime.

Wallace Prakalbą 
Tikietai

Visi turintieji dar nepar
duotų tikietų prašomi juos 
grąžinti pirmadienio vakarą, 
ne vėliau 8 vai. Ir norintieji 
nusipirkti Įsigykite pirm tos 
valandos pas pardavėjus, ar 
Laisvės rastinėje. Kaina tik 
25 c.

Henry A. Wallace, kandida
tas i mūsų šalies prezidentą, 
kalbės Brooklyne kovo 31-mos 
vakai’ą, 8 vai., Labor Lyceum, 
949 Willoughby St. (Ridge- 
woode). Šis bus vienatinis 
atsilankymas Brooklyne 
prakalbomis pirm rinkimų.

Dar Apie Maspetho 
Vakarienę.

jo 
su

apie 
kuri 

Mucha

Mokyklą Vesti 
Nėra Baikos

Žudydamos! Nuskriaudė 
Norinčius Gyventi

Jo apetitas ant 
dešimkių didelis ir 
kas. Kriaučiai daugelyje lie
tuviškų dirbtuvių jau trys ir 
daugiau mėnesiai darbus pa
baigė arba menkai dirbinėja, 

- tai su valdiškos užmokesties 
) . . priedu šiaip taip išsiverčia.

Tai kokiais būdais surasti tas 
dešimkes farmai? O nupirki
mas ant skolos reikštų nupir- 
•kimą ne sau: kas užmokės pa
skolą, tam liksis ta žemė. 1 •

t ( Taigi, kriaučiai, būkite at
sargūs. neprileiskite paskutinį 
jūsų taupos centą kam pasi
imti ir ant jūsų dar skolą už
dėti. Mes matome, kad lie-, 
tuviiškose dirbtuvėse darbai 
yra susiaurėję, svetimtaučiai 
mūsų lietuviškų • kontraktorių 
darbą padaro. O jūs, kriau
šiai, ieškokite savo delegatui 
kokį dvarelį nupirkti ir dešim
kes duokite, sako delegatas.

Mūsų delegatui to dar ne
užtenka, jo apetitas siekia to-' 
]iau. Jis Keleivyje rašo, kad; 
ręikia užgrobti Dariaus ir Gi
rėno paminklo fondas, apie 5 
tūkstančiai, ir nupirkti farmą. 
O unijos ofise kriaučiams 
plepa, kad reikią užgrobti ir 
demokratinių lietuvių Kultū
riniam Centrui nupirktą na
mą.

Tai ką jūs manote, kriau
čiai ir ne kriaučiai, apie tą 
žmogų ?
alistai 
reikia 
šia.

kriaučių 
akyplėšiš-

Jeigu lietuviai soci- 
taip- protauja, tai jiėms 
daktaro kuo greičiau- 

Kriaučius.

KVIEČIA APŽIŪRĖTI LAIVĄ
Švedų Amerikos Linija, New 

Yorke, leis publiką apžiūrinė
ti jos laivą Stockholm atei
nantį ketvirtadienį, balandžio 
1-mą (no fooling). Tačiau 
reikės užsimokėti 75 centus 
įžangos. Valandos nuo 2:30 
po pietų lig 9 vakaro.

Norint mokyklą vesti taip, 
kad jauni mokiniai eitų į ją 
ne iš prievartos, bet iš noro, 
kad jie atėję ką nors išmoktų 
irijiems patiems, taipgi visuo
menei būtų iš to1 nauda, rei
kia įdėti darbo. Prisieina Į v. . J , .

. ,. . ... t i . • pečiaus kraneliai buvę atdari,galvoti, planuoti ir dirbti. L v. . , . YTačiau jinai tUomi vos nenu- 
žemiau paduotasis raštas * žudė nenorinčius mirti. Ex- 

yra vienos pamokos pratimai ! plozija aptrankė gretimus du 
Mokyklėlei, apartmentus ir išdaužė langus 

Juozo Byrono, J<elių kitų apartmentų.
Brooklyne. mynas Jack Alfred tapo iš- 

Panašią pamokėlę jis padaro trenktas iš lovos ir blokštas į 
savaite iš anksto, paruošia . sieną, 
visiems dalyviams po kopiją ir 

I įteikia parsinešti darbui na- 
I mie (home work). Tas . ne
įleidžia jaunukams užmiršti, 
i kad sekamo šeštadienio popie
čio 2 valandą (iki 4) vėl bus 
pamoka.

