
Suvažiavimams Vykstant.
Nenordikai Ukrainiečiai.
Nuodija Atmosferą.
Ka Mes Padarysime?

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Šiuos žodžius rašant, prade
da suvykti delegatės į Lietu
viu Moterų Suvažiavima. *■ v *

No. 73 ★ ★ ★ Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Kovo-March 29, 1947 ★ ★ ★

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

S3

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

šeštadieni turėsime progos 
dalyvauti Lietuvių Literatūros 
Draugijos suvažiavime.

O sekmadieni per visą die
ną tęsis demokratinių lietuvių 
suvažiavimas.

Sekmadienj turės progos 
daug ne delegatų būti Grand 
Paradise salėje ir stebėti su
važiavimo eigą.

Vakarinė sesija bus atlikta

Gub. Dewey Pasirašė Bilių. 
Uždraudžiantį Valdiniams 
Darbininkams Streikuoti

NEAMERIKINIŲ VEIKSMŲ 
KOMITETAS “VALYSIĄS” 
RADIJĄ, JUDŽIUS IR TT.

su koncertine programa, ku
rioje dalyvaus patys žymiau
sieji čikagiškiai dainininkai

Taigi: brooklyniškiai ir
apylinkės lietuviai, naudoki
tės gera proga!

Scena vyksta (praeitą pir
ma d i e n j) ne-amerikiniame 
kongreso komitete, apklausi- 
nėjant Bullitt’ą:

Komiteto narys Rankin’as 
klausia:

—Tie žmonės Ukrainoje,— 
ar jie balti Rusijos žmonės? 
Nordikai jie, ar ne?

—Vargiai. Nesakyčiau. . .
—Argi ne tiesa, kad jie, 

ten, Rusijoj, valgo žmogieną?
—Mačiau kūdikio griaučių 

nuotrauka — mėsa buvo su
valgę kūdikio tėvai, — atsa
ko Bullittas, net neparaudęs.

Tokios scenos vaidinamos 
Washingtone šiandien!

Tai vyksta kongresiniame 
komitete!

Apie “nordikus” klausęs 
kongresmanas yra aršus rasis
tas, — amžinas negrų, žydų 
ir katalikų priešas.

Jam atsako politiškai orą- 
siradęs buvęs liberalas, šiuo 
metu tarnaująs fašizmui!

Jeigu “nenordikai” ukrai
niečiai gyvena žmogiena, tai, 
aišku, visi, kurie pritaria Ta
rybų Sąjungai, taipgi yra 
‘žmogėdžiai” ir kaipo prieš 

tokius tenka griežtai kovoti.
štai, kur link veda neame- 

rikinio komiteto “tyrinėjimų” 
logika!

Ar tenka stebėtis minėto 
komiteto atsisakymu išklausy
ti generalinio komunistų par
tijos sekretoriaus Eugenijaus 
Denniso pareiškimo?!

Kur gi visa tai pastato patį 
Jungtinių Valstijų kongresą?

Toki klausimai ir jiems at
sakymai kongresą žemina, ne 
tik Amerikos, bet viso pasau
lio žmonių akyse. Tiesa, tai 
suteikia medžiagos Hearstui 
ir Naujienoms.

Tas pats Bullittas jau pir
miau yra pareiškęs: amerikie
čiai turį kuo veikiausiai pa
leisti atomo bombą ant Tary
bų Sąjungos.

Tokiem, kaip Bullittas, šian
dien kiekvienas Amerikos pi
lietis, stovįs už taiką, yra 
“Rusijos agentas,” “komunis
tas” ir jį reikią įkalinti, jį 
reikią nukryžiuoti!

Tai Hitlerio technika'. Hit
lerio balsas!

Amerikos rasistai, hitleri
ninkai ir visi organizuoto dar
bininkų judėjimo priešai, di
riguojami monopolistinio ka
pitalo, nū*nai be atvangos 
nuodija amerikinę atmosferą 
hitlerinės propagandos dujo
mis.

Reikia tvirtų nervų’ ir gerų 
plaučių prieš tuos nuodus at
silaikyti.

Nusiminti, tačiau; netenka: 
Amerika turi žmonių su tvir
tais nervais, sveikais plau
čiais ir gera nuvoka!

Tokioje atmosferoje, beje, 
įvyksta mūsų suvažiavimai.

Tikėkime, kad jie padarys 
gerų nutarimų, naudingų ame
rikiečių lietuvių visuomenei ir. 
visam mūsų kraštui.

KONGRESMANAI tIŽGYRĖ 
BIEIŲ TAKSAM MAŽIN I 
TURTINGŲJŲ NAUDAI

Bilius Siūlo Numuši Taksus Turčiams Tūkstančiais Dolerių 
Per Metus, o Vidutiniam Darbininkui tik Keletu Dolerių
Washington. — Kongreso 

atstovų rūmas 273 balsais 
prieš 137 užgyrė republiko- 
nų bilių taksams numušti 30 
bei 20 nuošimčių. Demokra
tų vadai nurodė, jog šis bi
lius taip sutaisytas, kad tur
čiams tarnautų. Bilius siūlo 
šitokius taksu numušimus. v

Kas per metus gauna $1,- 
000 ar mažiau taksuotinų 
pajamų, tam sumažint tak
sus 30 nuošimčių; gaunan
čiam tarp $1,000 ir $1,396 
tokių pajamų numušt tak
sus 30 iki 20 nuošimčių. Ku
riu taksuotinos metinės i- 
plaukos yra nuo $2,000 iki 
$302,000, visiems tiems su-

Anglai-Amerikonai 
Grasiną Apleisti 
4-riy Konferenciją

Maskva. — Anglijos ir 
Amerikos atstovai vedą 
“nervų karą” Keturių Di
džiųjų talkininkų konferen
cijoj. Anglijos radijas skel
bė, kad Amerikos valstybės 
sekretorius Marshallas ren
giasi apleisti Maskvą. Mar
shall© raštininkas užginčijo. 
Bet anglų-amerikonų atsto
vai gavo pasiteiravimą, ar 
jiems būtų patogu apleisti 
Maskvą pirmojoj balandžio 
pusėj. Marshallas vėl įtarė, 
kad Sovietai rytinėje Aus
trijoje imą sau ne vokiečių, 
bet austrų nuosavybę. So
vietų ministras Molotovas 
perskaitė Marshallui Pots
damo konferencijos nutari
mą, duodantį Sovietam ten 
pilną teisę.

Washington. ,— Įnešta 
kongresui sumanymas prieš 
žmonių skriaudimą darbuo
se del jų tikybos ir tauty
bės.

■ .............................................................. ♦

Jungtinės Valstijos Duos 
Francijai dar 553,000 
Tonu Kviečiu Šiemet 

k- v

Paryžius. — Jungtim Val
stijos pasižadėjo Francijai 
pristatyti šiemet 553,000 to
nų kviečių. Francūzų prem
jeras Ramadier, tačiaus, 
sakė, jog to anaiptol neuž
teks, ir Francija turės išlei
sti darx300 milionų dolerių 
auksu arba užsieniniais kre- 
ditafs (paskoloms) daugiau 
grūdų dasipirkti. Dėl blogų 
orų labai nukentėjo žiem
kenčiai javai, pridūrė Ra- 
madieras.

Per trejus paskutinius 
metus Amerika, pasiuntė 
Francijai 1,563,716 tonų 
kviečių, 300,000 tonų miltų 
ir daugiau kaip aštuonis 
milionus tonų anglies.

6 po suvažiavimų tuos nu*- 
tarimus teks pravesti gyveni
mam

mažinti taksus lygiai 20 
nuošimčių. Gaunantiems 
daugiau kaip $302,000 per 
metus numušt taksus pus- 
vienuolikto nuošimčio.

Pažangesnieji demokratai 
koųgresmanai pastebėjo, 
kaip mažai šis bilius žada 
žmonėms su mažomis paja
momis. Pavyzd., kur vyras 
su žmona gauna $1,200, tai 
jam sutaupoma tik 8 dole
riai per tokį taksų nurausi
mą; o žmogui, turinčiam 
milioną dolerių metinio pel
no, numuša $110,000 taksų.

Už tokį taksų pertvarky
mą balsavo ne tik republiko- 
nai, bet ir 40 nepažangių de
mokratu, v

III. Gubernatorius 
Nepaisė Mainierių 
Šauksmo: “Gelbėk!”

Centralia, Ill. — Mainie
rių Unijos 52-ras skyrius 
jau pernai kovo 3 d. pasiun
tė republikonui gubernato
riui Greenui atsišaukimą: 
“Gelbėk mūsų gyvybes!” Jie 
nurodė eksploduojančių dul
kių susikuopimą Centrali- 
jos kasykloje num. 5 ir pri
minė, kad kompanija spro
gi niais skelia anglį, kuomet 
daugumas mainierių dar 
požemyje. Gręsia baisesnė 
nelaimė, negu Gillespie ir 
Kentucky kasyklų eksplozi
jose, įspėjo mainieriai. Bet 
gubernatorius nieko nedarė 
kasyklai taisyti. Taigi spro
gimas čia ir palaidojo apie 
120 mainierių.

Seimelio atstovas Preihs 
dėl to reikalauja išmest gu
bernatorių.

Bavarijos Mokykloms 
Vadovauja Karštas 
Hitlerininkas

Berlin. — Karštas hitleri
ninkas, nacių armijos pulki
ninkas -dr. Hans Meinzolt y- 
ra tikrasis mokyklų ir ap- 
švietos komandierius Bava
rijoje, amerikonų užimtoje 
Vokietijos dalyje, — rašo 
N. Y. Times korespondentas 
Delbert Clark. Meinzolt bu
vo kelių naciškų organizaci
jų narys ir civilis liuterių 
bažnyčios viršininkas. Jis 
užsakydavo maldas už Hit
lerį.

Austrija Būtinai Reikalauja 
Karinti jos

Maskva. — Austrijos už
sienio reikalų ministras 
Karl Gruber sakė, jog Aus
trija nepasirašys taikos su
tarties, jeigu pietinė Karin- 
tijos provincijos dalis bus 
priskirta Jugoslavijai, kaip 
kad jugoslavai reikalauja.

ORAS.—Būsią šilčiau.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato-' 
rius Thomas Dewey pasira
šė seimelio priimtą republi- 
konu Condono - Wadlino bi- 
liu, kuris uždraudžia strei- 
knot mokytojams ir visiems 
valstijos bei miestų samdo
miems darbininkams ir tar
nautojams. Darbo Federaci
jos ir CIO unijų centrai

Kongresmanas Hartley Siūlo 
Įgalint Prezidentą Laužyt 

Tęlefonistų Streiką
Jis Perša Naudot Teismu Indžionkšinus prieš Streiką

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Fred 
A. Hartley, darbinio komi- 

Į teto pirmininkas, ragina 
kongresą kitą savaitę išleis
ti “laikiną” įstatymą, kuris 
uždraustų gręsiantį visuoti
na telefonistu streiką. Tas 
streikas skelbiamas nuo ba
landžio 7 d. Hartley sakė, 
jog kongreso darbinio ko
miteto dauguma jau remia 
tokį jo sumanymą:

Įgalinti prez. Trumaną 
išreikalaut iš federalių .teis
mų indžionkšinus, kurie per 
tam tikra laika baustinai 
uždraustų telefonistų, tele
grafistų ir radijo stočių 
darbininkų - t a r n a u tojų 
streikus.

Naujas Georgijos Gubernatorius 
Pasirašė Bilius prieš Unijas 

Ir Masinius Pikietavimus
Atlanta, Georgia. — Nau

jasis šios valstijos guberna
torius M. E. Thompsonas 
atmetė seimelio priimtą su
manymą, kuris būtų®atšali- 
nęs negrus ir tūkstančius 
baltųjų piliečių nuo balsavi
mų nominacijose valdininkų 
rinkimams. z

Sykiu gub. Thompsonas 
savo parašu užgyrė seime
lio nutarimus, kurie už
draudžia pilną unijų pripa
žinimą ir daugmeniškus 
strėikierių pikietus.

Visus tris bilius buvo pa
sirašęs ir Thompsono pir- 
matakas, neva gubernato
rius Hermanas Talmadge, 
kukluksas. Seimelis buvo 
“išrinkęs” Talmadge’ų gu
bernatorium. Bet aukščiau
sias valstijos teismas atme-

Užsienio Gandai apie 
Badą Sovietuose

London. — Pasklido gan
dai, kad daug žmonių So
vietuose, girdi, “mirtinai 
badaują”. Dėl pašaro sto
kos, esą, išskersta trečdalis 
visų gyvulių.

Frankfurt. —• Ameriko
nai suruošė ablavas pabėgė
liam iš savo armijos.

šioje valstijoje prašė guber
natorių vetuoti - atmesti ta 
biliu arba suruošti bent vie
šus jo svarstymus, kur da
lyvautų ir unijų atstovai. 
Gubernator. atmetė prašy
mus ir, pasirašydamas bilių, 
pareiškė, kad jokiu būdu 
neleistina niekam “streikuo
ti prieš valdžią”. Bausmė 
už toki streiką — išmetimas 
iš darbo.

Kadangi Norris - La Gu- 
ardijos Aktas (įstatymas) 
užgina vartoti federalių 
teismu indžionkšinus-draus- 
mes prieš streikierius, tai 
šis aktas turės būti “patai
sytas” pirma, negu kongre
sas duos prezidentui galią 
indžionkšinais laužyti strei
kus, — pareiškė Hartley. Ji
sai sako, jog telefonistų 
streikas “kenktų ’ visuome
nės sveikatai, saugumui ir 
patogumui.”

Telefonistų Sąjunga rei
kalauja įvesti 35 valandų 
darbo savaitę, $12 pakelti 
savaitinę algą, pagerinti at
ostogas ir pilnai pripažinti 
uniją. ?

tė Talmadge’ų, o teisėtu 
gubernatorium pripažino M. 
E. Thompsoną, kuris pasku
tiniuose piliečių balsavimuo
se buvo išrinktas kaip lei
tenantas gubernatorius.

Tuose balsavimuose gu
bernatorium buvo išrinktas 
kukluksinis Eugene . Tal
madge, Hermano Talma- 
dge’aus tėvas, bet tėvas mi
rė pirma, negu atėjo laikas 
gubernatoriaus vietą užim-

Kuomet praeitą savaitę 
aukščiausias valstijinis teis
mas atmetė Hermaną Tal
madge’ų, tuom buvo panai
kinta ir jo pasirašyti įsta
tymai. Todėl naujajam gu
bernatoriui Thompsonui te5 
ko iš naujo juos tvirtinti bei 
atmesti.

Alkani Vokiečiai Kelia 
Riaušes prieš Anglus

Duesseldorf, Vokieti ja.— 
Vokiečių minios demonstra
vo prieš anglus, reikalauda
mos daugiau maisto. De
monstrantai plėšė maistą ir 
vartė anglų vežimus. .

New Yorko valstijoj per
nai buvo 409 žmogžudysčių 
sako FBI.

