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Rašo R. MIZARA

Klerikalų Draugas skelbia:
“New Yorko valstybės ap- 

draudos departmentas atnau
jino Lietuviu R. K. Susivieni
jimo Amerikoj (LRKSA) lais
ni — leidimą daryti biznį. 
Apie tai organizacijos vadovy
bei pranešta sausio mėn. pa
baigoje.”

Ligi šiol net ne visi ir LRK
SA nariai žinojo, jog katalikų 
susivienijimui nebuvo leista 
daryti biznis New Yorko vals
tijoje.

I.aisnis buvo atimtas dėl ne
tvarkos finansuose.

Tik po to, kai LRKSA pra
vedė t. v. konversiją — pakė
lė savo seniems nariams mo
kestis — laisnis buvo atnaujin
tas.
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3,000 Traukia Washingtonan TRUMAN REMIA BYUAS 
Prieš Verstiną Rekrutavimą PRIEŠ UNIJAS, PAGAU

Atrodo keista, kad klerika
lų Draugas, kurio redaktorius 
yra LRKSA prezidentas, taip 
pasididžiuodamas rašo tuo lai
mėjimu.

Bet jis pamiršta priminti 
tai, kad konversija lėšavo se
niems susivienijimo nariams 
labai daug: Jų mokestys buvo 
pakeltos, nors apsidraudimo 
suma pasiliko ta pati.

New York. — Didžiosios 
pramonės ir piniguočiai nu
mato ateinantį gamybos 
smukimą, kaip sakė repor
teriams Robertas P. Boy
lan, pirmininkas New Yor
ko Šefų Biržos Tarybos, 
Boylanas pranašavo, jog 
per dvejus sekamus metus 
slinks žemyn žemės ūkio 
produktų ir pramonių serai 
biržose. Homer Vilas, pir
mininkas Šėrų Biržų ^Sąjun
gos Firmų, ir-Boylanas pa
stebėjo, kad žmonės jau at
sisako dėti pinigus į naujus 
biznius, nes jie “nežino, kas 
atsitiks amerikinei ekono-

mijai (ūkiui).”
Dabartinį šėrų kritimą 

Boylanas aiškino tokiomis 
priežastimis:

Valdžia paskutiniu laiku 
permažai pirko grūdų už
sieniams.

Nėra žinios, kiek Ameri
ka įdės pinigu vakarinėn 
Europon, -pagal Marshallo 
planą prieš komunizmą.

Didžioji Amerikos pra
monė prigamino daugiau 
dirbinių, negu galėtų par
duoti įvairiose rinkose.

Žmonės permažai daiktų 
perka iš kasdieninių par
duotuvių, v

Washington. — Tūkstan
čiai unijų ir pažangūnų or
ganizacijų atstovų važiuoja 
traukiniais, auto-busais ir 
privačiais automobiliais iš 
visų šalies kampų į Wa- 
shingtoną. Ten jie reikalaus 
atmesti sumanymą, Įjūris 
siūlo užkarti verstiną kari
nį lavinimą jaunuoliams.

Didžioji dauguma mar- 
šuojančiųju į Washingtoną 
yra jaunuoliai. Skaičiuoja
ma, jog 3,000 delegatų šū
vy ks į Nacionalį Jaunimo

t

Sąskridį prieš Verstiną Ka
rinę Lavybą. Sąskridis at
sidarys sekmadienį. Jo pir
mininkas kunigas John 
Darr persergėjo, kad tiktai 

'platus ir smarkus judėji
mas galėtų atmušti verstino 
rekrutavimo su man y m ą
kongrese.

Tarp sąskridžio kalbėto-' 
jų bus garsusis daininin
kas - artistas Paul Robe
son, CIO Elektrininkų Uni-, 
jos atstovas Russ Nixon, 
generolas Holdridge ir kt.

T.-HARTLEY’O ĮSTATĄ
Prezidentas Pasižada Vykdyti Įstatymą, Kuris 
Uždraudžia Unijoms Politiniai Veikti Rinkimuose

GRAIKŲ FAŠISTŲ GOVĖDA 
ŽVĖRIŠKAI BUDELIAVO 
SUIMTUS PARTIZANUS

Washington. — Prezid. 
Trųmanas užgyrė bylą, ku
rią generalis prokuroras 
Tomas Clark užvedė prieš 
CIO unijų pirmininką Phi- 
lipą Murray.

Federalio teismo grand 
džiūrė Washingtone įkaiti
no Murray už tai, kad CIO 
laikraštis pernai vasarą ra
gino Baltimorės piliečius iš
rinkti demokratą Gramatzą 
į Jungtinių Valstijų kong
resą. Murray bus teisiamas 
dėl to, kad jis peržengė 
.Tafto-Hartley’o > įstatymo 
punktą, kuris uždraudžia 
unijoms ir jų laikraščiams

. Kazys Bevardis parašė įdo
mią Cliffsidės lietuvių gyveni
mo apybraižą, — apybraižą, 
apimančią to miesto lietuvių 
gyvenimą per pastaruosius 40 
metų.

Jeigu kas galėtų tiksliai pa
rašyti visų Amerikos lietuvių 
kolonijų panašias istorines 
apybraižas, tai galima supras
ti, kiek medžiagos susidarytų 
Amerikos lietuvių istorijai.

Gi mūsų istorijos išleidimo* 
niekas o niekas neturėtų iš
mesti iš galvos!

Federalinė grand 
Washingtone įkaitino 
prezidentą Philip Murray už 
tai, būk jis sulaužė Tafto- 
Hartley įstatymą.

Sulaužė jis .jį tokiu būdu, 
kad viešai per CIO leidžiamą 
laikraštį paagitavo už tūlą de
mokratų kandidatą Maryland 
valstijoj, besisiekiantį kon- 
gresmano vietos.

Einant Tafto-Hartley įstaty
mu, tokia agitacija yra už
drausta; girdi, nevalia per 
unijos leidžiamą spaudą agi
tuoti už bet kokį asmenį, kan
didatuojantį valdiškon vieton.

įstatymo sumanytojai, rašy
dami tokią proviziją, pamiršo, 

' kad Amerika turi konstituci
ją, garantuojančią kiekvienam 
piliečiui teisę agituoti rinkimų 
metu už bet kokį kandidatą.

Tenka manyti, kad ši byla 
pasieks aukščiausį šalies teis
mą, kuris pasisakys prieš Taf- 
to-Hartley įstatymą.

d žiūrė 
CIO

FAŠIZMO PAVOJUS 
GRĘSIĄS INDIJAI

Bombay, Indija.— Prane
šama, jog Indijos vidaus 
reikalų ministras Sardar V. 
Patel nenori išardyt fašis
tines organizacijas, kurių 
narys nužudė tautinį indu
sų vadas Gandhį. Esą, tik 
minių spaudimas privertė 
Patelį neva ’ uždaryt vieną 
tokią organizaciją, Raštri- 
ya Swayam Sevak Sangh. 
Bet jis atsisako uždaryt 
kitą visai panašią organiza- 
tariama, kad Patelio šali- 
ciją, Hindu Mahasabhą. Į- 
ninkai suokalbiauja nužu
dyt Nehru ir kitus palan
kesnius demokratijai minis
trus.

DEWEY ŠAUKIA TALKĄ 
PRIEŠ SOVIETUS

Boston. — Republikonas 
New Yorko valstijos guber
natorius Thomas Dewey, 
kalbėdamas Lincolno gim
tadienio pokilyje, karštai 
šaukė vakarinės Europos 
kraštus susitelkti prieš ko
munizmą (Sovietus). Tokiai 
talkai, jis ragino naudot 
Marshallo planą.

Baltųjų Teismas Nusmerke 
Mirt Negrę ir Du Sūnus

Hanns Eisler Laisvai 
Apleis Ameriką

Washington. — Teisingu
mo departmentas panaikino 
deportavimo bylą prieš 
Hannsą Eislerį ir leido jam 
pačiam išvykti iš Amerikos 
atgal į Vokietiją. H. Eisler, 
žymus Hollywoodo muzikos 
kompozitorius, ‘ buvo areš
tuotas dėl to, kad jis, į- 
plaukdamas Amerikon, ne
pasisakęs priklausąs Komu
nistų Partijai. Jis žada pir
madienį laivu išplaukt iš 
New Yorko.

Salonika, Graikija. —Mo- 
narchistų komandieriai su
ruošė čia karinį paradą, ku
riame buvo varoma 121 su
imtas partizanas. Iš anksto 
suburta fašistinė govėda 
badė nusmailintomis gele
žinėmis lazdomis tuos de
mokratinius kovūnus, laidė 
j juos akmenimis, buteliais 
ir supuvusiais kiaušiniais.

Budeliuojami partizanai, 
nors ir kraujais apsipilda
mi, išdidžiai ėjo, nenuleis
dami galvos, kol galėjo pa
eiti. Kartu maršavo su pa
kelta galva ir viena mote
ris partizanė karinėje uni
formoje. Monarchistų ' ko
mandieriai nestabdė aršiau 
šuniškų govėdos žygių prieš 
partizanus.

Nauji Ablavai Prieš 
Graikų Demokratus

remti vienus ar kitus kan
didatus rinkimuose.

Reporteriai priminė Tru- 
manui, kad jis buvo vetavęs 
(atmetęs) kongreso priimtą 
Tafto-Hartley’o bilių. Tada 
prezidentas sakė, jog to į- 
statymo posmas, užginantis 
unijoms politinį veikimą, y- 
ra priešingas šalies Konsti
tucijai. Trųmanas atsakė 
reporteri ams, kad ir 
šiandien jis laikosi tos pa
čios nuomonės (jog šis įsta
tymas priešingas Konstitu
cijai). Tačiaus Trųmanas 
pabrėžė, kad jis vykdys 
Tafto-Hartley^o įstatymą; 
girdi, tai prezidento parei-

4,000 Miss. “Demokratu” 
Išstojo Prieš Trumaną

Maistas Atpigęs Tik
3 Nuošimčiais

Gręsia Phila. Važiuotės 
Darbininkų Streikas

Niūjorkiškis Daily Worker 
dėl to daro tokią pastabą:

“Mes nežinome, kaip Mur
ray kovos ši įkaltinimą. . Ta
čiau, nepaisant individualių 
asmenų siekimosi ir tikslų, 
Murray’o įkaltinimas yra smū
gis visam darbininkų judėji
mui ir privalo būti kovojamas 
kiekvieno darbo unijų nario, 
kiekvieno darbininkų judėji
mo prietelio, nepaisant, kokių 
jis laikosi politinių pažiūrų.”

Toliau dienraštis primena:
“ši. kova privalo nuplėšti 

nuo Trumano rinkiminių laikų 
‘liberalizmo’ maską. .

Ellaville, Georgia.— Vie
nų baltųjų teismas nusmer
kė mirt elektros kedėje neg
rę Rosą Lee Ingramienę ir 
du jos sūnus; Wallace’ą, 17 
metų, ir Sammie, 14 metų.

Tiedu berniukai gynė sa
vo motiną, kurią baltasis 
farmeris John E. Stratford 
grūmojo nušauti. Farmeris 
buvo užmuštas smūgiu j 
galvą. Jis užpuolė tą negrę 
todėl, kad jos kiaulė buvo 
įČjus į jo daržą.

Jackson, Miss. — 4,000 
neva Jeffersono demokratų 
masiniame s u s i r i nkime 
trukšmingai smerkė prez. 
Trumaną už tai, kad jis (tik 
nedrąsiai) pasiūlė kongre
sui uždraust lyčiuot negrus 
ir pripažint jiems piliečių 
teises.& __________
TRŲMANAS REIKALAU
JA UžšALDYT ALGAS

Washington. — Prezid. 
Trųmanas sakė, jog di
džiausias blogumas yra in
fliacija (kainų išpūtimas), 
o ne tūlų šėrų smukimas 
biržoje. Jis pakartojo atsi
šaukimą į kongresą, kad 
įgalintų jį užšaldyti algas 
ir kainas svarbiosiose pra
monėse.

New York. — 24 papras
tųjų valgių kaina čia vidu
tiniai atpigo tiktai 3 nuo
šimčiais nuo to laiko, kai 
prasidėjo grūdų ir kitų 
tarmiškų produktų kainų 
kritimas biržose. Sirloin 
steiko kaina sumažėjo 7 
centais svarui, kiauliena 
6 c., lašiniai 5 c., sviestas 7 
c., taukai 3 c., 10 svarų mil
tų maišiukas 6 centais, mui
las 5 nuošimčiais.

Bet dar neatpigo duona, 
pienas, pigesnioji mėsa, ka
va ir įvairūs vaisiai ir dar
žovės.

Philadelphia, Pa. — CIO 
Važiuotės Darbininkų Uni
ja yra nusitarus streikuoti, 
pradedant nuo vidunakčio 
iš sekmadienio į pirmadie
nį, jeigu kompanija dar ne
patenkins darbininkų rei
kalavimų. Jie reikalauja 
pridėti 40 centų algos va
landai ir duoti kitų pageri
nimų. Unijos pirmininkas 
Michael J. Quill ir kiti va
dai kartotinai derėjosi su 
kompanijos atstovais mies
to majoro raštinėje. Kom
panija nieko daugiau ne
siūlė, kaip tik 10 centų prie
do valandai.

Salonika, Graikija.—Mo
narchist žandarai padarė 
naujus urminius ablavus, 
ieškodami komunistų ir 
partizanų rėmėjų. Tuo tar
pu karinis teismas pradėjo 
bylą prieš 14 mergaičių mo
kinių. Jos taipgi kaltinamos 
už pa'rtizanų rėmimą. Kitur 
monarchistai nusm erkė 
mirti dar du demokratinius 
graikus, o 29 kitus nuteisė 
kalėti nuo 5 metų iki gyvos 
galvos.

Chinų Komunistai įsiveržę 
Į Mukdeno Priemiesčius

,Peiping, Chinija. — Tau
tininkų komandieriai pripa
žino, jog chinų komunistai 
vas. 12 d. įsiveržė į prie
miesčius Mukdeno, didžiau
sio Mandžurijos miesto; bet 
sakosi paskui privertę 
munistus pasitraukti.

ko-

GAL PANAIKINS MUI
TUS TARP ITALIJOS IR 

FRANCUOS
iRoma. — Italijos minist

rų kabinetas užgyrė iš prin
cipo pasiūlymą daryti su 
Franci j a sutartį, kuri pa
naikintų muitus už prekių 
įgabenimą iš vienos Šalies į 
antrą.

Ketina Uždraust Haiti 
Komunistų Partiją

Haiti fespublikėlės val
džiai reikalaujant, seimas 
priėmė rezoliuciją uždaryti 
ir uždrausti Komunistų 
Partiją. Visi komunistai 
jau pirm dviejų savaičių 
pavaryti iš viešųjų darbų.

15

MOKINYS NUŠOVĖ 
MYLIMĄ MERGAITĘ

Los Angeles, Calif. — 
metų mokinys Thomas
Marsh prisipažino, kad jis 
nušovė savo mylimąją Do
lores Conn’aitę, 16 metų, 
vidurinės mokyklos mokinę. 
Thomas nužudė ją iš pavy
do, kuomet jinai erzino jį, 
sakydama, kad ji myli kitą 
berniuką.

