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Ponia Michelsonienė, Kelei
vio “Moterų Skyriaus” 
ja, ragina savo sesutes 
tvarkyti su tekėjimu, 
kiekviena moteris, girdi, 
teisę tekėti.

“Yra moterų, kurios 
būti geros daktarės, mokyto
jos, rašytojos, dainininkės, ak
torės, bet negali būti geros 
šeimininkės. Kada tokios mo
terys išteka, tai jos apleidžia 
pasaulyje naudinga darbą, o 
namie sukelia pragarą, 
kios moterys neprivalo 
ti.” (K., kovo 10 d.)

teke*

Be galo daug švenčiausios 
tiesos pasakyta. Visa bėda 
su šia Michelsonienės filoso
fija bus, tačiau, ta, kad su ja 
niekas nesiskaito. Nesiskaitė 
su ja ir pati Michelsonienė— 
užsimanė tekėti ir ištekėjo! 
Taip per amžius darė visos 
mūsų sesutės, taip veikiausia 
darys ir ateityje.

Tokia pat bėda ir su mūsų 
broliais vyrais. Jie tekėti ne
gali, bet jie gali ženytis. Nori 
ženytis ir ženijasi. Sulaikyk 
tu juos, uždrausk tu jiems že
mytis !

Ypatingai sunku nuo tos pa
gundos sulaikyti gydytojus, 
rašytojus, aktorius ir daininin
kus.

ap- 
pa-

Koks baisus, apjakimas 
sėdo Keleivio redaktorių, 
rodo jo sekamas staugimas:

“Reikia ginkluotis pačiai 
Amerikai ir ginkluoti visas 
•tas tautas, kurios nori ginti 
savo nepriklausomybę nuo ru-

Įduoti graikus, turkus, kinie
čius, Vakarų Europos tautas 
ir reikia leisti milžiniškus pi
nigus ...”

Tasai sutvėrimas ištroškęs 
žtnonių kraujo.

Brooklyno klerikalų Ameri
ka pataria menševikams iš 
Naujienų ir Keleivio užsi
čiaupti ir gražiai tylėti. Blo
gai bus, jeigu ir toliau jie 
neiškentę vieną* kitą neprie
lankų žodeli išstenės klerika
lų adresu. Amerikos redak
torius sako:

“šie pavyzdėliai iš tautinin
kų ir socialistų spaudos rodo, 
kaip būtina katalikams būti 
žvaliems ir neatitrūkusiems 
nuo tikrovės...” (Am., kovo

Jeigu jie nesusivaidys, kle
rikalai šluos juos laukan iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos.

Kaip atrodo, tai Konstanci
jos Menkeliūnaitės koncertai 
duoda gražių pasėkų. žmo
nės skaitlingai lankosi ir pa
sitenkina jos balsu ir dainavi
mu. Neseniai teko kalbėtis 
su pačia dainininke. Ji dė
kinga visiems, kurie prisideda 
prie koncertų surengimo.

Brooklyne • mes ją girdėsi
me kovo 19 dieną.

Gavau laišką iš Vokietijos 
nuo vieno lietuvio, kuris buvo 
vokiečių ištremtas ir dabar 
gyvena išvietintųjų stovyklo
je. Jis rašo, kad jis yra “ti
krai pasirgęs grįžti Lietu
von.” Apie tuos, kurie tose 
stovyklose viešpatauja ir pa
bėgėlius terorizuoja, jis rašo:

“Gyvenantieji čia ‘lietuviai- 
patrijotai’ yra man svetimi, 
kaip įavo gyvenimo būdu, 
elgsena, taip ir pasaulėžiūra. 
Nenoriu apie > juos Tamstai

,daug rašyti, bet tai yra niek
šų gauja, ieškančių pelno ir 
skanaus ėdalo kaušo. Tai 
žmonės be moralės, be gėdos 
ir be idėjų.

“Manau, kad Tamsta gau
ni pasiskaityti ‘mūsiškės’spau- tikrai negaučiau.

Trumano Pasiuntinys Peikia 
Graikijos Monarchistus, kad 
Jie Neįveikia Partizanų
Partizanai Laimi, nors Monarchistų Armija Skaitlinga 
Ir Puikiai Ginkluota Amerikos Ginklais, Sako Griswold

Athenai, Graikija.-—Ame
rikonų pasiuntinybės galva, 
Dwight P. Griswold aštriai 
peikė Graikijos monarchis
tų valdžią, kad jinai nepa
darė smarkaus ofensyvo 
prieš graikų partizanus. 
Tuo tarpu partizanai “dar 
sustiprėjo ir paplatino savo 
veikimą”, sako Griswoldas 
savo raporte.

Trumano valdžia davė 
monarchistams $300,000,000 
pagalbos per metus, neskai
tant karinių laivų, lėktuvų 
ir “atliekamų” ginklų. Mo- 
narchistai turi 120,000 re- 
guliarės armijos, kuri “pui
kiai ginkluota” ameriki
niais ginklais (neskaitant 
milicijos), — r a p o r tuoja 
Griswoldas, — tačiau ta 
armija nesugebėjo padaryti 
ofensyvo tiktai “prieš kele
tą tūkstančių banditų,” 
kaip Griswoldas vadina de-

mokratinius graikų partiza
nus.

. Kartu Griswoldas kriti
kuoja finansinį, monarchistų 
valdžios palaidumą ir pra
neša apie maisto stoką ir 
brangenybę. Už tai jis žy
mia dalim kaltina partiza
nų veiklą. Esą, kol partiza
nai nenušluoti, . tai nėra 
saugumo nei valdžiai nei 
bizniams.

Mich. Generalis Prokuroras 
Atmeta Valstijos Įstatą 
Prieš “Raudonuosius”

Belgijos ir Kanados atstovai, paskirti j Jungtinių Tau
tų komisiją Palestinos reikalams spręsti, tariasi. Jais 

yra: Joseph Nisot ir G. L. McNaughton.
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Žymūs Mokslininkai 
Smerkia Neamerikinį 
Kongreso Komitetą

New York. — Visa eilė 
žymių mokslininkų savo su
sirinkime aštriai pasmerkė 
Washingtono kongresmanų 
Neamerikinį Komitetą už 
persekiojimą profesoriaus 

,Ed. U. Condono, garsaus 
mokslo vyro, direktoriaus 
valdinio Standardų Biuro. 
Neamerikinis komitetas į- 
tarė, būk Condon drauga
vęs su “Sovietų šnipais ir 
galėjęs' išduoti atominius 
sekretus.”

Susirinkę mokslininkai 
sakė, jog tas reakcininkų 
komitetas yra didesnis pa
vojus pilietinėms Amerikos 
laisvėms, negu visi pasaulio 
komunistai.

Protestą prieš tą komite
tą pasirašė profesoriai W. 
M. Stanley, Geo. B. Peg
ram, John Pierce ir ilga ei
lė kitų mokslininkų.

Lansing, Mich. Genera
lis Mlichigano valstijos pro
kuroras Eugene Black pa
reiškė, jog seimelio išleistas 
Callahano įstatymas prieš 
“raudonuosius” laužo kons
tituciją. Todėl Black atme
ta šį įstatymą, kuris reika
lauja suregistruot komunis
tus ir šiaip kairiuosius, esą, 
kaip “svetimo krašto agen
tus.” Jisai sakė, jog nega
lėtų tokio įstatymo vykdy
ti. Yra surinkta 414,000 pi
liečių parašų, reikalaujan
čių panaikint Callahano į- 
statymą.

Bet Detroite vėl atgai
vintas policijos būrys “prieš 
raudonuosius.”

Sproginiai Amerikonu Auto. 
Užmušė 11 Žydų

Jeruzalė. —'Pranešama, 
kad arabai pavogė Ameri
kos konsulo automobilį, pri
krovė jį sprogimų ir paleido 
į Žydų Agentūros rūmus. 
Sproginiai suardė rūmų da
lį, užmušė 11 viduj buvusių 
žydų ir sužeidė 86. Nežinia 
kur dingo to auto šoferis.

Viena, Austrija. — Socia
listas austrų vidaus reika
lų ministras uždraudė dar
bininkų veikimo komitetus 
fabrikuose.

ORAS. — Būsią 
šalta.

netaip

Amerikonai Perša Griežtai 
Aprėžti Veto Teisę

Lake Success, N. Y.—A-|31-nu klausimu. Tie pasiū-
merika pirmadienį įteiks 
Jungtin. Tautų “seimeliui” 
siūlymus panaikinti penkių 
didžiųjų talkininkų veto 
(atmetimo) teisę Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje

dos. Jie rašo, verkšlena, rė
kia dėl Lietuvos, o daro visai 
priešingai. Jei jie ir atgautų 
Lietuvos ‘nepriklausomybę’ to
kią, kokios jie nori, tai aš 
neklausciau Tamstos- patari
mo^ bet pats tikrai negrįžčiau 
tėvynėn.

“Gyvenu stovykloje, bet ne
galiu duoti Tamstai adreso, 
nes tie ‘patrijotai’ bus nepa
tenkinti, kad susirašinėju su 
Tamsta, ir Tamstos laiškų aš

Žibalo Biznis Nustatęs Jungt 
Valstijas prieš Žydų Valstybę 
Palestinoj, — Sako Sovietai

Lake Success, N. Y.— Dr. 
A. A. Arutiunian, Sovietų 
atstovas Ūkinėje-Socialėje 
Jungtinių Tautų Taryboje, 
pareiškė: Amerika nusilei
do savo žibalo kompanijom, 
todėl jau ■ nerėikalauja ver- 

• stino Palestinos padalinimo 
į žydų ir arabų valstybes. 
Užgerindama arabus, Ame
rikos valdžia vadovaujasi ir 
politiniais sumetimais.

(Amerikonai yra gavę 
j leidimus išnaudoti gausin
gas žibalo versmes arabiš
kuose kraštuose, kurie prie
šingi žydų valstybės steigi
mui Palestinoje.)

Žydų atstovai smerkė A- 
merikos siūlymą palaikyti 
vieną nedalomą PalestinosVLCllCį 1 ILVICVAV111 cv 1. dlLOiniUO I V1CCUV1 
valstybę, kurioje žydiška I stybes.

sritis būtų federaliais ry
šiais susijungus su arabiška 
sritim. Žydų agentūra sakė, 
tai būtų jų pavergimas ara
bams, sudarantiems didžią
ją Palestinos gyventojų 
daugumą. '

Andrius Gromyko, Sovie
tų delegatas Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryboje, a t- 
metė Amerikos siūlymą pa
kviesti Palestinos ’arabų ir 
žydų atstovus derėtis dėl jų 
sutaikymo ir Palestinos 
klausimo ramaus išsprendi
mo. Gromyko sakė, santy
kiai tarp žydų ir arabų jau 
gerai žinomi,' ir jų atstovų 
šaukimas būtų tiktai delsi
mas ir išsisukinėjimas nuo 
to krašto padalinimo į sa
vistovias žydų ir arabų val-

POPIEŽIAUS VALDININKAI
ĮSIVĖLĘ SUKTYBĖSE

Roma. — Popiežiaus Va
tikano laikraštis “Osserva- 
tore Romano” pranešė, jog 
pasitraukė iš vietos prela
tas Giulio Guidetti, Vati
kano nuosavybės adminis
tratorius. Jis apleido vietą 
todėl, kad buvo įsivėlęs į 
piniginius šmugelius su ku
nigu Ed. Pr. Cippįco, bu
vusiu Vatikano i valdininku. 
Popiežius už tai atėmė Cip-

pico’ui kunigystes teises. 
Šis kunigas nusukęs kelis 
šimtus tūkstančiu doleriu 
pinigais ir deimantais, ku
rie buvo pavesti jo globai., 

Kapitalistas Allessandro
Rossini liudijo, kad jis buvo 
paskolinęs prelatui Guidet- 
ti’ui $450,000 amerikiniais' 
pinigais ir 96,000,000 lirų 
itališkų pinigų. Guidetti va
re šmugelišką verslą tais 
pinigais.

(sakyta Pilnai Paruošti 
Jungtinių Valstijų Karines 
Jėgas, Esą, “Apsigynimui
Marshalias Neva Pataria Nesikarščiuoti, o iš Tikrųjų 
Dar Labiau Kursto Įkarščius prieš Sovietus

Washington. — Visų gin
kluotų Amerikos jėgų sek
retorius James-For ręstai į- 
sakė armijos, karo laivyno 
ir oro jėgų sekretoriams 
suderinti visas ginkluotas 
jėgas, taip kad iš anksto 
būtų suplanuota, kaip veiks 
ir bendradarbiaus visi tie 
.jėgų skyriai, jei kils karas. 
Tuo tiksliu Forrestal sušau
kė Key West’e, Floridoj, 
pasitarimą aukštųjų laivy
no, armijos ir lakūnų vadų.

Valstybės sekretorius

Siūloma $55,000,000 Greit 
Paremi Italiją, Franciją ir 
Austriją prieš Komunistus

Washington. — Prezid. 
Trumanas kreipėsi į kong
resą, kad kuo greičiausiai 
paskirtų $55,000,000 Itali
jos, Frąncijos ir Austrijos 
valdžioms pastiprinti prieš 
komunistus. Valstybės sek
retorius Marshallas baugi
no kongresą,, kad jeigu jis 
pavėluotų paramą klerikali
nei Italijos valdžiai, tai ko
munistai galėtų laimėti rin
kimus ir perimti Italiją į 
savo rankas.

Trumanas reik alauja 
trims minimoms valdžioms 
55 milionų dolerių kaip lai
kinosios paramos, iki pra
dės veikti Marshallo planas;

Graikų Partizanai Smarkiai 
Atakuoja Monarchists

Athenąij Graikija.—Grai
kų partizanai smarkiai ata
kavo monarchistus Triko r- 
fon miestelyje, vidurinėje 
Graikijoje. Monarchistų ka
ro laivai bombardavo tuos 
partizanus. Lakūnai iš a- 
merikinių lėktuvų taipgi 
kartotinai apšaudė juos.

Jeruzale. — Arabams iš
sprogdinus žydų Agentūros 
rūmus čia, žuvo bent 8 žy
dai ir sužeista 89.

lymai atkreipti stačiai prieš 
Sovietų veto teisę taryboje. 
Amerika, be kitko, reika
lauja panaikinti veto ir dėl 
naujų valstybių priėmimo į 
Jungtines Tautas. Ameri
konai sako, tik tokiuose at
sitikimuose būtų leistina 
pavartoti veto, kur eina 
kalba apie'karines bei ūki
nes bausmes tam tikriem 
kraštam.

(Vadinamas seimelis.yra 
nuolatinė komisija, kurią 
paskyrė paskutinis Jilngt. 
Tautų seimas. Sovietai pa
smerkė tą seimelį, kaip 
Jungt. Tautų konstitucijos 
laužymą, ir nieko bendra su 
juom neturi.)

??

Dar 200,000 Didinama 
Francijos Armija

FrancijosParyžius.
seimas 419 balsų prieš 183 
užgyrė valdžios siūlymą pa
didinti armiją dar 200,000 
vyrų ir pareiškė pasitikėji
mą užsiepinio ministro Bi- 
daulto politikai. Vien komu
nistai balsavo prieš armijos 
didinimą ir pasitikėjimą 
jam.

Penkių Salią Sutartis 
Prieš Sovietą Sąjungą

Brussels, 'Belgija^ — At
stovai Anglijos, Francijos, 
Holandijos, Belgijos ir 
Luksemburgo pasirašė su
tartį dėl* ūkinio, politinio ir 
karinio bendradarbiavimo 
prieš Sovietus; kviečia ir 
kitas “vakarines” šalis prie 
sutarties prisidėti.

Washington. — Prezid. 
Trumanas sake, kad jau iš
klibintas jo pasitikėjimas 
del taikos išlaikymo.