Judžių Pramonės Galva Puola Komunistus, bet Priešinasi 
Siūlymams .Įstatymais Uždraust Komunistu Partiją

Washington. — Republi- 
konų vadai kongrese sutiko 
greitai paskirti dar $50,000 
kongresin. Komitetui dėl 
Neamerikinių Jude j imu, 
kaip paskelbė J. Parnell 
Thomas, to komiteto pirmi
ninkas. Pinigai bus naudo
jami pasamdyt daugiau 
Šniukštų - tyrinėtojų, girdi, 
kad apvalytų radiją, juda
muosius paveikslus, mokyk
las ir literatūros leidyklas 
nuo “neištikimų” Amerikai 
elementu.

Neamerikinio Komiteto 
narys, kongresmanas Nixon 
faktinai liepė judamųjų pa
veikslų kompanijoms ga
minti tokias filmas, kurios

Angli ja Almėsianti 
Jugoslavu Prašymą 
Dėl Pagalbos

London. — Jugoslavija 
kreipėsi į Angliją su dviem 
prašymais — suteikti $60,- 
000,000 paramos maistui ir 
reikalingoms žaliosioms me
džiagoms ir paremti Jugo
slavijos prašymą, kad UN- 
RRA, tarptautinių pašalpų 
organizacija, paskirtų Ju
goslavijai 200,000 tonų 
kviečių. Suprantama, jog 
Anglija atmes jugoslavų 
prašymą dėl maisto, J<aip 
kad Amerika, jau atmetė. 
Anglų valdžios atstovas sa
kė, kad jugoslavai ir dabar 
gauną daugiau duonos, ne
gu anglai, Kartu jis įtarė, 
kad Jugoslavija pardavinė
janti užsieniams kiaules, 
grūdus bei kitus maisto 
produktus; be to, jugosla
vai, girdi, laiką per didelę 
armiją.

Tai Krug Nužudė Tuos 
Mainierius, Pareiškė 
John L. Lewis

Washington, kovo 28. — 
John L. Lewis, Mainierių 
kė: “Tai vidaus reikalų se- 
Unijos pirmininkas, užreiš- 
kretorius Krug’as nužudė 
tuos Centralijos, Iii., anglia
kasius” (apie 120 žmonių)! 
Krugas yra administrato
rius minkštųjų angliakasyk- 
lų, perimtų į valdžios ran
kas. Jis nekreipė domesio į 
inspektorių ir mainierių rei
kalavimus įvesti šiokias to
kias apsaugas toj kasykloj.

CUKRAUS KONTROLĖ
Washington. — Senatas 

46 balsais prieš 34 nutarė 
palaikyt cukraus racionavi- 
mą ir jo kainos kontrolę iki 
šių metų spalių pabaigos. 
Valdžia reikalavo pratęstų© 
kontrolę vieniems metams. 

•Senato, nutarimu, skiriama 
35 svarai cukraus asme
niui per metus.f

“parodytų komunizmo blo
gybes lygiai, kaip karo me
tu jos rodė totalitarinio 
fašizmo blogumus ”

Eric Johnstonas, Amerik. 
Judamųjų Paveikslų Sąjun
gos pirmininkas, liudyda
mas įj<eamerikimam Komi
tetui, smerkė komunistus 
panašiais žodžiais, kaip ir 
valdinių seklių vadas J.-Ed
garas Hooveris. Jis pasako
jo, kad komunistai esą 
“svetimos valstybės agen
tai” ir gii*di, planuoją jėga 
ir prievarta nuversti Ame
rikos valdžią.

Johnstonas, buvęs Jung
tinių Valstijų Prekybos Rū
mų galva, ragino išvyti ko
munistus iš pramonės ir u- 
nijų. Tačiau jis priešinosi 
reikalavimams įstatymais 
uždaryti ir uždrausti Ko
munistų Partiją. Jeigu to
kie -Įstatymai būtų išleisti, 
tai bile kas galėtų būti įtar- 

! tas kaip komunistas ir to
dėl persekiojamas ir bau
džiamas, įspėjo Johnstonas. 
Jo supratimu, užtenka esa
mųjų įstatymų prieš “išda
vikus ir maištininkus”, bet 
esą galima šiuos įstatymus 
pastiprinti, jeigu reikėtų. 
Čia Johnstonas pareiškė:

“Aš geriau sutikčiau duo
ti komunistams teisę daly
vauti rinkimuose su jų kan
didatais, negu statyti pavo- 
jun laisvąją rinkimų teisę. 
Aš geriau suteikčiau komu
nistams visas teises skleisti 
jų įsitikinimus raštu ir gy
vu žodžiu, negu rizikuočiau 
pakirst žodžio laisves teisę” 
(per įstatymus prieš Komu
nistų Partiją).

Plūsdamas Sovietų Są
jungą, Johnstonas- užgyrė 
prez. Trumano reikalavimą 
duoti $400,000,000 Graikijai 
ir Turkijai; tuom girdi, 
“Amerikos žmonės per 
Graikiją ir Turkiją trenktų 
duris Rusijai į veidą.”

Darbininky-Samdytojy Komi
tetas Smerkia Kongresmanus 
Už Warreno Pašalinimą

Washington. — Kongreso, 
atstovų rūmas neskyrė pini
gų algoms Ed. L. Warrenui, 
valdiniam darbininkų- sam
dytojų taikytojui, ir jo pa
dėjėjams. lįepublikonai įta
rė, kad Warrenas buvęs na
rys pritariančių komunis
tams organizacijų.

Patariamasis valdžios ko
mitetas dėlei ’santykių tarp 
darbininkų ir samdytojų pa
smerkė kongresmanų tari
mą, kuris pašalina Warre- 
ną. Tas komitetas — trys 
pramonės atstovai ir keturi 
darbininkų atstovai — savo 
pareiškime sako, jog War
renas yra “ištikimas ir pat- 
rijotiškas amerikonas.”

London.— 50 anglų 1945 
metais gavo daugiau kaip 
po $400,000 pelno.
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Kapitalizmas Be Kaukės

Mūsų Karščiausi Sveikinimai
Brooklynas užpildytas svečiais iš lietuviškų kolonijų. 

Trys suvažiavimai, trys svarbūs įvykiai Amerikos lietu
vių gyvenime ir veikloje! Vakar demokratinių lietuvių 
moterų suvažiavimas, šiandien Amerikos* Lietuvių Lite
ratūros Draugijos suvažiavimas, rytoj Amerikos demok
ratinių lietuvių suvažiavimas. Tuose suvažiavimuose bus 
plačiai kalbėta apie tą Amerikos lietuvių judėjimą, kuris 
gražiai žygiuoją pirmyn. Pažangioji Amerikos lietuvių 
visuomenė didžiuojasi savo organizacijomis, savo spauda 
ir savo prakilniais darbais.

Dienraštis Laisvė karščiausiai sveikina delegatus ir 
delegates.

. Broliai h* sesutės! Jūs suvažiavote pasitarti svarbiais 
reikalais. Jus atsiuntė organizacijos, nesigailėdamos kaš
tų. Jūs atstovaujate desėtkus tūkstančių lietuvių, šimtus 
organizacijų. Jūsų atsakomybė didelė ir svarbi.

Jūs susirinkote tuo laiku, kuomet vėl dangus tamsiai 
apsiniaukęs. Dar tik pora metų žaibo greitumu teprašvil- 
pė nuo visoje žmonijos istorijoje didžiausio ir baisiausio 
karo, o jau vėl aukštai iškėlę galvas laiko naujo karo kur
stytojai. Dar nespėjo žmonija atsikvėpti nuo karo aud
rų, dar nė nepradėjo rimtai užgyti karo padarytos 
žaizdos, o čia jau vėl garsiai kalbama apie naujus susikir
timus. Užtenka pasiskaityti Amerikos komercinę spaudą, 
pasiklausyti radijo komentatorių ir žinių padavėjų, kad 
įsitikinus, kokioje rimtoje padėtyje Amerika ir visas pa
saulis vėl yra atsidūrę.

Paprastoji liaudis nenori karo. Paprastoji liaudis su 
baime žiūri į augančią fašistinę reakciją Amerikos gy
venime. Bet jinai apglūšyta ir pritrenkta. Visos žinojimo 
ir propagandos įstaigos yra rankose tų, kuriems ir perei
tas karas atnešė tiktai padidintus pelnus ir dar negirdė
tą pralobimą. Vidutinis amerikietis nebeišmano kur eiti, 
kuo tikėti. Visoje šalyje- sukurta tokia isterija, kokios 
Amerika dar nėra mačiusi. - Žmonės išgąsdinti raudo
nuoju baubu.

Po Roosevelto mirties Amerikos vairas pateko į ran
kas žmonių, kurie lengvai pasidavė monopolistinio kapi
talo įtakon ir šiandien jam energingai tarnauja. To pa
sekmėje mūsų Kongresas paskandintas tvane priešdarbi- 
ninkiškų bilių. Rimtai grumojama žmonių demokrati
nėms teisėms. Iš darbininkų stengiamasi atimti teisė pri
klausyti laisvoms darbo unijoms. Užsienio politikoje pa- 

\ ėrtiė viršų imperialistiniai interesai;
Visa tai sudaro rimtą ir pavojingą padėtį. Šitokioje 

padėtyje susirenka minėtos konvencijos.
Tiesa, lietuviai tesudaro mažą Amerikos visuomenės 

dalelę ir jų įtaka menka. Bet tai nereiškia, kad lietuvių 
balsas nieko nereiškia. Svarbu kiekvienas, nors ir silpnas, 
balsas prieš reakciją. Netenka abejoti, kad šie suvažia
vimai tars savo žodį. Jie pridės lietuvišką balsą prie balso 
visų Amerikos žmonių, kurie susirūpinę padėtimi ir ne
rimauja.

O svarbiausia suvažiavimų užduotis, mums atrodo, 
sustiprinti Amerikos lietuvių demokratines eiles. Reikia, 

ekad suvažiavimai savo darbais ir nutarimais prisidėtų 
prie sustiprinimo mūsų demokratinių organizacijų ir de
mokratinės spaudos. Reikia, kad sugrįžę iš suvažiavimų 
delegatai galėtų pakelti dvasią ir ūpą tų, kurie juos čio
nai atsiuntė. .
.. Mes tikime, jog suvažiavimai nesuvils plačios demok
ratinės visuomenės.

Suvažiavimai įvyksta pavasariui auštant. Tuojau vi
sur saulės spinduliais šildoma gamta' atgims.
;;, Lai pavasario šilima šitie suvažiavimai sušildys sielą 

kiekvieno Amerikos lietuvio, tjkinčio progresu ir trokš
tančio gražesnio, šviesesnio rytojaus sau ir savo vaikams! 

. Lai gyvuoja Amerikos lietuvių demokratinė visuome
nė! Lai gyvuoja visos organizacijos, kurios suprato rei
kalą atsiųsti delegatus! . ‘ .

Lai gyvuoja delegatai ir delegatės!

Prieš kelis mėnesius šioje 
vietoje jau buvo minėta, 
kad kapitalistai pradėjo o- 
fensyvą prieš darbininkų 
klasę. Tos pradžios vienas 
ryškesnių ženklų buvo Tru- 
mano griežtas išstojimas 
prieš angliakasius ir jų uni
ją. Pasėkos to jau žinomos. 
Po to, kaip matome, tas 
ofensyvas vis plačiau ir gi
liau yra vystomas. Valdžio
je jau nebeliko nei vieno 
bent kiek liberališkesnio pa
reigūno, visą vairą paėmė 
Hooverio tipo žmonės, da
bar faktinai Hooveris nusa
ko šalies politiką, o Truma
nas ją vykdo gyveniman.

Kongrese prikepė šimtus 
įvairių bilių išimtinai prieš 
darbo žmones, prieš unijas, 
prieš progresyves organiza
cijas. Pirmiausia daroma 
žingsniai “panaikinti” Ko
munistų Partiją, paskui 
seks unijos ir kitos organi
zacijos, kurios Rankinui ne
patiks. žodžiu, visa reakci
jos programa mums prime
na visai netolimą praeitį, 
būtent 1933-1939 metus, Vo
kietijoj įsigalėjus Hilteriui. 
Ir ten, iš pradžių puolė ko
munistus, o vėliau unijas ir 
pagaliaus panaikino bet ko
kią laisvę visoje šalyje. Ten 
taipgi darė po obalsiu “ko
vos prieš komunizmą.” Prie 
ko privedė toji Hitlerio idi
otiška “programa”, visanl 
pasauliui yra šiandien žino
ma.

Tą gerai žino ir mūsų ša
lies reakcionieriai su Hoo- 
veriu priekyje. Nemanau, 
kad ir Trumanas to nežino. 
Jei žino, tai kodėl imituoja 
tą hitlerinę metodą? Kodėl 
šiandie taip daug šūkaloja
ma prieš komunizmą ir visą 
progresyvį judėjimą?

Į šiuos klausimus paviršu
tinis atsakymas, kad, būk 
vienas ar kitas asmuo bei 
grupė jų sugedo arba vie
nas bei kitas geras ar blo
gas, nepakanka; neišaiškina 
nei tas, kad, būk — jei 
Rooseveltas būtų gyvas, tai 
kitaip būtų. Tokios neva iš
vados, tai tik,., spėliojimai, 
paremti ant žodžio “jei.” 
Dar daugiau, 
mas kokio 
•šiauš”, kuris 
prakalba išganytų pasaulį 
nuo visų bėdų ir nelaimių. 
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' Mainų Tragedija
Baisi eksplozija Centralia Coal Company’s Mine No.

5, Centralia, Ill. Daugiau kaip šimfas mainierių palai- 
4 dota. Apie šimtas našlių ir našlaičių lieja kruvinas aša

ras. Jungtinių Valstijų senatas paskyrė komisiją ištyri
mui eksplozijos priežasties. Bet argi tyrimas beprikels 
tuos mainierius! Kodėl pirmiau toji ir kitos kasyklos ne
buvo ištirtos? Juk visas minkštosios anglies kasyklas jau 
kelintas mėnuo valdžia kontroliuoja.

Bet, žinoma, veltui to reikalauti. Prezidentas Tru
manas ir vid. reikalų sekretorius Krug neturėjo nei laiko 
nei energijos susirūpinti mainierių gyvenimo ir darbo 
reikalais. Jie visą laiką ir energiją taip neseniai buvo pa
šventę sulaužymui mainierių streiko.

Tyrinėjimas dabar yra pasityčiojimas iš žuvusių 
I mainierių!

Jokioj kitoj šalyj kasyklų savininkai nepasidaro to
kių pelnų, kokius jie pasidaro Amerikoje. Bet jokioj'kitoj

—

p %*

Vaizdas iš Detroito 1941 m., kai Fordo darbininkai 
pradėjo organizuotis i uniją; jei šiy dienų reakcinin
kams kongrese pavyks užduoti smūgį Wagnerio Aktui, 
—-galima laukti naujų tokių “prietikių.”

šalyje nebūna tiek daug mainų nelaimių ir tragedijų, 
kaip Amerikoje.