Be abejo, ne vienas apie tai 
tariasi ir su tėvais,' kadangi 
ne taip jau lengva vietoje tų 
angliškų sakinio dalių įdėti 
lietuviškas, ar tuščion vieton 
tinkamą žodį. Pabandykite! 
Atrasite, jog yra darbo ir su
augusiom, gi pamoką lanko 
jaunukai amerikiečiai lietu
viai. ,

Gyvulių 'ir Paukščiiį Balsai
Gaidys gieda. Vilkas kaukia.

Arklys žvengia. Varna krankia. 
Šuo loja. Kiaulė kriuksi, žvirb
lis čerška. Karvė baubia. Pelė 
cypia.

Kas kaip juda
žuvis plaukioja. Kirminas 

ropoja. Varna lakioja. Pelė 
gioja. žaltys šliaužia, žiogas 
kinėja. Karvelis skraido.

Ką kuo daro
Adata— Piūklu— Peiliu— 

Kirviu— Plunksna— šaukštu*— 
šluota— šepečiu— Plūgu—

(Aria, siuva, valgo, šluoja, 
valo, rėžia, piauna, rašo).

Ruduo
1. Laukai tušti. 2. Debesys 

tiršti. 3. Lyja lietus. 4. Išlekia 
paukščiai. w 

žiema
1. žemė pabalo. 2. Upė užša

lo. 3. žvilga šarma. 4. Siaučia 
pūga.

Ką kuo daro
Lentą piauna— Rūbus valo

— Duoną riekia— Kiemą šluo
ja— Malkas kerta— Sriubą 
valgo— žemę aria—

Peiliu, šaukštu, šluota, šepe
čiu, piūklu, plūgu, kirviu).

Newyorkiete Mrs.
Borteck, 40 metų, tapo 
rhušta gaso eksplozijos 
bute.

Ann 
už- 

savo

Policija sprendžia, kad ji
nai bandė žudytis — keturi

Svečio buvo aprašyta 
maspethiečių vakarienę, 
atsibuvo 20 d. kovo. 
Hali buvo pilna.

Kadangi svečias davė« kre
ditą Kartonui ir Kalvaičiams, 
noriu pridėti, jog dar ir šitie 
draugai nuoširdžiai prisidėjo 
prie darbo: S. Cedronienė, R. 
Laukaitienė, M. Janulienė’, 
Karione švogerka su vyru, 
kuris su karu mums daug pa
gelbėjo, ir Karione dukterys 
Julia ir Elsie prie stalų pa-* 
tarnavo, taipgi Kauliniai pa
gelbėjo.

Kai visi draugai sutartinai 
dirbom, buvo smagu ii’ ne
sunku. Kur yra geras noras, 
ten yra ir pasisekimas. Yra 
smagu, kad ne už dyką dir
bom, liks biskis pelno.

V. Kartonas.

Lietuvių Kalbos 
vadovaujamai 
419 Lorimer St.,

Kai- Norite Auto ar Sunkvežimio?

bė- 
šo-

1. Unafraid people šito seno
kelio. i

2. This road Tėvynėn veda.
3. Kas tuo keliu eina, re

spects Tėvynę.
4. Dabar dainų other words, 

bet melodija ta pati.
5. Tūkstančių žmonių hearts

biskelį sužeistas.
Jos jaunametis sūnus, prieš 

savaitę sugrįžęs iš karinės tar
nybos, nelaimės metu buvo 
darbe. Ne kokia jam gyveni
mo pradžia.