Berlin. — Amerikonai sa
voj Berlyno dalyj užgrobė 
bendrus socialistų-komunis- 
tų lapelius, kritikuojančius 
amerikinę valdybą Vokieti- • • JOJ.

Marshallas ketvirta d i e n į 
reikalaVo kuo greičiausiai 
paskirti gana pinigų jo pla
nui prieš komunizmą Euro
poj; sakė, jog dabar pasau
lis paniręs baimėje ir sumi
šime, bet Marshallas neva 
patarė amerikiečiams “šal
tai laikytis, nesikarščiuoti/” 
Iš tikrųjų gi jis gudriai ap
linkiniais žodžiais juo la
biau kurstė karini ūpą.

Republikonų vadai kong
rese' reikalavo, kad vyriau
sias “apsigynimo” sekreto-- 
rius Forrestal pristatytų 
gatavus planus, kokius žy
gius darytų Amerikos ar
mija, karo laivynas ir oro 
jėgos, kai tik kiltų karas.

Čechoslovakai Kaltina 
Vakarą Reakcininkus 
Už Masaryko Mirtį

Praga. — Beveik visi 
laikraščiai Pragoję, Čecho- 
slovakijos sostinėje, kaltino 
Amerikos, Anglijos ir kitų 
vakarinių kraštų reakcinin
kus; sako, jog tie reakci- * 
ninkai taip aršiai kandžiojo 
užsieninį Čechoslovakijos 
ministrą, nepartinį Janą 
Masaryką už jo laikymąsi 
pertvarkytoje v a 1 d žioje, 
kad pastūmėjo jį prie nu
sižudymo. Jie apšaukė tą 
valdžią “komunistine dik
tatūra.” Tie šmeižtai pa
veikė sirgusio Masaryko 
nervus.

Komunistų Partijos sek
retorius Rudolfas Slanski, 
kalbėdamas' seime, pareiš
kė: “Mes matėme ir dau
giau atsitikimų, kaip mūsiš
kiai ir užsieniniai reakci
ninkai gali davaryt drąsų 
ir teisingą žmogų iki mir
ties. Deja, taip jiem pavy
ko ir kas link Mhsaryko.

Seimas pritarė kalbėtojui 
ir vienbalsiai užgyrė prem
jero Gottwaldo vadovauja
mąją valdžią.

Naudingi Turčiam Siūlymai 
Del Taksy Numušimo

Washington. — Finansi-; Jei kongresas priimtų šį šu
nis senato komitetas užgy- manymą, tai kapitalistams 
re tokį republikono Knut- būtų dovanota tūkstančiai 
šono pasiūlymą:

Numušti taksus pustry- 
likto nuošimčio žmonėms; 
gaunantiems $2,000 ar ma
žiau metinių pajamų; pus- 
aštunto nuošimčio sumažin
ti taksus lygiai tiems, kurie 
gauna bent kiek virš $2,000, 
kaip ir turčiams, turin
tiems iki $136,719 metinių 
įplaukų, o dar didesnėms 
pajam'oms numušti taksus 5 
nuošimčiais.

Republikonų remiamas, 
Knutsono sumanymas taip 
pat siūlo visiems palikti 
be taksų po $600. Iki šiol 
netaksuojama tiktai $500.

ir milionai dolerių, o vidu
tiniam darbininkui sutau
pyta ’vienas kitas desėtkas 
per metus.

Kongreso atstovų rūmo 
pirmiaus priimtas bilius • 
siūlė šiek tiek daugiau nu
mušti taksus nuo žemųjų 
pajamų.

Holandija Daugina žandar
meriją prieš Komunistus 
Amsterdam. — Holandi

jos valdžia renka tarnybon 
dar 23,000 “saugumo polici
jos” kovai prieš komunistus 
ir kitus vadinamus “raudo
nuosius.”

*•. i>■ į

M



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
•JB7 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. —Tel. STagg 2-8878

President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
0 Editor, ROY MIZARA >

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Brooklyn, N. ¥., per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50

....... .. — . ...... ......... ..............  ..... —------------------------------------------------------------------
Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 

Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879. ,

Kas Ką Rašo ir Sako Iš Atsiminimų Apie Petrą Cvirką

Trečiosios Partijos Programa Kongrese
Kad naujasis politinis judėjimas turėtų pasisekimo, 

tai reikia, kad jis turėtų aiškią programą. Nors savo 
prakalbose Henry Wallace yra aiškiai nušvietęs trečio
sios partijos poziciją įvairiais klausimais, bet jos rinki
minė platforma arba programa bus pilnai suformuluo
ta tiktai konvencijoje. Tačiau tai nereiškia, kad tos kon
vencijos bus laukiama ir žmonėms nepasakoma, ko nau
joji partija siekia.

Trečiosios partijos programos tūli punktai jau da
bar aiškiai žinomi ir labai sėkmingai populiarizuojami. 
Paimkime Amerikos užsieninę politiką. Trečioji parti
ja aiškiai išstoja prieš, Trumano Doktriną ir Marshall 
Planą. Trečioji partija atvirai kovoja prieš teikimą mi- 
litarinės paramos Graikijai, Turkijai ir Chinijai. Ji pil
nai pritaria Palestinos padalinimui į žydų ir arabų 
valstybes. Ji reikalauja, kad mūsų vyriausybė tvirtai 
palaikytų Jungtinių Tautų nutarimą Palestiną padalinti.

Kaip reikia naujosios partijos poziciją apginti ir 
programą išpopuliarizuoti, puikų pavyzdį suteikė sena
torius Glen Taylor. Kai iškilo diskusijos dėl Marshall 
Plano, kuris Kongrese oficiališkai vadinamas “Euro
pean Recovery Programa,” sen. Taylor pasakė gerą pra
kalbą. Jis pasiūlė, kad dabartinis Marshall Planas būtų 
numestas į gurbą ir kad visas atstatymo 'darbas būtų 
atiduotas į Jungtinių Tautų rankas. Tegul, sako Tay
lor, Amerika pasižada į Europos atstatymo fondą su
mokėti po penkis bilijonus dolerių kasmet per penkis 
metus. Kitos šalys, kurios nebuvo kare sugriautos, prie 
to fondo prisidės pagal išgalę.

Amerikos teikiamoji medžiaginė parama Europos 
atstatymui neturi būti suvaržyta jokiais politiniais rei
kalavimais iš tų šalių, kurios tąja parama naudosis.

x Parama turi būti teigiama visoms šalims, reikalaujan
čioms paramos, be jokių politinių sąlygų. Ir kaleina tu
ri būti tokia: Pirmiausia ir didžiausia parama turi eiti 
toms šalims, kurios daugiausia karo metu nukentėjo.

Savo prakalboje sen. Taylor labai aštriai kritikavo 
visą prezidentu Trumano ir sekretoriaus Marshallo už
sieninę politiką. Tai politika, kurią remia abi senosios 
partijos, bet kuri veda Ameriką ir visą pasaulį prie 
nhujo karo ir didžiausių nelaimių. Jis ragino senatorius 
apsigalvoti, kol dar ne per vėlu.

■ Bet senųjų partijų šulai nenorėjo nė klausyti jauno 
senatoriaus patarimų. Tik spėjo Taylor kalbėti, Van- 
denber ir Riti senatoriai pareikalavo jo pataisymą prie 
Marshall Plano balsuoti. Jie buvo nusistatę pasiūlymą 
atmesti ir visi Taylor argumentai prie jų prilipo tik tiek, 
kiek prilimpa sausi žirniai beriami į stiklinę sieną. Už 
Taylor pataisymą balsavo tiktai jis pats, Floridos se
natorius Claude Pepper ir North Dakotos senatorius 
William Langer.

Kas svarbu, tai kad pir mu sykiu Senate atsirado 
žmogus, kuris atstovauja naują politinį judėjimą ir ga
li taip gyvai ir konstruktyviškai jo idėjas apgipti. Tay
lor prakalba nepadarė įtakos į senatorius. Bet juk jis 
vyriausia ne jiems ir kalbėjo. Jis puikiai žinojo, kad jo 
argumentai senatorių nusistatymo nepakeis. Bet jis taip 
pat žinojo, kad jo prakalboje iškeltos idėjos pasieks pla
čiausias žmonių mases už Senato salės sienų. Žmonės 
dabar žinos, kad Marshall Planas nėra vienintelė pro
grama. Jie žinos, kad yra kita programa, kuri sutinka 
su progresu ir taikos išlaikymu.

Žmonės dabar rimtai galvoja. Jie galvoja apie tai,. 
kaip galima'išvengti naujo karo. Jiems pradeda atsibos
ti politinė isterija ir beprotiškas visur kišimas karinės 
propagandos. Todėl ši senatoriaus Taylor prakalba pa
tarnaus politinio liaudies švietimo reikalui.

----------' i
• Politinė Spekuliacija

Jau prasideda pranašavimai, kurios partijos kan
didatas kiek balsų gaus lapkričio rinkimuose į preziden
tus. Daugiausia rūpinamasi Henry Wallace balsais. Kiek 
jis laimės? Apskaičiavimai labai skirtingi. Wallace ša
lininkai sako, kad jų kandidatas gali rinkimus lamėti 
ir tapti prezidentu. Kodėl ne? Milijonai žmonių balsuos v • •uz Ji. , :

Bet Wallace priešai, senųjų partijų* politikantai, 
tuo netiki. Jie negali dasileisti tos minties, kad galėtų 
rinkimus laimėti žmogus, prieš kurį nukreiptos visos 
reakcinės kanuolės. Tačiau jie jpokų iš Wallace kandi
datūros nebekrečia. Wallace laimėsiąs didelį kiekį bal
sų. Kiek? Well, vieni sako, kad už Wallace bus paduota 
mažiausia penki milijonai balsų, kiti daleidžia iki -vie
nuolikos milijonų, bet atsiranda ir tokių, kurie duoda jam 
visus penkioliką milijonų!

Wallace kandidatūros šalininkams nėra reikalo leis
tis į spękuliacijds dėl balsų kiekio. Jie žino tik vieną: 
Jie turi gerą kandidatą, su gera, konstruktyviška pro
grama, naudinga Amerikai ir visam pasauliui. Jie dar
buosis sušilę jo išrinkimui. Jeigu nelaimės šiais rinki
mais, laimės kitais. Keturi metai greitai prabėgs. Ateis 
kiti rinkimai. Svarbu, kad šiuose rinkimuose bus pasiųs
ta Kongresan didelė grupė pažangių atstovų ir bus pa
dėti tvirti pamatai naujai politinei partijai. Tuo jie ir 
spręs savo laimėjimą šiuose rinkimuose.

MENŠEVIKO PAMOKS
LAS POPIEŽIUI

Naujienų redaktorius nu
sprendė švelniausiais žo
džiais atsiliepti į popiežiaus 
prakeikimą katalikams, ku
rie balsuotų už bedievius, tai 

.yra, už neseniai komunistų 
ir socialistų sudaryto Žmo
nių Laisvės, Taikos ir Dar
bo Fronto kandidatus.

Jeigu Italijos katalikams 
nevalia balsuoti už bedie
vius, komunistus ir socialis
tus, tai kodėl valia Ameri
kos lietuviams- klerikalams 
ne tik balsuoti už Grigaitį, 
bet su juo bučiuotis ir net 
toje pačioje purvynėje vo
liotis? Grigaitis irgi skai
tosi socialistu ir bedieviu. 
Prie ■' išpažinties jis jau la
bai seniai ėjo ir nesiruo
šia, kaip atrodo, skubintis. 
Jis sutinka su klerikalu ši
mučiu nuo vienos estrados 
kalbėti, iš vienos fašistinės 
dūdos pūsti prieš Lietuvą, 
bendromis jėgomis kaulyti 
iš Amerikos lietuvių pini
gus fašistinei propagandai, 
bet eiti sykiu bažnyčion -ir 
melstis — dar ne!

Todėl šis popiežiaus gru
bus įsakymas katalikams 
Grigaičio bedieviškam skil
vyje nesivirškina.

Menševikų “filosofas” sa
vo pamokslą popiežiui pra
deda su giliausiomis simpa
tijomis katalikų bažnyčios 
ir dvasiški jos be galo sun
kiai politinei padėčiai. Po
piežiui ir visai dvasiškijai 
susirūpinti yra ko, girdi, 
nes Italijoje “iš tikrųjų grę- 
sia nemažas pavojus iš ko
munistų ir jų bendrakelei
vių ‘kairiųjų socialistų’ pu
ses.” Čia, vadinasi, tarpe 
Grigaičio ir tos dvasiški jos 
skirtumo nėra — visi lygiai 
bijo Italijos žmonių laimė
jimo.

Kas įžeidžia ir užgauna 
šio menševiko jausmus, tai 
tos dvasiškijos kvailumas, 
arba nemokėjimas pirštu: 
pataikyti į akį. Jis ir sako: j

Tačiau Vatikanas ir paski
ri bažnyčios viršininkai daro 
stambią taktikos klaidą, sa
vo dekretuose ir atsišauki- Į 
muose aiškiau nenurodyda- j 
mi, i ką jie kreipiasi. Kas 
dera Italijos katalikams, tas 
gali visai netikti amerikie-1 
čiams arba britams. Jung- j 
tinese Valstybėse, sakysime, j 
bažnyčia yra atskirta nuo Į 
valstybės. Jeigu čia bažny
čios vyriausybė lieptų pilie
čiams balsuoti, tiktai už “ge-! 
rus katalikus” arba grasintų ; 
neduoti išrišimo tiems, kurie 
stos i tam tikrą politinę par- j 
tiją, tai daugelis tuo pasipik- ! 
tins, kaipo neteisėtu kišimu-į

Upited Office & Professional Workers (CIO), kurių 
suvažiavimas neseniai užsidarė Brooklyne, nuvyko j 

Hyde Parką pagerbti prezidentą Rooseveltą.

si į valstybės reikalus.
Sako, kad ir naujoji Itali

jos respublikos konstitucija 
garantuoja sąžines laisvę, 
žiūrint iš šito atžvilgio, būtų 
sunku suderinti tuos bažny- 

*. čios vyriausybės Įsakymus su 
konstitucija.

Bet Vatikano dekretas tu
ri dar ir kitą ydą. Jo žo
džiai, kad katalikams lei
džiama balsuot tiktai už tuos 
kandidatus, kurie “gerbs il
gins bažnyčios teises,” gali 
būti visaip interpretuojami 
(aiškinami). Ką reiškia, 
pav., ginti bažnyčios teises? 
Kokios yra tos teisės? Pa
tys katalikai turi. apie tai ne 
vienodu nuomonių. Vieni 
sakys, kad pagal tą dekretą 
katalikas gali. balsuoti vien 
tik už katalikų dvasiškijos 
kontroliuojamą, t. y. kleri
kalinę partiją; kiti sakys, 
kad Vatikano dekretas drau
džia balsuoti tiktai už “kai
riąsias” partijas, kurios vie
šai skelbia kovą bažnyčiai, 
bet nedraudžia remti šia'ip 
liberalinių ir demokratinių 
partijų kandidatų.

A m e r i k os k o r es p o n d c n t a i 
savo pranešimuos spėja, kad 
tas konsistorijos kongregaci
jos patvarkymas yra at
kreiptas prieš komunistus ir 
jų talkininkus, o ne prieš ką 
kitą. Bet jeigu taip, tai rei
kėjo tai pasakyti pačiame 
dekreto teiste, kad būtų iš
vengta nesusipratimų. (N., 
kovo 5 d.)

Kitais žodžiais, viskas 
butų buvę gerai ir tvarko
je, jeigu Vatikano dekre
tuose būtų buvę aiškiai ir 
storai pasakyta, jog jie nu
kreipti išimtinai ir griežtai 
tiktai prieš Italijos socialis
tus ir komunistus. Bet kaip 
jie dabar stovi, tai gali su
klaidinti “gerus katalikus” 
ir nustatyti juos ir prieš to
kius popiežiaus ir dvasiški
jos ištikimus-naujuosius pa
stumdėlius, kaip Grigaitis, 
Strazdas, Januškis, Stilso- 
nas.