Jęigu senatoriai, prezidentas Trumanas ir sekretor. 
Krug rimtai gailėtųsi žuvusių mainierių ir likusių našlių 
ir našlaičių ašarų, tai jie tuoj susirūpintų gyvaisiais mai- 
nieriais. Jie tuoj įsakytų valdžios inspektoriams peržiūrė
ti sąlygas visose kasyklose ir paimti nagan tuos savinin
kus, kurie kasyklas yra apleidę arba pamiršę mainierių 
gyvybės apsaugojimą. Bet ar jie tą padarys?

Vokiečiai irgi buvo manę, 
jog surado “mesijošių”-fiu- 
rerį — dikčiai apsigavo...

Šiandien toji isterija, 
šauksmai prieš komunizmą, 
kuriai vadovauja iš už kuli
sų p. Hooveris su čerči- 
liu, yra dūmai-priedanga, 
už kurios norima paslėpti 
tikruosius tikslus kapitalis
tų klasės. Kapitalistai pui
kiai mato, kad Europoj ir 
Azijoj kapitalistinei siste
mai artinasi galas, kad dar
bo masės jau pasiruošę tą 
sistemą pamainyti socialis
tine, gi sulaikyti darbo ma
ses nuo socializmo, Europos 
kapitalistai yra bejėgiai. 
Anglijos lordai dėjo pas
tangas išlaikyti bazes Grai
kijoj, Palestinoj ir šen, ir 
ten, bet galų gale atkando 
dantis, mušė trevogą Dėdei 
Šamui gelbėti, kitaip visa 
imperija subyrės.

Į tą šauksmą savo bičiulių 
Amerikos kapitalistai tuo
jau atsiliepė ir ^tojo talkon, 
nes vienų ir kitų interesai 
tie patys — nuosavybė, ka
pitalas įdėtas į daugelį Eu
ropos ir Azijos Įmonių, ypa
tingai žibalo versmėse arti
muose rytuose. Tačiaus toji 
programa, kurią bendrai vi
su griežtumu dabar vykdo 
gyveniman Anglijos ir Ame
rikos valdžios, buvo nusta
tyta prieš su virš metus lai
ko. Atsimename, Čerčilis 
laiko “vakacijos” Missouri 
išstojo su prakalba (Truma- 
no palaiminta), kurioje ga
na atvirai pasakė, ką jie 
siekia. Tai buvo užuomazga 
pradžios dabartinio ofensy- 
vo prieš darbo liaudį visose

Po to, kurie iš mūsų aty- 
džiai sekėme tų ponų kiek
vieną žingsnį ir visą kapita
listinės sistemos aparatą, 
buvo jau tuomet aišku, jog 
eina pasiruošimas prie re
akcijos, prie s atakos ant 
darbo žmonių, ant pažan
giųjų masių ir laipsniškai 
prie karo ant Sovietų Są
jungos. Jei ir šiandien dar 
kas abejoja apie tai, dikčiai 
nusivils.

Iki šiol Amerikos kapita
listai bandė šiaip ir taip 
manevruoti — perdaug at
virai “nesikišti” į svetimų 
kraštų reikalus, buvo many
ta, kad Anglijos lordai pa-

dar- 
Tam

tuščių, 
frazių apie 
persistatyda- 
“užtarėjais” 
ir tuo pačiu

vei-

(tik
ne-

jėgs atlikti “policisto” 
bą Europoj ir Azijoj, 
reikalui duota Anglijai ke
lių bilionų dolerių “paskola” 
(dovana), t. y., palaikymui 
“demokratijos” Graikijoj ir 
kitur. Tuo tarpu mūsų kapi
talistiniai diplomatai konfe
rencijose, Tautų Organiza- 
zacijoje ir prie kiekvienos 
progos ant kiekvieno konk
retaus, praktiško Sovietų 
atstovų pasiūlymo taikos 
stiprinimui ir nusiginklavi
mui, sukinėjosi, kaip vijur
kai — delsė ir kiekvienu 
sykiu neskupėjo 
veidmainingų 
demokratiją, 
mi dideliais 
mažųjų tautų 
sykiu primesdami Sovietam 
visokių diktatūrų ir, ekspan
sijų. Galima špaltų špaltas 
paduoti įvairių citatų iš, pa
sakytų kajbų ir dokumentų, 
parodančių kapitalistų veid
mainystes, bet, manau, nėra 
reikalo, nes tie visi dalykai 
įvyko tokiu trumpu laiko
tarpiu, kad niekas negalėjo 
suspėti pamiršti. Lošimas 
pasibaigė, nusiėmė kaukes 
ir parodė savo tikrąjį 
dą.

Rodos, kaip vakar, 
pusantrų metų tarpas) 
kalbant apie mases, tie pa
tys žmonės, net iš kapitalis
tų tarpo, įskaitant patį
Trumaną, čiulbėjo apie
Raudonosios Armijos hero
jiškumą, apie Sovietų Są
jungos ištvermę ir pasišven
timą nugalėjime nacių ir 
t.t., šaukė valio. O šiandie 
ką mes matome? Nagi, tie 
patys žmonės rėkia, dras
kosi, mosikuoja kardais 
prieš tą pačią Sovietų Są
jungą, kuri išgelbėjo tuos 
pačius rėksnius nuo nacių!

— Komunizmo pavojus, 
gelbėkite demokratiją! — 
staugia iš visų" kampų pa
samdyti oratoriai.

Iš už .kulisų Hooveris 
spaudo knypkius, o oficiali- 
škieji diplomatai atlieka sa
vo pareigas, spyčius seka 
spyčių, ukazas seka ukazą: 
“Uždrausti Komunistų par
tiją” — Schwellenbachas, 
“Išdraskyti unijas” — sen. 
Ball, “Sunaikinti visas pa
žangias organizacijas” — 
Rankinas, “Išvalyti visas 
valdiškas įstaigas nuo rau
donųjų (liberalų, —D.) — 
Trumanas, taip ir pilasi, 
kaip iš gausybės rago, įvai
rūs įsakymai — ukazai.

Ką tas riksmas reiškia? 
Reiškia tik vieną dalyką — 
fašizmo pradžią. Nebe pir
mą sykį girdime panašią 
“melodiją”. Girdėjome ją 
1921 m. Italijoje, tuomet di
rigavo ten Musšolinis. Pyp
čiojo tą pati Lietuvoje Sme
tona, Lenkijoj Pilsudskis. 
Smarkiausia bubnijo Hitle
ris Vokietijoje su pradžia 
1933 m. Visi galą gavo. Gy
venimas įrodė, kad toji Hit
lerio giesmė nieko gero ne
atnešė nei jam pačiam. Jau 
net ir Trumanas turėtų su
prasti ir išmokti šio bei to 
iš istorijos.
. Bet pasirodo nieko tokio 
neįvyko, seka tomis pačio
mis pėdomis, kartoja tą pa
tį jovalą, vartoja tą . nudė
vėtą pasakaitę apie komuni
zmo “pavojų.” Šiaip ar taip 
nesvarstysime, kapitaliz
mas ir neturi kitokios pro
gramos išrišimui socialių ir 
ekonominių negalavimų be 
atviros diktatūros, be karo, 
be pavergimo kitų kraštų. 
Karas, tai palaima kapita
listams. Iš jo jie pralobsta, 
anot Lenino, “kapitalistai 
skaito karą normaliu apsi
reiškimu, nelaiko už nuodė
mę.” Pelnai ir tik pelnai 
jiem rūpi, o juos gauti pa

teisinamos visos priemonės 
ir būdai.

Dėl pelnų ir gamtinių 
turtų kaip tik ir šūkal o ja
ma dabar, bet tą viską pri
dengia komunizmo baubu, 
kova “už demokratiją”. Ti
krenybėje, jiems kvepia I- 
rako, Irano, Arabijos žiba
las ir. žinoma, pigi darbo 
jėga. Tuos visus dalykus iš
naudoti savo, kapitalistų, 
naudai negalima kitaip, kaip 
tik kapitalistinėje sistemo
je, kurią bando papuošti žo
džiais “free enterprise” ir 
“demokratija.”

Kapitalistai gerai supran
ta, jog artimuose rytuose 
liaudis, kaip ir kitur, neri- 
rpauja, kai kokios, gali už
simanyti socializmo, o tuo
met svetimus ir savus ka
pitalistus gali paprašyti 
nešdintis. Kad užbėgus tam 
už akių, reikia turėti kari
nes bazes, armiją, kuri sau
gotų kapitalistų reikalus. 
Graikija ir Turkija kaip tik 
randasi strateginėse vieto
se. Gi šiuose kraštuose, kaip 
žinome, demokratijos nei 
šešėlio nesiranda, grynai fa
šistiniai režimai, bet kapi
talistams tas ir nerūpi, re
mia fašistus, bile tik sutin
ka pastarieji su padiktavi- 
mais. Remia visais būdais 
tų šalių fašistus ir bando į- 
.kalbėti visam svietui, būk 
jie kovoja “už demokrati
ją.” Čia, namie puola darbi
ninkus ir apsisukę sako tas 
daroma “demokratijos la
bui.”

Bet tos demokratijos ne
pripažįsta darbo liaudžiai 
Kapitalistai ir jų samdiniai 
tiesa, nesigaili deklamacijų 
apie demokratiją, tam pa
naudoja net Lincolno ir Jef- 
fersono vardus, bet tai tuš
čios bačkos barškėjimas. 
Darbai rodo ką kitą, žo
džiai nieko nekainuoja. Siū
lo visam pasauliui demokra
tiją, bet namie milionams 
pietinėse valstijose neduo
dama net teisės balsuoti!

Prie užbaigos, dar noriu 
priminti tą, kad tą kapita
listų ofensyvą galima sulai
kyti, tačiaus tas priklauso

GYVENIMO SĄLYGOS FLORIDOJE
Man teko skaityti mūsų 

spaudoj įvairias nuomones 
apie Floridos valstiją ir apie 
ten esamas darbo ir gyveni
mo sąlygas. Vieni įspūdinin- 
kai tą kraštą be mieros giria, 
o kiti labai peikia.

Kaipo keliautojas, aš esu 
buvęs keliolikoje valstijų, esu 
gyvenęs dideliuose miestuose 
ir buvojęs mažesniuose mies
tuose, šimtus jų matęs. Apie 
kiekvieną miestą galima vie
nodai kalbėti: gražus.' puoš
nus, turtingas iš vienos pu
sės; nuskuręs, apšepęs, bjed- 
nas, Skurdus — iš antros. '

Paimkime Niujorko v gatves: 
Riverside Drive, Fifth Ave.—- 
milionieriai gyvena. Apie 
Grand Central, Broadway, 34 
gatvę — puikiausios, neapsa
komai gražiai įrengtos krau
tuvės: Macy, Gimbel Bros, ir 
kit. Pavaikščiokite apie De- 
ląncy St., į rytus ir vakarus 
nuo tos gatvės, matysite pur
vuose, skurde paskendusius 
biedniokus - vargdienius.

Miestas Čikaga didžiuojas 
savo Loop, Michigan Ave.,' 
State St., o pavažiavus į pie
tų pusę ta pačia State gatve, 
į rytus ir vakarus nuo jos ra
sime biedną lūšnelių — 
nimą biednų žmonelių.

Paimkime dabar. Floridą. 
Miestas St. Petersburg di
džiuojasi savo puikiausiomis 
krautuvėmis ant Central Avė., 
apie 2, 3, 4, 5, 6 gatves. O 
apie 8, 9, 10 gatves ir 4 ir 5 
Avenues rasite skurdžių lūš
neles, daugiausia negrų gy
venimai; jų apsčiai gyvena 
apie 21, 22, 23 gatves ir 7, 8 
ir 9. Avenues.

Lygiai taip pat, kaip New 
Yorke, Chicagoj, Bostone, 
Phil adei phi j o j, Bridgep.orte

»yve-

nuo darbininku vienybes. 
Deja, tos tvirtos vienybės, 
dėka pardavikiškiems va- | 
dams, nesimato, tik pažan
gieji drąsiai išstojo prieš 
kapitalistų pasimojimą, da
lis pabūgo ir ieško užvėjos, 
o kai kurie unijų vadai tie
siog pučia vienon dūdon su 
kapitalistais, ir jie, kaip tos 
beždžionės, pamėgdžiodami 
kapitalistus, kelia suįrutę 
tam tikruose lokaluose rau- 
donbaubizmu. Darbininkų 
pareiga pastoti tam kelią, 
nesiduoti p r i g a vimams.
Džiugu atžymėti ir tą f ak- <5
tų, jog tūkstančiai pažan
giosios visuomenės stojo . 1 
kovon su reakcija. Iš visų 
48 valstijų kas dieną plau
kia į Washingtoną protes
tai, telegramos su reikala
vimais atmesti visus reakci
nius bilius. Protestuoja uni
jos ir kitokios organizaci
jas, taipgi pavieniai, kurių 
tarpe randasi tokie žymūs 
žmonės, kaip Henry Wal
lace, Mrs Roosveltienė ir 
net kai kurie kunigai. Mes, 
lietuviai darbininkai, nepri
valome atsilikti. Dabar lai
kas. Atidėlioti negalima. 
Paskui gali būti per vėlu. 
Atsiminkime, ką mes mato- > * 
me ir girdime šiandie, tai ' 
tik pradžia.

■Reakcionieriai tik tuomet 
trauksis atgal nuo savo pa
sinio jimų, kuomet pamatys, 
kad darbo liaudis ne juokais 
stoja kovon.

Šiandie nepaprasta padė
tis. Visiems pažangiem grę
žia pavojus netekimo bet 
kokių teisių, demokratijos, 
kokią mes suprantame bei 
iki šiol turėjome šioje šaly
je.

Trumpai suglaudus viską, 
kapitalistų klasė paskelbė 
karą darbininkų klasei vi
same pasaulyje. Pradėjo ka
rą prieš socializmą. Gal būt, 
šie mano žodžiai perdaug 
atviri, tiesiniai, bet tai tik- < 
rovė ir neverta galvą kišti 
į smėlį. *

Pradėjo, tai pradėjo, bet 
kas užbaigs, tai jau kitas 
klausimas.

Barbintas.

yra darbininkų, uždirbančių 
po 2 doleriu ir net mažiau 
kaip po 50 centų į valandą. 
Tokiais pat uždarbiais rasime 
darbininkų ir St. Petersburge, 
Tampa ir kituose Floridos 
miestuose.

Pavyzdžiui, vaikščiojant St. 
Petersburge tikslu susipažinti 
su miestu, jo gyventojais, pa
mačiau kur juodi darbininkai 
dirba cementinius “blaksus.” 
Priėjau prie baltveidžio darb
davio, paprašiau pavelijimo 
pažiūrėti, kaip ten.tuos “blak
sus” padaro. Darbdavis sako: 
“gali žiūrėti.” Priėjau prie 
darbininkų. Ypač tie, kurie su 
tačka veža ir pila smėlį ir ce
mentą į mašiną — maišytu
vą ir katras cemento ir smėlio 
košę grūda į formą, dirba ga
na .sunkiai. Paklausiau negro 
darbininko ar uždirba penki
nę į dieną? Gavau atsakymą, 
kad darbas nuo kavalkų ir už
dirba apie 12 dolerių į dieną.

