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h’ tarpe socialistų atsiran
da žmonių si» protu ii’ sąžine. 
Prie tokiu reikia .priskaityti 
Italijos socialistų vadus. Jų 
užeisi nemažai Rytinės Euro
pos kraštuose — Lenkijoje, 
Čech osl ovak i j oje, J u gosi a vi j o- 
je, Rumunijoje.

• O šiomis dienomis protin
gai pasirodė ir Šveicarijos so-, 
cialistų sekretorius Jules 
Humbert-Droz. Jam atrodo,} 
kad šiandien pasaulio i 
labai rimta ir pavojinga. Im- j 
perialistinis fašizmas 
ja pasaulio taikai. 
Humbert-Droz sako:
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Lenkijos Socialistų i 
Partija Vienijasi su j 
Komunistą Partija

Varšava, — Lenkų Sočia-- 
listų Partijos politinis ko
mitetas nutarė sujungti sa
vo partiją su Komunistų 
Partija į vieną politinę or- 

padėtu 'ganizaciją, kaip pranešė 
Lenkijos premjeras J. Cy-
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HENRY WALLACE ATSAKO TRUMANUI Vork. cio Atmetė
i New York. — Henry A. 
i Wallace, trečiosios partijos 
kandidatas, į Jungt. Valsti
jų prezidentus, kalbėdamas 
per radiją, kovo 18 d., ardė 
prezidento Trumano pasa
kojimus, būk Sovietai grū
moja kariniu pavojum A- 
merikai. Sykiu Wallace 
šaukė amerikiečius išvien

į rankiewicz, Socialistų Par-! su jųom kovoti už visuotiną 
taiką, o atmesti’ Trumano 

' "Premjeras peikė tuos, ku- peršamą visuotiną verstiną 
rie šnairavo į bendrą veiki- karinę tarnybą.' 

. ... c . . mą valdžioje su komunis- ireakcijos ofensyvo, mes turi- 7 T« i x i - i *•
me darbininkų klasės priešus I talS- ?S kartu .Smerke desl- 
kovoti išvien su Komunistų | JUOSIUS SOCiallStUS ir Sake, 
Partija.” i kad jie “klaupiasi prieš A-

Jis mano, kad bendras fron-1 merikos kapitalą.” Premje- 
tas galimas ir reikalingas. : ras pabrėžė, jog socialistų-

★ ★ ★ . ! komunistų vienybė reikalin
ga Lenkijos stiprybei.

grumo- j----- -------- > --------
Todėl. tijos sekretorius.

Per daugelį metų Vengri
joj fašistiniu diktatoriumi bu
vo admirolas Nicholas Horthy. 
Baisiai daug1 jisai sulakė ven
grų nekalto kraujo. Pagaliau 
šąli įtraukė karan Hitlerio j 
pusėje.

Horthy 
didžiausių 
minai istų. 
ja ji sugražinti Vengri j on nu-Į 
teisimui ir nubaudimui.

Bet šis kruvinasis Horthy | 
gražiai sau, laisvai sau gyve
na amerikiečių zonoje 
dieną ženijos. tūlas 
amerikietis pareigūnas ir 
veselijos pakvietė šį 
kriminalistą.
< Vengrai užprotestavo ir darizacijos dokumentus kongre- 
kartą pareikalavo 1 . ______  ______________  _____
atiduoti teismui. Mūsų vals- j los Komitetui. . ‘
tybės departmentas atsakė,1 Kaltinamieji apeliuos . į 
kad būtų buvę labai negražu, Aukščiausią Teismą.
nęamerikoniška to aukšto ad- Į 
mirolo neleisti ant veselijos!

Teisinas Stojo už 
Neamerikinį Komitetą

o
■

pripažintas vienu Washington. — Jungtinių 
pereito karo kn- Valstijų apskrities apeliaci- 
Vengrai reikalau- teismas 'dviem balsais 

prieš vieną atmetė apeliaci
ją dr. Ed. K. Barskio ir ki
tų Bendrojo Priešfašistinių 

Ana ; Pabėgėlių Komiteto narių, 
aukštas Žemesnis teismas buvo at- 

ant j radęs juos kaltais dėl to, 
poną kad Barskis ir jo bendrai 

i atsisakė išduot savo organi-
• • T 1 1 1

Wallace kalbėjo WJZ sto
tyje, ir jo kalba'buvo visai 
šaliai paskleista per Ame
rican Broadcasting radijo 
tinklą.