Kas nors turėtų Vatika
no galvai ir jo pamočnin- 
kams patarti, kad ateityje 
jie savo dekretus ruošdami 
atsiklaustų Naujienų re
daktoriaus.

AIRIJOS EX-PREMJE- 
RAS PAS TRUMĄ N4

Washington. — Buvęs 
Airijos premjeras Eamon 
De Valera atsilankė pas 
prez. Trumaną iv valstybės 
sekretorių Marshallą. Jis 
prašė Airijai paramos pa
gal Marshallo planą ir sa
kė, jog Airija bendradar
biaus su vakarinėmis vals
tybėmis, esą, “prieš pavojų 
iš Rusijos pusės?’

(Tąsa)

Pavasario saulė, atrodė, žė
rėjo jaunu džiaugsmu, pra
našaudama mums ilgų vai
singų metų darbą, ir mes 
ant šio kalno iškilmingai 
vienas kitam pasižadėjome 
dirbti literatūroje mūsų 
liaudžiai, padėti jai jos ko
voje dėl ateities.’ Tai buvo 
neužmirštamas rytas, ku
pinas jaunystės svajonių, 
karštų kalbų, sumanymų ir 
vilčių, rytas, kuris ugdo 
sparnus . ir suriša žmones 
ilgai, patvariai ir vaisingai 
draugystei...

V.
1930 metų vasarą mes ke

liavome po Lietuvą. Ligi 
tol, neskaitant mūsų pačių 
tėviškės apylinkių ir Kau
no, mes beveik nė vienas 
nebuvome matę platesnės 
Lietuvos gyvenimo. Ir, štai, 
pirmosiomis liepas mėn. 
dienomis, sėdę į autobusą, 
mes išvažiavome į Biršto
ną. Iš Birštono pakliuvome 
į Alytų, o iš ten pėsti leido
mės per Dainavos kraštą; 
ant pečių užsimetę po kelio
ninį maišelį. Buvo kaitri 
vasara, dzūkų smiltynuose 
suposi menki javeliai, o 
mes keliavome neskubėda
mi tolyn, apsistodami ne
pažįstamuose kaimuose, va
karais klausydamiesi liūd
nų jaunimo dainų, su mielu 
noru įsimaišydami į kaimo 
jaunimo pobūvius. ir pasi
linksminimus. Mes buvome 
tada Miroslavo miestelyje, 
praėjome pro didžiuosius 
Dainavos ežerus — Obeli- 
jos, Metelių ir Dusios, juo
se maudėmės ir ilsėjomės 
ties plačiais jų vandeni
mis. Petras, atsimenu, tuo
jau sugalvojo parašyti apy
braižą .ir pavadinti ją 

‘skambiu, poetišku vardu — 
“Mes kalbėjom su skalbė
jom Obelijos ežere.”

Vienos kaimo bobelės pa
sakojimas apie Kryžių baž
nytkaimį ir jo stebuklingą
sias vietas davė man’ temą 
apsakymui “Jei versmė iš
džiūsta.” Per Seirijus ir 
Leipalingį mes atkeliavome 
pėsti prie Nemuno, ties is
torinio Liškiavos piliakal
nio liekanomis. Nuo Nemu
no kranto ilgai žiūrėjome į 
aną pusę — į lenkų ponų 
okupuotąją Lietuvos dalį, į 
Druskininkus. Paskui at
keliavome į Merkinę, o iš 
ten — į vieną didžiausių ir 
įdomiausių Lietuvos kaimų 
— į Perloją. Čia dar nebu
vo užmiršti žmonių pasa
kojimai apie tuos laikus, 
kada laisvę " mylį dzūkai, 
kuriantis būržtiazinei Lie
tuvai, atsisakė pripažint 
tiek lietuvišką, tiek lenkiš
ką ponų valdžią ir kurį lai
ką, apsiginklavę kulkosvai
džiais, šautuvais ir grana- 

i tomis, niekieno valdžios į 
savo kaimą neįsileido. Čia 
žmonės mums daug ir pik
tai pasakojo apie neregėto 
šykštumo savo kleboną, 
kuris įsiskolinusius jam už 
laidotuves, krikštytas ir 
kitus patarnavimus, išlei- 
džiąs iž varžytinių, kaip 
įnirtę žmonės savo “dvasios 
vadovą'” įviję į rūsį ir neiš- 
leidę jo iš tenai keletą die
nų. Klebonas Perlojos kai
mo vidury organizavo bene 
Vytauto Didžiojo paminklo 
pastatymą. Paminklas iš 
cemento jau buvo baigia
mas krėsti. Ant jo pastolių 
pamatėme kaunietį daili
ninką P. T., kuriam klebo- 
nas buvo užsakęs paminklo 
projektą, žadėdamas gerai 
sumokėti. Nulipęs nuo pas
tolių, dailininkas mums nu
siskundė, kad klebonas jį 
bjauriai apgavęs ir dabar, 
kada paminklas jau beveik

ANTANAS VENCLOVA.X
baigtas, griežtai atsisakąs 
mokėti, ką prižadėjo, o dai
lininko Kaune laukianti al
kana žmona ir vaikai. Per
lojoje mes išbuvome kelias 
dienas, radę draugišką 
prieglaudą pas “Trečio 
Fronto” skaitytoją moky
toją Aravičių, kuris mus 
vaišino uogomis ir savo pa
ties eilėraščiais. Iš Perlo
jos mes iškeliavome taip 
pat į labai įdomią Daina
vos krašto vietą — į Akme
nį, arba Akmuvą, kur 
mums parodė senovišką pa
statą — mažutę medinę ba
žnytėlę, suręstą be piūklo, 
išlikusią, kaip . mums aiški
no, dar iš Vytauto laikų.

Per Varėną pasiekėme 
Onuškį, kur suradome gerų 
draugų ir puikiausių pasa
korių. Vienas jų čia mums 
papasakojo tokias įdomias 
istorijas apie du kvailius— 
Buckų ir Kasperavičių, ku
rie ilgą laiką vaidino kuni
gą ir vargonininką, jog 
mes vos neplyšome juokais. 
Tai komiškos istorijos, ku
rias, greta kitų girdėtų ke
lionėje, Petras net po karo 
prisimindavo ir rengėsi pa
naudoti naujiems apsaky
mams. Iš Onuškio mes at
keliavome į Aukštadvarį, 
kur vėl radome labai malo
nią žydų šeimą, besidomin
čią lietuvių literatūra, ge
rai žinančią tiek Petrą, 
tiek kitus “trečiafrontinin- 
kus.” Šita šeima pasirodė 
tokia vaišinga, jog mes, ro
dos, tik kelintą dieną suge
bėjome apleisti jų namus. 
Po to mes aplankėme Seme
liškes, kur nakvojome kaž
kokiame viešbutėlyje, pil
name blakių ir daugiau 
panašiame į virtuvę negu į 
viešubtį. Per Vievį, Kaišia- 
dorius, Ukmergę męs paga
liau nusiyrėme į Panevėžį 
ir apsistojome pas velionį 
daktarą Domaševičių, ku
ris laišku mus buvo kvietęs 
apsilankyti. Pas jį vėl pra
leidome kelias dienas .nuo
širdžioj jo paties ir jo ma
lonios šeimos globoje. Ne
paisant didelio amžiaus 
skirtumo, mes iš karto ra
dome bendrą kalbą su senu 
revoliucionierium, kuris la
bai domėjosi mūsų žurnalu, 
mūsų - sumanymais, kūri
niais. Iš čia mes siauruoju 
geležinkeliuku atbrazdėjo
me į Anykščius, labai anks
tyvą metą, kada visas mies
telis -dar saldžiai miegojo 
ir, susėdę ant vienu namų 
laiptų, laukėme, kol pabus 
žmonės. Aplankėme Anykš
čiuose rašytoją A. Vienuo- 
lį-Žukauską. Tai buvo bene 
pirmasis mūsų susipažini
mas su mūsų literatūros 
klasiku, kurio raštus mes 
kiekvienas buvome skaitę j 
jau savo mokyklinėse kny-j 
gose. Jis aprodė mums vi-) 
sas Anykščių įžymybes, 
pradedant nuo Puntuko, 
baigiant “Anykščių šilelyje” 
apdainuotomis vietovėmis. 
Daug malonių valandų ta
da mes praleidome su mie
luoju Vienuoliu, neužmirš
dami ir Anykščių vyno. Bū- , 
darni Anykščiuose, mes pa
likome ir savo įrašą Bara
nausko klėtelės svečių kny
goje. Per Uteną pagaliau 
mes -atsidūrėme Zarasų 
krašte ir pačiuose Zarasuo
se, kur radome nemažą .bū
rį jaunuomenės, karštų 
“Trečio Fronto” skaityto
jų ir platintojų.

Visos kelionės metu Pet- 
ras, kaip visada, buvo be. tų, kodėl plieno magnatai pa- 
galo gyvas, linksmas ir są- kėlė penktais doleriais tonui 
mojingas. Mane stebino tai, plieno karnas.

2 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Šestad., Kovo 13/* 1948

kaip greitai jis moka už
megzti pažintis ir net drau
gystę su žmonėmis, kuriuos 
mato pirmą kartą gyveni
me. Kiekviename miestely
je, kur tik mes pasirodyda
vome, tuojau* pradėdavo 
rinktis jaunuomenė, norė
dama pamatyti jaunus ra
šytojus, kurių raštus ji 
daugiau ar mažiau jau bu
vo skaičius. Petras su sa
vim turėjo užrašų knygutę, 
į kurią kruopščiai rašė iš
girstus pasakojimus, įdo
mesnius posakius, žmonių 
charakteristikas. Mums 
tekdavo susidurti kelionėje 
ne tik su* jaunuomene — 
mumis domėjosi, gal būt, 
netgi gavę nurodymų iš 
aukščiau, ir kiti organai— 
burmistrai, policijos virši
ninkai, eiliniai policininkai. 
Susidūrimas su šia marga 
visuomene atidžiam žmo
gui, puikiai mokančiam pa
stebėti ir tuojau pagauti 
tai, kas būdinga, koks bu
vo Petras, turėjo duoti ne
maža medžiagos, ir man 
rodos, kad ne viena smulk
mena iš šios kelionės vėliau 
jo buvo panaudota pirma
jame satyriniame romane 
“Frank Kruk,” ypačiai an
trajame jo tome. Kada mes 
išeidavome iš kurio nors 
miestelio, Petras tuojau la
bai gabiai pradėdavo imi
tuoti būdingesnius mieste
lyje sutiktus žmones, ir mes 
turėdavome leipti juokais, 
jo mimikoje ir balse iš kar
to atpažindami sutiktus as
menis.

Kelionėje mes matėme 
labai daug būdingų to meto 
vaizdų. Iš vienos pusės, ma
tėme miestelių valdovų, 
valdžios atstovų užguitus 
žmonelius, ypačiai dzūkų 
krašte, iš kitos pusės, kles
tinčius buųžių ūkius ir ap
griuvusius, apleistus dva
rus, tokius, kaip Venclova- 
vičių giminės Burbiškiu 
dvaras ties Anykščiais, pa
vaizduotas Vienuolio apy
sakoje “Vėžys,” kur ant 
parketo mes radome papil
tą krūvą bulvių ir kur pro 
stogą ant paauksuotų kar- 
nyzų ir sudaužytų veidro
džių varvėjo vanduo. 1930 
metai buvo lietuviškojo fa
šizmo klestėjimo metai. 
Platus policijos tinklas žiū
rėjo “tvarkos ir ramybės,” 
valstiečių ūkius ir nauja
kurių sodybas valdžia par
davinėjo iš varžytinių, val
stiečiai bėgo į Braziliją, 
ieškodami darbo ir duonos, 
kiekviename mietelyje ga
lėjai rasti būrius bedarbių. 
Aš manau, 'kad tiek ši pir
moji didesnė kelionė po 
Lietuvą, tiek vėlesnės Pet
ro kelionės davė jam daug 
medžiagos jo apysakoms ir 
romanams, ypačiai kny
goms “Žemė maitintoja” ir 
“Kasdienės istorijos.”

(Bus daugiau) *

National Farmers Union pre
zidentas James G. Patton 
reikalauja, kad valdžia ištir-
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UOLIAI RUOŠIAMASI MENO MOKYKLAI New Haven, Conn.

APIE MENO POLINKIUS
t

Pasiruošimas meno mokyklai eina 
prie tikrovės. Tuo reikalu laikyta svar
bus pasitarimas vasario 15-tą. Pasitari
me dalyvavo atstovai nuo Laisvės Choro 
(Hartford, Conn.), Vilijos Choro (Wa
terbury, Conn.) ir Lyros Choro (Phila
delphia, Pa.) . Skaitlingai dalyvavo Ai
do ir Sietyno chorai.

Skaityta 3-čios Apskrities Komiteto 
patiektas mokyklai- planas. Diskusuota, 
duota khi kurie pataisymai. Taip pat iš
rinkta komisija sutvarkymui mokyklai

dinimo ar koncerto, pertraukoje, vienas 
ar viena iš parengimo ruošėjų, gali iš
stoti, paaiškinti apie meno mokyklą, jos 
tikslą ir kreiptis j publiką finansinės pa
ramos mokyklai, lavinimui naujų talen
tų. Galima ir dalrs'pelno skirti meno mo
kyklai. Taip mes galima išrišti finansinį 
mokyklos klausimą. ,

Mes jau turėjome bandymus lavini
mui meno jėgų. Kadaise Bronė Šalinaitė 
daug darbavosi jaunų talentų auklėji
mu. Jinai ir daban savo studijoje lavina

JONAS I
Dideliu pasitenkinimu perskaičiau 

“Vilnies” “Mokslo, meno ir literatūros” 
skyriuje tilpusį L. P. straipsnį: “Muzi
kos kūrėjams netinka rolė Olimpo die-

• v • * ♦vaicių.
Perskaičiau bent du kart—ir negaliu 

išturėt nepareiškęs savo pilno sutikimo 
su L. P. išvadžiojimais. Žmonės, turin
tieji įgimtų meniškų gabumų, privalo 
tiksliai ir logiškai naudoti savo talentus, 
kad būtų iš to naudos plačiausioms žmo
nių masėms. Menas pagauna žmonių 
jausmus, organizuoja jausmus, kultūri
na ir kelia jų estetinius horizontus — ir 
padeda orientuotis gyvenimo uždavi
niuose, padeda gyventi naudihgą, pilną 
kūrybinį gyvenimą.

Bet koks iškrypimas iš plataus kūry
binio meninio vieškelio į dekadentizmo 
šuntakius nieko gera nežada nei pačiam 
menininkui nei stebinčiai jį publikai.

Visokie dekadentų barškalai tik pasi
piktinimą ir apmaudą sukelia savo 1D> 
guistais kliedėjimais ir nieko gera jie 
nepamoko, nes ir suprasti jų negalima.

L. P. sėkmingai gvildena muzikos me
nininkų sritį. Storai pabrėžia, kad “di
dieji kompozitoriai niekad neignoruoja 
liaudies motyvų. Liaudies dainos jiems 
visuomet būna didžio įkvėpimo šaltiniu.” 
Visiems tai aišku ir suprantama. Taip 
ir turi būti.

Pilniausiai sutinku su L. P. “priedu 
nuo savęs”: “Kiek tikro muzikalumo yra 
toj Amerikos robotų sukurtoj garsų pai
niavoj, kurią čia vadina muzika? Jo nė
ra nei pauostyti. Ji tik dirgina nervus.” 
Sujunk bet kokią radijo stotį — ir be
veik visada tave nejaukiai sukiršins ko
kia barškanti kakofonija, koks moder
niųjų “kompozitorių” kliedėjimas. Ir 
tas nesveikas dekadentų šleivoj imas pra
siskverbia ir į Tarybų šalį. Užtat tokia 
liguista tendencija ir susilaukė seniai 
lauktos kritikos ir draugiško pamokymo.