Išsikalbėjau su vienu negru 
darbininku vieną vakarą, be
vaikščiojant negrais apgyven
tomis gatvėmis; kalbėjome 
apie jo darbą ir užmokestį. 
Sakėsi dirbąs prie' gelžkelio: 
darbas nėra sunkus; uždirba 
į dvi savaites 110 dolerių. 
.Turįs pačią ir šešetą vaikų. 
Sakė, jo brolis gyvenąs De
troite ; sakė, norėtų ir jis vyk
ti į žiemius, kur daugiau lais
vės negrų rasei.

Pasisakiau, kad aš iš tų 
valstijų, kur negrams liuosiau 
gyvenasi, vienok ir ten nėra 
rojiškas gyvenimas. Jis klau
sia manęs: Ar ilgai dar tęsis 

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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M. Gorkis Vilniaus Valstybinio Dramos
Teatro Scenoje
(“Priešu” premjeros proga)

VILNIUS. — Mūsų sostinės gyvento
jai turėjo iš tikrųjų malonią teatrinę 
progą: pirmą kartą lietuviškoje scenoje 
pamatyti tikrą, teisingai suprastą ir sti-

* priai pavaizduotą didžiojo rusų tarybi
nio klasiko pjesę. Visa tai, kasSnūsų bu
vo matyta anksčiau iš Gorkio veikalų, bu
vo tik didžiojo rašytojo kūrinių parodija.

“Priešai” Vilniaus Dramos Teatro 
kolektyvui buvo labai didelės atsakomy
bės bandymas. Čia reikėjo pavaizduoti ne 
tik rusų žmones, kurių mūsų artistai ge- 

’ rai nepažįsta, bet ir rusų revoliuciniuš 
žmones — darbininkus, kas ypač sunku 
mūsų scenos darbuotojams, neturintiems 
atitinkamos mokyklos, o dažnai mažai

* pažįstantiems dargi ir lietuvius darbi
ninkus — revoliucijonierius.

Kolektyvas, stengdamasis duoti tei
singą ir menišką spektaklį, atidžiai stu
dijavo Gorkio kūrinius, studijavo epochą 
ir socializmo mokslą. Toks uolumas yra 
labai pagirtinas ir teiktinas visų kitų te
atrų kolektyvams.

Kokia gi pagrindinė šio veikalo mintis, 
kuri šiuo metu ypač svarbi mūsų žiūro
vui? Toji mintis yra ta, kad ponas, nors 
ir kažin kokiomis demokratiško liberaliz
mo plunksnomis besikaišytų, jeigu jis 
verčiasi darbininkų darbu ir prakaitu, 
jis niekuomet nebus darbininkų draugas, 
jis visuomet pasiliks darbo žmonių prie
šas, nežiūrint visos jo liberal i sti nes fra
zeologijos.

Šitai minčiai išryškinti Gorkis parodo 
dviejų tipų savininkus: vieni žiaurūs, 
griežti ir despotiški, kiti gi — liberališ
ki, tariamai geri, lyg ir norį pasiekti su 
darbininkais susitarimo ir sugyvenimo.

Štai kodėl Gorkis scenoje leidžia gy
venti agresingajam fabrikantui Michai
lui Skrobotovui, kurio blogumu niekas 
neabejoja, palyginti trumpą laiką. Tai 
aksioma, nebereikalinga įrodymo. Visai 
kitas ,reikalas su Zacharu Bardinu, pu
siau dvarinipku, pusiau fabrikantu, ku
ris nesusipratusiam darbininkui nėra iš
naudotojo aksioma, kuris kaikam suge
ba apsukti galvą ir išvengti tų smūgių, 
kurių susilaukia agresingieji išnaudoto
jai. Gorkis savo pjesėje ir nuplėšia kau
kę tam tariamai geram ponui.

Žiūrovas pel ilgus trejetą veiksmų pil
nai įtikinamas, kaip tas “geras fabri
kantas” darbininkams padaro tą patį 
blogą, kaip ir Skrobotovas, arba jo bro- 

. lis Nikolajus. Ir to jis negali nepadaryti. 
Jei jis, būdamas fabrikantas, iš tikrųjų 
norėtų būti geras, jis pirmiausia turėtų 
atsisakyti fabriko — darbininkų nau- 

s dai, atsisakyti išnaudojimo. Aiškus daik
tas, kad joks kapitalistas, kad ir pats li
berališkiausias, to nepadarys. Vadinasi, 
Gorkis įrodo vieną tiesą, kad ir Michai
las Skrobotovas, ir Zacharas Bardinas, 
ir kiekvienas kitas savininkas, kokių 
nuotaikų jis bebūtų, nė vienas jų negali 
eiti prieš savo interesus, negali būti dar
bininkų draugu.

Tokie pat darbininkų priešai pjesėje 
yra Nikolajus Skrobotovas, Michailo 
Skrobotovo žmona Kleopatra, Bardino 
žmona Polina, generolas Pečenegovas, 
žandarų rotmistras Bobojedovas. Darbi-

* ninku priešai taip pat yra žandarų vach
mistras Kvačas ir fabriko kontoros tar
nautojas Pologijus. Tai darbininkų kla
sės išsigimėliai, smulkiosios buržuazijos 
atstovai, išnaudotojų klasės batlaižiai.

Pjesėje matome ir viduriniąją katego
riją žmonių, kurie nėra darbininkų prie
šai ir negalima sakyti, kad jie būtų dar
bininkų draugai. Visų pirmiausia prie 
tokių reikia priskaityti Nadią — Bardi- 
nų augintinę, kuri ieško kontakto su dar
bininkais, supranta juos, ir jos liberaliz
mas yra natūralūs, be jokių išrokavimų. 
Nepriešai darbininkams — Jakovas bei 
Tatjana Bartjnai. Bet ir vyras ir žmona, 
nors ir puikiai mato abi barikadų puses, 
bet nepajėgūs pasirinkti kovos poziciją.

Jakovas Bardinas netekęs bent kokio ti
kėjimo žmogui, tiki tik alkoholiu. Jo žmo
na Tatjana, gyvenimo tiek išpaikinta, 
kad jai reiktų nepaprastų aplinkybių 
pereiti Į darbininkų poziciją.

“Priešuose” buržuazijos klasė, be abejo, 
vaidybiškai įdomesnė ir spalvingesnė, bet 
žiūrovą labai domina kaip tik darbinin
kijos atstovai, jų protavimai, jų sprendi
mai. Čia Gorkis parodo ir darbininkų gi
lų tikėjimą savo pergale, ir didelį tarpu
savį solidarumą, ir jų protavimo logišku
mą.

Žiūrovą pavergia tas darbininkų ra
mumas, palyginus jį su buržuazijos kla
sės atstovų nervingumu.

Buržuazijos prigimtyje yra toji visuo
met egzistuojanti baimė, kad turtui ir 
atitinkamoms ekonominėms pozicijoms 
pavojus gręsia ne tik iš darbininkų, bet 
ir iš tos pačios klasės atstovų. Ryklys ry
ja ryklį, štai kodėl buržuazijos atstovai 
įtarinėja ne tik darbininkus, bet ir vie
nas kitą.

Tuo tarpu darbininkų solidarumas yra 
toji nepajudinama uola, kuri jungia į 
vieną monolitinį kūną visus darbininkus,’ 
kokiose aplinkybėse, kokiose tautose jie 
begyventų. Todėl jaunasis darbininkas 
eina katorgon už savo vyresnį draugą, 
todėl nė vienas susipratęs darbininkas 
nesišalina iš kovos pozicijų. Štai kuo įdo
mūs pjesės proletariškieji personažai.

Ar suprato Vilniaus Valstybinės Dra
mos Teatro aktoriai iš pjesės išplaukian
čius kiekvienam iš jų skirtus uždavinius, 
ar sugebėjo juos išspręsti ir prabilti tik
ruoju Gorkio žodžiu?

Į šį klausimą reikia atsakyti teigia
mai. Ir režisierius drg. Dauguvietis ir 
aktoriai nesumelavo. Kalba gali liesti tik 
kai kurių smulkmenų ne visiškai teisin
gą interpretavimą, vaidybinio šlifavimo 
trūkumą ir, žinoma, atitinkamų, aktorių 
vaidybinius sugebėjimus.

Imsime proletariato atstovus. Darbi
ninkų sąjūdžio vadas Sincovas (drg. 
Kernagis) paties Gorkio duotas labai 
“sausas,” be jokių išviršinių spalvų. Vi
sa jėga jo viduje, jo revoliucinėje būtyje. 
Drg. Kernagis įtikino, kad jo Sincovas 
tikrai revoliucijonierius. Bet drauge bu
vo galima jausti ir vidiniai to revoliuci- 
jonieriau? silpnumai. Norėtųsi, kad ak
torius be žodžių parodytų sugestyvinę 
profesinio revoliucijonieriaus jėgą. Tai 
be abejo yra labai sunku, reikalauja ne 
tik didelių vaidybinių pastangų, bet ir 
aktoriaus gilaus tikėjimo į vaidinamojo 
personažo idėjos nesugriaunamumą.

Levšinas (drg. Siparis) ir Jagodinas 
(drg. Derkintis) buvo geri darbininkai, 
bet jų manieros, pasakojimo stilius la
biau priminė gerų kaimo senių stilių. 
Tiesa, jiedu Gorkio duoti ne kaip prole
tarai, bet kaip darbininkai, ne taip seniai 
išėję iš valstiečių tarpo. Iš čia jų toks 
sentimentalus švelnumas. Vis dėlto akto
riai perdaug nukrypo ta kaimietiška 
kryptimi. Reikia atsiminti, kad darbi
ninkai parodomi kovos sąlygomis, kai 
priešas bando juos palaužti savo lokau
tu, kai darbininkai pergyvena tam tikrą 
įnirtį. Likusieji aktoriai (drg. drg. A. 
Noreika, R. Zulonas), vaidinę darbinin- 
kūs, pasirodė dar silpniau. Pagrindinis 
jų trūkumas buvo silpnas įsigyvenimas į 
duotą darbininko vaidmenį, nesugebėji
mas toje pilkumoje rasti reikalingų spal
vų.

Be abejo, žiūrovų dėmesį ypač traukė 
Zacharas Bardinas (drg. J. Rudzinskas) 
ir Michailas Skrobotovas (drg. K. Preik- 
štas).

Abudu artistai'pasiekė didelių laimėji
mų. K. Preikšas sukūrė agresingą fabri
kantą, besiveržiantį kovon su savo klasės 
priešais — darbininkai. Bet aktoriui trū
ko solidumo, kuris tokiame fabrikante 
jau esti, ir to tikro griežtumo, kuris ma
tyti iš jo poelgių. Žiūrovas patikėjo Skro- 

botovu kaip fabrikantu, bet jis nepatikė
jo jo charakterio nesuvaldomu agresin- 
gumu.

Drg. Rudzinskui pavyko labai stipriai 
sukurti patį įdomiausią pjesės persona
žą — Zacharą Bardiną. Žiūrovai visiškai 
patikėjo Bardino liberališkomis manie
romis, jo košiška natūra. Bet aktorius 
čia perdaug vienšališkai žiūrovus įtiki
no. Už tos tariamos liberališkos košės ne
simatė to apgalvoto gudrumo, nesimatė 
to lapės charakterio, kuris yra esmingas 
Bardino tipo žmonėms.

Kai Bardinas kreipiasi sode į darbi
ninkus sakydamas: “Tai vis dėlto žudote 
žmones,”1 negirdėti tame posakyje tos pa
giežos, kuri iš Bardino lūpų prasiskver- 
bia. Aktorius turėtų 'tą feodališkai bur
žuazinio pono savybę taip pat ryškiau už
akcentuoti, kad žiūrovas įgytų visiškai 
teisingą minėtojo personažo vaizdą.

Bardino brolis Jakovas (drg. Jukna) 
išėjo visiškai patikimas — žmogus iš 
“dugno,” kuris puikiai viską supranta, 
bet nebeįstengia niekam pasipriešinti. 
Vis dėlto žiūrovas vargu patikės, kad Ja
kovas yra prigyvenęs tokį stovį, kada 
jam beliko nusižudyti. Iki tokios būsenos 
drg. Jukna savo herojaus neprivedė.

Teisingai ir stipriai drg. Radzevičius 
sukūrė Nikolajų Skrobotovą. Jis atrodė 
mažiau įtikinantis civiliu apdaru grynai 
dėl savo išvaizdos, bet kai scenoje pasi
rodė teismo valdininko mundiru apsiren
gęs, jis buvo perdėm įtikinantis, stipriai 
užakcentuojąs visas “priešų” savybes.

Nors labai sunkus, bet drauge psicho
logiškai įdomus Tatjanos (drg. Jackevi
čiūtė) vaidmuo. Aktorė pavaizduoja 
prablaivėjančią buržuazinėj visuomenės 
narę — aktorę, kuri nekenčia visos ją 
supančios poniškosios aplinkos ir vis dėl
to neranda kelio iš tos aplinkos išeiti. Ji 
kupina paniekos buržuazijai, ji bando 
simpatizuoti darbininkams, bet bijo ne
tekti buržuazinio gyvenimo pozicijų. 
Drg. Jackevičiūtė talentingai sukūrė 
Tatjaną, tikėjo jos vidujine kova, bet ne
parodė stipresnio tos kovos išreiškimo ją 
supančioje aplinkoje.

Nuoširdžią ir tikrą Nadią sukūrė drg. 
M. Mironaitė. Jos naivumas ir'nuoširdu
mas buvo verti penkiolikmetinės mergai
tės tikrų jausmų. Gal būt tik kai kuriais

mi 

MASINIS MITINGAS IR KONCERTAS
Rengia Demokratinių Amerikos Lietuvių Centras

Sekmadieni, Kovo-March 30
Grand Paradise Hall

318 GRAND ST., kamp. Havemeyer St., BROOKLYN, N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vakaro

SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., kuris kartu su Aido Choru dainuos šiame mitinge.

Svečiai kalbėtojai iš Pietų Amerikos, Kanados, ir kiti svečiai. *
Dainuos bendrai — Brooklyno AIDO CHORAS, SIETYNO CHORAS, iš Newark, N. J., vado

vaujami chorvedžių Geo. Kazakevičiaus ir Walter Žuko.
Iš Chicagos bus garsiosios dainininkės Abe kiene ir Kenstavičiene; Dočkiene ir Stanevičiene* 

Jos dainuos duetus.
Tai bus daugybės svečių sueiga, nes daug bus suvažiavusių delegatų į 3-čiąjį Demokratinių 

Amerikos Lietuvių suvažiavimą. Bus svarbių prakalbų ir gražus koncertas. Dalyvaukite visi.
* RENGĖJAI

momentais aktorės išgyvenimai buvo gi
lesni, negu iš tikrųjų galėtų turėti tokio 
jauno amžiaus mergina. Tuo būdu akto
rė lyg ir perdaug įsigyveno į duotąjį 
vaidmenį, atimdama personažui dalį pa
prastumo.