Wallace sakė: Karinį kri- 
zį kursto tokie Amerikos 
valdovai, kurie bijo papras
tų žmonių pažangos pasau
lyje. Tai todėl, kad ^priva
čiai monopoliniai bizniai 
diktuoja užsieninę politiką 
Washington© valdžiai.

Wallace šaukė Amerikos 
žmones:

Kovoti prieš verstiną re- 
krutavimą kariuomenėn ir 
prieš visuotiną privalomą 
karinį lavinimą.

Suvaldyti trustus-mono- 
polius, karinius pelnagro- 
bius.

Pilnai remti Jungt. Tau
tų organizaciją. >

Pakelti balsą del taikos
Horthy siniam Neamerikines Veik- i išlaikymo.

Jis pašiepė aukštųjų val
dininkų ir generolų pasa
kas, būk jiem reikią tokių 

Į milžiniškų karinių jėgų “A- 
Londono Workerio Rašytojas j 2aiS?JS?je.’’ ta*ka’ 

Venintėlis tikras .kelias į 
saugumą šiai šaliai ir į pa
saulinę taiką yra tas, kurį 
rodė velionis prezidentas 
Rooąeveltas ,kaip sakė Wal
lace. Bet tuojau po Roose- 
velto mirties, pirm trejų 
metų, Trumanas' priėmė 
Anglijos imperialisto Wins- 
tono ChurchiMo politiką.

Niekas negali užginčyti to PerSlVCrte į KatallkliS 
fakto, kad visos religijos yra 
to paties Dievo išradimas. 
Bet Pittsburgho Lietuvių ,ži- i 
nios sako:

“Kai kurios Amerikos pro-

London.— Douglas Hyde, 
komunistų laikraščio Lon-

■ dono Daily Workerio žinių 
testonu sektos taip’nušipo'liti- rašytojas, buvęs protestan- 
kavo, kad tapo tikrai bolše- Į tas, apleido vietą, pasiti au- 
vizmo propagandos lizdais.” kė iš Komunistų Partijos ir 
(L. ž.. kovo 12 d.) | perėjo į katalikų bažnyčią.

Aišku, jog tos sektos turi 
, leidimą nuo to paties Dievo, 
nuo kurio ponas S. Gabaliaus- 
kas turi leidimą susirietęs me
luoti ir bolševizmą plūsti.

Polnai Palriln Porn a i I Aukštieji Amerikos poli- 
* viliai laKllU 1 viliai į tikieriai dabar atvirai skel-
50 Nuošimčių

New York. '■— National 
ati- ■ City Bank Buletin paskelbė, 

; jog gryni pelnai 960 fabri- 
kinių kompanijų 1947 me
tais apskritai 50 nuošimčių 
prašoko jų Ii946 m. pelnus, 
O farmų įrankių fabrikan
tai ir statybos medžiagų 
biznieriai pernai net iki 99 

ni ir sunaikini? Dėl savo kie- nuošimčių daugiau pelnė, 
tos ir Šykščios širdies niekais ItegU 1946 m.
paverti maldos ir bažnyčios 
lankymo nuopelnus.”

Dar daugiau ir toliau: “Ka
da reikia atidaryti kišenių ir 
vieną kitą dolerį paaukoti... 
tai mes rūkščiai susiraukiame 
ir ne kartą parūgojame 
tų, kurie mums primena 
kią nemalonią pareigą.”

ne-Broliai katalikai, kurie 
laiko savo kišehes plačiai 
darę, turės daug bėdos su 
tekimu <
Taip jiems apznaimina tos pa
čios Pittsburgho “žinios.” Jos 
tiesiog gvoltu šaukia:

“Ar pagalvoji, broli lietuvi 
ir katalike, kad taip elgdama
sis Dievo akyse save pažemi-

• Centro Įsakymą Veikt
Pelnininkų Diktavimas i n • * T n u**
“Sauvališki žmonės, pri-i >r,eS H CCią Partiją 

vačiai pelnininkai, diktuoja ■ --------
mūsų valdžiai tokia užsieni- New York. — šio miesto 

' nę politiką. Jie stengiasi CIO unijų taryba milžiniš- 1 apsaugoti ir padidinti savo ka dauguma balsų, atmetė 
pelnus skituose krąštuose CIO centro įsakymą, kuris 
prieš demokratinius tų kra- ūepė pasmerkt Wallace’o 
štų žmonių veiksmus. trečiąją partiją, o užgirt

“Kai kurie mūsų valdinin-' Marshallo planą prieš ko- > 
kai, karindami Ameriką, munizmą Europoje, 
nuduoda, būk jie siekią | Tas paliepimas atmestas 
žmoniškumą vykdyti. Bet susirinkime, sušauktame 
rekordai liudija, kad jie ko- pagal CIO centro įsąkymąf 
vojo prieš negrų piliečiu iš Washingtono. Susirinki- 
balsavimo teisę South Caro-! mas priėmė pareiškimą, ku- 
linoj, kad jie reikalavo tak- name smerkia nedemokra- 
sų už teisę balsuoti rinki-' tinius Centro pasimojimus 1 
muose pietinėse valstijose į if bandymus, politiniai dik- 
ir kad jie stoja už negrų tuoti unijoms. New Yorko 
išskyrimą nuo baltųjų.