Taip, tikra teisybė. “Muzikiniai kūri
niai turi būti realūs..., kad jų turinys 
žavėtų mases, skaidrintųjų gyvenimą ir 
atvaizduotų socialistinės epochos hero
jiškumą.” L. P. pataria “panaikint užsi- 
skleidimą savo kevale ir siauruos rate
liuos, kur vienas kitam tik komplimentus 
žeria. Atsisakyt nuo dekadentiško for
malizmo, kuriame nėra nei melodijų nei 
aistrų,” kur tik klaikus jovalas, klaikus 
Kacenjamer, vidunakčio kačių rėksmas 
ir kaukimas.

Tūli muzikai buvo kaltinami, “kad jie 
nejaučia liaudies pulso, kad jie užsi
skleidę savyje ir savo siauruose rate
liuose, kad į klasinę muziką jie žiūri, 
kaipo į pasenusią, konservatyvišką. Sa
ve gi jie vadina ‘revoliucionieriais muzi
kos srityje’ — ir tai tokiais, kuriuos pa
prasti žmonės supras tik už šimto me
tų!”... Vadinas, tokie kompozitoriai 
jaučiasi, “kaipo savotiško Olimpo die
vaičiai, neprieinami paprastiems žmo
nėms.”

' Tokiems kompozitoriams gražiai ir 
draugiškai patariama: “nesitolint ir gi
liau įvertint ir sekt klasikinės muzikos 
formas ir tradicijas. Iš Vakarų Europos 
imt, kas gera jos klasikinėj muzikoj, at
metant dabartinį šlamštą ir antikūrybi- 
nę komercinę muziką.”

Straipsnio autorius pabrėžia tą faktą, 
kad komunizmo mokytojai ir pirmūnai 
teisingai suprato ir įvertino muziką, 
meną, grožinę literatūrą. Marksas, En
gelsas, Leninas ir kiti vadai buvo nuo
širdūs tikrojo meno mėgėjai. Taipo pat 
ir Staliniška vadovybė giliai pripažįsta, 
jog kultūriniame gyvenime muzikinis 
“frontas nėra koks menkniekis. Socia
listinėj santvarkoj ne taip, kaip pas mus, 
kur muilo ar žibalo kompanija šinkuoja 
per radiją komercinę muziką, kurioj is
teriką ir kakofonija nustelbia viską. Tai 
tik pažeminimas muzikos.” Šios šalies — 
Amerikos muzikinis “menas taip? sunkiai 
negaluoja,” “jis išsigimė isteriškų, spie
giančių garsų chaosą.” Labai teisingai 
pasakyta.

Ir dar vieną žymėtiną faktą L. P.

tiksliai pastebi, “Ar apie muziką gali 
spręsti tik ekspertai, o paprasti žmonės 
turi užsičiaupti? Bet juk tie paprasti 
žmonės ir sudaro publiką, kuri klausosi 
muzikos.” Ir toji publika gyvai įvertina 
bet kokį klasikinės muzikos šedevrą, bus 
tai Čaikovskio “Itališkas Kaprizas,” 
“1812,” ar Guno “Faustas,” ar Bizės 
“Karmen,” ar Glinkos “Ivanas Susani
nas,” ar kas tokio iš Sopino, Mendelso- 
no, Betchoveno kompozicijų.

L. P. muša į tą patį tašką, sakyda
mas, kad Šostakovičiaus muzikos polin-, 
kiai dažnai nukrypę į netikusią pusę. Ir 
jį sunku esti suprasti ir pasitenkinti 
estetiškai. Tokių neigiamų nukrypimų 
turi ir Prokofjevas, Kačaturianas ir dar 
keli tayrbiniai kompozitoriai. O tai rei
kia taisyti. Kam veltui vartot energiją ir 
talentą?

Tai taip su muzika. Panaši istorija ir 
su kitomis meno šakomis. Pamatai ko
kio dekadento piešėjo kūrinį ir stebies 
išsižiojęs, galvą laužai, bandydamas 
kaip nors susigaudyt, kas gi čia do lau
žas, kas čia do kratinys. Šieno kupeta? 
Žabų krūva? ... O kataloge rasi pažy
mėta, kad čia kokia fantastiška sala ar
ba koks pasakiškas peizažas .. .

Maigai pečiais, žiūrėdamas į kokias 
“skulptūras,” į kokios medžiagos su
grūstus gabalus, -ir stebies, kuriem ga
lam čia pastatyta tokia “skaptyba.” Tu 
tik paprastas žemės vabalas, — kur čia 
tau suprast tokį aukštą “sur-realistinį,” 
antgamtišką meną? Čia jau reikia tokio 
nepaprastai aukšto genijaus, kaip pats 
skulptorius...

Tokių “stebuklų” yra ir poezijoj, lite
ratūroj ir kitose, meno šakose, kur viską 
'gadina ir darko dekadentizmo liga, de
generacijos, išsigimimo liga. Tai nesvei
ki meno polinkiai, reiklingi gydyt, taisyt.

Trys Kombainieriai
GEGAM SARIAN

(Iš tarybinės armėnų poezijos) 
Subangavo saulėje kviečiai, 
Lankstė stiebą linksmas lauko vėjas. 
Rinko derlių brandųjį sparčiai 
Trys kombainieriai, draugai ištikimieji.
Skaisčią dieną—griausmo dundesys: 
Apie karą trenksmas nugarmėjo. 
Ėmė kerštą kaupt širdy visi— 
Ir kombainieriai, draugai ištikimieji.
Tarė pirmas: — Bus, draugai, geriau, 
Jeigu eisiu ten, kur brolių kraujas liejas— 
Už tėvynę eisiu aš kariauti.— 
Skyrės trys draugai ištikimieji.
Išsiskyrė prie brandžių kviečių. 
Draugas priekin takeliu nuėjo. 
Bet atrodė jiedviem: šičia juk ■ ■ ;
Liko trys draugai ištikimieji.
Bėgo laikas, greitas ir spartus. »
Sjela antro—irgi frontan skriėja . ..
Ir išėjo. Bet mintim kartu
Buvo trys draugai ištikimieji.
Liko trečias vienišas laukuos,
Tarė:—Mano prakaitas už tris lai liejas, 
Duosiu kraštui duonos ir jėgos!— 
Rodės—dirba trys draugai ištikimieji?
Ten—ugnis pakildavo lig debesų, /
Čia—kviečius šiureno linksmas vėjas, 
Ir, atrodė, jie kartu visur, v 
Trys kombainieriai, draugai ištikimieji.

Po Pergalei...
Šūvis paskutinis jau liko iššautas
Ir pergalės salvos nustojo aidėję, 
žiaurus ir galingas plėšrūnas nukautas: 
Kovūnai triumfuoja grobikus nudėję.-
Sudeginta žemė gružus nusikrato
Kai miestai ir sodžiai iš griuvėsių kyla, 
Tamsoj kentus liaudis vėl saulę pamato 
Vaitojančių raudos mažėja, aptyla.

Ir jaunas ir senas prie darbo sustoja, 
Kad atgaivint ženąę, atstatyti šalį, 
Praeitį atminęs, prakeiksmą kartoja 
Tai vėla iš darbo ima naują dalį.
Priešas nugalėtas, partrenktas, sumintas

programos ir suradimui vietos. Vasaros 
mokyklai vietos buvo siūloma Philadel- 
phijos, Waterburio ir Worcesterio apy
linkės. .

Mokyklos Komisija vėl laike posėdį, 
diskusavo ir priėjo galutino tarimo, jog 
meno mokyklai vieta yra tinkamiausia 
Worcesterio lietuvių Olympia Parkas. 
Priežastys šio pasirinkimo yra sekamos: 
Manoma, kad Olympia Parkas bus gali-. 
ma gauti prieinama kaina. Antra, meno 
mokykla bus sėkmingesnė, kai joje daly
vaus daugiau studentų; kad ją galėtų 
bent vakarais atlankyti kuo daugiau 
svečių; kad ji nebūtų išskirta nuo pla
tesnio lietuvių judėjimo. Worcesteryje 
manoma to pasiekti, nes čia lietuvių ko
lonija yra didelė, Olympia Parkas pla
čiai žinomas, privažiavimas yra geras, 
netolimas. Aplink Worcesterį yra eilė 
artimų kolonijų.

Mokykla prasidės rugpjūčio 16-tą ir 
tęsis iki rugpiučiO 29-tai — ištisas dvi 
savaites. Pamokos eis kasdieną, išski
riant šeštadienius\ ir sekmadienius, kuo
met parkas bus užimtas piknikais.

MOKYKLAI PROGRAMA
Kiekvieną dieną eis pamokos prie ge

riausių mokytojų. Pamatinės lekcijos 
bus sekamos: (1) Muzika, chorvedystė, 
(2) drama, režisūra, (3) lietuvių kalba 
ir (4) prelekcijų skyrius. Dienos laikas 
bus padalytas valandomis, kiekvienam 
subjektui bus paskirtos valandos, laikas.

Daug dėmesio reikia dėti j prelekcijų 
skyrių. Šis skyrius neįeis į kiekvienos 
dienos pamokas, lekcijas. Tai bus kalbų, 
paskaitų ir diskusijų formoje vedamas.

Prelekcijų skyrius apims organizaci
nes, ideologines ir kitas mūsų meno pro
blemas. Šio skyriaus pamokose galės da
lyvauti platesnis skaičius lankytojų. 
Manoma pataikyti, kad prelekcijų - dis
kusijų skyrius vyktų vėliausiai, pavaka
riais, kad ir nauji dalyviai galėtų pribū
ti. Gi muzikos, dramos, kalbos skyriai 
bus vedami mokyklos formoje. Čia turės 
dalyvauti nuolatiniai, užsiregistravę 
studentai.

Taip pat muzikos, dramos ir kalbos 
skyriam bus nuolatiniai mokytojai, per 
ištisas dvi savaites. Gi į prelekcijų sky
rių bus kviečiami svečiai prelegentai — 
ne tik lietuviai, bet ir amerikonai.

Studentų registracijos reikalu bus iš
leista nurodymai, informacijos. Pirme
nybė, žinoma, turės būt meno grupėm— 
chorams, vaidintojams. Vienok bus pri
imami ir ne grupių studentai, savano
riai.

Ši meno mokykla turi daug reikšmės 
visiems lietuviams. -Organizacijos, pa
vieniai veikėjai turi susidomėti mokyk
los reikalais. Tai pasimojimas didesniam 
meno'darbui. Siekimas patobulinti mū
sų meno veiklą, pagelbėti tiems, kurie 
jau veikia meno srityje, pasikeisti paty- 
rimaisx kuriuos gauname veikimo prak
tikoje.

REIKALINGA PARAMA
Įvykinimui šio plano reikia ir medžia

ginės paramos. Tiesa, Rytinių Valstijų 
Festivalis mokyklos pradžiai paliko šiek 
tiek finansinės paramos. Rojui Mizarai 
meno mokyklos reikalą paaiškinus, mū
sų meno patriotai sudėjo apie $500, 
bet to nepakanka. Kodėl nepanaudoti tą 
metodą ir kitur? Dar šiame sezone mes 
turėsime eilę koncertų, vaidinimų. Kon
stancija Menkeliūnaitė dabar koncertuo
ja.

Čia tik reikia apsukrumo. Laike vai-
i - ■ ---------------------------------

Savoje lindynėj galą yra gavęs,
Darbo žmonių kraštas ir vėl yr’ apgintas: 
Ne viens yr’ kovūnas už jį kraują davęs.
Bet šaknys dar likę;'rudi diegai želia— 
Pinigų aruodai juos nuolat palaiko
O tie iš patamsio galvas savo kelia ' ,
Tik progos sau ieško ir patogaus laiko.
Bet liaudis budinga jų siekius numato 
žino, prie ko rengias’ toj’ gauja iš naujo; 
Prieš planus smogikų saVo spėkas stato— 
Nesidžiaugsit puota iš mūs brangaus kraujo.

A. Dagilis.

jaunus talentus. Bet šis mūsų žestas yra 
organizuojamas didesniu maštabu, kokio 
iki šiol dar neturėjome. Šio darbo prie
kyje yra organizacija. Mes tikimės ne 
tik technikinių meno laimėjimų, bet sy
kiu organizacinių ir idėjinių. Šis darbas 
turi turėt tvirtą visuomeninį pagrindą.

V. Bovinas, LMS £ Apskr. Sekr. 
68-35 Exeter St., Forest Hills, N. Y.

LMS News and Views
By Mildred Slender

I want to thank all the people who wrote 
me. offering information, and support and 
urging me to keep this column a weekly fea
ture in the “Laisve.” Until the regular Eng
lish Section comes back, we will appear on 
Saturday on the LMS Page.

This column is open to any discussion, ad
vertising or bit of news or opinion that cor
respondents would like to express. In the 
Lithuanian sections we’ve had some lively cri
ticisms lately on “whither our drama?” Let’s 
have the opinions of our younger readers.

The Children’s School
More and more we’re beginning to realize 

our shortcomings, the dwindling of our 
Lithuanian - speaking populace. We’ve been 
shaking our heads and bemoaning the fact 
for the last 10-20 years. I think finally we’re 
doing something about it. One piece of con
crete evidence is the reorganization during 
the past year of the children’s language 
schools, one in Brooklyn, ably led by J. Byron, 
one in Chicago, and one, I believe, in Detroit. 
That’s a good beginning. But by next fall 
there should be 20 more such schools, in all 
the leading communities throughout the 
country. The schools should not be limited to 
the very young children. Enrollment should 
include the teenagers and the young married 
set too.

The LMS Summer School
This Summer will find’ the Lith. Fine Arts 

League setting out on it’s first venture into 
the teaching of the fine arts. The Special 
School Comm, has already announced thetime 
— Aug. 16 to 29, and the place — the beau
tiful Lith. Olympia Park in .Worcester, Mass. 
The Comm, is now working on a schedule of 
courses and classes.

They realize full well that 2 weeks is a 
pretty short time to give a complete course in 
any field, and they will not pretend to at
tempt to do so. The purpose of the school, as 
I’ve stated on several other occasions, is to 
present to the student a general outline of 
knowledge required by him to take some res
ponsibility for leading cultural work back in 
his own home town. To do this classes' will be 
limited to 3 general themes, music, drama, 
and language. For each of which there will be 
one full-time accredited ■ teacher. The rest- of 
the day will be spent in practical application 
of the lessons learned, and in discussion with 
guest lecturers from many varied fields of 
cultural endeavor.

Under such a system anyone and all can 
benefit by coming to "the school. The only 
requirements are some background knowledge 
preferably of music ,and the desire to spend 
two weeks in good company of art-loving 
people. Take your vacation the 3rd and 4th 
week "‘of August so that you can say, this was 
the most enjoyable and profitable vacation 
you’ve ever spent.

Make your Summer vacation plans now! 
Front time to time I will advise you as to the 
progress of this new school venture.

Sietyno Chorus Does it Again
The Sietyno Chorus of Newark, N. J., has 

been making small history for some time now, 
but their latest announcement is quite the 
most spectacular. They have hired a plane 
and will fly out to Chicago May 2nd to pre
sent their new Musical Revue. The invita
tion was extended to them by the energetic 
Roseland Aido Chorus who themselves paved 
the way last Fall by coming into N. Y. for 
the LMŠ Festival. They came in 2 buses. 
Sietynas goes them one better by flying out.