Drg. K. Kymontaitė sukūrė įdomią 
Skrobotovo žmoną Kleopatrą — agre
singą isterikę, kuri, žinoma, rėkia ne sa
vo vyro gailėdamasi, bet gailėdamasi tų 
pozicijų, kurias turėjo vyras, ir neap
kęsdama darbininkų. Dėl prarastų pozi
cijų ji niršta ir ant Zacharo Bardino 
šeimos. Bet aktorei, norint būti dar la
biau įtikinančiai, reiktų atsisakyti tam 
tikro šaržinio tono, kuris vietomis buvo 
gana stipriai jaučiamas.

Gerą ir teisingai suprastą Bardino 
žmoną Poliną sukūrė drg. A. Leimontai- 
tė.

Generolas Pečenegovas (drg. J. Sta
niulis), Pologijus (drg. V. Jurkūnas) ir 
žandarų rotmistras (drg. K. Inčiūra) iš
ėjo mažiau natūralūs, perdaug sušaržuo
ti. Generolas parodytas perdaug kvailas, 
nors ir Gorkis jį sukūrė kaip išprotėjan- 
tį. Rotmistras nepatikimas dėl didelio sa
vo kvailumo. Šiedu personažu sukelia žiū
rovų juoką, bet neįtikina, kad tai buvo 
rimti priešai. O tatai netiesa. Tokį pat 
įspūdį sudaro ir Pologijus. Labiau pati
kimas yra žandarų vachmistras Kvačas 
(drg. Nakas). Taį buržuazijos tarnas be 
jokių dirbtinių iškraipymų.

Jeigu trūkumų ir yra, tai jie ne esmi
niai, ir vaidinant aktoriai tuos trūku
mus, reikia tikėtis, išlygins.

Dail. Palaimai pavyko sukurti labai 
vykusį scenovaizdį, ypač tokioje nedide
lėje scenoje, kokioje dabar tebevaidina 
Vilniaus Dramos Teatras.

Gorkio “Priešai” ne šių laikų tarybi
nis vaikalas, tai priešrevoliucinis kūri
nys. Bet jo mintys, iškeliančios pagrindi
nius darbininkijos ir buržuazijos bruo
žus, yra aktualios ir dabar, ypač Lietu
vos sąlygomis, kur buržuazinis gyvenimas 
dar taip neseniai tebebuvo gyvenimo rea
lybė. Šis veikalas turės didelę- reikšmę 
tolimesnėms tarybinėms pjesėms statyti, 
nes jis aktorių kolektyvui duoda pagrin
dą. Norėtųsi, kad juo didesnis žiūrovų 
skaičius, ne tik Vilniuje, bet ir kitose 
Lietuvos vietose, galėtų šitą pjesę pama
tyti. Pr. Daugnora.

3-člas puslapis
Laisvi—Liberty Lith. Daily * 
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Norwood, Mass.
Norwoodo Demokratiniai 

Lietuviai Sveikina Demokrati
nių Amerikos Lietuvių 

Suvažiavimą.
Kovo 16 d. Lietuvių Salėje 

įvyko prakalbos, kurias rengė 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 3 kp. Kalbėtojas J. Gasiū- 
nas pasakė tikrai puikią kalbą 
apie mūsų šalies taip ir pasau
linius įvykius. Ypatingai ir tei
singai apibūdino lietuviškus 
buvusius Hitlerio pagelbinin- 
kus, atbėgėlius į Ameriką, ku
riuos pasiėmė globoti klerika
lai ir socialistai. Kuriuos dabar 
siuntinėja po Amerikoj Lietu
vių kolonijas, kaulindami aukų 
dėl fašistines propagandos ir 
savo gerovės. Jie publikai me
luodami, būk tai “Lietuvos iš
laisvinimui,” monija pinigų, jie 
dirba Lietuvos atėmimui iš 
Lietuvos liaudies ir vėl paver
gimui gerovei keliolikos para
zitų. Bet aišku, kad tie laikai 
negrįš.

Buvo renkama aukos pasvei
kinti Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimą, kuris 
įvyks kovo 30 d., 1947 m., Broo
klyn, N. Y. Aukavo po $1: J. 
Krasauskas, Julia Druzienė, J. 
Casper, O. Valma, K. Valma, J. 
Aleksiūnas, J. Grybas, A. Gri- 
gun, A. Zaruba, E. Kurulienė, 
-B. Sarapienė, L. Trakimavičius 
ir M. IJždavinis. O. Zarubienė 
55c.

Po 50c: N. Valmaite, A. 
Brazdžiūnienė, C. Blažionis,' C. 
Tarailienė, M. Sadauskienė, M. 
Misevičienė, J. Valma, V. Gru- 
dinskas, J. Matonis, V. žilaitis, 
J. Jonušis, J. Galgauskas, A. 
Vaitkevičius. Po aukų rinkimo 
buvo klausimų, į kuriuos kalbė
tojas atsakinėjo. Prakalbos 
gražiai praėjo. žvalgas/

Maskva. — Marshallas ne
sitiki, kad čia bus pagamin
ta sutartis Vokietijai.
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WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13171 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE ia hereby given that 
RL 3015 ha^- been Issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2789 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

EDWARD BRICKER, JR., 
, Van Siclen Tavern

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1072 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 108 Reid Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS HAYWOOD

GYVENIMO SĄLYGOS FLORIDOJE Jurai-
Balti-

LEM MARTIN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13126 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
387A Flatbush Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THOMAS DE NAVE & 
CONSTANTINE DE SANTIS

the

NOTICE is hereby given that License 
RW 650 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1069 Bei’gen St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

No.

the

FRANK DE MARTINO 
Martha Italian Rest.

No.

hereby given that 
beei issued to the 
wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is
RL 822 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Turn at 152 Metropolitan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES ZAILSKY

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 57 Fulton Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

EAGLE RESTAURANT.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6665 lias been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 3294-6 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY MIKALAUSKAS & 
PETER JANKUS 
(The Logaq Inn)

BcA’ough of 
be consumed

INC.

NOTICE is hereby given that 
RL 1161 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Contiol

Borough of 
be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

me- 
prie

suvienytomis pa- 
priešintis -visokiai 

ir persekiojimui, 
apšvietos ir orga-

NOTICE 
RL 
t > sell beer, wine 
Section 107 of the 
Ix»y at 159-161 
Brooklyn. County 
on the premises.

CARMELLA STANZELLA

is hereby given that 
6169 has been issued to the 

and liquor at 
Alcoholic Beverage Control
Avenue O. Borough of 

of Kings, to be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

Ixiw at 2243 Kimball Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
cn the premises.

GUSTAV HARMS 
(Tally-Ho Casino)

NOTICE 
RW 698 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I^aw 
at 1089 Gates Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

MARIA ČABANO 
New Villa Roma Rest.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4428 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l4»w at 1078 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD S. BRONIKOWSKI 
(Anchor Inn)

NOTICE is hereby given that 
RL 6998 has been issued to the 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 216-218 
Brooklyn. County 
on

License No. 
undersigned 
retail underand liquor at

Alcoholic Beverage Control 
Crescent St., Borough of 
of Kings, to be consumed

the premisos.
MICHAEL RUGGIERO 

(The Wave of the Hand) (C)

No.License 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 7874 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 537 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL GUARINO 
(Marcy’s Tavern)

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

beer and wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Manhattan 
of Kings,

Ave.. Borough of B’klyn, 
to be consumed on the

NOTICE 
RW 357 
to sell 
107 of 
at 619 
County
premises.

LOUIS 
i Vicory

(Victory Spaghetti House)

COLASANTO
Ntaovbgkdetaoicmfwe

(R)

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 351 has been issued to the undersigned 
to sell beor and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage 
at 9102 Ft. Hamilton Pk’way. 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the

Control Law
Borough of 

be consumed
premises.

JOHN F. GRAY (R)

NOTICE is hereby given that 
RL 7488 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section .107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 3622 Quentin Road. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DOYLE 
QQuentin Bar & Grill)

License No. 
undersigned 
retail under

(C)

NOTICE lx hereby given that License No. 
RL 935." has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retay undpr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
lx; consumed

Law at 371 Oakland Street, 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

JOHN J. DOBIES

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 9070 lias been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed

Law at 234 
Brooklyn, County of 
on the premises. 
MICHAEL ARELO.

& JOHN J. 
(Moe’s

Cleveland Street, 
Kings, to

IGNAZIO 
KLINCEWICZ 
Tavern)

MUCCIARDI

(C)

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

beer and wine
the Alcoholic
Jamaica Ave..
of Kings, to

at retail under Section 
Beverage Control I«aw 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

NOTICE 
RW 589 
to sell 
107 of 
at 832 
County
premises.

JAMES J.
GAETANO NATALE 

(Masone’s Rest.

MASONE &

the

(C)

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 13077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ixiw at 
154 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LAIKIN

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

wine at wholesale under

NOTICE
DW 105 
to manufacture
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
[aw at 1080 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MORRIS SLEPIAN
(Metro Wino Company)

NOTICE is 
L 6807 has 
to sell wine 
107 of the

hereby given that. License No. 
been issued to the undersigned 

and liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

at 431 Chester Street. 
County of Kings, to 
premises.

SEYMOUR

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

J. CASH

License No.NOTICE is hereby given that 
RL 5285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at Brighton 
Brooklyn, County 
on the premises.

309 BRIGHTON BEACH AVE., INC.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Conti ol 
Beach Ave., Borough of 

of Kings, to be consumed

L;cense No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 6232 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed

Law at 1302 Avenue U, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

JOHN ACIERI

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 4221 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1823 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to l>c consumed 
on the premises.

MAY T. HASSELMAN 
Hay’s Road House

NOTICE is hereby Riven that 
RI( 4223 has been

I to sell beer, wine 
į Section 107 of the
I Law at 178 — 

Brooklyn. County 
on the premises.

PETER LUGER. INC.

License No. 
undersigned 
retail under

issued to the
and liquor at
Alcoholic Beverage Control

Broadway, Borough of 
of Kings, lo lx; consumed

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

NOTICE is 
L 885 has 
to sell wine 
107 of the
at 191 Hoyt Street. Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1187 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 8500 
Brooklyn, County 
on the . premises.

LA TOURAINE CAFE

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, 

of Kings, to
Borough of 

be consumed

(Admx

Kings, to be consumed off

ANNA SCHWARTZ 
of Estate o fLouis Schwartz)

the

IK)

NOTICE is hereby given that License 
L 1193 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2921 Beverly Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

NOTICE 
RL 954 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 657 
Brooklyn, County 
on the premises.

HENRY BEHRENS

INC.

is hereby given that 
issued to the 
and liquor at 
Alcoholic Beverage Control

Broadway, Borough of 
of Kings, to be consumed

License No. 
undersigned 
retail vnoer

McLOONE. INC IK)

NOTICE is hereby given that 
RL 7216 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 86 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on. the premises.

LUCIA VON MINNEN

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
L 63 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 313.3 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premisas.

HENRY WURDEMANN

the

(K)

No.NOTICE is hereby given that I iccnse 
L 1395 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 930 Brooklyn, Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMAN DOLOWITCH

NOTICE is hereby given that 
RL 5318 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3138 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on

License No. 
undersigned

the

(K)

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

NOTICE is 
L 891 has 
to sell wine 
107 of the
at 4804 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN FABER IK)

NOTICE is 
L 606 has 
to sell wine 
107 of the

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

at 1525 Cortelyou 
County of 
premises.
QUALITY

Kings.

WINE

Road, Borough of B’klyn, 
to bo consumed off the

& LIQUOR STORE, INC.
(K)

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

NOTICE ia 
L 531 hax 
to sell wine 
107 of the
at 292. Kingston Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kingo, to Ixi consumed off 
premises.

LOUIS HOROWITZ 
(Pitkin Wine & Liquor Shop)

the

(K)

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 8669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine <tnd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 367 St. Marks Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RALPH BORRELLI

NOTICE is hereby given that 
RL 2380 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under 

, Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
g Law at 3521 Quentin R<l.. Borough of 

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

MARGARET M. HAMILL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6963 has been issued to the undersigned 

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

'®' beer, wine
; Section 107 of the

Law at 3901 — __  ______ _ „
Brooklyn. County of King*, to be consumed 
on the premise*.

JOHN RUSHM&R

the premises.
JOHN JANKOWSKI & 

STANLEY ANTONOVICH 
(Norwood Palace)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
tokia padėtis, kaip sušaudy
mas vyrų ir moterų Georgia 
valstijoj pereitą metą.. Sakiau, 
pakol negrai ir balti darbi-, 
ninkai neapsišvies ir nepradės 
bendromis, 
stangomis 
priespaudai 
Tam reikia 
nizacijos.

Bešnekant su tuo negru, ne- 
patėmijau, iš kur atsirado an
troj pusėj gatvės baltveidis, 
su perkreipta Skrybėle, suki
nėdamasis vis tėmija mudu: 
Aš negrui sakau, ar nebus tik 
šnipas, tas žmogus antroj pu
sėj gatvės, neatlaidžiai tėmi- 
jąs mus? Negras sakė, jog ir 
jam taip atrodo. Tuomet aš, 
pasakęs jam sudie, nuėjau sa
vo keliu.

Kaimyniškame name penk
tadieniais ateidavo skalbėja 
negrė baltinių skalbti. Pasitei
ravau, kaip ji d arba — 
dienų ar nuo valandų? 
kė, jog nuo valandų ir 
landą gauna 60 centų, 
taip su uždarbiais.

lis sykius lijo.
Gamta nepergraži. Yra 

džių ir miškų. Miestuose, 
namų palmos ir kitokie lapuo
ti, žydinti medeliai. O miš
kuose medžiai į pušis pana
šūs; vienok pušies kvapsnio 
neturi, kaip mes, lietuviai pu
šis žinome. Spygliai taip va
dinamų pušių gana ilgi..

St. Petersburgas yra 
tų miestas. Yra keletas 
vių ir progresyvių. Ten
nę dalį metų laiko gyvena dr 
Simans su žmona iš Cleve
land©. K. Tašalis 
viena dukra jau 
nuolatos gyvena, 
nigen. šie labai 
svetingi žmonės.

turis- 
lietu- 

dides-

su žmona ir 
keturi metai 
J. ir N. Le- 
draugiški ir

Petersburg© gyvena J. 
tis su savo sūnumi iš 
more, neseniai palaidojo savo 
gyvenimo draugę. Tai Laisvės 
skaitytojai, labai draugiški 
žmonės. Orlandoj gyvena ir 
dirba d. J. Vilkelis. Dar yra 
trys Grindžių augintojai, pas 
kuriuos teko būti Ir susipažin
ti, tai Lietuvninkas, Šidlaus
kas ir Jukas, visi gražiai gy
vena iš orindžių, labai priim- 
nūs žmonės.

Porą mėnesių pagyvenus ir 
artimai susidraugavus su Pe
tersburg©, Tampos, Orlando 
ir Clearwater draugais, labai 
nejauku buvo skirtis išvažiuo
jant j žiemius. Dar norėtųsi 
grįžti ten kada nors ir vėl su
sitikti ir pagyventi artimai su 
tais maloniais draugėmis-gais.

Pasvališkis.