Miestas išparduos iš varžy
tinių 159 įvairius senstelėju
sius vežimus. Varžytinės įvyks 
balandžio 2-rą, kambarys 
1033, Municipal Building.

Daktaru Byla Nutrūko

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriške prižiūrėjimui 

2 metų mergaitės, šeštadieniais ir 
sekmadieniais paliuosuojame. Kam
barys, valgis ir alga. Kreipkitės: 
B. Karr, 514 Autumn Ave., 
Brooklyn, N. Y. (East' New * York) 
—anros lubos. (67-84)

Trys Pabėgo iš 
Proto Ligoninės

Iš Manhattan State Hospi
tal, esančio ant Ward Island, 
praėjusį penktadienį pabėgo 
trys ligoniai. Matomai, jie 
buvę ne visai ligoniai, jeigu 
susivokė ir pajėgė išpjauti 
lango užtvarą, perlipti 7 pėdų 
aukščio spygliuotų vielų tvor- 
rą ir nugalėti - primušti sar
gybinį.

Tą pačią dieną du iš jų pa
gavo: vieną prie pat ligoninės, 
o kitą jau arti namų, Oj’ange, 
N. J. Bėglys skaitomas ne
pavojingu.

Už Nešvara Kaltina 
Gyventojus

New Yorko švaros komisio- 
nierius William J. Powell, pa
siklausęs žmonių skundų dėl 
nenuvalytų gatvių, tuo patimi 
atsimokėjo rūgojautiems. Jis 
sako: patys gyventojai kalti.

Pripažindamas, kad stoka 
vežimų neleido lig šiol nuva
lyti žiemos metu susidariusį 
gatvėse1 purvą, Powell skun
dė, kad daugelis gyventojų 
metą atmatas tiesiog gatvėn. 
Namą prižiūrėtojai neužden
gia bačkai. Krautuvių savinin
kai nušlavė savo šaligatvius 
nesiteikia sąšlavas sumesti 
bačkon, bet palieką ant gat
vės, kad vėjas ' išnešiotų ki
tiems ir sugrąžintą kai ką ties 
jo paties durimis, žadėjo to
kius gyventojus traukti į teis
mą.
♦p I _ m — m M| Mil —- mi —— lin —— NU   NU —— IMI ——• >11 — U.

! BROOKLYN 1
į LABOR LYCEUM į 
| DARBININKŲ ĮSTAIGA j 
? Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-! 
■ kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. į 
į Puikus steičius su naujausiais į 
I įtaisymais. ‘ j
j KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS j 
i Kainos Prieinamos. j
I 949-959 Willoughby Ave. | 
Į Tol STagg 2-8842 Į
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į Egzaminuojant Akis, j 
Į Rašome Receptus Į 
i Darome ir Pritaikome Akinius į

Quill Rezignavo iš
CIO Tarybos

Miesto Tarybos narys ir pre
zidentas CIO Transport Work
ers Unijos rezignavo iš didžio
jo New Yorko CIO Tarybos. 
Tuomi jis atima CIO viršinin
kams progą kaltinti jį vado
vavimo “nepaklusnios” orga
nizacijos.

New Yorko CIO Taryba, 
viena iš galingiausiųjų ir vei
kliausiąją visame CIO, yra 
pasisakiusi už Henry A. Wall
ace kandidatūrą į prezidentą. 
Taipgi yra priešinga užkari- 
niam Marsh all o planui.

Lucille Bremer, žvaigždė fil 
mos “The Adventures of 
Casanova, Globe Teatre, 

New Yorke.

Williamsbui'gietis 
Demokratų Lyderis 
Irgi Prieš Trumaną

• •
Dr. Joshua H. Friedman, 

mūsą susiedijos demokratų 
lyderis 14-me Assembly Dis- 
trikte, Williamsburge, praėju
sį ketvirtadienį paskelbė, kad 
jis taip pat susideda su tais, 
kurie stoja prieš nominavimą 
prez. Trumano kandidatu į 
prezidentą.

Friedmanas irgi išėjo prieš 
Trumaną Palestinos dėlei.