The Sietyno Chorus is open to invitation 
for a performance en route Saturday May. 1. 
How about it, Pittsburgh? Cleveland? De
troit? 1

Kovo 7 d. Lietuvių Litera-' 
tūros Draugijos 32 k p. buvo 
surengus vakarienę, o kartu 
tai buvo ir minėjimas Tarp
tautinės Motorų Dienos. ’Nors 
oras buvo nemalonus, bet pa* 
rengimas pavyko labai gerai. 
Pasirodo, jeigu yra kas- ren
giama, tai ir turime geras pa* 
sekmos. Reikia daugiau pa* 
rengimų.

★ ★ ★
Lietuvių Demokratų Kliube, 

kurio susirinkimas įvyko 6 d. 
kovo, buvo skaitytas laiškas 
nuo PCA Conn, valstijos ko* 
mito to' kviečiant remti Henry 
Wallace kandidatūrą į šalies, 
prezidentus, kad išlaikyti tai* 
ką ir laimėti geresnį .Ameri
kos žmonėms gyvenimą.

★ ★ ★
Vasario 21 d. sandarieČiai ir 

katalikai laikė susirinkimą ir 
nutarė reikalauti Trumano, 
kad nuverstų tarybinę valdžią 
Lietuvoje, kaip jie sako, “iš
varytų Staliną.” Ir ne tik Lie
tuvoje, bet taip pat tą pada
rytų ir Estijoje, ir Latvijoje.

Keisti tai- sutvėrimai. Auši
na jie bumą ir tiek. Nejaugi 
jie mano, kad Lietuvos ir ki
tų tarybinių šalių žmonių li
kimas priklauso nuo pono 
Trumano valios? Juk protau
jantis žmogus turi suprasti, 
kad tų šalių žmonės turi tokią 
tvarka, kokios jie nori.

J. S. K. .

Bridgeport, Conn.
Paraše Trumanui Laišką

Bušo valdytojas Fred Zehm, 
27 iftetų amžiaus, šešių vaikų 
tėvas, kurie gyvena susikim* 
šę į vieną kambarėlį, parašė 
prezidentui Trumanui laišką. >
Dabar gręsia pavojus jo šei
mos išmetimui ir iš to kamba
rėlio.

šeimyna yra iš 8 asmenų— 
tėvo, motinos ir šešių vaikų. 
Gyvena iš tėvo algos $45 į sa 
vaitę. Baisiai skursta. Jis 
paeina iš Missouri valstijos, 
tai, kaipo Trumano “kaimy- i 
nas,” maldauja pagalbos.

Nors, kaip žinome, ura-pa- 
triotai didžiuojasi, kad daug 
Amerikoje vaikų gimė, bet 
vargiai žmogelis- sulauks pa
galbos jo padėtyje. Rep.

ADAM SKRYBELN1N-
KA1 LINKI JUM 
LINKSMŲ VELYKŲ!

T l ADAM

VILNŲ VELTINE

Taip! ADAM. Didžiausias Pasaulyj 
Vyriškų Skrybėlių Pardavinėtojas, pa
rodo, kaip sumušt infliacijų su ne
paprasta skrybėlės verte už $5.00. 
Aukštos rūšies skrybėlės, rankomis 
pagamintos iš importuotų vilnų, di
delis įvairumas madingų Pavasarinių 
stilių ir spalvų. Taipgi pasirinkimas 
dailiai nutaisytų skrybėlių. Kitos 
niekur neviršijamos vertybės ... $6 
ir $7.50.
"Sunkiai pritaikorbiems" Adam turi 

visų mierų skrybėles 
nuo 6% iki 8.

ADAM HATS
WOUD'S LARGEST RETAILER OF MEN'S MAIS 

Storas From Cooit to toon
PASIfcTŪRfiKITE TELEFONŲ 
DIRECTORY VIRŠ 100 KRAUTUVTŲ 
IR AGENTŪRŲ DIDŽIOJO 
NEW YORKO SRITY J

3 pusi.—Laisve (Liberty, 
Lith. Daily) 

šeštad., Kovo 13, 1948



PASKUTINIS CARAS
WORCESTER, MASS

(Istorine Apysaka) ,
■iii Parašė Justas Paleckis ■£■■■■

—129—

(Tąsa)
Kambariuose sirgdami blaškėsi, carie

nės vaikai. Už rūmų sienų siautė ir 
triukšmavo vis labiau įsidrąsinanti ir vis 
arčiau prie rūmų prisiartinanti minia. 
Petrapilis revoliucijos rankose, iš fronto 
vis dar niekas neatvyksta, su caru susi
siekti negalima. Šiurpi būkle.

Carienė meldėsi ir tikėjo, kad išgelbė
jimas ateis. Ji stengėsi susivaldyti ir ne
parodyti susijaudinimo. Tik viena pasi
likusi ji susigraudeno. Ašarodama ji pa
žvelgė į kabėjusį ant sienos generolo Or
lovo portretą. Ak, jei tas jos ištikimasis 
riteris būtų gyvas, jis apgintų savo ca- 
rienę! Kas ją dabar apgins?

CARAS ATVYKO I “DUGNĄ”
Kovo 1 (14) d.
Tik Rodzianka nė minutės nepaliovė 

galvojęs apie carą. Bepiga jam buvo kel
ti balsą prieš vyriausybę ir teoretiškai 
grasinti carui revoliucija, kurios jis ma
žiausiai laukė ir kurios išvengti jis la
biausiai norėjo. O štai dabar jis atsidūrė 
tos nepageidautos ir baimę keliančios 
revoliucijos sūkury. Jis turėjo net atsi
stoti revoliuciniu būdu, be vyriausybės 
pritarimo ir be caro palaiminimo susi
dariusio Dūmos komiteto priešaky.

— Padarė mane revoliucionierium! 
Padarė!—desperacijoj vaitojo Rodzian
ka savo širdy.

O pulkai ir įvairios kariuomenės dalys 
eina ir eina Dūmai pasitikėjimą pareikš
ti. Visi reikalauja Rodziankos, į kurį vi
si žiūri kaip į revoliucinės valdžios gal
vą. Rodziankai pasirodžius jis sutinka
mas komanda: “Šautuvu gerbk!” Kariš
kos dalies atstovas karšta prakalba svei
kina Rodziankos asmeny revoliucinę val
džią, kalba apie laimėjimo džiaugsmą, 

, apie liaudį, apie laisvę ir numestus ca
rizmo pančius. O Rodzianka vėl ir vėl 
kartoja: tėvyne, armija, tvarka, discipli
na. Jam šaukia “ura

Bet tuoj palipa kitas kalbėtojas, dar- 
; bininkų tarybos atstovas. Jis jau nebe 
apie tėvynę ir discipliną kalba, bet apie 

/ revoliucijos gilinimą, apie dvarininkų 
jungą, apie caro menkystą, Rasputiną, 
žandarus, ochranką. Dar garsesnis 
“ura!” tenka tam kalbėtojui. Rodzianka 

- raukosi, bet nedrįsta prieštarauti. Jis 
skubi atgal į savo kabinetą, kuris vienas 
dar šiek tiek laisvesnis nuo revoliucines 
minios, užliejusios visas Dūmos sales, 
visus kambarius ir koridorius. Čia Rod
zianka nervingai laukė žinių iš vyriau
sios karo vado būstinės, iš Aleksejevo. 
Rodzianka prašė Aleksejevą paveikti ca
rą, kad jis nusileistų ir sutiktų sudaryti 
konstitucinę vyriausybę.

Štai Aleksejevo atsakymo telegrama. 
Jis ne tik sutinka, bet jau ir pasiuntęs 
carui telegrafu projektą manifesto kon
stitucinei vyriausybei sudaryti. Bet ar 
jau ne per vėlu?

•Po pietų 4 valandą 15 minučių į Dū
mą atvyko nepaprastas svečias. Tai bu
vo caro pusbrolis' Kirilas Vladimirovi- 
čius, su caro venzeliais antpečiuos ir su 
raudonu kaspinu prie krūtinės. Atvykęs 
pas Rodzianką didysis kunigaikštis atra
portavo :

— Turiu garbės atvykti. Aš esu jūsų 
nuožiūroj, kaip ir visa tauta. Aš noriu 
Rusijai gero. Turiu pareikšti, kad ir vi
sas mano vadovaujamas gvardijos eki
pažas paveda save naujosios vyriausybės, 
žinion.

Keista buvo klausyti tų caro giminai
čio žodžių Rodziankai, kuris vis dar gal
vojo kaip čia išgelbėti Romanovų dinasti
ją nuo didesnių sukrėtimų. O čia caro 
pusbrolis prisideda prie revoliucijos, su
laužydamas carui duotąją priesaiką. At
sakydamas Kirilui, Rodzianka ištarė 
keistą frazę:

— Tikiuosi, kad gvardijos ekipažas 
padės nugalėti savo priešą.

— Oho, jau ir kandidatai reiškiasi,— 
šaipėsi kai kurie Dūmos nariai, žinoję 
apie Kirilo -motinos Marijos Pavlovuos 
svajones matyti savo sūnų caro soste.

Ir Kirilas buvo ne vienintelis kandida
tas, apie kurį kalbėjo tom dienom. Ka
rių sluoksniuos buvo minimas caro .brolis 
Mykolas, kaip būsimas caras. Kiti kal
bėjo ir apie Dimitri jų Pavlovičių, tą pa
tį, kuris dalyvavo Rasputino nužudyme.

Revoliuciniai įvykiai ėjo vis platyn. ‘

Jie jau nepasiribojo Petrapiliu, jie per
simetė į vis tolimesnes sritis, ir visur re
voliucija bu^o džiaugsmingai sutinka
ma. Iš Kronštato, Helsinki! ir kitų uos
tų ėjo žinios apie jūrininkų maištus ir 
karininkų žudynes. Būdami didesniame 
negu sausumos kariai pavojuj, jūrinin
kai ypač karštai persiėmė revoliucija, 
kuri žadėjo to nuolatinio pavojaus pabai
gą-

Norėdamas greičiau suvaldyti įsisiū
bavusias revoliucines aistras ir sulaikyti 
didelio kraujo praliejimo pavojų, Dūmos 
komitetas skubėjo sudaryti. vyriausybę. 
Tos vyriausybės, galva, jos ministeriu 
pirmininku, jau seniau buvo numatytas 
kunigaikštis G. E. Lvovas, žinomas že
mietijų veikėjas. <►

Jau ir Car’skoje Selo gatvėm ir alėjom 
pradėjo važinėti revoliuciniai šarvuočiai 
ir auto sunkvežimiai su kulkosvydžiais. 
Jais važiavę agitatoriai paveikė Carsko- 
je Selo įgulą. Šios įgulos kariuomenės da
lių kareiviai vieni užsidėjo ant rankovių 
baltus raikščius, tuo pareikšdami savo 
neitralumą, o kiti tiesiog perėjo revoliu
cijos pusėn. Perėjusiųjų tarpe buvo ir 
gvardijos kuopa, kuri visa, tiktai be ka
rininkų, nuvyko į Petrapilį pasveikinti 
Dūmą. Jurgio bataliono vadas pareiškė, 
kad jo kareiviai nešaudys į revoliucionie
rius, o šio bataliono kareiviai, atsakyda
mi į pasiūlymą prisidėti prie revoliucio
nierių, pareiškė, kad jų batalionas nėi- 
tralus, ir jo uždavinys saugoti caro Mi
kalojaus II asmenį.

O gatvėse vis labiau didėjo triukšmas. ’ 
Žmonės telkėsi ir traukė rūmų link. Ty
lieji Aleksandro rūmai, kurie visada kel
davo pagarbų smalsumą, dabar carsko- 
seliečių proletaram atrodė paskutine ca
rizmo tvirtove, kurią jie turi paimti. At- ■ 
sirado agitatorių, raginusių užimti rū
mus. Netrukus susitelkė didžiulė, gal 
kokių 10,000 žmonių minįa, kuri traukė 
caro rūmų link.

Rūmuos buvo ramu. Tik tarnai ir ka
reiviai išgirdo apie besiartinančią minią. 
Bet carienės artimieji, manydami, kad 
minia nedrįs arčiau prieiti, nenorėjo 
gąsdinti carienės ir nieko jai nepranešė. 
Bet greit paaiškėjo, kad minia artinasi 
prie rūmų. Išsigandusios rūmų panos ir 
ponios prašė grafą Apraksina atsargiai 
perspėti čarienę apie besiartinantį pavo
ju-

— Jūsų didenybe, — kalbėjo senasis 
Apraksinas, — kaip girdėti, nerimas 
apima ir Carskoje, gatvėse renkasi mi
nios, šūkauja.

— Ką, ar jau artinasi prie rūmų, sa
kykit atvirai, — didelį ramumą parody
dama tarė carienė Aleksandra. — Nebi
jokit sakyti tiesą! Rusijos ciesorienei pa
kaks drąsos pažiūrėti į akis pavojui. Kad 
tik vaikų neišgąsdintų. Juk turim gi dar 
apsaugos.

— Jūsų didenybe, minia tikrai artina
si prie rūmų. Joj daug girtų, ir ji ruo
šiasi užimti rūmus. Generolas Resinas 
turi dvi apsaugos kuopas, keliasdešimt 
gvardijos ekipažo jūrininkų, rūmų sar
gybos dalį ir atsargos raitelių artilerijos, 
viso apie 500 žmonių. Bet kažin ar visais 
galima pasitikėti. Jie pasiskelbė neitra- 
liais ir nenorės šaudyti.

— Ne, nereikia kraujo praliejimo! Ir 
tai labai pavojinga, nesz šaudymas labiau 
suerzintų minią, o ištikimos kariuome
nės iš niekuę dabar neprisišaukti. Kai 
atvyks generolas Ivanovas, tada galės 
griežčiau elgtis.

Tuo metu susijaudinusi įbėgo viena 
rūmų ponia ir suklego, kad netoli, gal 
už kokių 500 žingsnių nuo rūmų minia 
nužudė vieną caro rūmų sargybos karei
vį, kuris raginęs minią grįžti atgal. Ca
rienė išbalo ir nuėjo perspėti sergančių 
vaikų, kuriem ligšiol buvo stengiamasi 
nutylėti apie įvykius Petrapily.

Carienė žvilgterėjo pro langą ir pama
tė šiurpų vaizdą. Netoli, nuo rūmų tvo
ros telkėsi minia, kuri buvo daugelio ži- 

‘bintų apšviesta, nes jau sutemo. Baisi 
atrodė tolumoj toji galvų ir veidų jūra, 
viršum kurios grasinančiai iškilo dauge
lis kumščių. Minia kažką šūkavo.

—r Paduokit Alisą! Vokiečių šųipė! 
Rasputinskaja! •— visa gerkle šaukė mi
nioj.

Sukelta Apšvietos Fondui $50

'Sekmadieni, 7 kovo, atsibu- 
vo draugiška silkių pare, kurią 
surengė abi—vyrų ir moterų— 
LLD kuopos, skirdamos pelną 
apšvietos fondui. žmonių, 
kaip ant tokios pares, atsilan
kė gražus būrelis ir visi pra
leidome sekmadienio vakarą 
linksmai ir draugiškoje nuo
taikoje ir po silkių ir kitokių 
skanumynų, kurių prirengė 
mūsų draūgės moterys iš mo
terų kuopos komisijos* ku
rioms pagaminti pagelbėjo ki
tos savanorės, ir po draugiškų 
pasikalbėjimų, — žmonės dar 
ilgai nesiskirstė, bet sustoję 
grupėmis kalbėjosi ir disku- 
savo bėgamus politinius rei
kalus, daugiausia apie Wall- 
ace’o kandidatūrą į preziden
tus.

Surengimui parės komisijos 
narės nuo moterų kuopos bu
vo A.'Vosilienė ir Novikienė, 
kurios suplanavo ir supirko 
visą maistą, o po to per visą 
laiką dirbo virtuvėje. Joms į 
pagalbą atėjo savanorės drau
gės E. Pilkauskienė, II. Ja
nulienė ir E. čeponienė, ir 
viskas buvo geriausioje tvar
koje.