-----------------------4-tas puslapU
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Maisto Brangumas

- nuo 
Atsa-

va-
Tai

Chinų Komunistai Sušilau 
kė UNRRA Pašalpos

Shanghai. — Pranešama, 
kad Amerikos lėktuvai šią 
savaitę pristatė apie ’milio- 
ną svarų drabužių ir vaistų 
į komunistų valdomas sri
tis šiaurinėje Chinijoje. Tai 
pašalpa iš UNRRA fondo

Nurnberg. — Nežinia kas 
užtaisė bombą, kuri apgrio 
ve rūmą Bavarijos komisio 
nieriaus, veikiančio pries 
tautinius ir politinius perse 
kiotojus

l žiemius yra
105 tūkstan- 

miestas indtįs

Apie 20 mylių 
miestas Tampa, 
čių gyventojų 
trinis. Ten apsigyveno Helen
ir Jurgutis Bernotai, atvykę iš 
Wisconsin© valstijos, labai 
nuoširdūs, draugiški žmonės.

Apie 22 mylios iš St. Pe- 
žiemių vakarus, 
City, apsigyvenę, 

(Brooklyn, 
Zablackai ir

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

CAMBRIDGE 
r*4 . . . $2975

Ml5 T
DEAN

15 . . . $2475

i N 3 rfUZSw ĮĮ 

wMjji n, nuHi
KP — / Jffl

jiiijjgį

tersburgo į
Clearwater 
iš Maspetho 
Y.) draugai 
kalniškiai, tai draugiški pro- 
gresistai.

Apie miestą Orlando 
120 mylių į žiemių rytus iš St.

N.
Pa-

85c svarui; 
jautiena —

Kalakutiena - 
steikas — 65c;
50 ir 55c; aviena — 49c; viš
tiena — 75c; lašiniukai — 
65 ir 70c svarui; kiaušiniai — 
po 53, 61 ir 70c tuzinui; duo-

License No. 
undersigned 
retail under

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

NOTICE is 
RL 845 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1291 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY I). GRUNEWALD

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 616 Myrtle Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK RAYMOND

(R) nos kepaliukui — 13, 15 ir
20c; pieno kvorta ___ 90 ir
23c; bulvės — 5 svarai už

Tel. TRObritlge 6830

(R)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6368 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Law at 1089-91 Atlantic Ave.. 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

WELLWORTH CAFE, INC. (R)

License No. 
undersigned 
retail under 
rage Control 

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that 1 
RL 3036 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at ■ 
Section 107 of the Alcoholic Bevel- 
Law at 2258 Pitkin 
Brooklyn, County of 
on the premises.

DONATO
(Dante's Spaghetti

BUGLIONE
House, Bar & Grill) 

(R)

NOTICE is. 
RL 868 has 
to sell beer,

hereby given that- 
been issued to the 
wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under 

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1439 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS M. GILLESPIE (R)

License No. 
undersigned

PATUOA 
17 jewels I2475

NOTICE is hereby given that 
RL 7873 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Contiol 

Borough of 
consumed

Law at 351 Flatbush Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.
THOMAS J. PATTEN & MARY

NOTICE is hereby given that 
RL 9136 has been issued to the 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4723 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

FRANCIS M. GILLESPIE

PATTEN
(R)

License No. 
undersigned 
retail underand liquor at

Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

(R)

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 1351 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Contiol 
Law at 489 Seneca Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES BAR & GRILL, INC. 
(of Ridgewood) (R)

Incense No. 
undersigned 
retail under

21C. i
Kambariai: mažuose priva- 

tiškuose nameliuose vienas 
kambarys nuo 20 dolerių iki 
•10 dolerių savaitei. Valdžios 
išbudavotuose 
muose po 20, 
mėnesiui i 
kambarius.

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

negrams na- 
25 ir 30 dolerių

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir šventadieniais:, 

ryto. 
Street 
Central Skv.

nuo 10 iki 12
278 Harvard

kanap. Inman St., arti

MASS

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
Tel. ST. 2-2173

Brooklyn, N. Y
(Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais

Namų Kainos
Vėliausiu laiku St. Peters

burg© mieste labai daug na
mų parsiduoda ir labai daug 
naujų statoma. 4—5 kamba
rių namas — 12,000 dol.; ga
lima gauti seną namą už 6— 
7 tūkstančius (lokį o gal tokių 
namų visas medis kirvarpų 
(termitų) suėstas?

Klimatas — šiltas. Gruo
džio ir sausio mėnesiais pui
kiai pasimaudžiau jūroje ir 
gražiai pasikaitinau saulėje. 
Prasidėjo šaltesnis oras vasa
rio pradžioje. Mažai saulės 
buvo matyti, vis dienos debe
suotos, vėjas šaltokas

Matthew A
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

►•1

426 LAFAYETTE STR
Newark, N. J
Tel? MArket 2-5172

’V «•* ‘''Z

Petei
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y

Happy Days Restaurant
426 SOUTH 5TH STREET BROOKLYN, N. Y

Po Nauju Management!!

ATIDARYMAS

Peter Kapiskaa
Tel. EVergreen 4-8174

PALAIKYK JAUNYSTĘ!
Palaikyk jaunystę su pasaulio geriausiu 
Deken’s Cold Cream. Ačiū mokslo pagal
bai, šis Cold Cream yra sudarytas iš 6 
skirtingų grožio palaikymo daiktų. Pa
vartojus per tūlą laiką, matysi dideli skir
tumą savo veidrodyje. Deken’s Cold Cream 
daro stebėtinai velvetinį ir malonų veidą. 
Grožis yra tavo laimė ir turtas. Dėl mo
teries gražumo ir jos veido skaistumo, ka
ralius atsižadėjo ir karališko trono. įver
tink savo groži, vartodama Deken’s Cold 
Cream. Tuojaus dėk $1.00 j konvertą ir 
siųsk šiuo antrašu, o aplaikysi didelę dėžę 
Deken’s Cold Cream. Užtikrinam pasek
mes.

Bei Pavaišinimo Pare Įvyks
NOTICE is hereby given that 
RL 1002j has been ftsued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 155 Greenpoint Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

SIMON BOURKE

BALANDŽIO 19 APRIL
Borough of 

be consumedNo.hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

License 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
RL 921 has 
to sell beer,

•Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Ixtw at 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MOKOLA

NOTICE is hereby given that 
RL 6151 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control
Law at 882 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, Gounty of Kings, to be conbutued 
on .the premises.

JAMES PATELEAKIS 
(Palla’s Rest.)

License No. 
undersigned 
retail undet

NOTICE is hereby given that 
RL 3155 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
I>aw at 1399 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERNEST GUIDO & ATTIL1O' MARI 
(Pine Rest.)

License No. 
undersigned 
retail under ‘

NOTICE .is hereby given that 
RL- 8296 has been issued to the 
to sell beer, wino and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 39 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises..

39 GRAHAM AVE. CORP.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6176 has lx>en issued to the undersigned 
to soil Ixier, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 1354-6-8 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. V

JUSTIN LOWENBERGER 
(Unity Dellcatedsen)

NOTICE is hereby given thut 
RL 8916 has been issued to tho 
to sell lieer, wino and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Norman Avenue, Boiough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILHELMINA BENEDICT 
(Norinau Bar & Grill)

License No. 
undersigned 
retail under

(R)

License No.NOTICE is hereby given that
L 1053 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol^ Law at 407 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CARMELLA SANTO gELLl

NOTICE is'hereby given that License No. 
RL 2404 has been issued to the under signed 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
La^w at 168 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the. premises.
EDWARD R. & WALTER J. BUTTERLY

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

WIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIM

ADAM V. WALMUS, D.D.S
DAKTARAS—DENTIST AS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

Pate Prasidės 7:30 vai. vakaro

Happy Days Restaurante Pares įvykstą kiekvie
ną šeštadienį. Prašome užeiti pasilinksminti.

JUOZAS LUGAUSKAS, Savininkas

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, į krautuves 
ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. 0. Box 666, Newark 1, N. J,

■illllilllimillllllBllllBIllillllilM

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

kuosa skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu- 
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 

3ĮXMostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dčkavoja už pasekmingumą Deksnio 

Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16->

PASARGA: Neklausyk nč jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasauli j vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, hereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei 
Adomo klaida.

ne

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT
P. O. BOX 686, NEWARK, N. J.
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Elizabeth, N. J.
Knygos Minėjimas ir L. 

Pruseikos Prakp’bos
Trečiadienį, balandžio 2 d., 

7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Kliube, 408 Court St., įvyks 
labai svarbios prakalbos ir 
minėjimas 400 metų sukakties 
nuo pirmosios lietuviškos kny
gos atspausdinimo.

Kalbės Leonas Pruseika, 
Vilnies redaktorius iš Chica-. 
gos. Visus ir visas prašome 
atsilankyti. Pastebėję šį pra
nešimą, pasakykite ir kitiems 
lietuviams, kad ir jie ateitų ir 
išgirstų prakalbą apie šių 
dienų svarbius klausimus, ku
rių tiek daug yra ir apie lie
tuviškosios knygos istoriją.

Ukrinas.

Washington. — Prezid. 
Trumanas šaukė kongresą 
būtinai šį mėnesį užgirti 
$400,000,000 paramos Grai
kijai ir Turkijai “prieš bol
ševizmą.”

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

MIAMI, FLORIDA
Kovo 9 d. atsibuvo gražus 

piknikas ant Mockų farmos. 
Pikniką rengė Lietuvių Litera
tūros Draugijos 75 kuopa ir 
LDS 54 kuopa. Už pikniko su
rengimą didžiausias kreditas 
priklauso Valiulioniams ir Ju
revičiams, taipgi gražiai pa
sidarbavo Daminaičiai, ypa
tingai patarnaudami su savo 
mašina. Valiulionienė ir Jure
vičienė prirengė maistą pik
nikui ir kitais reikalais rūpi
nosi. II. Mikitienė prikepė lie
tuviškų pyragų, Finenco pa
aukavo labai puikų namie 
keptą pyragą.

Diena buvo graži, tai ir pu
blikos atsilankė skaitlingai. 
Piknikas pavyko puikiai vi
sais atžvilgiais. Pelno liks 
apie $60. Mūsų jauna ir gabi 
jaunuolė Regina Daminaičiai- 
tė daug prisidėjo su darbu. Ir 
visa eilė draugų ir draugių 
gelbėjo, kaip tik kas galėjo, 
jiems visiems priklauso dide
lis ačiū! Ypatingai ačiū Mr. ir 
Mrs. Mockams už suteikimą 
taip gražios vietos savo ūkėje

BROOKLYN. N. Y.

WM. SKUODIS 
964 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt.'Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110 

ir kitokį gražų patarnavimą. 
Mockai turi gražią ūkę citri
nių, vaisių auginimo, taipgi ne
mažai vietos svečių priėmi
mui, kurie iš šiaurinių valsti
jų atvyksta praleist) žiemos 
mėnesius. Tai matote, kad 
Miami mieste lietuvių yra tu
rinčių ne vien namus, bet ir 
citrinių vaisių sodus.

Artėjant pavasariui jau 
svečiai pradeda iš Floridos iš
važiuoti į savo namus. Reiš
kia, kaip paukščiai > žiemai 
skrenda į šiltus kraštus, o pa
vasario sulaukę grįžta atgal į 
šiaurę.

Kovo 2 d. atsibuvo LLD ir 
LDS kuopų susirinkimai. Tą 
pat dieną buvo skaitoma pa
skaita apie pirmosios lietuviš
kosios knygos 400 metų su
kaktį. Paskaitą skaitė d. A. 
Maisonas, labai sugabiai ir 
gražiai. Visi įdomavosi paskai
tos turiniu ir buvo pasitenki
nę.

Tenka pasakyti, kad iki 
šiol Miami miesto lietuviai la
bai gražiai sugyveno, vienas 
kito neužgaudavo, pagerbda
vo, visi jautėsi, kad čionai su
važiavo pasilsėti ir sveikatą 
pataisyti, tai ir draugiškai su
gyveno, nežiūrint politinių ar
ba religinių įsitikinimų. Bet 
kuomet čionai atvažiavo 
“sveikatą” taisyti ponas Mi
chelsonas,' Keleivio redakto
rius, tai jis ir sugriovė lietuvių 
sugyvenimą, ardo jų bendras

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo ja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. l. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

................................ , ...........

Joseph Garszva į 
; Undertaker & Embalmer į; 

': Manager I
: JOHN Ą. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

/

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-869d

Fotografas
Traukių paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus&■'“ 
sudarau su ame->- 
rikoniškais. Rei-Y 
kalui esant ir..; 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampa* Broadway Ir Kampa* Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Lina

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore 5-6101
MM

pastangas vęikloje.
žinoma, oras ponui Michel- 

sonui gal pataisys sveikatą, 
bet jo elgęsis pakenkė lietu
vių vieningumui ir tas neleng
va bus atitaisyti. Visi žinome, 
kad daug lengviau ardyti ir 
griauti, negu ką nors sutverti. 
Michelsonas ir jo šalininkai 
jau apie 30 metų, kaip nieko 
naujo nesutveria, tik griauna.

Visgi, mes tikimės, kad 
Miami lietuviai šalčiau apgal
vos, paanalizuos Michelsono 
politinę liniją, jie atsimins, 
kas privedė pasaulį prie ka
ro ir vargo'ir supras, prie ko 
atvestų dabartinė Michelsono 
politika. Mes1* manome, kad 
Miami lietuviai nuoširdžiai 
apmąstys ir atsimins, kas mū
sų šaliai padėjo karą laimėti, 
kas išgelbėjo milionus Ameri
kos jaunuolių nuo mirties; at
simins, kiek Tarybų Sąjungoj 
žmonių žuvo toj kovoj už mū
sų pergalę, kaip ten Hitleris 
nuteriojo didelius plotus ir, jų 
tarpe, visą Lietuvą ■— seną 
mūsų tėvynę, tai mūsų lietu
viai supras, ką reiškia nau
jo karo provokacijos — pa
vojų visai žmonijai ir civiliza
cijai. Supras, kad naujas ka- 
,ras, prie naujų karo įrengimų, 
tai būtų nušlavimas žmonių 
nuo žemės kamuolio, grįžimas 
į barbarizmą.

Taigi, broliai ir seserys, 
Miami lietuviai, rimtai pagal
vokite, ką siūlo pono Michel
sono pozicija jums ir visiems 
žmonėms! Reikia mums rim
tai ir šaltai padiskusuoti, pa
svarstyti apie tą jo politinę, 
liniją. Reikia pagalvoti: ar 
apsimoka Miami miesto lietu
viams skaldytis ir ardyti mū
sų nedideles lietuvių jėgas. 
Mano supratimu, Michelsono 
politika nieko gero mums ne
atneš nei asmeniniai, nei or
ganizaciniai, tik žalą! Jeigu

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.7 5 ir $33.50
Naujai Įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto)
Telefonas EV. 7-5550-1-2

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499 

LITUANICA SQUARE >

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

. ĄTDĄRA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen €-8612 .

rpes mylime demokratiją ir 
laisvę, skaitome save kultū
riškais žmonėmis, tai ir būki
me tokiais, mokėkime pagerb
ti ne vien save ir savo įsitiki
nimus, bet ir kitus žmones ir 
jų įsitikinimus. Jeigu mes 
esame sąžiniškais žmonėmis, 
tai tokiais ir būkime, neleis-, 
kime, kad kas mums padik
tuotų, kad mums užkartų sa
vo valią, savo politiką, kurį 
yra kenksminga Miami lietu
vių kolonijai. Taigi, rimtai ir 
šaltai padiskusuokime bėgan
čius klausimus, ką reiškia 
liaudies demokratija, kas tą 
demokratiją šiandien nori nuo 
liaudies atimti, kokios politi
kos tais klausimais laikosi po
nas Michelsonas ir kokia 
Miami lietuviams būtų nauda, 
jeigu jie leistų sugriauti mū
sų tarpe ramybę.