GENEROLAI IR ADMIROLAI RAGtNA TUOJAU ĮVESTI 
VISUOTINĄ, VERSTINĄ KARINĘ TARNYBĄ

Suareštuoti, įkaitinti asmenį 
pas mus šiandien — tik vienas 
juokas.

štai, tik diena prieš tai bu
vo suimtas John Williamson, 
žymus komunistų veikėjas.

Jis kaltinamas tuo, kad gi
mė Škotijoje, nors pats Wil- 
liamsonas teigia, jog jis yra 
gimęs Jungtinėse Valstijose, 
aiškiau — Kalifornijoje.

Buvo suareštuoti Bittelma-

KAISER-FRAZER MA
ŽINA DARBUS

Detroit. — Kaiser-Frazer 
automobilių korporacija pa
skelbė, kad jos fabrikai 
dirbs jau tik 4 dienas per 
savaitę.

n as, Jones ir kiti.
Vis tai primena 1920-tuosius 

metus, anuos ' nelemtuosius 
Palmerio siautėjimus.

Blogi popieriai! .

Washington. — Ankštie? 
ji armijos ir laivyno oficie- 
riai urmu ragino kongresą 
išleist ‘ įstatymą verstinai 
imti į karinę lavybą visus 
jaunuolius, pradedant nuo 
18 metų amžiaus. Valdžia 
neteisėtai eikvoja šalies iž
do pinigus propagandai už 
verstiną rekrutavimą, kaip 
ją andai kaltino kongresinis 
lėšų komitetas.

Generolas J. Lawton Col
lins, armijos štabo viršinin
ko pavaduotojas, tvirtino, 
kad' Amerikai reikia bent 
670,000 nuolatinės armijos.

Pažangesnis Generolas Sako, Tai Fašistinio Plano Dalis
Grūmojimas 1

Admirolas Louis E. Den- 
field pareiškė:

“Jeigu bus įvesta versti
na karinė lavyba, tai mūsų 
diplomatų žodžiai geriau 
galės įtikinti kitų kraštų at
stovus tarptautinėse kon
ferencijose. Kuomet karinis 
Amerikos laivas-naikintu- 
vas pasirodo bet kuriame 
pasaulio kampe, tai yra 
stiprus įrodymas, jog mes 
vykdysime pasaulines savo

pareigas.”
Atsistatydinęs generolas 

H. C. Holdridge, verstino 
rekrutavimo priešas, sakė 
Daily Workerio reporte
riui :

“Verstinoji karine lavyba 
yra dalis fašistinio plano 
išvystymo.”
Legiono Vadai Keikia Kon

gresą Už Atidėliojimą
Amerikonų Legiono va

dai smerkė kongresą už tai, 
kad jis vis dar neišleidžia

įstatymo dėl verstino rek
rutavimo. Vyriausias Le
giono komandierius James 
F. O’Neill apšaukė vado
vaujančius senatorius ir 
kongresmanus bailiais; sa
kė, jog jie politikieriauja: 
bijo, kad jeigu jie balsuos 
už verstiną rekrutavimą, 
tai pakenks sau rinkimuose 
ateinantį rudenį.

Vadinasi, ir legionierių 
vadai supranta, kaip pilie
čiai priešingi visuotinai ka
rinei tarnybai.

ORAS.—Būsią šalčiau.

Naujos Bylos
General, prokuroras Clark 

pranešė, kad jis trauks teis
man ir kitas unijas, kurios 
sulaužė to įstatymo para
grafą prieš politinį unijų 
veikimą. Vienas teisingu
mo departmento narys sa
kė, kad generalis prokuro
ras dabar ruošia 

..bylą prieš Connecti
cut Valstijos Darbo Federa
ciją ir prieš Federacinę 
Maliavotojų Uniją. Jos bus 
teisiamos už tai, kad spau
sdino skelbimus, šaukian- ■ 
čius sumušti rinkimuose re- 
publikoną senatorių Rober
tą A. Taftą.

ANGLAI SUSIKIRTĘ SU 
ARABAIS IŠ SYRIJOS

Jeruzalė. — Anglai pra
neša, kad jų kareiviai apsi- 
šaudę su arabais, įsiveržu
siais iš Syrijos į Palestiną. . 
Arabai nušovę porą anglų, 
o anglai kelis arabus. Kitur 
susikirtimuose tarp arabų 
ir žydų nukauta keliolika 
asmenų iš abiejų pusių.

3,000,000 Dalyvavo 
Gandhio Pelenu Laidotuvėse

3.-'Allahabad, Indija.
000,000 indusų sugužėjo į a- 
peigas ir pamaldas, kuomet 
buvo j “šventąją” Ganges 
upę beriami pelenai Mo- 
hando K. Gandhio, nušauto 
tautinio Indijos vado. Tuo 
tarpu lėktuvai sėjo upėn 
rožių žiedų lapelius. Gand
hio kūnas buvo pirmiau su
degintas. Jį nušovė vienas 
karštuolis indusas už tai, 
kad Gandhi ragino Indiją 
susitaikyt su Pakistano val
stybe.

Wallace Kalbės Floridoj
New York.— Henry Wal

lace, trečios partijos kandi
datas į prezidentus, kalbės 
Floridoj ateinančią savaitę 
dviejuose masiniuose susi
rinkimuose.

London. — Nauju Angli
jos ambasadorium Wash- 
ingtonui paskirtas Sir O. ' 
Sh. Frank vieton lordo In- 
verchapelio.

t
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Ar Karas Neišvengiamas?
Neseniai Amerikos Komunistų Partijos Pildomasis 

Komitetas laike praplėstą posėdį ir-svarstė šių laikų pa
saulinę padėtį. Iš susirinkimo išėjo pareiškimas. Tas pa
reiškimas buvo plačiai atžymėtas ir komercinėje spau
doje.

Pareiškimo svarbiausia tezė yra ta, kad naujas ka
ras nėra neišvengiamas. Komunistai atmeta tokią filo- 
zofiją, kad jau viskas baigta ir kad naujas karas bus, 
tik klausimas laiko. Jie sako, kad karo galima išvengti 
ir reikia išvengti. Komunistai visą viltį deda žmonėse. 
Jie sako, kad tiktai plėšikiški kapitalistai nori karo ir 
ruošia Ameriką ir visą pasaulį naujam karui. Papras
tieji darbo žmonės tokiam kare nieko neturi laimėti ir 
karo nenori.

Tie žmonės gali pastoti kelią naujam karui. Tik 
klausimas, ar jie susipras ir nepasiduos naujo karo kurs
tytojų propagandai. Daug priklausys nuo to, ką veiks 
ir kaip veiks politiniai susipratę žmonės. Kaip niekada 
pirmiau, jie sako, komunistai darbuosis prieš karo kurs
tytojus. Jie šauks visus Amerikos žmones tą patį daryti.

Naujas karas būtų baisi katastrofa Amerikai ir vi
sam pasauliui. Kas tą supranta, privalo, dieną ir naktį 
darbuotis prieš naujo karo kurstytojus.

Didžiausia atsakomybė krinta ant Amerikos žmo
nių. Daugiausia naujo karo kurstytojų randasi Ameri
koje. Juos reikia sudrausti. Šięmet prezidentiniuose rin
kimuose Amerikos žmonės'turi puikiausią progą išreikš
ti savo tikruosius troškimus. Jie turi progą išrinkti to
kį prezidentą ir tokį Kongresą, kurie pildys žmonių va
lią. Jie turi progą balsuoti už Henry Wallace. Tarpo se
nųjų partijų kandidatų didelio, pamatinio skirtumo ne
bus. Abi senosios partijos yra reakcijos ir karo parti
jomis. Jų kandidatai negali būti kitokį.

Šitokia yra Ameriką komunistų pozicija. Ji pa
skelbta viešai, visiems matyti. Ir gerai jie padarė, kad 
savo poziciją plačiai nušvietė.

Tokia Politika Priešinga Unijų Interesams
Eina gandai, kad CIO Pildomoji Taryba ir prezi

dentas Murray ruošiasi apvalyti to judėjimo aparatą. 
Būsią šalinami arba vejami laukan visi organizatoriai, 
kurie yra centro paskirti, bet kurie stoja už trečiosios 
partijos judėjimą ir už Henry Wallace ^kandidatūrą. Pa
vyzdžiui, Harry Bridges būsiąs pašalintas iš Californi- 
jos CIO organizatoriaus vietos. Mat, Bridges griežtai 
priešingas Pildomosios Tarybos nutarimui atmesti tre
čiąją partiją ir Wallace kandidatūrą.

\ Jei šitie gandai pasitvirtintų, tai darbo unijoms bū
tų suduotas skaudus smūgis. Unijos nėra politinė par
tija. Jose sutelpa darbininkai visokių politinių įsitikini
mų ir priklausymų. Jokia politinė diskriminacija negali 
būti pateisinama. Reikia tikėtis, kad Murray susipras 

i ir neleis unijoms tapti vienos politinės grupės įrankiu.

Taft-Hartley Įstatymo Išbandymas Teismuose
Washingtone federalė džiūrė išdavė apkaltinimą 

ęrieš CIO prezidentą Murray ir visą CIO už sulaužymą 
aft-Hartley įstatymo. Tame įstatyme draudžiama uni

joms dalyvauti politinėje veikloje. Džiūrė gi surado, kad 
pereitą liepos mėnesį Murray įdėjo į “CIO News” už- 
gyrimą Edward Garmatz, Baltimorės demokrato, kan
didatūros į Kongresą. Tai esąs aiškus ir tiesioginis su
laužymas to įstatymo. Teismas įvyks vasario 20 d. Jeigu 
Murray bus pripažintas kaltu, jis gali būti nubaustas 
vienerių metų kalėjimu ir priverstas pasimokėti tūkstan- 

, tį dolerių. CIO gali būti nubaustas penkiais tūkstančiais 
dolerių.

Žemesniojo teismo sprendimu klausimas nebus iš- 
r spręstas ir nebus užbaigtas. Dalykas turės pasiekti ša

lies Aukščiausia Tefemą. Ten bus sprendžiamas Taft- 
Hartley įstatymo" likimas. Teismas gali pripažinti įsta
tymą priešingu Konstitucijai ir jį panaikinti. Tai būtų 
didžiausias Amerikos žmonių laimėjimas.

Bet AuKŠčiausias Teismas gali įstatymą užgirti. 
Tas pavojus yra. Aukščiausias Teismas nėra laisvas nuo 
šios gadynės nuotaikų. Kai šalyje siaučia politine iste
rija prieš “raudonuosius,” kai visuose kampuose eina 
karšta propaganda už naują karą, reakcijos spaudimas 
smarkiai veikia ir Aukščiausią Teismą.

Teismo nuomonės nustatymui darbo unijos darys 
didelį spaudimą. Jau seniai unijos galvojo apie Taft- 
Hartley įstatymo išbandymą šalies teismuose.

Turkijos Lėktuvai Virš Bulgarijos
Iš Bulgarijos sostinės praneša, kad šiomis dieno

mis Bulgarijos pasienio sargyba nušovė du Turkijos 
karinius lėktuvus. Vienas vairuotojas užsimušė, o kitas 

• suimtas. Abudu vairuotojai dėvėjo Turkijos armijos 
Mp; uniformas.

Bulgarai sako, kad jau nebe pirmas sykis Turkijos 
kariniai lėktuvai aplanko Bulgarijos teritoriją. Visi per
sergėjimai ' nedavę teigiamų rezultatų. Jie turėję lėk
tuvus nukirsti, kad parodyti visam pasauliui, jog Tur
kija nesiskaito su savo kaimyno rubežiais ir provokuoja 
susikirtimą.'

-

GALĖTŲ BŪTI ŽMOGU
MI, BET NENORI ’

Naujienos talpina nepasi
rašytą vieno pabėgėlio laiš
ką. Laiškas esįs “išvietin- 
to” gydytojo. Kodėl laiškas 
be parašo?

Štai kaip jis skundžiasi 
apie savo likimą: ‘

Aš esu gydytojas, dirbu li
goninėje, turiu apie 60 D. P, 
sergančių džiova; dažnai Į 
mane kreipiasi iš stovyklų 
(camp) suaugę ir vaikai, ir 
matau, kaip džiova greit 
plinta, kaip nyksta suaugusių 
ir vaikų sveikata. Pusbadis 
maistas, blogi butai—po ke
letą ir net kelioliką žmonių 
v i en a me k a ip p e 1 y j e-—i 1 gesy s 
Tėvynės ir iš artimųjų, neži
nomas rytojus ir beviltiškas 
kelinti metai laukimas palau
žia pamažu net stipriausi 
žmogų. Iš paviršiaus pažiū
rėjus — pradedame vis dau
giau ii- daugiau apiplyšti, 
nes k et v irti metai velkamės 
ir aūnamės tuo, ką bėgdami 
iš Lietuvos atsivežėme; bet 
ir iš vidaus pažiūrėjus—dva
sinis’ skurdas vis didėja, nes 
pamažu daugeliui pradeda 
užgesti paskutinė viltis į 
šviesesnę ateitį... Paimsiu pa
vyzdį — pats save. Lietu
voje užėmiau aukštą vietą, 
turėjau visa, kas man buvo 
reikalinga. į Bet viskas liko 
Lietuvoje, kaip ir visų trem
tinių. Vokietijoje visą laiką 
dirbu ir gaunu didelę algą— 
500 vokiškų markių per mė
nesį ■. O žinote Jūs, ką aš 
galiu už tuos 500 markių nu
pirkti ? Ogi 3 svarus sviesto 
arba vieną porą batukų vai
kui. Iš Lietuvos atvežti dra
bužiai baigia nuplyšti. Ten
ka parduoti ‘ mažiau reika
lingus daiktus ir alkaniems 
vaikams maisto kur nors nu- 

Lsipirkt! ar batus įsigyti. As 
pats jau antri metai dėviu 
seną apiplyšusį Balfo dova
notą švarką ir esu Baltui ir 
Amerikos lietuviams už tą 
seną švarką - labai, labai dė
kingas.

Ir, žinoma, gydytojas 
prašo paramos, prašo aukų. 
Amerikiečiai turį skubintis 
su gausia pagalba.

Bet kas tą gydytoją ten 
laiko? Lietuvoje gydytojų 
reikia. Jei jis turi geros 
praktikos ir šį tą nusimano, 
būtų labai naudingas karo 
išvargintai Lietuvai. Lietu
voje gyveną.ir dirbą gydy
tojai ragina ir kviečia pa
bėgėlius gydytojus grįžti ir 
prisidėti prie pakėlimo Lie
tuvos žmonių sveikatingu
mo. Lietuvos vyriausybė 
taip pat visus kviečia grįžti 
namo. Juos Lietuvoje lau
kia naudingas darbas. Lie
tuvoje nė vienam nereikės 
ubagauti ir prašyti almūž- 
nos.

Todėl šiam gydytojui ir 
visiems kitiems gydyto
jais, pabėgusiems į Vokie
tiją ir vargstantiems ir 
verkiantiems, amerikiečiai 
duoda draugišką, nuoširdų 
patarimą: Liaukitės save 
kankinę ir žudę, liaukitės 
ubagavę ir amerikieči u s 
varginę, turite auksinę pro
gą sugrįžti Lietuvon ir tap
ti naudingais kraštui žmo
nėmis. Tatai padarykite be 
jokio delsimo.