Kadangi drg. Ona Stankie- 
nė beveik visuomet dirba ant 
visų progresyvių lietuvių pa
rengimų, tai komisija suren
gimui šios pares užkvietė drg. 
Stankielię būti garbės viešnia.

Dar už keleto valandų prieš 
tą parę, nueinu į virtuvę. 
Gaspadines darbuojasi. Na 
gi, žiūriu, mūsų viešnia, at- 
siraičius rankoves, tarkuoja 
bulves. . .. Sakau gaspadinėm : 
“Tai jūs viešnią taip vaišina
te. . . Drg. Stankienė sako: 
“Aš atėjau savanoriai dirbti, 
tai šia dar ir doleris. . . mano 
a. a. vyras labai mylėjo tą 
apšvietos organizaciją ir pri
klausė iki pat mirties. . . tai 
priimkite”. . .

Aš labai ir labai nenorėjau 
priimti, bet ji griežtai reika
lavo. Na, tai ir pridėjau prie 
apšvietos fondo. Bet pamisli- 
jau, kad našlės skatikas at
sveria auksą...

Mūsų draugė farmerka B. 
Jakaitienė parei padovanojo 
net 2 vištas per draugę Ma
rion Petkūnienę
muose tas vištas iškepė ir ga
tavas atvežė. 
Dvareckienė,

da-
pa-
Po

per 
aiškiai ir 
apžvalgą 
nuotikių. 

♦nustebino

kus ir S. Janulis, kurie visi 
dirbo per vakarienę, o dau
giausia dirbo savanoris drg. 
A. Čeponis, vaišindamas pa
res dalyvius alum.

Po pares prasidėjo prakal- 
bėlės. Pares pirmininkas S. 
Janulis visų pirma perstatė 
pakalbėti moterų kuopos pir
mininkę Gurskienę, o po to 
vyrų kuopos pirmininką A. 
Pilkauską, kurie paačiavo 
lyviams už atsilankymą ir 
rėmimą apšvietos fondo,
to buvo perstatytas pakalbėti 
draugas D. Jusius, kuris 
15 minučių kalbos 
nuosekliai padarė 
šių dienų istorinių 
Drg. Jusius visus
savo nuoseklia kalba ir pa
sirodė, kad jis atydžiai seka 
spaudą ir padaro tinkamas iš
vadas iš apmaskuotų prane
šimų kapitalistų laikraščiuo- 
se. Susilaukė už gražiu pra
kalbą gausių aplodismentų. 
Sekamas kalbėtojas buvo Jo
nas Skliutas, kuris per pus
valandį perbėgo įvykius čia, 
Worcėsteryj, per paskutinius 
su viršum 40 metų, kuriuos 
jis čia išgyveno. Gražiai pri
siminė ir apie dabartinius įvy
kius.
šių aplodismentų, 
buvo 
vyrų 
kuris 
svrbą
ros Draugijos, kviesdamas lie
tuvius, 
prisidėti

Pelno

Taip pat susilaukė gau- 
Paskutinis 

perstatytas sekretorius 
kuopos . Juozas Lukas, 
labai gražiai paaiškino 
ir tikslus Liet. Literatū-

mylinčius apšvietą, 
prie šios draugijos.
apšvietos fondui liko

kuri savo na-

ir 
po

Draugės 
A. Vosilienė 

Helena Janutienė aukavo 
didelį pyragą.

Kaip matyti, mūsų moterys 
įvertina apšvietą. širdingai 
ačiū moterims darbininkėms ir 
aukautojams.

Nuo vyrų kuopos komisija 
buvo A. Pilkauskas, J. Sen-

Prie tų visų malonių daly
kų ir pas mus yra ir negerų,— 
tai didelis nekuriu mūsų na* 
rių nepaisymas organizacijos 
reikalų. Ir aš imu drąsos pri
minti apie tai draugams.

Per abi LLD kuopas yra už
simokėjusių 200 narių. Ma
riai priklauso apšvietos orga
nizacijai ir ta organizacija 
rengia parengimą apšvietos 
fondui. Ir kiek gi narių bu
vo iš 200 ant to parengimo? 
Neapsiriksiu pasakęs: nedau
giau 25-30. Kur gi kiti ? Ir 
taip ant kiekvieno parengimo 
arba susirinkimo — ir vis tie 
patys, o kitų nesimato... Su
praskite, draugai, ką gi mes 
galėtume nuveikti, jeigu mū
sų neremtų progresyviai lietu
viai, ne nariai? Tikrumoje, 
tik su ne narių parama mes 
padarome didelius < parengi
mus ir nuveikiame didelius 
darbus apšvietos ir progreso

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

(Bus daugiau)

Tel. TRObridge 3380

DR. JOHN REPSHIS
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman Si., arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.c

Monager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

^GLRIflUSIfl DUONA
m SCHOLES BAKING i.

\ 532 Grand Street, Brooklyn
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 
i pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. '

Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkės,
i krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

y ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Te!. EVergreen 4-8802

srityj. Negražu, kai už mus 
dirba tik mūsų simpatikai — 
ačiū jiems!

Kaip aukščiau minėjau, po 
pares žmonės susigrupavę kal
bėjosi ir diskusavo daugiausia 
apie Wallace’o kandidatūrą. 
Mat, tą pačią dieną ir toje 
pačioje salėje, 29 EndicottSt., 
buvo skaitlingas susirinkimas 
lietuvių, kurie jau užsirašė 
nariais PCA ir darbuoj'asi, 
kad uždėjus ant baloto šioje 
valstijoje Wallace’ą ir Tay- 
lor’ą. Kaip paaiškėjo, vien 
tik progresyviai lietuviai iš 
Worcesterio rengiasi pasiųsti 
į Massachusetts valstijos kon
venciją, kuri įvyks 4 d. ba
landžio, Bostone, 60 delegatų. 
O amerikonai ir kitų tautų 
žmonės, kaip girdėjau, jau 
užsakinėja busus vežimui į 
Bostoną. Numatoma, kad de
legatų bus nemažiau 3,000. 
Reikia surinkti 51,000 para
šų padėjimui ant baloto. Pa
siryžta surinkti 65,000.

S. J.

Cliffside, N. J. >
SVARBIOS PRAKALPOS
Trečioji partija, kuri stato 

Henry Wallace kandidatu į 
šalies prezidentus, rengia 
svarbias prakalbas, nedėlioję, 
14 d. kovo, 4 vai. po pietų, 
Rusų Kliube, 324 Anderson 
Avenue.
< Bus daug gerų kalbėtojų. 
Visus ir visas kviečiame at- » 
silankyti. G. S.

Arlington, N. J.
F. Šimkienė Ligoninėje
Felicia Šimkienė, žinoma 

veikėja, kovo 8 d. pasidavė į 
St. Barnabos ligoninę opera
cijai. Ligoninė randasi kamp. 
High ir Montgomery gatvės, 
Newarke.

Lankymo valandos kasdien 
nuo 2 iki 3 po pietų ir'vaka
rais puo 7 iki 8 vai.

Linkime drg. Šimkienei pil
nai ir greitai susveikti.

Rep.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) fr*

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. Y.

pato

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

Du kambariai Šermenim, didelis puikiai įruošta? 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

i Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

CHARLES J. ROMAN
. . (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
1^M Direktorius

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.
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Telefonas Poplar 4110



PHILADELPHIA, PA
bū-
su-

KROSNER

License No.

No.

License No.

STRAND’S. INC.

Buvęs
Licensr No.

Kings, beto

License No. 
undersigned 
retail under

Borough of 
be consumed

License No. 
undersigned 

retail under

Borough of 
lx? consumed

License No. 
undersigned 

retail under

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

hereby given that 
been issued to the

wine and liquor at

Alcoholic Beverage Control Law
- 68th St., Borough of B’klyn.

Kings, to Ixi consumed off - th»

Avenue U, Borough of 
of Kings, to be consumed

and liquor at
Alcoholic Beverage Control 
1st Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

and liquor at retailxjinder 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, 

of Kings, to

NOTICE is hereby given that I.icense 
I 
to sell 
107 of

License 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
CL 225 lias 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Contro,
Law at 60A Bainbridge Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

•on the, premises.
TROYON CLUB. INC.

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 

consumed off thsCounty 
premises.

F. P.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, 
of Kings, to

Law at 405 Livonia Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

GEO

Law at 861 Utica 
Brooklyn, County- of 
on the - premises.

MEYER
Butch’s Bar & Grill

NOTICE is 
RL 877 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Laf at 2423 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

PETER

NOTICE is hereby given that 
. RL 7711 has been issued to the 

to sell beer, wine nnd liquor at 
Section 107 of the Alroholic Beverage Control
l.aw at 73 Grand Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. * 

ANTHONY TAUTKUS

S. STARR

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3676 has been issued to the undersigned 
to sell betr, wine and liquor at retail under 
Section 197 of the Alroholic Beverage Control 
Ij»w at 188-90 Grand Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 1
GYM. ASSN OF PpLlSH FALCON HALL 

NEST 11 OF W'MS’BURG. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7400 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and /liquor at retail under 
Section 107 of the Alroholic Beverage Control 
Law at 196 Johnson Ave.—K-K-A 147 Hum
boldt St.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises. •

VITO LICAVOLI 
Rex Tavern

NOTICE is hereby given that License No'. 
RL 5303 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alroholic Beverage Control 
Law at 676 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume*) 
on the premises.

MARGARET PtVORAlTES 
Driggs Tavern

NOTICE is 
L 8*6 has 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 'ft the 
at 382-381 
County of 
premises.

ALEXANDER PETER,COUFOS 
La Tourainc Wines A Liquors

N^
5060 has been issued to the undersigned 

wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic 
Court Street, 
of

LYNCH 
Court

A R. 
Liquor

M. TORTORA
Store

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 63.-.V has been is.<ucd to the undersigned 
to sell beer, wins and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
i.aw at 1012 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

MARGARET T. MULLIGAN
Valdžia

1110

No.
Karo

be consumed

INC.
INC.

License No.

karo m a-

JOHN PERROTTA

INC.

tho

the

PIETŪS 60c, VAKARIENĖ 85cNo.

Matthew Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovųNo.

BUYAUSKAS
the Laidotuvių Direktorius265. INC.Ine.

No.

MICHAEL CURRAN

hereby given that
MURRAY KII’NES

Moderniškai įrengtos Koplyčiosen that License No.

426 LAFAYETTE STliquor at fcUiil under

Borough of

LITUANICA SQUAREINC.

TEDDY DEITZ

Fotografas
License No. 0

License No.

GOODARD

SKELBKITĖS LAISVĖJE
nle a^aZf Ht kža aSa J* Ja Ja aL^LaŽaaSaa h

y VTr W WW WT VW W W

J. J. Kaškiaučius, M. D
consumer) off the

STORE. INC.
Tavern

thxt License No.
Nq.

BAR & GRILL

No.

the

ZIELINSKI

No.

hereby given that 
been issued to Hie 
wine and liquor at

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

Borough of , 
be consumed

Borough of'
Ixi consumed

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

thereby given that License No. 
been Issued to the undersigner) 

liquor at retail under- Section 
Alcoholic Beverage Control Law

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

License No.
undersigned

issued to the undersigned 
and liquor nt retail under 
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue. Borough of 
of Kings, to be consumed

Borough of 
be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

License No. ■ 
undersigned 
retail under

Borough of 
be consumed

hereby given that License No. 
been issued to ihe undersigned 

& liquor at retail under Section

License No. 
undersigned 
retail under

y 
■k. ,r.

License No. 
undersigned 
retail under

has 
wine 
the 

New 
of

Law at :J2-~33rd St.. Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed off 

premises.
SIERRA MADRE WINERY, INC.

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

hereby given that 
been issued to the 

wine and liquor at

DEMOCRATIC CLUB, INC.

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

Mctroiwlitan Ave., Borough of B’klyn, 
of Kings, to be consumed off

Alcoholic Beverage Control Law 
18th Ave., Borqj*-rh of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

hereby given that 
been issued to tljc undersigned 

wine and, liquor nt retail under

NOTICE h 
L 5591 has 
to aell wine 
107 of th-? Alcoholic Beverage Control I-aw
at 1279-81 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Kings, to be consumed off the

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

Alcoholic Beverage Control Law
Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

HANERFELD
Armory Tavern

NOTICE K
has

wine
the Alcoholic Beverage Control l4iw
Livonia Ave?. Borough of Brooklyn,

that License 
to the undersigned

iit 3078 Ocean Avenue,, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

SANFORD CATERING,
Sanford’s

NOTICE* is 
L 5377 has 
to sell wine 
107 of the
nt 57 Liberty 
County of Kings, to be consumed off 
premises,

ANN A STANLEY SUSUMAN 
Liberty Wines ■ A Liquors

NOTICE is hereby given that License No. 
L 399 ha«= been issued^ to the undersigned 
to sell wini & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at *8212

l.ercoy given that License 
been issued to the undersigned 

& liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control law 

Borough of Brooklyn,
to be consumed off

NOTICE Is 
L 797 has 
to sell wine 
107 of the
at J322 —- 8th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARX WOLFSON & SON

NOTICE is hereby given that 
RL 9576 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 428 Tompkins Avonue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABRAHAM ROTHMAN

NOTICE is 
CL 279 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 140 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

POLONIA

L 5725 
to sell 
1l>7 of 
at 399
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AARON A. WEINBERG

NOTICE is 
L 1699 has 
to sell wine 

the

hereby given that Lici use 
been issued to the undersigned 
A liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control law

at 10 Montague St.,.
County oi Kinus, to 
premises.

HETTWECK
107 of 
nt 616 
County 
premises.

MILTON & MAX STONE

Alcohdlic Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off tho

n H H M *! —— a* ** M ww, M — w *—*4* 

j Egzaminuojant Akis, į

NOTICE is hereby given that 
RL 6728 has been issued to the 
to sell b< er, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed

Law at 125 Wythe Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

IRENE CARI.IN

NOTICE is 
RL 910 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
I.aw at 350 Liberty I Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the jlremises.

POLISH FALCONS NEST

3rd St., Borough of 
Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that 
RL 6825 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 607-699 — Fourth Ave,. Borough oi 
Brooklyn, County of Kings, to lx: consumed 
on the premises.

ARTHUR J. VALLARIO 
Rustic Tavcrii

5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kintfs, tc lx? 
prertihtes.

OLYMPIC LIQUOR

Union St.. Borough of, Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on

License No. 
.he undersigned 
At retail under

& NESSLER'

NOTICE is hereoy given that License No. 
RL 5296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 341 Marcy 
Brooklyn. County of 
on the premises.

BENJAMIN

NOTICE is hereby 'given that License 
L 1836 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 752 
County 
premises.
METRO-GRAHAM WINES & LIQUORS,

NOTICE U 
L 902 
to sell 
107 <4 
at 750 
County
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
Lots Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
L 13327 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the 
at 6115 — 
County of 
premises.

VALENTINO TROVATO

non by given 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control l^iw 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is 
L 5299 lias 
to sell wine 
107 of the
xt 2151 Utica Ave.. 
County of King-.-*, 
premises.

THEODORE BONATAKiS A 
ANDREW BONATAKIS 
Flatlands Liquor Store

NOTICE Is 
L 5385 has 
to sell w i,ic 
107 of the 
nt 1208 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
preiplses.

JOHN T. & JOHN T, JR. & 
ELTKN UIEHLMANN 

Diel-.huauu & So

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6385 has been issued to the undersigned 
to Belt beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 12 Union Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES YGLESIAS

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

THEODORE KOSTKOWITZ

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1051 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 453 
Brooklyn, County 
on the premises.

WALTER WILK

NOTICE is hereby given that 
RL 1041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law nt 490! -- 
Brooklyn, County 
on the premises.