E. K. Sliekienė.

Lowell, Mass.
Dar Viena Pasibaisėtina 

Piktadarystė!
Apie visą Lowellį yra labai 

daug visokiais užvardiiiimais 
mažų miestukų, štai vienas iš 
tokių vadinamas West Billeri
ca, visai netoli nuo Lowellio ant 
Bostono kelio. Ten kovo 21 die
ną — pirmą pavasario dieną, 
surastas jauno berniuko kūnas
— Edward J. Flynn, 12 metų, 
iš Burlington, Mass.

Berniukas išėjo iš namų tre
čiadienį, kovo 19 d., į muzikos 
pamokas į Medfordą, ir jis dar 
buvo matytas Woburn gelžkelio 
stotyje tą vakarą, bet namo jau 
nebegrįžo — dingo.

Kadangi, dabar tokių įvykių 
tik ir mirga visuose laikraš
čiuose, tad pradėta jieškoti 'su 
didele baime ir rūpestingumu. 
Ir tapo surastas berniuko kū
nas įpiško pakraštyje, visai įzo- 
liuotoj vietoj, mylias tolumas 
iki arčiausios stubos.

Vaikas nudraskytas nuogai,
— jo drabužių skudurai išmė
tyti, o jo kūnas biauriai išnie
kintas — išžagintas ir taip pa
liktas. Dabar policija jiėško 
piktadario‘ar piktadarių, i

Kūną daktarai apžiūrėjo ir 
pripažino, jog tai yra auka ly
tiškai išgverusio užpuoliko: 
“... the victim of a sex-slayer.”

Daktarai neranda ant jo ko
kių nors kietesnių smūgių, nuo 
ko berniukas turėjo mirti, Ran
da tik keletą bruožų ant veido. 
Nebent žiaurūnas užpuolikas jį 
nutroškino kietai užspaudęs 
veidą. Daktarai pripažįsta, kad 
jau 24 valandos buvo praėję 
nuo vaiko mirties, žinoma, to
liau bus daugiau tyrinėjama.

Berniukas buvęs smarkus ir 
garbingas studentas St. iČhar-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA'

SALES dėl Baily, Koncertų, Bankietų, 
VeBtuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

•telčiu* bu naujausiai* {taisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

DANTŲ GYDYTOJAS

I )r. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: j

Penktadieniais Uždaryta

HELP AjVANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

Reikia Merginu
Lengvam Sustatymo Darbui

Taipgi:
Diktafono Operatorę

Nuolatinis Darbas Su Gera Alga
Geros Darbo Sąlygos. Viršlaikiai.

Matykite Mr. Kelly Tarpe 8 ir 5

THE C. O. JELLIFF MFG. CORP.
Southport, Conn.

(73)

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
EDIPHONE OPERATORES 

Pradines Algos 
$148 iki $165 į Menesį 
5 DIENŲ SAVAITĖ

Linksmo darbo sąlygos moderniniame Centre esančiame 
ofise, didelės Hartford Kompanijos. 

Dėl Pasitarimų
ŠAUKITE: HARTFORD 2-0033

(73)

les bažnyčios parapijos Wo
burn, Mass.

❖ * #
Gi kiti įvykiai, kaįp kad ve, 

šiomis dienomis 16 metų vaikė
zas užpuolė 5 metų mergaitę ir 
ją išžagino sužeisdamas. Da
bar dėl to eina teismas.

Tokiais mažesniais įvykiais 
piliečiai jau ir nebesipiktina! 
Ką tu čia besistebėsi iš papras
tos “bombos,” kuomet šiandien 
gyvuoja atom-bomba! Lai ji 
viską drasko —• naikina, bet 
nieko netveria: Tokia jau šian
dien gadynė po antram pasau
liniam karui! Vienok išrodo, 
kad ir to mums dar nepakanka!

J. M. Karsonas.

Žinios iš Lietuvos
Mokslininkų Pagalba Durpių 

Įmonėm^'
KAUNAS. —Didelę prak

tinę pagaTbąrteikia Lietuvos 
TSR Vyriausiajai Kuro Valdy
bai Kauno Valstybinio Univer
siteto durpių katedros mokslo 
darbuotojai. Jie ištyrė 12 
durpynų, atliko 7 durpynų 
cheminius tyrimus. Katedros 
docentui Vidmaniui vadovau
jant, atlikta daugiau kaip 600 
cheminių bei fizinių tyrimų 
Ežerėlio, žiemkelio, Novaraiš- 
čio ir kitų durpynų, šildymo 
pajėgumui nustatyti. Be to iš
tirtas stambus Margių durpy
nas, kur bus statoma durpių- 
briketų gamykla.

Dabar katedros moksliniai 
bendradarbiai baigia sudary
ti ištirtųjų durpynų charak
teristiką praktinei gamybai 
išnaudoti.

Leningradiečių Pėdomis
KĖDAINIAI. — Kėdainių 

apskrities pramonės kombina
to darbuotojų aktyvas gau
siai susirinko savo ’ gamybi
niams pasiekimams 1946 me
tais ir naujiems uždaviniams 
1947 m. apsvarstyti.

1946’m. apskrities pramo
nės kombinatas savo gamy
bos planą įvykdė 101.5%, o 
atskiros šakos, kaip, pavyz
džiui, odų ir avalynės dirbtu
vės — net 200%. Pramonės 
kombinato žinioje esantieji 
malūnai grūdų permalimo me
tinį planą išpildo 105%. Ne
blogai dirbo ir byralinė rink
liava ; su valstybe atsiskaitė su 
kaupu Baisogalos, Grinkiškio 
ir Kėdainių malūųąi.

Visi susirinkusieji vienin
gai pritarė leningradiečių šū
kiui įvykdyti metinį planą pir
ma laiko ir iškvietė Raseinių 
apskrities pramonės kombina
tą į socialistines lenktynes.

Kėdainių apskrities pramo
nės kombinato darbuotojų ak
tyvas įsipareigojo įvykdyti 
metinį planą iki š. m. lapkri
čio mėn. 7 d. — Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliuci
jos 30-jų metinių, darbo na
šumą pakelti 20%, gaminių 
savikainą sumažinti — 30%, 
racionalizuoti gamybos pro-

MAŠINŲ OPERATORĖS
Milling, drilling, presų darbas. 

Penkių dienų savaitė. Patogi vieta.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

(79)

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTOMATIŠKŲ
Sriubų Mašinų Operatoriai. 
Naktiniai šiftai. Viršlaikiai.

Turi mokėti nusistatyti savo darbui.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE., 
HARTFORD, CONN.

(79) 
............................ 1 ■■■ I ■ I...............  ■■■■■ ■■■ ■ I ■ ■■■  

DIE MAKERS
Atviros vietos kompetentiškiems 

vyrams.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

(79)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
Patyrimas Nereikalingas

6 Dienų Savaitė— 
7:30 iki 4:30 

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės Tuojaus 

BETH ISRAEL CEMETERY 
ROUTE 25 

WOODBRIDGE, N. J.
(77)

NEON TUBE LANKSTYTOJAI 
CLAUDE NEON VISADA 
TURI VIETOS GERIEMS 

VAMZDŽIŲ LANKSTYTOJAMS 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS. NUOLAT. 
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS. 

, CLAUDE NEON OF CONN., INC. 
30 HOLLAND AVE.. 

BRIDGEPORT, CONN. 
(79)

cesą, paruošti naujų kvalifi
kuotų kadrų, išplėsti gaminių 
asortmentą, paleisti į darbą 
naujas šaltkalvių, račių, stalių, 
kalvių ir kitas dirbtuves.

Kaip Keliama Algos N. Y. 
Valstijos Darbininkams

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Dewey pasirašė seime
lio nutarimą dėlei algų pa
kėlimo valdžios tarnauto
jams ir darbininkams. $1,» 
600 nustatoma kaip mažių- 
mažiausia alga valtijiniam 
darbininkui, o aukštesniems 
valdininkams - tarnauto
jams metinė alga palaips
niui keliama iki $11,000.

Jugoslavai Gausią Bulvių 
Iš Jungtinių Valstijų

Washington. — Jungtinės 
Valstijos kiek pirmiau at
metė Jugolsavijos prašymą 
kviečių, bet dabar sutiko 
pasiųsti jugoslavam 50,000 
tonų bulvių.

(Amerikos žemdirbystės 
departmentas neseniai pra
nešė, kad valdžia yra supiT? 
kus iš farmerių tokią dau
gybę bulvių, kad reikės jas 
net naikinti.)



Šiandien Prasideda Šeiniai

is-

apie

ir vieta susirasti.

DENNIS’O PRAKALBOS

APLANKYKIT KNYGŲ 
PARODĄ

žinia, 
leista

si u o 
tūli 
su-

dainininkės, beje, dai- 
sekmadienio vakarą 
Paradise salėje, Brook- 
baigiant demokratinių

detektyvą, kuriu susipainioja su 
žibuokle mergina . . .

smagumo ir juokingą nuotikių!
HOPE * DOROTHY LAMOUR

pradėjo važiuoti
ketvirtadienį. Iš

Be kitų retenybių, 
Knygų Parodoje 
Kliube, Brooklyne), 
pirmųjų lietuviškų

Dennis’ui ten 
liudyti dėl to, 

gyvenąs po “slapyv&r-

KONSTANCIJA ABEKIENĖ ir AGOTĖLĖ 
TAVIČIENĖ dainuos Brooklyne kovo 28-tos 
Piliečių Kliubo salėje, 280 Union Avė., Brooklyne, taip
gi kovo 30-tos vakarą, Grand Paradise Ballroom.

Svečių, Svečių!

OOOdS OPEN
MAHLER

TO USSR

• Padaroma visi paruošimai
• Teisingai įkainuojama
• Užsieniniai nuitai. šrenkama
• Specialus kainos organizacijom

Apskrities Posėdis 
sekmadieni (kovo

LMS 3-čios Apskr. 
posėdis. Svarbiau

“Meno veikalas 
kurio negalima pra
leisti.” — N. Y. Times.

MESAPDRAUDŽIAME 
PRISTATYMU

Į Sovietų Sąjungą

ir Jų Iškilmes
štai, trumpoje sutraukoje, šių dienų suvažiavimai ir 

su jais susijusios masines iškilmes:
Penktadienį, 28-tą

Moterų Suvažiavimas 9 vai. ryto, Piliečių Kliubo sa
lėje, 280 Union Avė., Brooklyne.

Bendra delegačių vakarienė 6 iki 8 vai. vakaro.
Knygos Parodos atidarymas 8 vai. vakaro, Pil. Kliubo 

saleje. Įžanga nemokaiųa.
šeštadienį, 29-tą

Literatūros Draugijos Suvažiavimas 9 vai. ryto, Pil. 
Kliubo saleje.

LDS jaunimo ruošiamas balius, jaunimui ir senimui, 
8:30 vai. vakare, Imperial Palace, 790 Broadway, netoli 
Flushing Ave., Brooklyne. Tikietas $1.

Sekmadienį, 30-tą
Trečias Demokratinių Amerikos Lietuvių Suvažiavi

mas 9 vai. ryto, Grand Paradise Ballroom, 318 Grand St., 
Brooklyne. Masinė užbaigtuvių sesija 7:30 vai. vak. Įžan
ga nemokama.

Nuostabi... Dramatiška... Ro
mantiška! Šauni istorijos filmą 
puikiomis techni-spaivomis!
Ray Milland * Barbara Stanwyck 

Barry Fitzgerald 
“CALIFORNIA” 

ir
Penny Singleton ir Arthur Lake 

"BLONDIE’S HOLIDAY”
Extra: "Asmenyje” Vaidinimas 

Bill Floyd 
Vargonuoja Kiekvienam 

Vaidinimui!
Brooklyn Flatbush
PARAMOUNT ir DeKalb A ves.

Lietuvių 
(Piliečių 
matysite 

(.............. . knygų
nuotraukas — fotostatus.

Būtinai aplankykite šią 
torinę parodą!

ŽUDYNĖS PLEČIASI 
NEW YORKE

Pasidžiaugk Vienu Puikiausių 
Muzikalių Vaidinimų!
Matyk patrauklų, žavint} ir 
virpanti scenos veikalą!

CAROUSEL 
su garsiausiais pasaulio aktoriais, 

dainininkais, šokikais ir šauniu 
orkestru.

Tikietai dabar po $1.20 ir daugiau 
Vakare 8:30,

Popiet šeštad. ir Ketvirt. 2:30 
MAJESTIC THEA.

44th Street, West of B’way.

Didžiausia Barge n o Programa ant 
Broadway! Begalinis Paramount's juokas 

apie

Pilna
BOB

“MY FAVORITE BRUNETTE”
su Peter Lorre * Lon Chaney

♦ Ir šaunu* asmenų vaidinimas scenoj :!
Jimmy Dorsey ir Jo Orkestras;

Pat Henning, Lyn Shirley
Extra: LOUIS JORDAN ir

JO TYMPANY FIVE
Vidurnakti rodoma kas naktį 

Durys atdaros 8:00 A.M.

Paramount
Broadway ir 43rd St.

4-ta Savaitė

Praeitais metais New Yor
ke buvo nužudyta 346 asme
nys — beveik po vieną kiek
viena diena, te V

Užpereitais metais nužudy
ta 292 asmenys, vadinasi, ma
žiau, kaip praeitais metais.

Tai parodo, kad kriminaly- 
bės New York o mieste ple
čiasi.

Kodėl ? Kaip jas sumažin
ti ?

Šitais klausimais visuomenė 
privalėtų labai susirūpinti.

Pamatyk Sėkmingiausi Muzikai} 
Veikalą ant Broadway!
Pasidžiaugk smagiausia muzika, 
šokiais, dainomis ir puikiu 
aktorių vaidinimu.

OKLAHOMA!
Tikietai po $1.20 ir daugiau. 
Vakarais 8:30 ir popiet 2:30 
Ketvirtadieni ir šeštadieni.
ST. JAMES THEA.