AR BULGARIJOS ŽMO
NĖS TURI TEISĘ ĮSI
VESTI SAVO 
SANTVARKĄ?

Tikrai išsigandusiai ir 
susirūpinusiai rašo Chica- 
gos Naujienos:

Associated Press atstovas 
Wes Gallagher su grupe Ame
rikos korespondentų trumpai 
aplankė Bulgariją ir praneša, 
ką jie ten patyrė. Gallagher 
rašo, kad šis Balkanų kraštas 
virto vienos partijos valstybe, 
kurios priešakyje stovi komu
nistas premjeras, Georgi Di
mitrov, reichstago gaisro by
los “didvyris.”

Iki šiol Burgarijoje buvo

neva ko-alicinė (sudėtinė) val
džia, sudaryta iš partijų, su
sidėjusių į “Tėvynės Fronto” 
ibloką, kuriame pirmą smuiką 
griežė komunistai. Kiekviena 
Tėvynės Fronto partija turėjo 
savo atskirą programą ir at
skirą organizaciją. Bet dabar 
šis partijų susivienijimas ta
po pakeistas į vieną partiją, 
apimančią visas kitas Bulgari
jos partijas ir masines orga
nizacijas, net ir asmenis, ku
rie nepriklauso jokiai partijai.

“Tėvynės Fronto kongre
sas,” sako Gallagher, “posė
džiavo dvi dienas ir priėmė 
programą, kurio -tikslas visiš
kai susovietintrBulgarijos gy
venimą.” <

Pagal tą programą visa 
pramonė ir prekyba turi būti 
suvalstybinta; bus uždarytos 
visos religinės ir privačios mo
kyklos; valdžia ir miestų sa
vivaldybės laikys krautuves, 
duonos kepyklas ir restora
nus ; bus įsteigti tabako, al
koholio, žibalo ir druskos mo
nopoliai. Bulgarijos užsienių 
politika bus paremta “nesu
griaunamu draugingumu” su 
Sovietu Sąjungą. (N., vas. 7 
d.)

Kas gi yra tas Tėvynės 
Frontas? Tėvynės Frontas 
yra visų Bulgarijos demo
kratinių partijų bendras 
frontas, kad prikelti kraš- 

i tą iš karo griuvėsių ir kad 
amžinai uždaryti duris fa
šizmo atsisteigimui. Socia
listų ir komunistų partijos 
į tą frontą įeina ir jam va
dovauja. , Kitais žodžiais, 
Tėvynės Frontas atstovau
ja milžinišką Bulgarijos 
žmonių daugumą;

Tai kodėl tie žmonės per 
tas savo partijas neturėtų 
teises Įsivesti Tokią santvar
ką, kokia jiems patinka, 
kad ir tarybinę? Kokią-tei
sę turi jiems diktuoti Nau
jienos, ar koks kitas f asis
tuojantis šlamštas, ką jie 
gali savo krašte daryti, o 
ko jie negali? ?

Chicagos mokytojai privertė miesto tarybą jiems algas 
pakelti ir čionai jie su džiaugsmu mėto likusius pla

katus. Mokytojai organižuoti i Federacijos uniją.

Teismine Kova prieš 
Neapykantą

O kiek yra tokių tremti-! 
nių, kurie ; nieko neturėjo! 
parduoti arba jau seniai par-j 
davg paskutinį daiktą, kurį 
galėjo, o šiandien su alka
nais, išblyškusiais, pageltu
siais vaikais beviltiškai dai
rėsi, klausdami, kada gi bus 
kančių galas? O kiek dar 
yra tokių tremtinių, dažnai 
su būriu vaikų, k tiri e prara
do sveikatą ir negali dirbti, 
negali net tų mažaverčių vo
kiškų markių uždirbti?

Mes tremtiniai visi norėtu
mėm ištrūkti iš mūsų vergi
jos ir kur nors išvykti, kad 
galėtumėm dirbti ir patys 
sau užsidirbti, kad tik ne
reikti! būti ubagais, kuriuos 
kiti turi nuolat šelpti. Aš 
pats esu gydytojas su ilga
mete praktika, bet su mielu 
noru važiuočiau kitur, jei 
galėčiau, ir dirbčiau bet kokį 
darbą, kad ir patį papras
čiausi, bet tik galėčiau nors 
kiek užsidirbti, kad aš pats 
ir vaikai nebūtų alkani ir 
nuogi. (N., vas. 9 d.)

K. MENKELIUNAITES KON
CERTŲ MARŠRUTAS

Kaip ir buvo tikėtasi, A-
merikos lietuviams gerai 
žinoma ir mylima daininin
kė, Konstancija Menkeliū- 
naitė, atvykusi paviešėti iš 
Italijos, turės eilę koncer
tų, pakvietimų. Bedarant 
šį pranešimą, Konstancija 
jau važiuoja koncertuoti. 
Kuomet dainininkę. bus ke
lyje, tai sunku bus su ja 
susisiekti norintiems jai 
ruošti koncertus. Tad visais 
dainininkės koncertų reika
lais kreipkitės į LMS III 
Apskrities Komisiją, kuri 
tvarko Mehkeliūnaitės dai
navimo - koncertų maršru
tą, sekamu adresu:

V. Bovinas,
68 - 35 Exeter St. 
Forest Hills, N. Y.

Dainininkei pakvietimai

jau gauta iš sekamų lietu
vių kolonijų: Montello, 
Mass., Lawrence, > Mass., 
Boston, Mass.', Worcester, 
Mass., Hartford, Conn., 
Waterbury, Conn., 
Philadelphia, Pa., Wilkes- 
Barre, Pa., Pittsburgh, Pa., 
Detroit, Mich., Cleveland, 
Ohio ir Chicago, Ill.

Iki kovo 15-tai daininin
kė koncertuos rytinėse val
stijose, paskiaus ji vyksta 
toliaus į vakarus. Į Penn
sylvania, Michigan, Ohio ir 
Illinojaus valstijas. Detroi
te Menekliūnaitė dainuos 
balandžio 4-tą. Kitur dienos 
dar neužregistruotos. Kaip 
greit pasirinksite dienas, 
svetaines, rašykite mums.

V. Bovinas.

Kai Į New Orleans pribuvo “Laisvės Traukinys,” negru nmkyklu mokytojai, suorga
nizavo savo mokinius ir nusivedė pamatyti traukinio ir jame esamų istorinių doku- 
rrientų apie žmonių laisves. Mokytojus Maurice Provost, Bruce Neale ir C. L. Speak

er policija suareštavo, O vaikus išvaikė, neleido prie traukinio!

Istorija apie Miss Ada 
Lois Sipuel, jauną negrę, 
kuri du kart norėjo įstoti 
į Oklahoma State Universi
ty teisių mokyklą, ilius
truoja kai kuriuos punktus, 
aprašytus seniai lauktuose 
raportuose Preside nt’s 
Commission on Higher Ed
ucation. Komisija išleido 
tris raportus gruodžio mė
nesį, ir lygiai kaip rapor
tas President’s Committee 
on Civil Rights, jie pabrė
žia reikalingumą suderinti 
amerikonišką praktiką' su 
Amerikos laisvės ir lygybės 
idealais.

“Vienas išdidžiausių mū
sų apsileidimų”, sako rapor
tas, “yra neaprūpinimas 
tinkamos lygybės apšvietos 
progų visiems jauniems. 
Kiek ir kokį mokslą mūsų 
jaunieji gali įgyti, priklau
so ne tiek nūo jų gabumų, 
kaip nuo šeimos finansinio 
stovio ir apylinkės, kur jie 
gimė, ir kas dar blogiau, 
nuo jų spąlvos ir tikėji
mo jų tėvų.”

Raportas smerkia segre
gaciją negrų ir baltų stu
dentų pietinių valstijų mo
kyklose, ir diskriminavimą 
prieš žydus, katalikus, neg
rus, meksikiečius,' sveturgi- 
mius ar vaikus svetūrgimių.

Ada Lois ‘Sipuet atsitiki
mas pasiekė Jungt. Valsty
bių Aukščiausią Teismą tik 
po išleidimo Commission on 
Higher Education raportų.

Panelė Sipuel, gyvena ry
tuose, bet paeina iš Okla- 
hpmps. Tos valstijos įstaty
mai reikalauja, kad negrai 
ir baltieji turi lankyti atski
ras mokyklas. Baigus Lang
ton Universitetą, vienintelį 
valstijos užlaikytą univer
sitetą negrams Oklahomos 
valstijoj, ji nori tapti advo
katu savo valstijoj. Bet Ok
lahoma neturi teisių mo
kyklos negrams ir 1946 m. 
Miss Sipuel pasiuntė savo 
aplikaciją į Valstijos uni
versiteto teisių mokyklą, 
bet aplikacija nepriimta to
dėl, kad ji negrė.

Panelė Sipuel buvo įsiti
kinus, kad jeigu nėra teisių 
mokyklos z negrams savo 
valstijoje, ji turėjo pilną 
teisę lankyti teisių mokyklą 
baltiems. Pirmiau žemesnis 
teisinąs, ir vėliau Oklaho
mos Aukščiausias Teismas 
išmetė jos bylą.

1948 m. sausio mėnesį jos 
byla pasiekė Jungt. Valsty
bių Aukščiausią Teismą. Iš
klausydamas argumentus is 
abiejų pusių, Aukščiausias 
Teismas greitai ir vienbal
siai nusprendė, kad Okla
homos valstija turi parū

pinti jai “legal education” 
pagal legalius apsaugos 
punktus Konstitucijos Ke
turioliktojo Priedo (“Nei 
viena valstija negali atsa
kyti asmeniui savo juris
dikcijoj įstatymo lygią pro
tekciją”).

Aukšč. Teismo nuspren
dimas neminėjo konstitu- 
cionališkumo Oklahomos se
gregacijos įstatymų. Kada 
Oklahomos generalinio pro
kuroro asistentas pareiškė 
nuomonę, kad p-lė Sipuel 
nepripažino valstijos segre
gacijos nusistatymo, tei
sėjas Robert B. Jackson at
sakė: “Kodėl ji turi taip 
daryti?” Abu teisėjai, Jack- 
son ir Frankfurter laikė, 
kad negalima lyginti teisių 
mokyklos su vienu studen

tu su valstybės universiteto 
teisių mokykla.

Oklahoma turėjo — arba 
| priimti p-lę Sipuel į Valsti
jos Universiteto teisių mo- 
I kyklą, arba įsteigti atskirą 
■ teisių mokyklą negrams — 
prieš sausio 29 d., kada an
tras semestras Valstybės 
Universiteto teisių mokyk
los prasidės. .

State Board of Regents 
for Higher Education pra
nešė planus įsteigti teisių 
mokyklą Langston Univer
sitete negrams. P-lė Sipuel 
nutarė vėl įstoti į Valstijos 

i Universiteto Teisių Mokyk
lą. s Po savaitės Valstijos 
universitetas atsakė jos ap
likaciją, įrodydamas, kad 

! fakultetas iš trijų mokytojų 
| pasiruošęs pradėti teisių 
kursus Langston universi
tete. P-lės Sipuel advokatai 
apeliavo, įrodydami, kad 
tik vienas, studentas teisių 
mokykloje negali įgyti tokį 
mokslą, kokį Valstijos uni
versitetas gali parūpinti.

Tas viskas yra kova prieš 
neapykantą.

Universiteto studentai 
pareiškė norą priimti p-lę 
Sipuel Savo tarpe.

Tas visas atsitikimas tik 
pabrėžia diskriminaci jas 
apšvietos dirvoje.

Todėl President’s Com
mission on Higher Educa
tion pabrėžia sekamus 
punktus: atšaukimą valsti
jų įstatymų prieš atskirimą 
negrų ir baltų; panaikinti 
kvotos sistemą, pagal ku
riąs kolegijos suvaržo įlei
dimą žydų, katalikų arba 
protestonų, negrų, meksi
kiečių, rytiečių ir kitų stu
dentu svetimos kilmės ir iš
braukimą iš aplikacijos 
blankų visų klausimų, kurie 
liečia rasę, tikybą arba tau
tinę kilmę.

Common Council.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —šešt., Vasario 14, 1948

I



trre RATU RA = 
sir file n as

R. ŠARMAITIS . ,

Lietuvos Tarybinių Rašytojų Sąjungos 
Valdybos Plenumas

1947 m. gruodžio pabaigoj Vilniuje 
įvyko Lietuvos Tarybinių Rašytojų Są
jungos Valdybos Plenumas dalyvaujant 
visiems Lietuvos rašytojams.

Plenume dalyvavo daugiau kaip 50 
rašytojų iš Vilniaus, Kauno ir kitų Lie
tuvos miestų. Iš Šiaulių' atvyko senelis 

>* J. Krikščiūnas-Jovaras, iš Kėdainių — 
Jonas Paukštelis, iš Kauno — Antanas 
Miškinis, Karolis Vairas --Račkauskas, 
Adomas Lastas; Vilniaus rašytojus at
stovavo Kazys Inčiūra, Jonas Dovydai
tis, Augustinas Gricius, Stasys Kanapie- 
nis, Eduardas Mieželaitis, A. Venclova, 
J. Šimkus, K. Korsakas, J. Mykolaitis- 
Putinas, T. Tilvytis, V.^Valsiūnienė, J. 
Baltušis, V. Reimeris ir kiti.

r

Plenume dalyvavo gana gausus vil
niečių ir kauniečių jaunųjų rašytojų bū
rys, daugiausia studentai. Daugelis jų 
jau po keletą metų spausdina savo kūri
nius periodinėje spaudoje ir teikia ne- 

j ’* mažų vilčių, kad bus verti pakeisti, o 
gal ir pralenkti savo vyresniuosius drau
gus — rašytojus. Plenume taip pat bu
vo daug svečių —: literatūros mėgėjų, 
leidyklų, literatūros instituto, Mokslų 
Akademijos ir kitų kultūrinių įstaigų 
darbuotojų.

Pradėdamas posėdį A. Venclova kalba 
apie sunkų nuostolį, kurį per pastaruo
sius metus patyrė Lietuvos literatų šei
ma, netekusi savo Sąjungos Valdybos 
pirmininko Petro Cvirkos, o taip pat įžy
mių rašytojų Balio Sruogos ir Butkų Ju
zės. Susirinkusieji rašytojai pagerbia 
mirusiuosius draugus atsistodami.

Tribūnoje rašytojas Jonas Šimkus. Jis
♦ daro pranešimą apie lietuvių literatūros 

pastaruoju metu nueitąjį kelią. Vien 
» 1947 metais išėjo iš spaudos apie 20 nau

jų rašytojų knygų, tame tarpe P. Cvir
kos naujieji apsakymai “Brolybės sėkla,” 
apybraižos “Gruzijos širdis,” du J. Do
vydaičio apsakymų rinkiniai, V. Valsiū- 
nienės, V. Sirijos Giros, A. Churgino, V. 
Mozūriūno, T. Tilvyčio poezijos rinki
niai, B. Dauguviečio, J. Baltušio, B. 
Sruogos naujos pjesės ir kt.