Jungt. Tautų Ardymas

{?}

Nėra Jokio Pavojaus Amerikai iš 
Sovietų Pusės, Pareiškė Wallace į 
Karą Kursto Pažangos Priešai
KARINIAI TRUMANO PLANAI GRŪMOJA KIEKVIENO 
ŽMOGAUS GYVYBEI PASAULYJE,-SAKO WALLACE

Graikijos žmonės, ieško 
naujų gyvenimo kelių. Mū
siškiai valdovai, todėl var
toja gamtinius mūsų tur
tus, mūsų mokslą ir gamy
bines mūsų jėgas, kad ga
lėtų sustabdyti žmonių rei
kalavimus visur pasaulyje. 
Jie tikisi neužilgo tam pa
naudoti ir mūsų jaunuolių 
kūnus.

“Mūsų valdžia vadina ‘ru
sišku užpuolimu’ tokius 
žmonių judėjimus, kurie 
reiškia neišvengiamą isto
rinę srovę. Jinai mojasi bi- 
lionais amerikinių dolerių 

Jie ir 'milionais amerikieč. gy- 
i- i vybių sunaikint tų žmonių 

idėjas. Ęet idėjos yra kaip 
i su

duosi viniai per galvutę, 
tuo giliau ją/įvarysi.

grūmoja mirtim kiekvie- 
nąm žmogui pasaulyje. Jis 
ginkluoja ir įremia supuvu
sias, reakcinės valdžias už
sieniuose ir reikalauja, kad 
amęrikiečiai aukotų savo 
sūnų gyvybę, esą, komuniz
mui sulaikyti.

“Trumanas ir jo bendrai 
žodžiu ‘komunizmas’ bando 
iki pamišimo’sukurstyti mi
nių neapykantą ir baimę ir 
patraukti jas karan.
Viskas Aukojama Užsieni

nei Reakcijai Stiprini
“Mūsų valdovai bijo pa

prastų žmonių, vyrų ir mo
terų, jėgos pasaulyje.
supranta, jog pasaulio tau
tos pirmyn maršuoja. Jie 
žino, kad Francijos, Itali- vinys: juos smarkiau

unijų taryba vėl nutarė o- 
ficialiai nepasisakyti už ar 
prieš Wallace.

jos, Čechoslovakijos žmo
nės, taip pat Chinijos ir

Amerikos Valdžia Uždarė 
Ellis. Islande. F rancūzę 
Mokslininkę Ireną Curie

“Trumanas kaltino vieną į ----------------
šalį (Sovietus) už Jungtinių | Djį<.ja DraffU0Įa RfinĮ 
Tautų ardymą. Tuomi jis VldHUUld Dtlll
bando pridengti savo ardo-1 350,000 Jaunu Vyru

i muosius darbus pries Jung-1 7 t j .
tines Tautas. Juk mūsų i “ — •
valstybės departmentas nu-', Washington. Senato 
žudė Jungtiniu Tautu šel- ^ornitetas del ginkluotų je- 
pimo ir Atkūrimo oi-gani- klausinėjo aukštuosius 
zaciją. Jis, apeidamas Jung. lįsalimus valdininkus, kiek 
Tautas, kariniai rėmė ir re. ;Tiumanas planuoja didinti 

Imia Graikija ir Turkiją. 3ur.e.lvnJ11,\kartl'l ’ 
Mūsų valdžia'net šiandien !lak,un1 skaičių Valdininkai 
stengiasi apeiti Jungtiniu ne<!ave jokio tiki o atsaky- 
Taųtu nutarimą dėl Palest jY‘S" S’^luotų jėgų ' •

sekretorius ’ James Forręs-.- 75 
tai tik tiek paaiškino, jog 
pradžiai, turbūt, reikės 
draftuot, armijon 350,000 ' 
jaunų vyrų, nuo 19 iki 25 
metų amžiaus. Forrestal 
reikalavo, kad draftuojami . 
būtų laikomi tarnyboje 
bent dvejus, metus.