44th Street, West of B’way

3rW

Sergei’o Eisenstein’o

The TERRIBLE
* Original tymphonic score by PROKOFIEFF 

HODUCID IN U.S.S.It. I
"ASWWftWK...* BRIIUAMT PAGfANT'-UK Al

7th AVĖ. b«t.
42 l 41 STS.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk nepaprastą filmą ii Italijos, parodančią privatų gyvenimą paskutinės* Muso
linio mylėtinas, Clarettos Petaeci! Matyk Graikijos žmones pradedant milžinišku 
darbą atstatyti namams ir važiuotės įrengimams, sunaikintiems per karą! Matyk

• tdks'ančių demonstraciją Athenuose po prezidento Trumano kalbos dėlei Amerikos 
paramos Graikijai! Matyk neramias paliaubas šventojoj žemėj po karo stovio atšau
kimo! Matyk 800 žydų pabėgėlių bėgant nuo laivo, prisvilusio prie jūros dugno ties 
Palostinos krantais! Matyk nacių generolą Kesselrlngą teisme Venecijoj už 335,000 
italų išžudymą! Matyk Zulu gyventojus Afrikoj sveikinant karališką Anglijos šeimy
ną! Matyk anglus slopinant mahonietonų-lndusų riaušes Indijoj. Matyk “This is 
America*’ svarbią filmą — “CAMPUS BOOM.” 
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St

Nauja Pechni-Spalvė Muzikalė Eksti^ivaganza!. . .
Vaizdinga... Magiška... Sujaudinanti ir Romantiška!

“Carnival in Costa Rica”
su žvaigždėmis

DICK HAYMES • VERA-ELLEN
CESAR ROMERO • CELESTE HOLM

* Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoje *
CONNEE BOSWELL

BUSTER SHAVER 
PETERS SISTERS

EXTRA: JACKIE MILES

BOXY 7TH AVENUE Ir 50TII STREET
ii, r......M

KENS- 
vakara,

LMS Menininkų-Veikėjų 
Pasitarimas

Birius PRTĖš DARBI
NINKUS '

Į suvažiavimus, kurie 
metu vyksta Brooklyne, 
d e 1 e gata i -s v e č i a i p r a d ė. j o 
važiuoti gan ankstokai.

štai, detroitiškiai, Stasys 
Tvarijonas ir A. Gotautas, jau 
prieš keletą dienų viešisi mū
sų New Yorke. Dairinėjasi, 
žiūrinėja didmiesčio dienomis, 
o vakarais — žiūrėk, jie čia 
kur nors aplink Laisvės įstai
gą šnekučiuojasi.

—Alau, alau, alau!...
—Alau, drauge, alau!...
Tai pirmieji, be abejo, visų 

delegatų žodžiai. Paskui po
kalbiai apie sveikatą
gyvenimą, apie suvažiavimus, 
na, ir prieinama prie to:

—Turėsite man kur galvą 
priglausti per porą naktų?. . .

čia jau įeina nakvynių rei
kalas. t 1

Kurie turite nakvynių, pra
šomi pranešti.

Geriausiai būtų, jei šešta
dienį atvyktumėt patys Į Lais
vės salę, kur tęsis ALDLD 
suvažiavimas ir iš čia pasiim- 
tumėt svečius.

Mūsų miestas didelis, pla
tus ir iš kitur atvykusiajam 
nėra lengva kur nors toliau 
pavažiuoti

Tirščiau 
delegatės 
Chicagos geras būrys delega
čių atvyko iš ryto. Visų nega
lėjau suskaityti, neigi joms
pasakyti “alau.” šias susiti
kau: dainininkes, (iš Cicero): 
C. Stanevičienę ir A. Dočkie- 
nę; Mildred Chesną, Aldoną 
Pavilonytę; vėliau atvyko dai
nininkės Abekienė ir Kensta- 
vičienė; taipgi Vilnies redak
cijos narė Julė Skeberdytė.

Čikaga — Amerikos lietu
vių tvirtuma; iš čia yra daug 
daugiau delegatų ir delegačių, 
deja, ne su visais dar teko 
susitikti, žinau, kad ketvirta
dienį atvyko delegačių iš 
Pittsburgho, iš Bostono ir ki
tų miestų; iš Bostono sutikau 
tik Julią Rainardienę.

PETRĖ MATULAITYTĖ*- 
KISIELIENĖ iš Montreal, Ca
nada, ilgamete veikėja to 
miesto lietuvių organizacijose, 

‘atsiųsta juos atstovauti mūsų 
suvažiavimuose. Jinai dalyva
vo ir pirmesniame moterų su
važiavime, Įvykusiame 1939 
metais.

Gubernatorius Dewey pasi
rašė t. v. Condon-Wadlin bi- 
liu ir dabar jis patapo įstaty- 
m u.

Lietuvių Meno Sąjungos vei
kėjų pasitarimas įvyks šešta
dienio vakare, kovo 29 d., 7 
vaL, Laisvės svetainėj, Brook
lyne. Ypatingai turi dalyvauti 
LMS veikėjai - veikėjos iš 
Mass., Conn., N. J., Pa. vals
tijų ir vietiniai. Philadelphi- 
jos naujo choro atstovybė bū
tinai turėtų dalyvauti. t

LMS III
Pereitą 

23) Įvyko 
Komiteto
sias klausimas buvo dienotvar- 
kyje, tai festivalis rytuose, šis 
klausimas plačiai, planingai 
kalbėtas, kad būtų pasiruošta 
platesniam pasitarimui, kovo 
29 d.

Įvyksta eilė suvažiavimų. 
Tą pati vakarą įvyks LDS 
Jaunimo balius, todėl LMS 3- 
čios Apskrities Komitetas yra 
pasiruošęs laikyti neilgą po
sėdį su svečiais menininkais. 
Prašome visų būti laiku, 
vai., Laisvės svetainėje.

7

šis įstatymas draudžia 
streikuoti darbininkams, dir
bantiesiems valdžios įstaigo
se.

Vadinasi, pagal šį įstatymą 
nuo dabar New Yorko valsti
joj dirbą valdiškuose darbuo
se darbininkai bus labai su
varžyti: jei jie drįs eiti strei
kai!, bus skaitomi įstatymų 
laužytojais.

Tokį gubernatoriaus žygį, 
smerkia CIO ir pažangioji vi
suomenė, bot juo džiaugiasi 
samdytojai ii* organizuotų 
darbininkų priešai.

MIRĖ

Yra kanadiečių. Teko kal
bėtis tik su dd. Kisieliais, 
montrealiečiais.

šiuos žodžius rašant, turė
tų atvykti Janauskieųė ir Ki- 
likevičius, iš Toronto, ir Le- 
sevičius iš Montrealio.

štai, clevelandietis J. žeb- 
rys ir J. Mažeika, buvęs cle
velandietis, atvyko ankstokai; 
jiedu žada stebėti moterų su
važiavimą, bet sako: pirmiau
siai eisime užkasti.

Daug kitų delegatų ir de
legačių suvyko, bet ne su vi
sais reporteriui teko pasikal
bėti, ne visų, ir pavardes ji& 
žino.

Vieša Padėka Lietuvos 
Draugams

Apskrities Komiteto posė
dyje buvo pranešta, jog gerai 
žinomas mūsų meno-kultūros 
rėmėjas, Lietuvos Draugas, 
naujai atgimusiai mūsų meno 
o rga n i z a c i j a i, a u k o j o $100, 
V. S. aukojo $10. Apskrities 
Komitetui tokia gausi parama, 
ypatingai pradžiai darbo, yra 
labai vertinga. Komitetas nu
tarė išreikšti mūsų meno ger
biamiems draugams didžiau
sią padėką ir goriausius jiems 
linkėjimus.

V. Bovinas,
LMS III Apskrities 
Sekretorius.

Elzbieta Rinkevičius, 51 m., 
amžiaus. Gyveno 99 South 
2nd St., Brooklyn, N. Y., mirė 
kovo 28 d. Kūnas pašarvotas 
namuose. Laidotuvės įvyks ko
vo 31 d., Šv. Jono kapinėse. 
Velionė paliko nuliūdime duk
terį Elzbietą ir sūnų Kazi
mierą. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi grab orius J. Garšva, 
231 Bedford Ave., Brooklyn.

New Yorke dar 5 susirgo 
kūdikių paralyžium.

SIMON O VO KOMEDIJA
Biltmore Teatre, Manhat- 

tane, pradėta vaidinti rusų 
rašytojo Simonovo komedija
“Whole World Over.”

New Yorko dramų kritikai 
sako: komedija labai Įdomi ir 
turininga.

Tuoj Hearstas pradės prieš 
ją kryžiaus karą!

TRYGVE LIE IŠSKRIDO
Jungtinių Tautų sekretorius 

Trygve Lie lėktuvu išskrido i 
Norvegiją, kur jis suteiks pla
tesnių žinių apie savo veiks
mus (karo metu) Londone.

Neužilgo jis iš ten sugris ir 
vėl eis savo pareigas Jung4; 
nėse Tautose

‘ BRONĖ MALINAUSKIENĖ, 
iš Montreal, Canada, pri- 
gelbsti tenykščių lietuvių dar
buotėje ir bendradarbiauja 
Laisvei. Pirmu kartu atvyko 
pamatyti Jungtinių Valstijų 
lietuvių suvažiavimus.

Man rūpėjo sužinoti, kaip 
d a i n ininkėms Kenstavičienei 
ir Abekienei vyko koncertai 
Pittsburgh e ir Philadelphijoj.

—Gražiai, labai gražiai vis
kas išėjo, nors oras nebuvo 
palankus, — atsako jos, — ir 
nors koncertai vyko šiokiais 
vakarais.

Tai smagu!
Šios

nuos 
Grand 
lyne,
lietuvių suvažiavimą.

Dainuos ten ir Dočkienė su 
Stanevičiene; dainuos Hart
fordo dainininkų grupė; dai
nuos Aido - Sietyno chorai 
(bendrai), vadovaujant Wal- 
teriui Žukui. Bus ten ir kitų 
svarbių naujienybių.

Brooklyno ir apylinkės vi-' 
suomenė kviečiama dalyvautą 
šiame taip svarbiame parengi
me.

Įžanga nemokama.
Tas Pats.

Generalinis Komunistų Par
tijos sekretorius Eugene Den
nis sakys kalbą sekmadienį, 2 
vai. po pietų, St. Nicholas 
Arenoje, New Yorke, apie sa
vo prityrimus neamerikines* 
veiklos komiteto posėdyje 
Washingtone.

Kaip 
nebuvo 
kad jis 
džiu.”

World Tourists, Inc.
(Įsteigta nuo 1927 m.)

PERSIUNČIA 
PUNDELIUS naujų, senu drabužiu ir kitu daiktu i
Visas Sovietų Sąjungos 
dalis apmoktais iš anksto 

muitais
' kaip ir visuomet
1. MES taip pat

lais išrūkome 
ir gauname
Tarybos Rūdijimą.

2. MES sumažinome savo

chemika-
drabužius
Sveikatos

lėšas.

3. MES turim Įrengimus ge-

riausiai jums patarnauti.

4. MES apdraudžiame siun

tinius.
Dėl platesnių žinių rašykit, 
telefonuokite arba ateikite.

WORLD TOURISTS, INC.

---------------------- 6-tas puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily
Šeštadienis, Kovo 29, 1947

Gerbiamieji: Esate kviečia
mi dalyvauti šiame baliuje, 
paremti LDS jaunimo veiki
mą Brooklyne. Tai bus pir
mas didesnis Jaunimo Kuo
pos parengimas per ilgą lai
ką. Jūsų atsilankymas ir ki
tų paraginimas atsilankyti 
bus labai Įvertinamas.

Įgalinta Sovietų Sąjungos 
Atgabenkite savo drabužius 
ir valgius — mes juos supa
kuosime ir pasiųsime jūsų 
vardu. Arba jūs galite pa
sirinkti valgius ir drabužius 
iš didelio jų Įvairumo mūsų 
sandėliuose, žemiausiomis 
kainomis.
* 1. Mes cheminiai išrūkom 

padėvėtus drabužius
• 2. Visi pundeliai 

pilnai apdrausti
• 3. Greitas pristaty

mas užtikrintas

Kadangi šiuo laiku Įvyks 
dideli suvažiavimai Brook
lyne, tikimės iŠ kitų koloni
jų daug svečių, kuriuos jūs 
norėsite pamatyti ir su ku
riais norėsite susipažinti.

Visus kviečia
RENGĖJAI

Rašykit ar Telefonuokit dėl 
Katalogo

Parcels to Russia, Inc
251 WEST 40TH STREET 

tarp 7th ir 8th Avenues 
LA 4-9192

NEW YORK, N. Y.
891 Eastern Parkway 

(Kampas Bedford Avenue) 
Brooklyn 16, N. Y.

MAin 2-1771; MA—2-8811
AGENTŪRA BOSTONE 

Shapiro’s Book Shop
7 Beach St., arti Washington St. 

Boston, Mass.
Tel: DEvonshire 6757

MONTREAL, CANADA 
A. Nirenberg 

Travel Bureau 
4871 Park Avenue 
Tel. TAlon 0377

TORONTO, CANADA 
I). Dworkin A' Co. 

525 Dundas St. 
Tel.: Elgin 9337

PUNDELIS S 111 
2 sv. miltų 
1 rv. srMijchetti 
8 line, saldžios cocoa 
20 unc. košei- jautienos blokinė j 
1 sv. uogienės blekinėj 
G1^ unc. augalinių riebalų blokinė] 
14 unc. lavinos 
1 sv. ryžių 
!J pakeliai Lipton sriultos 
1 gabalas Ivory muilo 
VISO UŽ SI2.32

PUNDELIS NAMAM S 301 
i 
1 
1 
1. 
1

paklodė 81 X 108 
turkiškas rankšluotis 22 X -11 
vilnonis blanketas 72 X 00 
sv. muilo skalbiniam 
šukos
šepetukai dantim

5 geležėlės skustuvui
VISO UŽ $30.40

WITH

i DUTV PREPAID

18 VV. 23 St., N. Y.

Tel. Orchard 4-4600

-------4------------------------------------------------

Siunčiama Pundeliai 
naujų ir padėvėtų drabužių 

ir maisto
I SOVIETU SĄJUNGĄ 

ir visus kitus kraštus 
Greitam pristatymui 
pigiausiomis lėšomis 

siųskite per

KVIEČIAME VISUS!

LDS JAUNIMO BALIUS
SU GRAŽIA MENIŠKA PROGRAMA

ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ

29 d. Kovo (March), 1947
IMPERIAL PALACE SVETAINĖJE

790 BROADWAY (Arti Flushing Ave.) BROOKLYN

Pradžia 8:30 v. vak, > Įžanga (įskaitant taksus) $1.00
DIDŽIAUSIOS MAISTO 

VERTES PUNDELIS
Pundelis No. 1 Įvairūs 
maistingi valgiai.... $10.98
Pundelis No. 2, Nepaprastai 
įvairūs valgiai $12.50
Visi muitai i mokesčiai įskaityti 
Atgabenkite ar atsiųskite pundelį 

pas

Henry D.
MAHLER

Incorporated
Bronx:

500 East 164th Street 
Manhattan:

637 Second Avenue 
Mott Haven 9-5300

GROS

EDDIE 
SPARKS

And His

SILVER 
STAR

*

Orchestra
(Septynių Kavalkų 

Orkestras)

RENGIA LDS 200 (JAUNIMO) KUOPA
Tikietus galima gauti Laisvės ofise

U.S.S.It