ANTONIO VESCO

NOTICE is hereby given t)?at 
RL 1089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law nt 513 Central Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMINE TELESE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 919 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
bo consumed

NOTICE is hereby given that
RL 5688 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 561 "Wythe Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VERONIKA SKODIS

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

MARGARET SCONZO

NOTICE is. hereby given that License No. 
RL 980 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 171 Montague Street, Borough of 
Brooklyn, County- of Kings, to ,bc consumed 
on the premises.

MICHAEL SAKELE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 11 v9 has been issued to the undersigned 
tc sell beer,’ wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2514 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

ROADSIDE TAVERN.

NOTICE is hereby given that
RL 1060 has been issued to, the undersigner) 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 575 Lorimer Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to. be consumed 
on the premises.

CHARLES PETRUCCELLO

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

SAMUEL E. PEARLSTE1N

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

HELEN NOMEIKA

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6720 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic' Beverage Control 
Law at 233 Moore Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MURRY CAFE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law' at 110 Sand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TERRY MITCHELL
I---------------------------

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

‘ JOSEPH MINO

NOTICE is hereby given that 
RL 1696 has beau issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 858 Rogers Avenue, Bprough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL J. McMONAGLE

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

MAMMY’S PANTRY, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8G11 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the -Alcoholic Beverage Control 
Law at 1601 Coney Island Ave., ' Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on 'the premises.

M. & L. BAR- & GRILL, INC

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

LUBENSTEIN & M.AGENHEIM

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 885 has been 
to sell beer, wijic 
Section 107 of the 
Law at sl88 — 
Brooklyn, County 
en the premises.

FRITZ ’LOETTERLE

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

FR1SD LANG

NOTICE is hereby given that 
RL 4753 has been issued to the 
to sell beer, wine 
Section.-107 of the 
Law at 5615 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

HARRIGAN'S BAR & GRILL

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

SAMUEL HABER

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2392-4 Nostrand Avenue .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL GOLD

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1139 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 183 Pa{’k Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lx? consumed 
on the premises.

MARIA GENTILE

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

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

RL 
to sell beer, wino 
Section 107 of the 
Law at 8108 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

MARY & SAMUEL R. CUTRO

NOTICE is hereby given that License No. 
RI, 982 has been issued tp the undersigned 
to sell Ixrer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 907 Livonia Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oa the premises.

GIACOMO BELLTSSIMO

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

THE UNDERHILL INN. INC.

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

MORRIS SCHWARTZ

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borttugh of 
lx? consumed

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

ANTHONY P API DOCK A

NOTICE is hereby git
RL 3744 has been issued/,to the undersigned 
to sell beer, wine and
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 43 Dębevoisc Place.
^rooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ALFRED J. & CAROLINE GIORDANO

Paramount Bowling Centre

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

JOHN PAKUCH

NOTICE is 
RL 881 has 
to sell beer. 
Section 107 oi the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Nassau jAvcnue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lx? consumed 
on the premises,

OAK TAVERN. INC.

NOTICE iu hereby given that License No. 
RL 7433 has been issued to the undersigned 
to aell beer, wine and liquor ati retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 568 Kingston Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to _bc consumed,' 
on \the premises,

PHILOMENA MANDEL1NO 
The Kingston

NOTICE is hereby given 
RL 7871 has oeen issued 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 1931 Flatbush Avenue, Bofough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LOUIS SILBERLING A PhTl’ER GUIXH’TA 

Kay Cec Inn

NOTICE is hereby given that 
RL 1241 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of this Alcoholic Beverage Control 
Law at 178 Sheffield Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.
JOHN ZELASKO A JOSEPH

Glenmore , Inn

NOTICE is .hereby given that
RL 8433 has been issued to t1;e 
to sell beer, vine and liquor u.
Section 107 of the Alcohplic Beverage Control 
Law al 158 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH A. BUTLER & 
JAMES A. BUTLER 

Buller Bar 4 Grill

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

Marine Inn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3092 has been' issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 217, has been issued to the undersigned 
to manufacture wine at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 25 ■ ■ Eighth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lx: consumed 
on the promises.

MONTAUK CLUB

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 191 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 32 — 33rd Street, Borough of 
Bnxtklyn, County of Kings, to bo consumed 
off the premises.

SIERRA MADRE WINERY, INC.

NOTICE is hereby ‘given that License No. 
DW 10 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 882 ■ -— Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

' GARRET!’ & CO., INC.

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

GEORGE REINHARD

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 116 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor nt. wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
1 rol 
Ivn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 212 has been issued to the • undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 19 

' f'ounty 
premises.

VINCENT BOSH VENDRELI

NOTICE is hereby given that License 
RW 269 has lx?en issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 716 
County 
premises.

beer and wine at retail tinder Section 
tho Alcoholic Beverage Control Law 

Glenmore Aye.. Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on tho

SALVATORE POLI SI

is hereby given that License No.
has been1,' issued to the undersigned 

beer and wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 

— 6th Avenue, Borough of Brooklyn.
of Kings, to be consumed on the

NOTICE 
RW 177 
to sell 
107 of 
at 739 
County 
premises.'

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 284 has been issued to the undersigned 
to sell beer an<J wino at reUiil under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on 

NOTICE is 
L 5081 ha- 
to sell wine A liquor 
107 of the Alcoholic 
at 616 liaise < Sti, 
County of K ngs, Io 
premises.

. JAMES J. SEXTON, JR.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 
Beverage Control J^w
Borough of Brooklyn, 
be consumed off tho

NOTICE is 
L 5784 has 
t<? sell wine & liquor at retail under Section 
i'o7 of the ■ ..................
at 2276 Fla' bush Ave. 
County of 
premises.

NOTICE
CW 410 t.as been 'issued to the 
to sell beet, wine ipul liquor at
Section J J7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 386 Troutman Street, 
Brook).'’.i, County of Kings, to 
on tlv premises.

LIBERAL CIVIC CLUB,

NOTICE is 
RL 816 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 31 South 
Brooklyn, County of 
on the premises.

AUGUST

530 Summer Avenue! 
Newark 4, N. J. 

. HUmboldt 2-7964

i Rašome Receptas Į 
Darome ir Pritaikome Akinius į

I ---------- — — . . - B

I Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y 

Tek ŠT/Ž-8342

Markso ir Fre- 
manifestas pa
metu atgal. Jis 
išnaudotojų pa-

Lenino Mirties Paminėjimas
Vasario 27 d. Komunistų 

Partija surengė Lenino mirties 
paminėjimą, Metropolitan Ope
ra Svetainėje, žmonių susirin
ko virš 2,000.

Šiame susirinkime ne tik bu
vo paminėjimas Lenino mirties, 
bet ir atžymėjimas Komunistų 
Manifesto sukakties 100 metų, 
nes Karoliaus 
driko Engelso 
rašytas šimtas 
sukratė visą 
šaulį su merdėjančia kapitalis
tine sistemd, kurią niekas ne
gali išgelbėti nuo pražūties. 
Marshall© planas ir Trumano 
doktrina kaip tik taikoma šiam 
istoriniu! faktoriui, tačiau jų 
pastangos bus be pasekmių.

W. Z. Foster, vyriausias su
sirinkimo kalbėtojas ryškiai 
aiškino *šimto metų senumo Ko
munistų Manifesto istorinę ei
gą ir darbo žmonių pergalę 
šiose dienose prieš išnaudoto
jus, kurie rengia trečią karą, 
kad apsaugojus išnaudotojų 
sistemą-kapital izmą.

Trumano-Marshallo imperia
listiniai planai veda prie reak
cinio fašizmo, kuris jau pradė
jo veikti: areštai, melai prieš 
komunistus ir kairiuosius uni
jų vadus į persekiojimai, prieš- 
konstituciniai gąsdinimai.

Vedami reakciniai karai 
Graikijoje ir Chinijoje prieš tų 
šalių liaudį — niekas kitas, 
kaip tik Amerikos Wall Gatvės 
imperialistų darbas. Jie finan
suoja, remia jį už bazių palai
kymą prieš Tarybų Sąjungą, 
Dabartiniai areštai, deportavi
mai labiausiai taikomi prieš 
trečiąją'partiją, prieš H. Wal-1 
lace-Taylor, kuri (partija) 
New Yorko specialiuose rinki-1 
muose laimėjo pergalę, 
troškė jai prieš Tarybų Sąjun
gą pasirengę viską demorali
zuoti, naikinti šalies iškovotą 
laisvę — demokratiją, 
mingiau prisirengus 
karui.

Jie nori išbudavoti 
šiną vakarų Vokietijoje prieš 
kylančią Europos liaudį. Jie 
bandė suardyti ir pakrikdyti 
taiką Balkanų šalyse ir panau
doti jas imperialistiniams tiks
lams, tačiau tu šalių liaudis su
prato imperialistų planus, ji

kad sek- 
t rečiam

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Newark 5, N. J.
TeL MAricet 2-5172

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau

krajavus

grupių ir 
Iš senų _ 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau.su ame
rikoniškais, Rei-;; 
kalui 'esant ir 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- ■ 
geidaujama. Tai-' Į 
pogi atmaliavoju; 
įvairiom spalvom.!

JONAS STOKES
512 Mar'on St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191 „

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

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

KįrtĮ* nW irt<6 *

persitvarkė taip, kaip jai 
tų saugiau budavoti ūkį, 
griautą karo laikuose. Čechoslo- 
vakijoj įvykiai parodo, kaip 
liaudis budėjo ir nesileido sa
vęs apgauti. O reikia žinoti, 
kad čechoslovakija, tai yra Eu
ropos tas centras.

Pereito karo padarytos klai
dos įrodo, kaip biauriai Muni- 
cho meisteriai — Chamberlai- 
nas - Daladieras — pardavė 
čechoslovakiją Hitleriui, kad 
jis lengviau galėtų pradėti ka
rą prieš Tarybų Sąjungą.

Mes visi atsimename, kaip 
Hitlerio govėdos puolė Čecho
slovakiją ir vėliau Franciją su 
Anglija. Štai kodėl žmonės ne
nori imperialistų barbarizmo, 
paremto ant išnaudojimo, pa
vergimo, naikinimo ir žudymo 
žmonių vien dėl to, kkd jie ga
lėtų amžinai valdyti pasaulį.

Jie puola ir niekina K,ro- 
liaus Markso raštus, Komunis
tų Manifestą, kuris aiškiausiai 
nurodė kapitalizmo viešpatavi
mo žlugimą. Tais laikais buvo 
tik 300 komunistų, gi dabar 
pasaulyje randasi jų virš 20,- 
000,000, o šimtai milionų juos 
seka ir valdo Europą, Chiniją. 
Kas bus toliau, ateitis greit 
įrodys, kad žmonės senosios 
tvarkos nenori ir jie ieško to
kios tvarkos, kurioje saugiai, 
laimingai galėtų gyventi, kur
dami laimingesnį gyvenimą dėl 
ateities. Rausvietis.

Washington 
ragina kongresą greit už- 
girt bilių del verstino kari
nio lavinimo.

PRANEŠIMAS
SHENANDOAH, PA.

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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 parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

RESTAURANT
Staven Augustine & Flank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ BROOKLYN, N.
Tel. EVergreen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar #nd Grill,” nes žino, kad‘visados bus pateųkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
(Skersai nuo Republic Teatro)

5 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily ) — Šeštad..

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MAŠINŲ OPERATORĖS
TAISYMUI OVERALLS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS

STAR OVERALL
157 INGRAHAM STREET. BROOKLYN 

Vartokite 14th St. BMT Liniją
• iki Morgan Ave.

(61)
REIKIA MERGINU

Nelavintų, batų vaksavimo dirbtuvėj prie pa 
knvimo, Jabelių uMėjimo, capping ir tt. 
40 VALANDŲ SAVAITE ir laikas ir pusė 
už viršlaikius. Linksmos darbo sąlygos, 
gera alga, arti Williamsburg Tilto. MATY
KITE MISS LEE, 1 ĮLIPTAIS AUKŠTYN.

knomark mfg. co., INC. 
330 WYTHE AVE.

BROOKLYN

Massachusetts Bilius Prieš 
“Neištikimus” Mokytojus

Boston. — Massachusetts 
valstijos seimelis užgyrė bi 
lių, uždraudžiantį mokyto 
jaut Mass, mokyklose žmo 
nėms, kurie buvo atrasti 
“neištikimais” bei “prieš 
valdiškais.” Bilius atkreip 
tas prieš vadinamus “rau 
donuosius.” Suprantama, 
kad gubernatorius pasira- ’ 
šys jį

{kalinti Du Buvę Kubos 
Policijos Vadai

Havana, Kuba 
policijos viršininkas M. Sa« 
labarria tapo nuteistas 30 
metų kalėti už žmogžudys
tę, o kitas policijos vadas, 
Ant. Morin Dopico įkalintas 
vieniems metams už be
tvarkę. Jiedu vadovavo 
skirtingoms policijos šai- 
koms, kurios susikirto per
nai rugsėjo mėnesį. Tada 
buvo nušauta ir Dopico pa 
ti

i BROOKLYN

1 LABOR LYCEUM
J DARBININKŲ JSTAIGA
| Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-
■ kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt
I Puikus steičius su naujausiais I 
j įtaisymais.
j KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
' Kainos Prieinamos.
i ' 949-959 Willoughby Ave

Tel STagg 2-3842

Telefonas’ EV. 4-8698

sudarau.su


New Yorlo^/?^/ 7i nios
Nužudė Savo Švogerį, 

Paskui Save
Samuel Farber pašovė švo

gerj (žmonos brolį) Thomas 
Atkins už tai, kad, pasak 
Farberio, Atkinsas įsimaišė į 
jo šeimyninį gyvenimą ir pri
vedė prie perskyrų su žmona.

Paskui Farber’is pats nusi
šovė. ' y

Savo raščiukyje, paliktame 
dukterei, Farber sako: tavo 
motina ‘pasakys tau, dukrele, 
kad ji dėl viso šito įvykio bu
vo kalta.

Tragedija įvyko Bronxo.

Reakcininkai Užleido 
Eislerį Vaikais

žymusis vokiečių, komunis
tų vadas, kuris nori grįžti į 
Vokietiją, bet Trumano admi
nistracija jo neišleidžia ir tuo 
pačiu sykiu persekioja kaipo 
“Amerikos priešą,’.’ pasakoja 
įdomių dalykų. Jis sako, jog 
reakcininkai suorganizavo 
vaikus tos apylinkės, kur Eis- 
leris gyvena.' Vaikai švaisto 
sniegu arba purvu į jo buto 
langą. O kai jis grįžta namo, 
tai suorganizuoti vaikai vi
saip jį chuliganiškai puola.

Eisleriai gyvena po num. 
48-46----- 47th St., Woodside,
Queens’eje.

Bjauriai elgiasi tie, kurie 
vaikučius naudoja chuliganiš
kiems darbams atlikti. Jie 
turbūt nežino, bet tai yra tie
sa, kad tie vaikučiai ruošia
mi “piliečiais“ į Sing Sing.

New York. — Federalio 
Rezervo bankai skelbia, kad 
pernai jie pelnė daugiau 
kaip 8 nuošimčius.

Menkeliūnaites Koncertas• •

Sekantį penktadienį, ko
vo (March) 19-tą, įvyks 
Menkeliūnaites koncertas, 
Schvvaben Salėje, 474 Knick
erbocker Ave., Brooklyne. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro, 
įžanga $1.00 asmeniui, tak
sai įskaityti.

Rus plati ir įdomi progra
ma. Apart pačios.. Menke- 
liūnaitėš programoje daly
vaus dar šie : Josef Cristea, 
žymus tenoras; Brooklyno 
Aido Choras, Newark o Sie
tyno Vyrų Oktetas ir kiti 
talentai. •

Atsilankykite išgirsti gero 
koncerto, pasimatykite su 
Konstancija Menkeliūnaite, 
su kuria taip seniai matė
mės i.