tinos.
! 1 Begėdiški Posmavimai

“Net gėda girdėti, kuo
met aukštieji Jungtinių

.b 
būk laisvi, demokratiniai 
rinkimai Italijoj gręsią to 
krašto laisvei. Tai reiškia, 
kad mes pasitikime demo
kratija tiktai tada, kai rin-

• /r i • * ™e.s Premjerai Užgina Trumanąnorime. Mes negalime lai-1 
mėti draugų niekur pasau-

I lyje, kuomet mes sakome 
i alkaniems žmonėms: turite r 
balsuoti taip, kaip mūsų 
valdžia pageidauja, o jeigu 
ne, tai jus negausite pasai-, mo^ymą jr Marshallo pla- 
P03, na. Kartu jie’plūdo (komu-

“Mes negalime teisingai ! nfstus.
pirštais rodyti į bet kurios
kitos tautos politiką, kuo- Rpt.]vnn KnmnnicHi Rmla- 
met musų valdžia daro ši
tokius žygius: Jinai, neri
botam laikui pratęsė pilie
tinį karą Graikijoj ir Chini- 
joj; jinai privertė pašalinti 
didžiąsias partijas (komu
nistus, kairiuosius socialis
tus) iš Francijos ir Italijos nuo miesto privalo būti nu- 
ministrų kabinetų; ji gink- imta keturių didžiųjų taikl
ia vo Lotyniškosios Ameri- ninku karinė kontrolė ir jog 
kos diktatorius;, jinai sulau- Berlyne turi būti įsteigta 
žė visus pamatinius ameri-! pačių gyventojų valdžia, 
konizmd principus, o tuo ----------------

aikštę kovo 18 d. Ją tuojau
sulaikė ateivybės pareigu- • Valstijų valdininkai šneka

New York. — Ateivybės 
valdininkai šulaikė atskri
dusią francūzę 1 atominę 
mokslininkę Ireną Joliot- 
Curie, dukterį radiumo iš
radėjos Marijos Curie. Ire
na yra žmona garsaus 
francūzų atominio moksli- 
ninko-išradėjo, komunisto 
Frederick© Joliot-Curie; o 
jis yra valdinis Franci jos 
^atominių darbų direktorius. 
Jo žmona Irena yra laimė
jusi tarptautinę Nobelio do
vaną už mokslinius' pasižy
mėjimus1 fizikos srityje.

Jinai buvo pakviesta Ben
drojo Priešfašistinių Pabė
gėlių Komiteto, kad masi
niuose susirinkimuose kal
bėtų vardan tų Ispanijos 
respublikiečių, kurie Fran- 
cijoj. prisiglaudę.

Irena Joliot-Curie atskri
do į LaGuardijos lėktuvų

nai ir apstatė ginkluotais 
sargais. Jie ištisas valandas 
klausinėjo ir kvotė Ireną, 
r u o š d a m i e s i perga
bent ją į Filis Islandą ir 
užrakint, kaip “nepageidau
jamą” viešnią.1

Franci jos ambasada Wa
shingtone iš anksto žinojo, 
kad ši francūzė mokslinin
kė bus sulaikyta.

Penktadienio rytą buvo 
paskirtas jai specialis tar
dymas. . x

(Ta mokslininke jau už
daryta Ellis Islando ateivy
bės stotyje. Washin gtono 
valstybės department© na
riai sakė, kad Irena Joliot- 
Curie “galinti būti pavojin
ga Amerikos apsigyni
mui”.) . -

Trys Skandinavijos Social-

Stockholm, Švedija.— Su
sirinkime Koncertų Salėje 
čia socialdemokratai Švedi
jos, Norvegijos ir Danijos 
premjerai užgyrė Trumano

bia, kad anksčiau ar vėliau 
amerikonai turėsią kariauti 
prieš Rusiją. Wallace todėl 
užklausė:

“Ar yra bet kokia prie
žastis, kodėl mes turėtume 
kariaut prieš Rusiją?” ir 
pareiškė, kad nėra jokios 
tikros priežasties tokiam 
karui.

Juk Sovietų Sąjunga ne
sivaržo su Amerika dėl pa
saulinių; rinkų nei del žalių
jų medžiagų užsieniuose. 
Pati Sovietų Sąjunga būfų 
milžiniška rinka ameriki
niams dirbiniams parduoti, 
jeigu Jungtinių Valstijų 
valdovai norėtų kaimyniš
kai sugyvent su Sovietų, ša
lim. Bet Trumano progra
ma siekia militarizuoti (su
karinti) Ameriką ir su to
kiais pasimojimais 1 gręšis 
užkarti šiai šaliai policinę 
valstybę.