Periodikoje buvo išspausdinti J. Dovy-
• daičio romanas iš pokarinio gyvenimo 

Lietuvoje “Po audros” ir A. Guzevičiaus
• romanas iš kovų dėl Tarybų valdžios Lie

tuvoje 1918-1919 m. “Kalvio Ignoto tei
sybė,” A. Venclovos, V. Valsiūnienės, T. 
Tilvyčio, E. Matuzevičiaus ir kt. eilė
raščių rinkiniai, o taip pat L. Janušytės, 
S. Kapnio, V. Žilionio ir kt. apsakymų 
rinkiniai jau yra įteikta leidyklai ir pa
sirodys iš spaudos 1948 metais.

Grožinės literatūros leidykla per vie- 
nuoliką 1947 metų mėnesių išleido dau
giau kaip 150 grožinės literatūros kny- 

y*. gų apie pusantro milijono egzempliorių 
■ * tiražu. Tokio masinio grožinės knygos

leidimo lietuvių literatūra susilaukė tik 
tarybinės santvarkos metais toli pralenk
dama smetoninės Lietuvos leidyklų išleis-

• tą grožinės literatūros kiekį.
Per pastaruosius metus Lietuvoje žy

miai pagyvėjo literatūrinė kritika. Vien 
1947 metais rašytojų žurnale “Pergalė” 
ir laikraštyje “Literatūra ir menas” bu- 

( > vo išspausdinta apie 60 literatūrinės kri
tikos straipsnių ir recenzijų, tame tarpe 
eilė straipsnių naujai vertinančių litera
tūrinio palikimo klausimus.

Plenume kalbėjo J. Paleckis, rašyto
jai A. Venclova, K. Korsakas, J. Baltu- 

f šis, V. Žilionis, K. Vairas-Račkauskas, 
1 V. Reimeris, A. Gricius, A. Lastas, A. 

’ Miškinis, J. Butėnas, T. Tilvytis, B. 
Pranskus ir kt.

Didelę kalbą Plenume pasakė drg. K. 
Preikšas, nurodęs į lietuvių tautos kul
tūrinius laimėjimus tarybinės valdžios 
metais ir iškėlęs eilę konkrečių uždavi
nių Lietuvos rašytojams.

Lietuvos Tarybinių Rašytojų Sąjun
gos Valdybos Plenumas, praėjęs drau
giškos kritikos ir savikritikos aplinkoje, 
kūrybinio rašytojų bendradarbiavimo 
dvasia, yra žymus įvykis Lietuvos tary
binių rašytojų gyvenime.

Suvesdamas savo darbo rezultatus, 
Plenumas nubrėžė artimiausio^ ateities 
uždavinius.

Plenumas visais balsais išrinko Joną 
Šimkų Lietuvos Tarybinių Rašytojų Są
jungos Valdybos pirmininku ir kooptavo 
į Rašytojų Sąjungos Valdybos narius 
prof. V. Mykolaitį-Putiną.

Vilnius,
1948 m. sausio mėn.

Menkeliūnaite Kaipo 
Liaudies Artistė

Norint kalbėti apie Konstanciją Men- 
keliūnaitę, kaipo dainos artistę, mes tu
rime kalbėti ir apie mūsų chorus, apie. 
Meno Sąjungą. Menkeliūnaitės meno 
karjiera prasidėjo Aido Chore, Brookly- 

Konstancija Menkeliūnaite

ne. Ji įstojo į Aido Chorą, kuomet jį va
dovavo jau tais laikais vadinamas “se
nukas” Ereminas. Tai buvo, rodos, pir
mas Aido Choro mokytojas.

Ereminas greitai pastebėjo Konstan
cijos stiprų ir gražų balsą ir jis davė jai 
progas lavintis, kilti. Jei dainoje reikėjo 
solistės, tai Ereminas skyrė Konstanci
ją. Žinoma, tuo laiku Konstancija dar 
nebuvo lavinus savo balsą dainavimui, 
dar nebuvo tikra solistė.

Aido Chore dainavo eilė lietuvaičių ir 
lietuvių, kurie veik išimtinai buvo visi 
ateiviai, atvykę iš mūsų senos tėvynės 
Lietuvos. Iš merginų to laiko buvo cho
re Menkeliūnaitės draugė Ona Juodaite, 
vėliau Vaičikauskienė, kuri taip pat bu
vo pastebėta kaipo turinti dainavimui 
gerą, stiprų kontra-alto balsą. Ereminui 
vadovaujant, K. Menkeliūnaite ir ’Ona 
Juodaitė tais laikais sudarė Aide duetą. 
Menkeliūnaitės-Juodaitės duetas pasiro
dė ne tik Aide, bet jos buvo kviečiamos ir 
į kitas netolimas kolonijas dainuoti.

Pradėjus Aide,kaipo eilinė choro dai
nininkė, paskiau jau duetistė, Konstan
cija pradėjo kopti į dainos meną. Tačiau 
jos draugė Ona, po apsivedimui, nesie
kė toliau lavintis. Iš eilinės aidietės, ga
vusi pirmas muzikos pamokas prie Ere- 
niinb, Konstancija pradėjo siekti solis
tės meno. Pirmą solo mokytoją jai reko
mendavo taip pat gerai žinomas solistas 
Jonas Butėnas. Lavinus savo balsą prie 
Buzini per aštuonis mėnesius, Konstan
coj a jau davė koncertą kaipo solistė La
bor Lyceum svetainėje, Brooklyne.

Tas pirmas koncertas Konstanciją 
Menkeliūnaitę atidengė jau kaipo naują, 
gerą solistę lietuvių tarpe. Konstancija 
per labai trumpą laiką ;padarė labai di
delį progresą kaipo solistė, ji pažengė to
li pirmyn savo pašaukime. Ji sukėlė kaip 
ir naują dvasią dainos mene tarpe lietu
vių. Tais laikais daug lietuvių išeivijos 

dar tik rinkosi savo profesijas. Vieni jų 
lavinosi į profesijas, kitų į biznius. Taip 
pat radosi daug tokių, kurie buvo pasi- 
rįžę tapti menininkais: artistais, muzi
kais, solistais. Kai kurie, pastebėję, kad 
Konstancija padarė taip greitą progresą 
dainoje, ir jie pasekė ją, manė tapti ope
rų solistais ir net ėmė lekcijas pas tą pa
tį mokytoją, kuris lavino Menkeliūnaitės 
balsą.

Bet daugumai jų negelbėjo nei Kons
tancijos pirmas mokytojas, nei kiti. Dau
geliui jų stokavo talento ir ištvermės 
tęsti pasišventusiai dainavimo mokslą. 
Konstancija veik visus juos paliko užpa
kalyje ir žengė pirmyn dainos mene.

Antruoju jos mokytoju buvo Ferenza, 
dar vėliau ji lavino balsą su mokytojais 
Garaveli, Sturani ir kitais. Bet šiuo lai- 
ku Menkeliūnaite jau buvo dainininkė, 
solistė. Ji dainavo veik visose didesnėse 
lietuvių kolonijose, Laisvės koncertuose. 
New Yorke, Brooklyne ir kitur Konstan
cija jau dainuoja ir ■ bendrai Amerikos 
publikai, per radiją, taip pat tarpe italų, 
rusų.

Šiuo tarpu nuolatiniai Konstancija 
dainavo ir operetiškame kvartete New 
Yorko-Brooklyno teatrų centre, pasiekė 
garsiąją Broadway. Tuo pačiu Konstan
cija nepamiršta lietuvių, ji dainuoja vi
sose lietuvių kolonijose, kur tik kviečia
ma. Išrodė, kad Konstancija jau pasiekė 
aukščiausią laipsnį solistės, dainininkės. 
Tačiau geras artistas, geras menininkas 
niekad nesijaučia pasiekęs galą kelio sa
vo talentui. Taip ir Menkeliūnaite.

Nuo Broadway Konstancija vyksta 
Milanan, Italijon, dar toliau lavinti savo 
balsą. Vyksta dviem metams balso stu

i

BAZARAS BUSLAISVES

PirmadienįSekmadienįšeštadienįPenktadienį

Vasario 22-rąVasario 21-mąVasario 20-tą

MUZIKA 6 P. M.MUZIKA 7 P. M.MUZIKA 7 P. M.MUZIKA 7 P. M.

Įžanga 35cĮžanga 40c.Įžanga 40c.Įžanga 35c.

t 

i

K
I
B
I

Bazaras prasidės
7 vai. vakare

Bazaras prasidės
4 vai. jm) pietų

I 
I 
i

s 

b

9
I R

R 
I 
h

Bazaras prasidės
4 vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams.
KIEKVIENĄ VAKARĄ BUS DAINŲ PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDYS BROOKLYNO AIDO CHORAS 
IR SIETYNO CHORAS Iš NEWARK, N. J. JIE DAINUOS GRAŽIAS LIAUDIES DAINAS

BUS GRAŽIOJE GRAND PARADISE SALĖJĘ >
318 GRAND STREET kampas Hav emeyer St., BROOKLYN,' N

Vasario 23-čią
Bazaras prasidės

4 vai. po pietų

I

I

Yra daug su dovanotų gražių daiktų, kurie bus 
išleisti gan prieinamom kainom. Dalyvaukite baza
re ir pasinaudokite šiąja proga. Čia taipgi turėsite 
malonių pasimatymų su daugeliu vietinių ir iš to
liau atvykusių.

Sietyno Choras, iš Newark, N. J., vad. Walter Žuko, dainuos Bazare Sekmadienio vakare.

Bus pagaminta geriausių karštų valgių. Penk
tadienio vakare tiesiai iš darbo traukite į bazarą. 
Čia pavalgysite geriausią vakarienę.

Bazaro Komisija

Kviečiame į Dienraščio Laisvės Bazarą!
IŠTISAS KETURIAS DIENAS

dijai. Metropolitan operos įžymus daini
ninkas, Juseph Delaca, Konstancijai re
komenduoja mokytoją Milane. Bet čia 
įvyksta kaip ir tragedija Konstancijos 
karjieroje. Nauja mokytoja sumanė pa
keisti Konstancijos prigimtą balsą, ku
ris yra dramatiškas sopranas į mezzo- 
sopraną. Tą permaina, kaip pripažįsta 
pati Konstancija, pakenkė jos dainavi
mui. Ir tai jau buvo pastebėta ta per
maina, kuomet Menkeliūnaite buvo su
grįžusi Amerikon pirmu kartu.

Konstancija pati pastebėjo tą klaidą ir 
pati ėmėsi ją taisyti. Dalyvaudama su 
italų tautos dainininkais, publika, Kons
tancija susitiko italų tautos gyvenimo 
draugą, inžinierių Campa, mylinti meną, 
ir vėl išvyko Italijon, apsigyveno Mila
ne. Ten ji vėl prie išgarsėjusių muzikų 
lavino balsą, pataisė padarytą klaidą ir 
dar aukščiau pakilo kaipo solistė-daini- 
ninkė. Milane ir kituose miestuose Kons
tancija ne tik lavinosi, bet ir dainavo ei
lėje koncertų, žymiose koncertinėse sve
tainėse.

Dabar Konstancija dainuoja gerai, ji 
yra geriausiam savo dainos stovyje. Jos 
balsas aiškus, gražus, gerai lavintas. Ji 
vieši pas mus. Eilėje lietuvių kolonijų 
Konstancija jau turi pakvietimus dai
nuoti. Mūsų lietuviška publika vėl turi 
progą ir nori ją išgirsti. Mes nuo savęs 
galime patarti mūsų lietuviams pasinau
doti šia proga, nes Konstancija turi lei
dimą tik šešiems mėnesiams. Išsibaigus 
jos laikui, ji apleis Ameriką. Jos koncer
tų laikas nebus ilgas. Norinti suruošti 
Konstancijai koncertus, greitu laiku su
sisiekite su jos koncertu tvarkytojais.

. v. r.

3 puslapis—Laisve (Liberty, 
Lithuanian Daily),

Šešt., Vasario 14, 1948

RIEŠUTUS KRAMTANT
Duodant mažiau grūdų 

degtinės fabrikantams, bus 
pagerinta ekonominė būklė 
net tokiems “ūkininkams,” 
kaip spekuliantas Edwin . 
Pauley ir jo “farmeriams.”

Bedarbių Bostono apylin
kėje visaiškai “nėra”, dar
bų pasiūlymas “didelis.” 
Vienas pagarsinimas sako: 
Vyrai! Darbas nuolatinis, 
jauki apylinkė, alga kiek
vieną dieną. Apsitaisyk 
šiltai ir atsinešk didžiausią 
sniegui kasimo “lopetą.”

Mįslė: Kuris greičiau 
bėga, šaltis ar šilima? Sa
koma, šilima — nes “šaltį”

. visi greičiau pagauna.

Duona yra pagrindinis 
šalies maistas, bet kurioje 
šalyje kepa skaniausią duo
ną?

Įdomu? Klausk žurnalis
to John Steinbeck’o.

Ch. P.

Chicago. — Unijiniai 
spaustuvių darbininkai at
sisakė gaminti skelbimus 
tiem laikraščiam, kurių rai
džių rinkėjai streikuoja.
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Paraše Justas Paleckis

Itkonių Kaimas
(Tikras atsitikimas gruo džio mėnesį 1905 m.)- 

Rašo SIMAN AS JANULIS

(Tąsa)
Atkalbinėjo carą ir kiti caro girhinai- 

čiai. O ministerių kabinete kilo tiesiog 
sumišimas, sužinojus apie tokį caro nu
sistatymą. Karo ministeris, kuriuo da
bar buvo gen. Polivanovas, pakeitęs pa
šalintąjį ir į kalėjimą pasodintąjį Su- 
chomlinovą, sakė veltui daręs pastangas 
įtikinti, kad apimdamas vyriausiojo va
do pareigas caras nepaprastai rizikuo
ja. Užsienių reikalų ministeris Sazono
vas sušuko:

— Tai tiesiog Rusijos stūmimas į be
dugnę.

—Reikia protestuoti, maldauti, įtiki
nėti, žodžiu, panaudoti/ visas priemones 
sulaikyti carą nuo to pavojingo žygio. 
Mes turim paaiškinti, kad su tuo susijęs 
dinastijos ir paties sosto likimas, gali 
būti suduotas smūgis pačiai monarchijos 
idėjai. Liaudis jau seniai laiko carą ne
laimingu valdovu.'O didžiojo kunigaikš
čio populiarumas dar didelis ir jis lai
komas tikruoju vadu, — kalbėjo žemės 
ūkio ministeris Krivošeinas. Jam prita
rė vidaus reikalų ministeris Ščerbąto- 
vas, pridėjęs, kad toks caro nutarimas 
bus Dūmoj išaiškintas Rasputinę įtaka.