KONSTANCIJA 

MENKELIŪNAITĖ

Jau Renka Sveikinimus 
Gegužinei Laidai

Pasklidusios po organizaci-i 
jas ir šapas kalbos apie pa- | 
sveikinimus angliškam darbi-j 
ninku dienraščiui The Work-! 
er, jo Pirmosios Gegužės lai-! 
dai, rodo į pavasarį. Tai kas, j 
kad lauke iš naujo pasnigo ir j 
gatves apledijo 20 laipsnių i 
šaltis.

Pradėjimas ruoštis geguži
nei tikriausia išburia pavasarį.

.Beje, pasiskelbimai toje 
laidoje kainuos po $5 už colį. 
Sveikinančių asmenų vardus 
paskelbs aukojus ne mažiau

FILMOS - TEATRAI
Brooklyno Paramount Tea

tre dar vienai savaitei palikta 
filmą “I Walk Alone’’ su 
Burt Lancaster ir Lizabeth 
Scott; taipgi “Mary Lou’’ su 
Frankie Calre.

55th St. Playhouse rodoma 
vokiečių gaminta (po karo) 
filmą “Die Fledermaus,” pa
gaminta pagal Johann Straus- 
s’o operetę.

Sekmadienį, kovo 14 dieną, 
Town Hall salėje įvyks Rivka 
Mandelkern’o, kairiarankės 
smuikininkės iš Buffalo ir Vi
oletos Banks, mezzo-soprano, 
koncertas. Pradžia 5:30 vai. 
po pietų. ★

San Carlo Opera Company 
pastatys keletą pirmaeilinių 
operų. Tai įvyks „Center Te
atre, Rockefellerio Pastatė, 
New Yorke. Prasidės balan
džio 14 d.

★
Embassy Newsreel Teatruo

se šią savaitę rodoma įdomios

žiniškos-kronikinės filmos. Iš 
-Indijos—in dusų mūšis su ma
hometonais (Pakistano pilie
čiais) ; iš Graikijos—kaip ro* 
jalistai ruošiasi pulti partiza
nus; iš Vokietijos — stoka 
produktų varo vokiečius des- 
peracijon, ir tt.

Amerikinė kronika: Truma
no sugrįžimas iš vakacijų; 
Leo Isacsonas, darbietis, nese
niai "išrinktas į kongresą, uži
ma savo vietą, ir tt. Yra ir 
kitokių įdomių dalykų.

Kliubiečių Žinios
Praeitas Lietuvių Amerikos 

Piliečių Kliubo susirinkimas, 
įvykęs 5 d. kovo, buvo nariais 
neskaitlingas ir visai trumpas.

Kliubo pirmininkui Kreivė
nui paskelbus susirinkimą ati
darytu, užrašų sekretorius, 
jaunasis Linkus, perskaitė 
praėjusio susirinkimo užrašus 
ir likos priimti. Po to sekė 
ligoniu lankytojų pranešimas. 
Mūs kliubiečių nedaug serga

Maspetho Organizacijos 
Rengia Vakarienę

X. __

Maspetho LLD 138 ir LDS 
14 .kuopos rengia vakarienę 
kovo (March) 20 dieną, 7 
vai. vakaro, N. Mucha Hall, 
61-38 — 56th Rd., Maspethe. 
Turėsime skanių vblgių ir gė
rimų. įžanga $3 asmeniui.

Kaip žinote, Maspetho kuo
pos seniai turėjome parengi
mą. Maspethiečiai draugai 
lanko kitų parengimus, tai 
mes kviečiame aplinkinius, 
dalyvauti mūsų vakarienėje. 
Prašome įsigyti tikietus iš 
anksto. *

Norintieji tikietų prašomi 
kreiptis pas komitetą: W. 
Kartoną, 61-34 — 56th Rd., 
Maspethe, arba pas O. Kal- 
vaitienę ir F. Budronį.

Reporteris V. K.

Sekmadienį Pasitarsime 
Bendraisiais Reikalais 
Ir Pabuvosime

Mūsų darbai-darbeliai nie
kad nebaigti. Juose įknibę, 
tik retkarčiais turime progą 
pasižmonėti tarpusavyje ir su 
savo geraisiais draugais pabu
voti. Tačiau bent pripuola
mai reikia pertraukos ir pasi
linksminimo, kaip ir visiems. 
Tad—

šio sekmadienio prievakarį, 
5 vai., kovo 14-tą, Įvyks 
draugiško pobūdžio pobūvis, 
Laisvės salėje, 4 19 Lorimer 
St., Brooklyne. į jį. kviečiami 
susi d o m ė j u si e ji d arb i n i n k ų
judėjimu, nes čia apie tai ga
lėsime apsikeisti mintimis.

Atitinkamai iškilmei, turėsi
me “kriaučrtkų vištų” ir kit
ko valgomo ir geriamo, tad 
galite rizikuoti tiesiai iš tea
tro ar iš kaimynų grįždami, 
be vakarienės. Pradžia 5 
vai. įžanga nemokama.

Kviečia visus—
Lietuvių K. Kliubas. .

Gubernatorius Kaipo “Merginų Bučiuotojas”
Visaip galima pasižymėti iri 

spaudoje pasiskelbti.
štai Alabamos gubernato-i 

rius James E. Folsom. -lis 
yra senbernis. Be to, jis ne
paprastai didelis, tvirtas fi
ziškai vyras. Aukštumo jis 
turi 6 pūdas ir 8 colius.

šiomis dienomis gubernato
rius Folsom atvyko, į . New 
Yorką pasisvečiuoti. Kuo gi 
jis' pasižymėjo?

“Didysis Džimis,” kaip jį 
Alabambje vadina, susitiko su 
didele merginų grupe — pa- 

‘rinktinių rnerginų, modelisčių. 
Na, ir pradėjo jis jas iš eiles 
bučiuoti!

Nemažas darbas buvo. Iš
bučiavo jis kelias dešimt mer
ginų !

“Didysis Džimis” bučiuoja, 
o fotografistai ir filmininkai,

atsukę savo aparatus, traukia 
paveikslus.

Po bučiavimiško darbo, 
“Didysis Džimis,” sakoma, 
pavargo. Jo veidas, jo lūpos 
net patino. Be to, nuo mer
ginų lūpų “lipstickas” pasiliko 
ant jo veido ir lūpų ir tai su 
darė ne koki vaizdą. •

Tačiau komercinė spauda 
plačiai šį “svarbų įvykį” ap
rašė. O plačiajai Amerikos 
visuomenei gubernatorius bu- 
čiuotojas toks matyti filminė
se kronikose.

Beje, šis gubernatorius tu
ri savotiškų “trubelių.” Alaba- 
mojo tūla moterėlė traukia lį 
teisman, skelbdama, kad jis 
esąs josios vaiko tėvas.

Visaip pasitaiko šiame mar
game pasaulyje.

“Ready To Ship” PARCELS
Iš Anksto Apmokėtais Muitais ir Kitomis Lėšomis.

■ n m—m — m «— at—u——m —— w —— m —— »i —— «■ — m —

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! j
Pirmosios filmos iš mūšių Kašmire rodo, kaip Indijos kariuomenė įnirtusiai kertasi | 

ii’ su Pakistano banditais. Chinija: Laivai atgabena pirmuosius karinius atlyginimus i 
iš Japonijos. Graikija skubiai perorganizuoja karines jėgas kovai prieš partizanus, | 

i u Amerikiniai lėktuvai mėto reikmenis Graikijos valdžios kariuomenei, apsuptai par- » 
tizami. Italija: Tūkstančiai sugužėjo j Assisi '‘stebuklo” vietų. Matyk This Is I

11 America filmų ... f
, •‘CHILDREN'S VILLAGE" I

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St. I 
■ ■ , - ---------------------------------  -- - -- ■— - -- - -- ■------ --- - -- -  --  «-- "-- - -- <4<

Stebėtinas Veikalas Amerikinė Premjera 
Is Rusijos! ŠIANDIEN

ARTKINO PERSTATO
Naują Sovietinę Muzikalę Komedija

“SPRING”
žvaigždžiuoja NIKOLAI CERKASOV, vaidinęs “IVAN THE 
TERRIBLE,” “ALEXANDER NEVSKY,” “BALTIC DEPU
TY;” ir LUBOV ORLOVA, “TANYA” ir “VOLGA-VOLGA” 
aktorė.

Dirigavo GREGORY ALEXANDROV 
Muzika DUNAYEVSKIO ir LEBEDEVO- 

KUMACHO
Pirmosios Dovanos Laimėtojas — 1947 Venice Film Festlvalyj.

STANLEY 7th Ave., bet. 41st ir 42nd Sts.
THEATRE Tel. WI 7-9686

/

RADIO CITY MUSIC HAUL
TEATRINE TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

ir sergančiųjų sveikata nėra, 
kritiška. Paėmus praėjusiųjų 
metų ir šių metų tą patį laiko
tarpi, pasirodo, kad šiemet 
daug mažesnė skaitlinė kliu
biečių ligonių.

Busais išvažiavimo komisija 
pranešė, kad daug vietų išva
žinėjo ir niekur tinkamos ne
rado išvažiavimui. Jų many
mu, suvėluota išrinkti komisi
ją. Po aptarimo, palikta ta 
komisija ir toliau teirautis 
tinkamos vietos kliubo išva- 
žiavimur. Mat, mūsų LAP 
Kliubas kas metai rengia iš
važiavimą ar pikniką. Pas
kiausiais laikais piknikas bu
vo nopasekmingas, o išvažia
vimas kliubiečiams teikia ge
resnes pasekmes.

Taipgi buvo priimti į kliubą 
bene pora narių ir pora per
statyti. Tas rodo, jog mūs 
kliubui yra dirvos bujoti. Pa
girtina. kad mūs seni kliubie- 
čiai traukia jaunuolius į sa
vo vietas.

J. Stakvilevičius.

PARDAVIMAI
Parsiduoda keturių kambarių ra

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

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

Į TONY’S Aj
š UP-TO-DATE į

BARBERSHOP
į ANTANAS LEIMONAS |
s Savininkas s

306 UNION AVENUE
į GERAI PATYRĘ BARBERIAI Į
< c

g Adam V. Walmus, D. D. S i
| DAKTARAS-DENTISTAS j

Tikrxi žavintis judamasis paveikslas . .
taip įvairus ir patrauklus, kaip puikus vaidinimas 
scenoje. '

IRENE DUNNE George Steven's veikale '

. “I REMEMBER MAMA”
sykiu žvaigždžiuoja

BARBARA BEL GEDDES • OSCAR HOMOLKA • PHILIP DORNE 
PAGAMINO HARRIET PARSONS REO RADIO JUDIS

DIDŽIOJOJ SCENOJ : "GLORY OF EASTER." mylimi, spalvingi vaizdai 
ir “Silver Lining," šaunus šventadieniškas vaidinimts. Pagaminta Leoni- 
dof/o, scenerljos Bruno Maine. Chor'd Balletas, Rockettes. Choro Ansam
blis. Music Hall Simf. Ork., vadovybėje Alexander Smallens.

Leiskime, jūs skelbimu ieškote kūdikio dabotojo.. .
ir gaunate “Belvedere!” '

ROBERT YOUNG * MAUREEN O’HARA 
CLIFTON WEBB

“SITTING PRETTY”
su

RICHARD HAYDN * LOUISE ALLBRITTON
* SCENOJE... ASMENIŠKAI *

Nauja Rekorduota Sensacija
ART MOONEY ir J<J Orkestras su GALLI SISTERS 
SPECIALIAI: BETTY BRUCE * SALICI PUPPETS 

Extra Patrauklus Priedas: AL BERNIE

ROXY 7TH AVENUE Ir fiOTH STREET

Mirė
Frank Verkietis, 49 metų 

amžiaus. Gyveno 315 Ply
mouth St., Brooklyne. Mirė 
kovo 10 d,, Cumberland 1L 
goninėje. Kubas pašarvotas 
grab. J. Garšvos koplyčioj, 
231 Bedford Ave. Laidotu
vės- įvyks kovo 13 d., šv. Jo
no kapinėse. Velionis paliko 
nuliūdime seserį Helen Mush- 
rim, gyvenančią Bridgeport, 
Conn. j z

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi grab. J. Garšva.

Martin Wolinski, 56 m. am
žiaus. Gyveno 73 Grand St., 
Brooklyne; Mirė namuose, 
kovo 11 d., ten ir kūnas pa
šarvotas. Laidotuvės įvyks 
kovo 15 d., Šv. Jono kapinėse. 
Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Teklę, du sūnus Paul 
ir Peter, ir du anūkus.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi grab. J. Garšva.

g 9 A. M. g

VALANDOS:
— 12 N; 1 — 8 P. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

M.
B

650—Sth" Avė., kamp, 19 St.
BROOKLYN, N. Y..

Tel. SOuth 8-5569

[geri pietusiT 
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j •

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

. Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

e—t—r"""!' ............... ........ .—s

Žymūs Asmenys 
Ir Skrybėlės

I

Kiekviena šalis turi savo di
delių figūrų-asmenų. Francija 
didžiuojasi Louis Pasteur, An
glija— Disraeliu, Rusija <5ai- 
kovskiu, Lenkija — Paderews- 
kiu.

Amerikoje yra garsus 
Adam. Kodėl? Todėl, kad 
Čia, ištarus vardą ■ “Adam,”' 
tuojau žmogui puola galvon 
mintis, jog tai yra ADAM 
Hats (Adominės skrybėlės). 
ADAM HATS padarytos iš 
geriausios medžiagos, faso- 
niškos, stailiškos, ir parduo
damos labai pigiomis kaino
mis. Užeikite į ADAM MATS 
krautuvę pasidairyti.

(Skelb.)

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSŲ
Akountentas
111 Ainslie St, 

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

Kas Vakarą Nuo 7 vai.
Šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway '
Woodhaven, n. y.

I

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskęnavimo 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 atjaunč-

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

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

✓

5

I

F-222-SVORIS 22 SVARAI
1 sv. Miežicnės, 1 kv. Augalinio 
Aliejaus, I sv. Ryžių, 1 sv. Ka
vos, 1 sv Sviesto, 1 sv. Košės, 
I sv1. Ivory ar Swan Muilo, 1 
dėže Razinkų, 5 sv. Cukraus, 1 sr. 
Džiovintų Slyvų, 2 sv. Miltų. J 

dėžė Pieno Miltelių, 1 
dėžė Salinonu.

KAINA VISO (įskaitant užtikti- 
ninio mokesnį) $21.50   • 

C-56
VYRIŠKAM SIŪTI I PUNDELIS

3 3 /K jardai 100<^ Vilnono Vy
riškam Siutui : 3 jardai Pamušalo, 
Buckram ir Canvas; Guzikai, Siū
lai, Adatos. Padėėkai Pečiams; 1.

Sveteris 100^ vilnų <i>asirinkit 
spalvų).

KAINA VISO (įskaitant užtikrini
mo mokesnį) $44.68

Reikalaukite mūsų katalogo su pilnomis informacijomis.
Bronx’o Agencija: 2770 Third Ave. (Cor. 146 St.) MO. 9-6761

WORLD TOURISTS nc
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. V. 
TELE P H.O.N I. ORC H A R D 4.4.6 6.0

GYDYTOJAS

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS g

Dr. A. Petrikai 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Valandos:

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

KAPISKAS
BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Tel. EVergreen 7-6868
Valandom j

Penktadieniais uždaryta.
''HiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiHiiiiito
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Peter

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Min’s BULOVĄ... richly atykd 
...always accurate and depend
able.

Lady’s BULOVĄ ... moder*

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

įvairybė kostu- 
džiifleriŲ. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbimo,

Now is the lime lo 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

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — šeštad., Kovo 13, 4948