Pirm jo prieš Trumaną bu
vo pasisakę kiti Brooklyno de
mokratų lyderiai: Nathan 
Math, 24-me; daktaras Isaac 
Levine, 19,-me; James M. 
Power, 13-me distrikte.

PAŠTAS PRANEŠA
Visokią pundeliu siuntimas 

Palestinon sulaikytas, kaip 
praneša Laisvei Brooklyno 
našio viršininkas Edward J. 
Quigley.

Ralph Conrad, 38 m., Time 
Corporation viršininkas, tapo 
automobiliaus užmuštas išė- 

įjęs iš savo apartmerito sker- 
i sai gatvę nusipirkti sviesto.

NAMAS PARDAVIMUI
MORRIS PARK BRONX

mūrinis namas, 
trijų kambarių

žus moderninis 5 seimu 
kambarių apartmx-ntai.

apart nx.nta s. Atskiras įėji
apartments. Automatiška aliejum šiluma.
Žalvarinė plumevystė ištisai. 3 Garadžiai. 

luitas 50 x 100. Džianiioriaus nereikė1-.
Parduosime pavieniam arba kor.p. «ziupei.

MISS KAY
203 E. 1?TH ST. 13-CIOS LUBOS) 

NEW YORK CITY

UP-TO-DATE J

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

Daktarai Paul Singer ir Os
wald^ Glasberg tapo paleisti iš 
kalėjimo po $7,500 kaucijomis 
iki naujo teismo. Daktarus 
teisė dėl mirties jaunos mer
ginos Jane Waj’d, kuri mirė 
po nelegalūs operacijos. Abu 
daktarai kaltinami buvus tos 
operacijos dalyviais.

Teismas tęsėsi 10 dienų, bet 
neužsibaigė. Teisėjas paleido 
džiūrę, nes negalėjo susitarti, 
prieiti prie bendros nuomonės- 
nuospren'džio.

Prokuroras bylos sutraukoje 
ir teisėjas buvo* instruktavę 
džiurimanus, kad jie gali pa
sirinkti nuosprendį, vieną iš 
dviejų — kalti arba nekalti. 
Atsitikime pripažinimo kal
tais, daktarus galėjo bausti 
iki 20 metų kalėjimo.

will begin to throb, kuomet iš
girs prisikėlusios Tėvynės nau
ją song.

6. People are talking, kad tas 
kalnas yra senovės milžinų ka
pas.

7. Leisk, tetule, vaikus moks- 
lan, tai jie bus tau comfort in 
your old age.

8. Visi mes turime dirbti 
useful work.

9. Ramybę suardė ne Dievas, 
o bad will people.

40. Su darbu ir apšvieta mes 
einam į happiness and prosper
ity.

(1. Paguoda senatvėj. 2. Pa
gerbti. 3. Laime ir gerbūvis. 4. 
Tas kelias. 5. Nebijo žmonės. 
k. Blogos, valios žmonės. 7. Ki
ti žodžiai. 8. žmonės kalba.
9. Naudingas darbas. 10. Suvir
pa širdys).

„...JL

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6888

9—12 ryte 
1— 8 vakare

cs=

Penktadieniais uždaryta.

i Drs. Stenger & Stenger Į
I Optometrists I
Į 394-398 Broadway Į 
I Brooklyn, N. Y. 1 
I Tel. ST. 2-8842 !

Peter Kapiskas

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEEĘ & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N» Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Valandos:

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

(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 šulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų.

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

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

Leslie Beauty Shoppe
• 148 MONTAGUE ST. <
Boro Hall, Brooklyn, N. Y.

Telefonas TRlangle 5-8988.

❖ f

Man's BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able. SS2.M

Lady’s BULOVĄ modem

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin —

IŠdirblmo,

Graži 
miškų 
nelčm 
American
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil- 

; ton, Benrus, etc. Vė-
> liausiu madų Moterų 
J ir Vyrų
> žiedai.

Daimontiniai

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

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

i

70J Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn
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