Tik senis Goremikinas pesimizmo per
imtu balsu tarė:

— Jei caras nusistatęs, jau negalės 
jo atkalbėti. Draugelis jūsų prisimenat, 
kaip pačioj karo pradžioj sunku buvo 
atkalbėti carą nuo vyriausiojo vado pa
reigų, kada tik vienas Suchomlinovas tą 
■caro sumanymą palaikė. Dabar, kai 
fronte beveik katastrofa, jo didenybė 
laiko savo šventa rusų caro pareiga būti 
su kariuomene. O tokiai mistikos nuotai
kai esant, jokiais įtikinėjimais nepa
veiksi t caro, kad jis išsižadėtų savo nusi
statymo.

Kai kurie ministerial priminė, kad vis 
dėlto carui pasidarius vyriausiuoju va
du būtų panaikinta toji dviejų valdžių 
būklė, kuri buvo tada įsigalėjus, nes vy
riausias štabas dažnai nesiskaitydavo su 
vyriausybės žygiais ir elgdavosi visai 
priešingai. Valstybės kontrolierius Cha- 
ritonovas pareiškė abejonių, ar Mikalo
jus Nikolajevičius paklausys įsakymo 
pasitraukti, nes jis labai didelis savimei
lis, o jo pašalinimas po tokių pralaimė
jimų gali būti išaiškintas kaip pripaži
nimas jo netinkamurflo vyriausiojo vado 
pareigom.

— Ne, esu tikras, kad jis nesipriešins. 
Jis ne tik patriotas, bet ir džentelmenas, 
— pareiškė Krivošeinas.

Ir Anglijos pasiuntinys Biukenenas 
negalėjo susilaikyti neperspėjęs caro dėl 
šio žygio. Paprašęs audiencijos 'pas ca- 
rienę Aleksandrą, Biukenenas pareiškė 
jai, kad caro sumanymas visur sutinka
mas neigiamai. Tai ir suprantama, nes 
visa atsakomybė už nepasisekimus fron
te teks caruį ir mažins jo autoritetą. Be 
to, jam bus sunku sujungti vyriausiojo 
vado ir didžiausios valstybės galvos pa
reigas. ' s

— Imperatorius turėjo jau karo pra
džioj vadovauti kariuomenei. Jo tiesiogi
nė pareiga būti su kariuomene ir nerei
kėtų jo atkalbinėti nuo to žygio, kuriam 
jis* galutinai pasiryžęs. Man jau nepa
kanka kantrybės išklausyti visų minis
terių, kurie stengiasi sutrukdyti impe
ratoriui tą pareigą atlikti. Jie mano lai
mėsią, tikėdamiesi paveikti jo minkštą 
širdį ir būdą. Bet aš tūriu pakankamai 
tvirtos valios ir tai įrodysiu, — atsakė 
anglų pasiuntiniui, parietė Aleksandra 
ir jau niekada nedovanojo Biukenenui 
to įsikišimo į caro reikalus.

Rasputinas paprašė Simanovičių su
jungti j f telefonu su Carskoje Selo.

— Čia Grigorijus. Ane, pasakyk ką 
veikia papa? — paklausė Rasputinas, iš
girdęs Virubovos balsą.

— Jis posėdžiauja su ministeriais, — 
atsakė šioji.

— Pasakyk jam, kad aš turiu pranešti 
dievišką žinią.

Netrukus suskambėjo telefonas.
—Kafe kalba?—^paklausė Rasputinas.
— Čia papa kalba. Kas girdėt, tėve 

Grigorijau?
• — Aš negaliu to per telefoną sakyti, 

ar galiu atvažiuoti? — tarė Rasputinas.
— Prašau labai. Ir aš noriu su tavim 

pasikalbėti.

Rasputinas nuvažiavo į Carskoje Selo 
ir tuoj caras jį priėmė. Rasputinas ap
kabino carą ir tris kartus jį pabučiavo. 
Pasku jis pradėjo pasakoti, kad naktį 
jam atėjęs dieviškas nujautimas. Būtent, 
caras už trijų dienų gausiąs iš Nikalo- ■ 
jaus Nikolajevičiaus telegramą, kurioj 
bus pranešta, kad kariuomenė teturi tik 
trim dienom maisto. Rasputinas atsisė
do už stalo, pripylė dvi stiklines maderos 
ir liepė carui gerti iš jo stiklinės, o pats 
gėrė iš caro. Paskui jis sumaišė vyno 
liekanas iš abiejų stiklinių ir liepė ca
rui išgerti.

Kai caras jau buvo tais burtais pa
ruoštas, Rasputinas tarė, kad caras ne
tikėtų didžięjo kunigaikščio telegrama. 
Kariuomenė turinti maisto pakankamai. 
Mikalojus Nikolajevičius norįs tik su
kelti nerimą kariuomenėj ir tuo pasinau
dojęs priversti carą pasitraukti iš sosto.

— O ką man daryti? — sušuko išsi
gandęs Mikalojus, nes ' šie Rasputino 
pranašavimai sutapo su jo ir Aleksan
dros įtarimais.

— Jis nori mane išsiųsti į Sibirą, bet 
aš išsiųsiu jį į Kaukazą, — atsakė Ras
putinas.

Caras suprato, ką tai reiškia. Kaip tik 
tuo metu susirgo senasis caro vietinin
kas Kaukaze grafas Voroncovas-Daško- 
vas. Tai palengvino sprendimą dėl Mika
lojaus Nikolajevičiaus, kad jis neįsižeis
tų visai pašalintas. 'O kaip nustebo ca
ras, kai už trijų dienų tikrai atėjo tele
grama, kad jaučiama didelė maisto sto
ka kariuomenėj. Tai galutinai paveikė 
caro nutarimą. Ir netrukus Mikalojui 
Nikola j evičiui per karo ministerį Poli- 
vanovą buvo pranešta, kad jis paskirtas 
caro vietininku Kaukaze ir prieš Turki
ją kariaujančios Kaukazo fronto armi
jos vadu.

Pats caras pasiskelbė vyriausiu ka
riuomenės vadu. Pasikeitimas įvyko be 
jokių nesusipratimų. Tik carienė susirū
pinusi, kad Mikalojus Nikolajevičius dar 
neskubi važiuoti į Kaukazą. ‘‘Mielasis,”
— rašo Aleksandra carui, — “liepk jam 
greičiau važiuoti į pietus. Aplink jį tel
kiasi įvairūs netikę gaivalai ir nori juo 
pasinaudoti kaip vėliava. Viešpats to ne
leis, bet ramiau būtų, jei jis išvyktų į 
Kaukazą.” Ir vėliau carienė vis su nepa-

' sitikėjimu seka Mikalojaus Nikolajevi
čiaus žygius ir ne kartą perspėja carą 
dėl jo.

Caras giliai įsitikinęs, kad padarė tik
rą žygį paimdamas vyriausiąją karo va
dovybę. Daugybė telegramų, kurias gau
na caras kaipo sveikinimą naujose parei
gose,x dar labiau sutvirtina tą įsitikini
mą. O su vadovybės perėmimu supuolęs 
kai kuris pagerėjimas fronto padėty, ga
lutinis vokiečių ir austrų puolimo su
stabdymas, duoda progos carienei savo 
laiške sušukti: “Mūsų draugas už tave,
— viskas gerai, tu išgelbėjai savo kraš
tą.. . Miegok ramiai, mano saulute, Ru
sijos Gelbėtojau!”

“Mūsų draugas’” Rasputinas dabar 
įgyja tiesiog visagalės reikšmės tiek 
valstybės vidaus reikaluos, tiek karo va
dovybėj. Carienės laiškuos carui į vy
riausiąją karo vadovybės būstinę Raspu- 
tinui ir jo patarimam skiriama žymi vie
ta. Carienė rašo: “Klausyk mūsų drau
go, tikėk juo,” “Tai Dievo mums pasiųs
tas žmogus,” “Reikia daryti tai, ką jis 
sako. Jo kiekvienas žodis turi gilią ' 
prasmę,” “Kokia nuostabi mūsų draugo 
telegrama!” “Ar tu perrašei Jo telegra
mą sau ant atskiro lakšto?” Nors cituo
jamasis tų Rasputino telegramų tekstas 
rodo, kad tai grynos nesąmonės, girto 
žmogaus kliedėjimas.

O tas “mūsų draugas” Rasputinas tu
ri gana plačių užsimojimų, kaip matyti 
iš šių carienės laiškų posakių: • “Grigori
jus kosti ir jaudinasi dėl Graikijos,” “Mū’ 
sų draugas prašo tave pasiųsti telegra
mą Serbijos karaliui. Čia pridedu jo su
statytą telegramoj projektą, gal juo pa
sinaudosi.” Rasputinas kišasi ir į tiesio
ginius karo reikalus: “Turiu pranešti 
tau šį prašymą nuo mūsų draugo, kurį 
įkvėpė jam regėjimas sapne. Jis prašo 
tave įsakyti, kad būtų pradėtas puoli
mas ties Ryga. Jis sako, kad kaip tik 
dabar tai svarbu ir prašo rimtai pulti. 
Jo nuomone, mes galim ir turim pulti.”

(Bus daugiau)

(Tąsa)

Jau vakaras, tamsu. Pri- 
būna pas mane iš Itkonių 
kaimo 2 vyrai pasitarimui 
ir pareiškia, kad jie nutarė 
uždegti visą kaimą iš visų 
pusių, nes, ar taip ubagai, 
ar kitaip “ubagai.” Esą, ka
reiviai visi girti, mat, rado 
degtinės svirnuose ir kama
rose ir dabar skanddlija ir 
kimba prie jų moterų ir 
dukterų. Nors dauguma 
merginų jau išbėgo į arti
miausią, labai didelį Gend- 
vilių kaimą. Prasideda ma
no ilgas pasikalbėjimas su 
tais vyrais.

Išsiaiškino, kad visą amu
niciją, kokią jie turėjo at
vežę ant vežimo, iškrovė 
ūkininko Vičino klojime, 
kur, apart amunicijos, apsi
stojo 11 dragūnų ir 11 ark
lių su jų vyresniuoju pus- 
karininku (staršy unter ofi- 
cer) ir kad ten eina girta
vimas ir dainos, nes Vičino 
kamaroje surado 5 kvortas 
monopolkos. Aš labai pro
testavau prieš deginimą vi
so kaimo. Bet jie argumen
tavo, kad vis tik tiek jie pa
lieka ubagais. Q, sako, kai 
uždegsime šiaudais dengtą 
kaimą, gal paspėsime išva
ryti nors gyvulius: karves, 
avis ir kiaules, kolei dar ne- 
papiautos ir arklius — tai- 
visgi nebūsime galutini 
“ubagai.” Aš labai prašiau 
jų, kad jie pagalvotų gerai 
ir prisiųstų man Petrą 
Čiurlį tolimesniam apkal
bėjimui.

Apie 8 vai. vakaro pribu
vo Čiurlis su dar 4 vyrais 
ir sako- šią naktį, kolei jie 
visi girti, o paskiau bus 
vėlu. Tarėmės, argumenta
vome daugiau valandos lai
ko ir buvo nutarta, kad rei
kia uždegti tik Vičino klo
jimą, kur yra visa amuni
cija, visi patronai ir kitkas, 
o kai jie paliks be amunici
jos, tai jie paliks begink
liais .•— tik su šautuvais be 
patronų ir jų, kaip dragū
nų, šautuvai be štikų, tai 
paliks paprasti basliai ir jei 
prisieis su jais grumtis, tai 
mūsų tvorose yra daugiau 
negu 115 baslių ir vyrų 
daugiau... Padaryta — nu
tarta. Vyrai išėjo. Aš pali
kau raštinėje. Kur tu čia 
miegosi?!! Laukiu, svajoju 
ir drebu už pasekmes... 
Kas bus su to kaimo gerais 
žmonėmis, jų vaikučiais...

Sėdžiu prie lango ir žiū
riu į tą 1 viorsto protarpį 
tarp Itkonių kaimo ir mano 
raštinės. Mėnulis nešvie
čia... Tamsu ir visuomet 
baltas vieškelis tarp Itko- 
nių ir Virbališkio atrodo 
tamsiai rudas. Jau 10 va
landa. Mano akys ant vieš

kelio į Itkonių pusę. Rūkau 
patamsėję beveik be per
traukos. Nueinu pažiūrėti 
paštavų - arklių. Jų prižiū
rėtojas miega kaime. Už
maunu vienam iš geriausių 
kamanas, kad nebūtų su- 
gaiščio, kai pamatysiu gais
rą. Ir vėlei sėdžiu prie lan
go — žiūriu į tą vieškelį ir 
rūkau, rūkau. Ir jau 12 vai. 
nakties išmušė valsčiaus 
laikrodis. Nerimastis... O 
gal jie jau su viršininku 
susitaikė? Gal jie nepoilgo 
išsikraustys... Ir tokiomis 
svajonėmis apimtas dar gal
voju. O, Perkūne, gal paga
vo padegėjus?... Baisu.. ? 
Taip galvojant sudėjau ant 
stalo skersai rankas ir ant 
jų padėjau galvą ir visokios 
mintys ėjo per mano sme
genis ... Staiga išgirstu 
“trevogą”/ Muša į pakabin
tą lentą ’Virbališkio kaimo 
“karaulščikai”, kurie turė
jo pareigą kas naktį po ka- 
leinai duoti 2 vyru budėto
ju, kad apsaugoti tą dįdelį 
viorsto ilgumo1 kaimą nuo 
vagių ir gaisrų. Pašokau ir 
žiūriu. Jau net visas Virba
liškio kaimas apšviestas — 
šiaudais dengtas milžiniš
kas Vičino klojimas liepsno
ja... mesdamas ugnį ir ža
rijas į padangę... Aš tuo
jau ant arklio ir už keleto 
minučių jau tenai. Riksmas, 
kliksmas ir sumišimas tarp 
žmonių ir kareivių. Gaisras 
labiau liepsnoja ir praside
da begalinis šaudymas: tra
ta, tra-ta... ir bum. Mat, 
užsidegė skrynios su 10,- 
ObO patronų. Žmonės pra
dėjo rėkti ir bėgti. Perba
lęs ir nežinąs ką daryti, vy
riausias karininkas pradė
jo šaukti, kad žmonės ne
bėgtų, o gesintų gaisrą ir 
apsaugotų artimiausius pa
status nuo gaisro, ’ nes pa
tronai, pagal jo sakymą, 
kulkų neneša toliau ' 10 
žingsnių, jei patronai ne
įdėti į šautuvą, o jis tikras, 
kad nei vienas šautuvas ne
turįs patronų.

Aš pasistengiau nepasiro
dyti labai viešai ir tik pa
sikalbėjau su keliais ūki
ninkais, ^su čiurliu pirme
nybėj, ir prisakiau jiems, 
kad tyrinėtojam sakytų, jog 
kareiviai ir oficieriai buvo 
girti ir išplėšė jų svirnus ir 
kamaras ir, radę ten dar 
daugiau degtinės, dar la
biau pasigėrė ir, svarbiau
sia, kad sakytų, jog gaisras 
pradėjo veržtis iš vidaus, o 
ne iš lauko, nuo stogo. Vė
jo nebuvo. Šaltoka gruo
džio 13, 1905 m. naktis ir 
sniego nebuvo.

Gaisras nepersimetė ant 
kitų trobesių ir pradėjo ma
žėti. Pasekmės: Sudegė gir-

tas vyresnysis puskarinin- 
kas ir 11 arklių ir gerokai 
apdegė du liuosnoriai ka
reiviai, kurie tuojau buvo 
išvežti į Kupiškį. Gaisras 
jau ėjo prie pabaigos. ŠaurĮ 
dymaS nutilo. Vyrai su il
gais kriukiais traukia de
gančius rąstus. Aš užsėdau 
ant arklio ir povaliai parjo
jau į raštinę. Negalėjau už
migti iki buvo laikas atida
ryti raštinę — vis galvojau, 
kokios bus to gaisro pasek
mės, ypač kad mirtinai su
degė vyresnis puskarinin- 
kas. Bet mano pareigos da
bar yra oficialiai važiuoti ir 
apžiūrėti tą gaisrą, nes vi
si kaimų pastatai apdrausti 
per valsčių ir apdraudos 
nuostolius išmoka “Guberm 

I škoje Prisutstvije” per vals' 
čių ir apdrauda mokama 
valsčiui, o uinigai pasiun
čiami tenai/ Tad pareigos 
valsčiaus “staršinos” ir raš
tininko apskaičiuoti nuosto
lius, o sxarbiausia, tai su
žinoti “pričinią,” nuo ko 
užsidegė. Ir jei yra “podoz- 
renie” — nuožiūra, kad bm 
vo tikslus padegimas ar gir
to pasielgimas, tai pravesti 
smulkmenišką tyrinėjimą ir

jei kas yra nužiūrimas, tuo
jau pranešti policijai. Pa
siremiant tuo įstatymu, aš 
ir sugalvojau surasti tikrą 
kaltininką.

“Samovaras” verda ir aš 
geriu jau 4-tą stiklą arba
tos ir pasiunčiau arklius iš 
čia apie už 3 viorstų į Lauk- 
miniškių kaimą, kur gyvena 
mūsų valsčiaus “staršina” 
Marcinkus. Atvažiuoja 
staršina. Jis jau žino, kad 
reikia važiuoti ir kad gaiš' 
ras buvo. Susirengiame. Aš 
pasiėmiau reikalingas blan
kas, susidėjau į portfelį ir 
pilną portfelį prikimšau 
reikalingų *r rereikalingų 
knygų — “zokonų,” kad 
“vožniau” atrodytų. Starši- 
na jau iš anksto; kaip ro
žančių užsimauna per gal
vą savo stono medalį. Aš 
pasakau paštoriui, kad pri
rištų dar vieną skambalą, 
kad visi girdėtų: “vyriau
sybė atvažiuoja.” Na, ir 
griausmingai, su 2 skamba
lais, įvažiuojame į Itkonių 
kaimą ir sustojame prie Vi
čino kiemo. Išlipome ir ei
name labai “vožniai” — pa
sipūtę prie gaisro vietos.

(Bus daugiau)

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ.

RONKONKOMA
8634

Steven Augustine & Frank Sanko 
l SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrcen 4-9612

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

' pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
j krautuvės ir Į pavienius namus; taipgi siunčiame 

. ir į kitus miestus.
Sav.^ V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergrcen 4-8802

#***
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V

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. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Living Room Cushions
> Refilled With New Springs

į Sofa Apačios Perbūdavo j imas
' Už $12.00

‘ šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

4 DUsl.—^Laisyė (Liberty^ Lith. Daily)-r Sėst., Vasario 14, 1948



pa-

PCA

8

■4*

...

patys: 
garbes

yra
pra-

C6fn- 
us to

Tie 
invite

WHOLESALE AN D^ RETAIL 
Beer, Wine, Liquor
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The first meet- 
Committee will be 
to this conference 
our organization

Fehoboth, DeL — Susmu
kus Charles Cullen tiltui, 
nuskendo 3 žmones; o kiti 
6 “be žinios dingo.”

the Alcoholic Bcvciwje Control 
254 Sutter Avciniė. Borouvh of 
County of_Kinjrtf. to bfc consumed 
premises. ~

HfoLEN MOLLiN

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
' ' Valgykite Pietus pas

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

LOS ANGELES, CAL
IŠ G. I. Moksleivių Gyvenimo

Pasibaigus karui daugelis 
jaunuolių manė, kad dabai’ 
bus geresnė proga baigti 
mokslų ir pasiekti užbrėžta 
tikslą, kurį sutrukdė karas.

Jiems buvo kalbėta, kad 
parėjus iš karo tarnystės bus 
duoti palengvinimai, pirme
nybė, visur—kaip darbe, taip 
ir moksle, nes juk taip dera 
demokratijos gynėjams. Taip 
jiems buvo žadėta, kuomet 
ėjo kariauti, gyvastį aukoti.

Bet jeigu mes pažiūrėtume 
dabar, ką jie gauna už tai, 
kaip atlyginama, kaip aprūpin
ti, kiek atydos yra kreipiama 
į jų reikalus bei gyvenimą, 
tai surastume • sloginantį 
veikslą. Jų tūkstančiai 
grįžo, žuvo karo fronte, 
jų grįžo su koneveikti,

pa- 
ne- 
kiti 
s u 

pažeista sveikata ant visados. 
Sveiki ir mažiau pažeista svei
kata stoja atgal tęsti mokslą. 
Valdžia jiems , apmoka už 
mokslų ir duoda $65 į mėne
sį pragyvenimui. čia turiu 
mintyje jaunuolius Los Ange
les University of California.

Su tos mokyklos mokiniais 
man tenka susidurti kiekvienų 
dieną.. Tėmijant jų pasiryži
mą, jų finansinį stovį ir kitus 
sunkumus, besisiekiant profe
sijos, susidaro skurdus 
veikslas.

Universitete studentų 
22,000. Mokslo valandos 
sideda nuo 7 vai. ryto ir bai
giasi 11 vai. vakare.- Kaip 
kurie skyriai būna atdari šeš
tadieniais ir sekmadieniais, 
nes perdaug mękinių, negali 
sutalpinti. Yra čia jų iš visos 
šalies valstijų, net ir iš ryti
nių valstijų; sako, visur mo
kyklos esą perpildytos.

Jų gyvenimas skurdus, 
mokslas sunkus, daug reika
laująs pasišventimo, kreditai

turi būti aukšti, nepadarysi 
gerai, gali prašalinti. Tenka 
mažių miegot, daug mokintis.

Už kiek geresnį kambarį 
turi mokėti $1.00 į dieną, tai 
iš $65 lieka $35: maištui, 
skalbyklai, drabužiams, ci- 
garetams, teatrui. Su tiek pi
nigų jis jokiu būdu negali su
minėtų reikalų padengti. Ku
rie gauna paramos iš namų, 
tiems lengviau, bet negau
nantieji iš niekur paramos tu
ri badauti ir tamsiam, duš- 
niam kambaryj gyventi.

Jų politinis supratimas že
mas ir margas. Vieni* dėl pa
brangus, kad negali galo su 
galu sudurti, mano, kad Eu
ropa kalta, nes ten viskas iš
vežama ; kiti, kad Sovietui Są
junga karo nori; treti bijo 
savo nuomonę išreikšti, kad 
nebūtų* palaikyti neištikimais 
ir prašalinti iš mokyklos — 
raudonbaubių bijo. Sako: Pa
sakysi kokį žodį, išsižiosi ne 
vietoj, tai būsi komunistas, 
agitatorius ar kas kitas. Bet 
yra drąsių, nors jų mažai, 
kurie kritikuoja aukščiau su
minėtų klaidingą mintį, paim
tą iš kapitalistų spaudos. Pa
starieji nurodo, kad reikalin
ga trečia partija; kad demo
kratai ir ropublikonai yra kal
ti už šiandieninę padėtį: aukš
tas kainas, stoką butų ir da
bartinį GI sunkų gyvenimą; 
kad tos dvi senos partijos ve
da šalį link fašizmo, ęia nu
sileidimu nieko nepadarysi, 
tylėjimu taip pat nieko ne
atsieksi, o tik padėtį pablo
ginsi. Reikia kovoti ir mestis 
budavoti trečią partiją ir dirb
tu dėl . Henry A. Wallace iš
rinkimo į J. V. prezidentus.

Aišku, kad pirmųjų sunkus 
gyvenimas, sumanesniems pa
dedant, pagelbės ir jiems su
prasti visų blogumu ir neda- 
teklių priežastis ir kas reikia 
daryti jų prąšalinimui. F. S.

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 6tfc.
Iš 5-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

.4l A. — - ----- — --

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite x ’
SHoreroad 8-9330 

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietų ar vainikų, 
ko jūs. reikalausite.

Specialistai Prilaikymui < 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul įGustas Funeral Home
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRAfiORlUS
Telefonuokite dienų ar naktį

EVergreen 7-4774
, ' □►•O

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama Šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Amerikos Pažangiųjų Organizacijų 
PCA Veikla Massachusetts Valstijoje

Hehry A. Wallace’o pakvieti
mas F. B. Kubiliui. Massa-- 
chūsetts valstijos PCA konfe- 
rfencijos delegatai vienbalsiai 
išrenka B. F. Kubilių atstovau
ti Massachusetts Valstiją na- 
cionaliatne PCA vykdomajame 

komitete.
Sekančio turinio laišką ga

vo B. F. Kubilius:
January 31, 1948. 

“Dear Mr. Kubilius:
Mrs. Wallace has designated 

the officers of a National 
Wallace for President 
mittee and has asked 
assist in its formation, 
has requested me to
you to become a member of 
tl;e Committee. I know that 
it is unnecessary to empha
size the importance of the 
work we are undertaking. We 
feel that your participation 
will help to inspire its success.

It is planned that the Com
mittee will convene a national 
conference in April. It will be 
purpose of this conference to 
mobilize all the Wallace for
ces in support of his candi
dacy. The conference will al
so give consideration to the 
organization of a national po
litical party to carry’ the 
Wallace standard in the 1948 
campaign, 
ing of the 
held prior 
to perfect
and map out further activi
ties.

Will you please answer at 
an early date, telling us that 
you will join us under Henry 
Wallace’s leadership in mak
ing the good fight for peace 
and abundance ?

Sincerely yours, 
ELMER A. BENSON, 

Chairman.
C. B. BALDWIN,
Campaign Manager.” 

(Jų rankų parašai) 
National
Wallace for President 
Committee,.
Hotel McAlpin,

B. F. Kubilius i virš minė
tą laišką atsakė sekančiai: 
“Gentlėmęn :

I am honored to receive Mr. 
Henry A. Wallace’s personal 
invitation to serve on the Na
tional Wallace for President 
Committee. Will you kindly 
convey to him my momentous 
decision • of acceptance to 
serve on the national commit
tee to make the good fight 
for peace and abundance? 
F u r t h e r m or e, let it be 
known to you all that my 
friends and I Will give our 
moral and financial support 
to carry the Wallace standard 
in the 1948 successful cam
paign.

Very sincerely yours,
Benjamin F. Kubilius.”

MASSACHUSETTS PCA 
KONFERENCIJA

Sekmadienį, vasario (Feb.) 
d., š. m., Bradford Hotelyj,

Boston, Mass., PCA delegatu 
stivažiavime buvo, daug svar
bių nutarimų, kurie palies 
Mass, valstijos politikų. Į šį su
važiavimų atkreipė domę visi 
Bostono angliški laikraščiai, ir 
plačiai aprašė visus tarimus, 
liečiančius trečiųjų partijų. 
Pirmų kartų, kad Bostono laik
raščiai tiek daug davė aprašy
mų ir nebuvo į>tlta pamazgų 
ant trečiosios partijos bei PCA, 
nors tie komerciniai laikraščiai 
visko nepasakė, kas b\ivo nau
dingo nutarta.

Svarbiausi nutarimai įėjo į 
galę per balsavimus: 400 dele
gatų svarstė ■ ir nutarė, kad 
MarshrillO planas' būtų atšauk
tas kaip kenksmingas taikai 
dėl Europos ir viskas būtų pa
vestų apsvarstytnui Jungtinių 
Tautų Sąjungai, jei būtų rei
kalas remti nuvargusias šalis; 
nutarta, ka'd mažiausiai darbo 
žmogus gautų į valandų vienų 
dolerį per visas Jungtines Vals
tijas; nutarta sušaldyti kilimų 

bei kainų ir grąžinti at-

Chester, Pa.

gal aukštas kainas ant visų iš- 
dirbysčių; nutarta, kad Truina- 
no doktrina būtų atšaukta, ku
ri įžeidžia viso pasaulio tai
kų; nutarta, kad Neamerikinis 
Komitetas būtų prašalintas iš 
Amerikos gyvenimo, kaipo ne
geistinas ir žalingas.. civiliam 
įstatymam ir palaikymui lais
vės žodžio; nutarta, kad nebū
tų imama taksų $3,500 ir $500 
nuo kiekvieno vaiko, kurie yra 
vedę; nutarta, kad būtų mokė
ta $100 per mėnesį tiems, ku
rie sulaukė 60 metų amžiaus ir 
kad socialė apsauga būtų ski
riama visiems darbo žmonėms 
bile kur dirbantiems; nutarta, 
kad priverstinas bei universa
lis įstatymas nebūtų dėl milita- 
rės tarnybos, priešintis tam įs
tatymui kuodaugiausia, kad mi-. 
litarizmas nebūtų įvestas į J.V. 
gyvenimą ir buvo eilė kitų nu
tarimų, kurie paliečia Ameri
kos a'belną gyvenimą.

Tik grįžęs prof. F. O. Mat- 
thiesoh iš Čechoslovakijos, ku
ris dėstė paskaitas dėl Pragos 
Universiteto studentų per 1947 
metus, štai ką pasakė: “čeoho- 
slovakijoj yra laisvės žodis pil
kame "apsireiškime. Amerikos 
korespondentai didžiumoj ne
teisingas žinias leidžia apie če- 
choslovakiją ir kitas Balkanų 
tautas> turi būt iš tos priežas
tie^, kad tos tautos vykdo eko
nomines reformas ir taiso ‘gy
venimų visų piliečių, kad kiek
vienas gyventų po sociale ap- 
drauda.” Jis pastebėjo klausy
tojams: “Niekur nepastebėjau, 
kad Sovietų’* Sąjunga kur nors 
kištųsi, į Balkanų tautas. Kad 
komunizmas yra vykdomas tose 
šalyse, nėra smerktinas įvykis, 
nes pats gyvenimas to reika
lauja.”

Buvo ir kitų žymių kalbėto
jų,' ypatingai labai gerai kal
bėjo Harvardo Univ. profeso
rius H. H. Jonės, kuris pasakė 
daug teisingų išsitarimų: “Kas 
užgauna mus visus daugiausia, 
tai ne Rusija, bet pati baimė 
mūsų pačių dėl nieko,” ir pri
dūrė: “geram krikščioniui nė
ra vietos bažnyčioj, nes neku
rtos krikščioniškos bažnyčios 
paliovė krikščionybę skelbę.”

MASSACHUSETTS 
KOMITETAS

Pasiliko beyeik tie 
Prof. II. Chapley —
pirmininkas; Angus Cameron 
—pirmininkas; Ruth Emery.— 
sekretorius; Morris Goodman 
iždininkas, ir yra parink
tas platus komitetas dėl vi
sokių komisijų ir trečiosios 
partijos vykdymo. Taipgi buvo 
renkami nariai dėl nacionališ- 
kos P.C.A. valdybos, kurie tu
rės darbuotis pačiame P. C. A. 
Centre: Leon Mohill, Kenneth 
J. P. Hughes, Benjamin F. Ku
bilius, John Ciardi, Frank 
O’Connor, J. Pickman ir Walter 
O’Brien.

Reikia pažymėti, kad Mass, 
lietuviai ir turėjo savo delega
ciją trečiosios partijos sųskri- 
dyj: A. Dambrauskas, K. Be- 
nulis, Jonas Grybas, Anna Ša
pokas, J. Baronas ir kiti lietu
viai iš Lowell, Mass.., Hudson, 
ir kitų miestelių. Gaila yra,- kad 
kitų vardų nesužinojau, kurie 
balsavo ir aukavo savo pinigus 
ir laiko dėl trečiosios partijos.

Mass. Valstijos Reporteris.

NOTICE is hereby jflven Chut License No. 
GB 22671 hAs been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of

Law At 
Brooklyn', 
OFF the

I
NOTK4E j» hereby given that Licence No. 
RL 1221 has been issued to the lindėėstgncd 
to sėli beer, wine and JiqUor At retail Un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage
Control Law nt 434 Humboldt ?t., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be coh- 
sUmed ON tho premises.

MATTHEW & MICHAEL BOCC1O

NOTICE Is hereby given that License No.
EB 2151 has been issued to the undertdgwed 
to soil brier nt retail under Section 107 Of 
the AlcOhOllfc Beverage Control Law at 
770-1—18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings. Io be consumed On the 
preiuisėa.1 Š0F41? BįĮCKUR

Tiktai Saliamonas galėtų iš
rišti problemą, su kuria susi
duria Chester Housing Autho
rity. Nuo laiko, kada Authori
ty atidarė nuosavus randavo j i- 
mo ofisus taip vadinamuose 
William Penn Homes, sausio 1 
d. ofisas gavo 100 netikėtinų 
(emergency) aplikacijų, sudė
jus į krūvą pirmiaus gautas ap
likacijas sudaro 258 šeimynas, ’ 
kuriom desperatiškai reikalingi 
namai. Bet tų namų nėra. Per
eitą sausio mėn. 8 šeimynos iš
sikraustė iš Housing Projects, 
kuris sudaro 1150 gyvenamų 
vienučių, tai buvo aukšta skait
linė išsikraustymų, nes papras
tai išsikrausto po 3 ar 4 šeimy
nas į mėnesį.

Problema susidaro ne iš 
skaitlinių, bet iš to, kad šeimy
nos atsidūrė apgailėtinam pa
dėjime. į Dauguma aplikantų 
susideda iš tokių šeimynų, ku
rios gavo įsakymus (notes), 
kad išsikraustytų, pareiškė 
George S. Mitchell, Authority 
sekretorius.

Štai tipiška šeimyna, paimta 
Jš rendavojimo rekordų' pri
puolamai per Mrs. Elizabeth 
McKinney, to ofiso viršininkę. 
Veteranas, dalyvavęs Azijos 
fronte, visiškai sužalotas, su 
šeimyna, susidedančia iš 6 — 
jo paties, moteries ir 4 vaiku
čių, — dabartiniu laiku turi 
mokėti $50 rendos už kamba
rius. Jo įeigos — mažas čekis 
į mėnesį, kurį jis gauna iš Ve
teranų Administracijos už jo 
visišką sužalojimą karo fronte. 
Jis yra finansinėje “skylėje.” 
Jis\ turėtų gauti pirmenybę- 
Chester Housing Authority na
muose. Bet tuščių riamų nėra. 
Jei rastųsi tuščių namų, jis mo
kėtų rendą, tokią, kad jam ir 
jo šeimynai būtų galima pra
gyventi iš jo pajamų. Mat, 
Chester Housing Authority nu
stato rendas pagal šeimos įp
laukas.

Atsirastų daugiau namų, jei 
šeimos su didesnėm įplaukom 
išsikraustytų, o tokių šeimų 
randasi 500 Ch. H. A. namuo
se.

Pagal taip vadinamą Public 
Law 412, Kongreso išleistą, 
šeimos su aukštesnėm pajamom 
turėtų išsikraustyti liuosnoriai 
ar būtų iškraustomi prievarta, 
nes tie narnai priklauso žmo
nėms su mažomis įplaukomis. 
Bet Kongresas taip nusmailino 
tą įstatymą, kad prievarta iš
kraustyti negalima. Kongres- 
manai mano, kad iškraustymas 
šeimų su aukštomis pajamomis 
neišriš namų stokos klausimo, 
nes pigesnių naynų vistiek nėra. 
Dabar mūsų įstatymdariai 
svarsto ar palikti įstatymą 
taip kaip yra, ar pravesti tokį 
įstatymą, kuris suteiktų galę 
Housing Authority prievarta 
iškraustyti tuos, kurių pajamos 
yra aukštesnės, kaip įstatymas 
leidžia. Authority daugiausia 
turi keblumo, tai įtikinimais 
šeimų su aukštomis pajamomis, 
kad jie neturi teisės renduoti 
H. A. įtomus.

Pagal įstatymą, teisėtumą 
renduoti tuos namus sprendžia 
įvairūs punktai, kurie Alko, jog 
šeiniai susidedant iš 2 ypatų, 
jų įplaukos turi būt $1800 dau
giausia. 'šeimos, susidedančios 
iš 5 ar daugiau narių, įplaukos 
gali siekti iki $2,250.

* Tąrnavę kariuomenėje ar jų 
šeimos turi pirmenybę, jei jie 
gyvena Chesteryje. Po jų seka 
šeimos su mažoras pajamomis. 
Chester Housing Authority ren
dos yra pigesnės tik 20% už pi
giausias komercinių namų ren
das, nes kitkip Dėdė Samas, 
darytų kompeticiją su priva
čiais renduotojais. To Dėdė Sa
mas niekad nenori daryti.

' Apiplėšimai
Nežinomi vagys įsilaužė į 3 

namus. Mr. dr Mrs. Frank M. 
Doorley, sugrįžę namo, 112

PARDAVIMAI
Parsiduoda' “Photo” Studija už 

Ubai prieinamą kąiną, Wilkes-Bar
re, Pa. Studija randasi viduje mies
to, ant Public Square, renda ne
brangi. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės tuojau į Valinčiaus Stu
dijų, 9 WilliUm St., Pittston, Pa.

(37-42)

Warior Road, nerado $750 
vertės brangmenų, Mr. ir. Mrs. 
Edward P. Buranovski, 265 
Barbery Lane, sugrįžę po 2 vai. 
rado' ^pavogta $50 pinigų, kar- 
petą ir radio vertės $450. • •

Mr. & Mrs. George Weeks, 
sugrįžę rado, kad namuose bu
vo įsilaužta ir pavogta daiktų.

6 d. vasario Chesteryje ir 
Marcus Hook buvo girdėtis 
smarkus trenksmas, vėliaus pa
sirodė, kad armijos inžinieriai 
dinamitą, vartojo,'kad paliuo- 
savus 98 tonų baržą, kuri bu
vo įšalus upėje ties Salem, 
N. J. Rptrs.

HELP WANTEb—FfcMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERROW OPERATORES 
KALNIERIŲ DARYTOJOS, PROSYTOJOS, 

SIUVĖJOS prie Polo Marškinių.
Nuolatinis Darbas. Gera AI»a
CULVER SPORTSWEAR

1201 McDonald avė., Brooklyn
CLOVERDALE -8-3514 ..............

(«8)
- - - —m—

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Worcester, Mass.
Vasario mėn. 1 d. Worces- 

terio Aido Choras po repetici
jos išgirdo iš valdybos links
mą naujieną, .jog surengiami 
linksmi šokiai, “Valentine 
Dance.” šokiams gros smagus 
linksmas orkestras, vedamas 
John Dermallis, .minimi šokiai 
bus ypatingai linksmi tuom, 
jog šokius manoma pravesti 
su visokiais lietuviškais šokių 
ratelių išvedžiojimais. Šokių 
mėgėjai 
prašomi 
mėn. 14 
Endicott

VYRAI
Prie Medžio Darbų

Rėmų ir durų dirbtuvėje 
MOULDER MAN. PRIE STALŲ DAILYDžS, 

SHAPER MAN. Turi būt patyru. 
FAIRLAWN TRIM & LUMBER CORP. 

4-21 BANTA PLACE, FAIRLAWN, N. J.
FAIRLAWN 6-1080

(#9) 
---- ---- --------------1..................

1’ILNAS MASINISTAS '
Patyręs 

Prie Lathe, Stalo ir Rankų Darbo 
G. & H.

MACHINE WORKS, Inc. 
573 Johnson Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
EVcrgrden 7-0489 ‘ '

(»»>

SB

ir visi kiti maloniai 
atsilankyti, vasario 

d., 8 vai. vakare, 29 
St., lietuvių salėje.

TeL TRObridge 6830

DR. JOHN REPSHIS 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis Ir Šventadieniais: 
nuo 10 Iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kaap. Inman flt, arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.
a. pjiR a, ,1 TMftTaML

Dar daugiau, seniai girdėta 
ir matyta, neseniai .atvykusi iš 
Italijos Konstancija Menke- 
liųnaitė dainuos vasario 22 d. 
rengiamame koncerte. Jau se
niai, prieš keliolika metų, ši 
dainininkė buvo girdimą Įdai
nuojant Amerikoje mūsų sa
lėse, gi dabar vėl turėsime 
progos išgirsti jos dainavimą. 
Taigi prašome visus — senus 
ir jaunus ir mažus—nepraleis
ti Šios 'progds išgirsti seniai 
girdėtą ir matytą mūsų žymią 
dainininkę.

Po jos pasirodymo dainose, 
padainuos vietos choras, vado
vaujamas Normos Čeponytės 
ir akompanistės Elenos Kižy- 
tės, kelias naujai išmoktas 
liaudies daineles.

Koncertas įvyks lietuvių sa
lėj,, 29 Endicott St., 2:30 po 
pietų.

štai jau seniai būta. Moko
masi ir rengiamasi suvaidint 
komediją “Kas mūsų mamei 
pasidarė.” Veikalas juokin
gas, vaizduojąs įvykius ameri
kiečių šeimos gyvenime.

Maloniai prašome visus at
silankyti pažiūrėti, ką mes iš
moksime, ir tuo . pačiu laiku 
linksmai praleisite vakarą, už
miršdami savo visus 
venimo rūpesčius ir

Vaidinimas įvyks 
hesio 44 d., lietuvių 
Endicott St.

Už rengėjus,
SAMANA

kitus gy- 
interesus. 
kovo mė- 
salėj, 29

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
TęĮ._ Virginja 7-4499_

BAR &GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

J. J. Kaškiaučius, M. D.s
ž 580 Summer Avenue,
2 Newark 4, N. J. , S
S HUmboldt 2-7964 g

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiSkal 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-6172
Z

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne , ■

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

' .........■■,i"1' " 1 ■*’-• ■

5 pusl.-rLąisvė (Liberty, bith. Daily)—Ssšt., Vatarįc 14, 1948 '#.4 

fl



New¥>rto^^ĖžgfeZlnl(H
Dar Diskelį Kepėjai Laimėjo ALDLD 1-mos Kuopos Iš ALDLD 1-mos Kp. 
Nukrito Kainos ' Penktą Dienų Streiką Pramoga Neįvyks Narių Mitingo

Praėjusį penktadienį New 
Yorko valgomųjų daiktų krau
tuvėse kainos dar biskelį nu
krito ant mėsos ir tūlų kitų 
produktų.

Pirmiausiai jos pradėjo 
“kristi” t. v. čain-štoriuose, 
kurių šiandien Amerikoje yra 
pilna; jų daug ir New Yorke.

Tuomet ir smulkieji, priva
tūs biznieriai buvo priversti 
tūliems produktams kainas 
numušdinėti. Pastariesiems 
buvo skaudu ,tai padaryti, ka
dangi jie buvo priversti dides
niųjų. Ne vienas smulkus 
biznierius — valgomųjų daik
tu krautuvės savininkas — bu
vo priverstas numušti kainas 
su nuostoliais sau.

Majoras Šaukiasi 
Daugiau Pagalbos

Miesto majoras O’Dwyeris 
nesiliauna neklabinęs “aukš
tesnių įstaigų” durų, kad ga
vus miestui reikiamos pagal
bos.

Jis reikalauja iš laivyno ar
ba karo departmento alie
jaus kurui, kurio taip stokuo- 
ja New Yorko mieste.

Majoras sako: Aš žinau, jog 
laivyno ir karo departmental 
aliejinio kuro turi ir jie gali 
mums duoti, tai kodėl neduo
da?

New Yorko mieste padėtis 
dėl stokos kuro dar vis kritiš
ka.

FILMOS -
Embassy Newsreel Teatruose

Šią savaitę Embassy News
reel teatruose (New Yorke), 
be kitų žinių. bin rodoma In
dijos šventojoCandhi laidotu
vių procesija. Kaip žinia, 
Gandhi buvo nužudytas tūlo 
induso pakvaišę!.o.

Rodoma žiemines olympiki- 
ftės rungtynės Šveicarijoje 
(sniege, kalnuose); arabų 
bomba eksplioduoia vieninte
lį anglų kalboje laikraštį Pa
lestinoje; iš čechcslovakijos 
žinia apie cigaretų šmugle- 
rius; iš Lenkijos — to krašto 
jaunuoliai klauso kalbų, sako
mų graikų partizanu ir chinie- 
čių liaudies reikalu gynėjų; 
taipgi žiųios iš Amerikos gyve
nimo.
' Visa tai maąš filminėse 
kronikose tie kurie šią savaitę 
Embassy News teatruose at
silankys.

★ ★ ★ |
Niūjorkiškiame Paramount’* 

—trečią savaR? rodoma įdomi 
filmą “I Wa’< Alone.” Grie
žia Jerry Wald’o orkestras; 
taipgi Helen Forrest, Dick
Węsson, tarpe Mack & Des
mond.
I IH-—■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ M—M——M—l—W—

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! i
II Gandhi’o laidotuvių apeigų judžiail! Milionas liūdinčių žmonių sugužėjo i New ?

Delhi jmtvea. kuomet Indijo. dvasinio tėvo Kūnas buvo nešamas iš žmogžudystės
I vietos! Šveicarija: UŽaibaiuia žieminė Olyn.iada. Amerikonai laimi kelias sportu ■ 

.varžytines! Palestina: Arabu bomba susprogdini, anglišką žydu laikraštį. Siaurinė į 
•ii Afrika: J. V. perveda Fr-incljai pat'robtq naiklntuva. Ccchoslovakijos valdžia užklum- i 

pa clKaretų šmuaeininkus. Francija: Dėl pintai pakeitimo žmonės puolasi j bankus. Į 
1 ' Taipgi filmos iš Vokietijos, Švedijos ir Lenkijos. Ir dar i

, ' “SWITZERLAND TODAY" į
■ EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 St. Į 
I i «_■       —«      —<4<

Begaliniai smagus ir juokingiausias veikalas!!!
“WHERE THERE’S LIFE” 

žvaigždžiuoja
BOB HOPE * SIGNE HASSO * WILLIAM BENDIX

Ir Dar!! Filmą, kurią New Yorko Judžių Kritikai parinko kaip 
2-rą geriausią užsieniniame skyriuje!!

> “PANIC”
Vaidina įspūdingoji ‘CARMEN’ žvaigždė VIVIANE ROMANCE 

Sujaudinanti, aukštos rūšies ir subrendusią drama.

BROOKLYN PARAMOUNT Flatbush ir De Kalb Avės.

Apie 5.000 £Jew Yorko 
duonkepių buvo išėję strei- 
kan ir streikavo per penkias 
dienas, reikalaudami pakelti 
jiems algits.

Praėjusį ketvirtadienį buvo 
pasiektas susitarimas, pagal 
kurį kepėjai turės grįžti dar
ban ir gaus pakėlimą ’algų 50 
centų dienai.

Duonkepiai priklauso ADF.

Columbia Universiteto 
Studentai Kovoja

Po to, kai buvo paskelbta, 
jog Columbia universiteto va
dovybė pakelia kainas už 
mokslą ir už bendrabučius, tai 
tarpe studentų prasidėjo 
bruzdėjimas. Jie kovoja prieš 
tokį vadovybės žygį, kadangi 
žino, jog daug jų bus palies
ta jau ir taip ištuštinti ki
šenini.

Turtingiems tai nieko ne
reiškia, bet darbo žmonių, vai
kams šis universiteto vadovy
bės žygis—didžiulis smūgis.

Bus Pastatyta Nauja Mokykla

New Yorko miesto universi
teto vadovybė nusitarė pasta
tyti naują advokatams moky
tis mokyklą, kuri lėšuos apie. 
$3,000,000?

Mokykla bus pastatyta prie 
Washington skvero New Yor
ke. •

TEATRAI
Brooklyno Paramount’.? — 

teberodoma “Where There’s 
Life” (su Bob Hope), taipgi 
“Panic.” Pastaroji filmą »m- 
ta„ iš Paryžiaus gyvenimo ir 
skaitoma vi ma iš geriausiųjų.

“You Never Can Tell”—to
kiu pavadinimu Bernard Shaw 
yra parašęs veikalą, kuris su 
koVo 16 d. bus pradėtas vai 
dinti Martin Beck Teatre, New 
Yorke.

Stanley teatre teberodoma 
senosios Rusijos operetė “The 
Lucky Bridę.”

Mayfair teatre tebesitęsia 
rodymas žymios anti-semitinės 
filmos—“Gentlemen’s Agree
ment.”

Roxy teatre tebevyksta ro
dymas “You Were Meant for 
Me.”

Cinema Dante teatre (6th 
Ave. ir 39th St.. New Yorke) 
rodoma .labai įdomi filmą 
“Maternal Melodies”; tai vei
kalas, vaizduojąs, gyvenimą
Mozarto, Vieno žymiausių pa
saulio kompozitorių.

Aną dieną Laisvėje buvo 
rašyta, kad šį sekmadienį, va
sario 15 d., įvyks ALDLD 1- 
mos kuopos pramoga, kurioje 
bus rodomi judomicji paveiks
lai ir kitkas.

Tačiau praėjusį ketvirtadie
nį įvykęs minėtos kuopos na
rių mitingas šią pramogą at
šaukė. Taigi ii neįvyks.

Ievutė Paulėkiūtė Pa
tapo Rockefeller’iene

Kadaise gyveno Chicagoje 
Ievutė Paulėkiūtė. Ji buvo 
graži; ji buvo pripažinta 1933 
melais Chicago? Pasaulinėje 
Parodoje “Lietuviu Dienos” 
gražuolė.

Visa tai turėjo nemažos 
reikšmės Ievutei. Paskui Ievu
tė gavo rolę išgarsėjusiame 
veikale “Tobacco Road” ir iš
vien su visa trupe gastroliavo 
pc visą kraštą; dar vėliau .Ie
vutė ištekėjo už tūlo Bostono 
Sears’o.

žinoma, nuo Chieagos laikų 
I Ievutė Paulėkiūtė turėjo viso- 
i kių pasivadinimų : retas kas 
j žinojo, lead ši mo^g’mi ar po- 
! i;ia pareina iš lietuviškų tėvų.

Ilgai Ievutė gyveno New 
Yorke; faktinai ji skaitosi 
newyorkiete ir šiandien. Bet 
ji jau ne Ievutė Paulėkiūtė, ne 
Mrs. Barbara Sea’s, o Mrs. 
Winthrop Rockefeller.

Sutuoktuvės įvyko praėjusį 
penktadienį, Palm Beach, Flo
ridoje. Winthrop Rockefeller 
yra žinomų kapitalistui šeimos 
narys. Jis yr«, apie 36 metų 
amžiaus, o ji—31-nerių.

Nušovė Banditą, 
Sužeidė Detektyvą

Praėjusį ketvirtadienį tūlas 
gražiai apsitaisęs vyras, apie 
33 metų amžiąus, užpuolė 
Trans-Canada ■ Airlines ofisą 
(16 E. 58th St., tuojau prie 
Fifth Ave.).

Jam, tiesa, pavyko pagrob
ti apie $150 ir pasprukti.

Tuojau pasisuko du detek
tyvai: pradėjo sprunkantį 
banditėlį vytis ir Šaudyti.

Vyresnysis detektyvas pa
leido šūvius. Vieruis šūvis pa
taikė vagišiui, o antras — de
tektyvo bičiuliui,— kitam de
tektyvui, tūlam Murdy. Ban
ditas buvo nušautas, o detek
tyvas tik pašautas už tai, kad 
jis nemokėjo, kaip “orijen- 
tuotis.”

Mary Dugan, 27 m. amž., 
gyvenusi 152-18—119th Avė., 
Baysley Park, L. L, mirę va
sario 12 d., Mary Immaculate 
ligoninėj, Jamaica, N. Y.4 Kū
nas pašarvotas grab. S. Aro- 
miskio koplyčioj, 423 Metro- 

1 politan’ Avė., Brooklyne. Lai
dotuvės įvyks, vasario 16 d., 
šv. Jono kapinėse. Velionė 
paliko nuliūdime vyrą Char
les, tėvus Mr. & Mrs. J. Pe
trauskus, scšlitę Helen ir ke
turis brolius: Joseph, Carl, 
Stephen ir Peter.

Laidotuvių pareigomis rū- 
< pinasi laidotuvių direktorius 

S. Aromiskis. >

Peter Overzotas, 83 metų 
amžiaus, gyvenęs 93-29—210 
PI., Belleaire, L. L, mirė va
sario 13 d. Kūnas pašarvotas 
namuose. Laidotuvės įvyks vas. 
16 d., Šv. Jono kapinėse. Ve
lionis paliko nuliūdime žmoną 
Ursula, keturis sūnus, tris duk
teris, JI anūkų ir tris proa- 
nūkus. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi laidotuvių direktorius 
F. W. šalinskas, 8402 Jamaica 
Ave., Woodhavene.

Praėjusį ketvirtadienį įvyko 
ALDLD 1-mosios kuopos narių 
mitingas. Pirmininkavo Vin
cas Čepulis. Kuopos organi
zatorius W. J. Tb.ompsonas 
pranešė, jog sekmadienį, va
sario 15 d., Laisves salėje tu 
šiama pramoga: filmų rody
mas, kalba, etc.

Visapusiai apsvarsčius, kuo
pa nutarė pramogos neturėti, 
kadangi ji nebuvo užtenkamai 
plačiai parekląmuota.

Visa tai atidėta kitam sy
kiui.

Nutarta rengti prakalbos.
Po to, kai buvo apsvarsty

ti smulkesnieji kuopos reika
lai, susirinkimas baigtas.

Tuomet Laisvės bazaro gas- 
pacl orius Pr. Buknys atsikreipė 
į. salėje esančiuosius, prašyda
mas, kad jie apsiimtų dirbti 
dienraščio bazare, kuris įvyks 
tik už savaitės laiko.

Apsiėmė visa eilė draugų ir 
draugių.

Mat, šiame susirinkime daly
vavo keletas ir iš kitų kuopų 
žmonių.

PARDAVIMAI
Parsiduoda šaldytuvas Crosley- 

Shelvador. Kaina $291.00. Parduoda 
už $275.00, tik antras mėnuo kai 
pirktas. Kreipkitės pas: Joną Gurk
lį, 399 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

(38-39)

Susirinkimas
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 17 d., 8,v. v. Šapolo-Vaigi- 
nio salėje, 147 Thames SL Prašome 
narių dalyvauti. Kurie dar neatsi
ėmė! knygos "Viduramžių Istorija," 
ateikite ir pasiimkite. Turime ir ki
tų svarbių dalykų aptarti. — P. Ba- 
barskas, sekr. : (38-39)
T į

i BROOKLYN A

į LABOR LYCEUM į 
Į DARBININKŲ įstaiga j 
? Salės , dėl Balių, Koncertų, Ban- ?
i kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 1 
I Puikus steičiuš su naujausiais _ | ‘ 
'į įtaisymais. |
| KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į 
T Kainos Prieinamos. į 
| 949-959 Willoughby Ave. | 
J Tel STagg 2-3842 J
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IAdam V. Walmus, D. D. S.
DAKTARAS-DENTISTAS

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį..

650—5th Ave., kamp. 19 St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER shop 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
\ 4

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSU •
Akountentas
111 Ainslie St., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-30^9

Kas Vakarą. Nuo 7 yal.
šeštadieniais, ir sekma

dieniais ištisą dieną.
į——. ..... ............-r---.—$

Sako: Grįžkit
Demokratą Partijon

Praėjusį ketvirtadienį mies
to majoras O’Dwyer viešai at- 
sišaukė į Henry A. Wallace, 
ragindamas jį grįžti į (jlemo- 
kratų partiją. Girdi, sakė 
majoras: kai jūs grįšite de- 
mokratų partijon, sutvirtinsi
te liberalų pajėgas ir. tuomet 
demokratai bus tvirtesni ko
voti prieš republikonus.

_ Menama, kad Wallace ma
jorui atsakys sekmadienį.

Numirė Jaunas Vėžio 
Ligą Specialistas

Praėjusį ketvirtad’ienį jiu- 
mirė žymus vėžio ligų specia
listas, Dr. Alfred F. Hocker. 
Jis ėjo pareigas’ vyriausio chi
rurgo padėjėjo Memorial li
goninėje New Yorke. Dr. 
Hocker teturėjo tik 45 motus 
amžiaus.

Gaila jauno vyro, kuris ki
tus begydydamas pats taip 
anksti krito1 nuo nelabosios šir
dies Jigos.

PRANEŠIMAI
. BROOKLYN, N. Y.

Dr. Martin Luther Draugystės 
metinė vakarienė įvyks geg. 8 d., 
Šapolo-Vaiginio salėje, 147 Thames 
St. Prašome vietos Draugijų tą klie
ną moko nerengti ir jų narius kvie
čiame j šią vakarienę^ — .Kom.

BROOKLYN, N. Y.
LMS III Apskr. praplėstas posė

dis įvyks vasario 15 d., 1 vai. dieną, 
Laisvės salėje. Į posėdį pakviesta iš 
įvairių kolonijų chorvedžiai ir bent 
po vieną narį iš, chorų valdybų. Šio 
posėdžio tikslas, kad galutinai ap
tarti planus meno mokyklai, kuri 
organizuojama sekančiai vasarai. 
Laikas, vjeta, studentai, mokytojai, 
finansai ir eilė kitų reikalų, suriš
tų su meno mokykla, bus svarsto
ma. Visų meno grupių ir kitų orga
nizacijų atstovai kviečiami dalyvau
ti. Prašome pribūti laiku, nevėluoti. 
— V. Bovinas, Apskr. Sekr.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: įl— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta.
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GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: dienom
į 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

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

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

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

Leslie Beauty Shoppe
x 148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brdoklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-3983.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

o * ♦j.- rT'i 1 1*1Lik Savaite tebeliko
Iki Laisvės Bazaro!

Tik viena savaitė laiko pasi
liko iki didžiulio Laisvės ba
zaro, kuris įvyks vasario mėn. 
20, 21, 22 ir 23 dd.—penkta
dienį, šeštadienį, sekmadienį ir 
pirmadienį.

Brooklyno lietuvių visuome-' 
nė plačiai kalba apie šį baza- 
rą. Be abejojimo, ji dalyvaus 
jame.

Kiekvieną vakarą gros Jur
gio Kazakevičiaus orkestras.

Dieųraštis Laisve prašo iš

Dėl Didžiausių Vertybių Užsakykite Mūsų
STANDARDINIUS MAISTO IR DRABUŽIŲ PUNDELIUS 

Iš Anksto Apmokėtais Muitais Ir Kitomis Lėšomis.

F-222—SVORIS 22 SVARAI
1 sv. Miežienės, 1 kv. Augalinio 
Aliejaus, 1 sv. Ryžių, 1 sv. Ka
vos, 1 sv Sviesto, 1 sv. Košės, 
1 sv. Ivory ar Swan Muilo, 1 
dėžė Razinkų, 5 sv. Cukraus, I sv. 
Džiovintų Slyvų, 2 sv. Miltų, I 

dėžė Pieno Miltelių, 1 
dėžė Salmonų.

KAINA VISO (įskaitant užtikri
nimo mokesnį) $21.50

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

WORLD TOURISTS
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK IO, N. Y. 
TELEPHONE ORCHARD 4-4660

M_M—M—K—M—M——n——M—M—I

į Egzaminuojant
i Rašome Receptas i
Darome ir Pritaikome Akinius ■

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Peter Kapislcas

Man’s BULOVĄ...richly •tyled 
...always accurate and depend
able.

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin —

i įdirbimo, 
Longines,

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai
Bulovą, ’Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

Atlikite savo pasirin
kimą dabar. Rankpi
nigiai jums "palaikys 
by kurį daiktą iki 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

ROBERT LIPTON
• ' Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

kiekvieno patrijoto bazarui 
dovanų — duokite, kas ką tu
rite gero ir gražaus.

Bazaro vieta: GRAND PA
RADISE SALĖ, 318 Grand St., 
Brooklyne.

Washington. — Amerika 
protestavo, kad Sovietų ka
riuomenė andai sflėmė du 
Amerikos oficierius Veng
rijoj. Jiedu buvo greit pa
leisti.

VYRIŠKAM SlCTl’I PUNDELIS
3 3/8 jardai 100% Vilnono Vy
riškam Siutui : 3 jardai Pamušalo, 
Buckram ir Canvas; Guzikai. Siū
lai. Adatos, Padėčkai Pečiams; 1 

Sveteris 100% vilnų (pasirinkit 
spalvų).

KAINA VISO (įskaitant užtikrini
mo mokesnį) $44.68

I N C. t

Fotografas
Traukiu paveikslus famifijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių/ 

Iš senų padarau; 
naujus paveiks-. 
lūs ir krajavus; 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.. • 

Tel. GLenmore 5-6191

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

■

Lady’s BULOVĄ . . . modfena

933.7S

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — šešt., Vasario 14, 1948