Atsakydamas į prez. Tru- 
m'ano kariškas kalbas iš ko
vo 17 jd., Wallace, tarp ki(t- 
ko, pareiškė:
TRUMANIŠKAS PAVO

JUS KIEKVIENAM 
ŽMOGUI PASAULYJ
“Trumano mokymas su 

savo atominėmis bombomis

visus jo mal-

Nukritus

ąnt 
to-

nustojo visokios reikš- 
Vieną kitą nuli numesti

(Tąsa 5-me pusi.).

Mūsų menševikų skaitlinėse 
nuliai 
mes .

Išeina taip, kad gali žmo
gus kasdien eiti šventojon 
bažnytėlėn ir nuo klūpojimo 
kelius prasitrinti, bet jei jis 
savo kišenių plačiai neatida
rys ir neleis klebonui jas gra
žiai ištuštinti,
dos nuopelnus margis gražiai 
nusineš.

I

Senatas Atmetė Kongresma- 
nų Užgirtą Rendu Kėlimą

Washington. — Senatas 
atmetė kongreso atstovų 
•rūmo tarimą, kuris perša 
vietinėms rendų komisijoms 
miestuose duoti teisę pakel
ti rendast arba visiškai pa
naikinti rendų kontrolę. 
Tokias komis, gubernato
riai skirtų. Senatas pirmiau 
priėmė panašų sumanymą 
tik su vienu skirtumu, kad 
galutiną sprendimą paliko 
valdiniam rendų adminstra- 
toriui.

Canal Zone,
armijos lėktuvui, užsimušė 
du jankiai.

CHINŲ TAUTININKAI SAKOSI ATGRIEBĘ 
LOYANGA, BET ČIANGAS NUSIGANDĘS 
DEL KOMUNISTŲ NAUJŲ LAIMĖJIMŲ

Nanking, Chinija. — Ka
da Čiang Kai-šeko tauti
ninkai pasiuntė naują armį- 
ją prieš Loyangą, geležin
kelių mazgą vidurinėje Chi- 
nijoje, tai chinų komunistai 
pasitraukė iš to miesto. Iš
eidami jie išsigabeno daug 
reikmenų. Tautininkai tei
gia, kad komunistai išsive
dė . iš Loyango ir daug tin
kamų karui vyrų, čiango 
karininkai taipgi sakosi at
griebę nuo komunistų Pei; 
piao, 130 myl. į vakarus nuo 
Mukdeno. °

Chinų komunistai štur
muoja visomis pusėmis ap
gultus tautininkus čangču- 
ne, Mandžurijos sostinėje,

ir kiečiau veržia apsuptą 
Čiango armiją Mukdene. 
Pačioje Chinijoje komunis
tai taipgi užėmė naujas vie
toves už 90 iki 100 mylių 
nuo sostinės Nankingo.

Chinijos valdovas Čiąng 
Kai-šekas tuo tarpu išleido 
išgąstingą atsišaukimą: “A- 
teina sprendžiamoji valan
da. Jeigu komunistai nebus 
atmušti vidurinėje Chinijo
je, tai visiškai žlugs mūsų 
tautinė armija.”.

Itaiijos, Anglijos ir Fran
cijos valdovai giria karinę 
Trumano kalbą.

ORAS.—Būsią šilta.

Berlyno Komunistai Reika
lauja Vokiečių Valdžios

Berlin. — Vokiečių ko
munistų organizacija Ber
lyne kovo 18 d. išleido pa
reiškimą, kuriame sako, jog

pačiu laiku kartojo laisvės |V|qiriiAi*iii 
ir demokratijos žodžius? inainieriŲ oireiKas

(Wallace baigė kalbą, at
sišaukdamas į Amerikos 
žmones:

“Tuojaus prabilkite ir i 
reikalaukite taikos, jeigu 
tektų net nukentėti už tei
sybės žodį (prarasti dar
bą) ! Nesidūčkite bauginto- 
jams jus nugąsdinti ir nu
tildyti. Tuojau pakelkite 
balsą dėl taikos ir laisvės. 
Kartu su manim prisimin
kite pranašo Isajo žodžius:

“Nelaimė tiems, kurie pa
sitiki kariniais vežimais, to
dėl kad vežimai skaitlingi, 
ir raitininkais, todėl 
jie galingi.”

Washington. — Valdžia 
nutarė ketvirtadaliu suma- 
žint anglies kiekius keleivi
niams traukiniams, nes 
trūkstą anglies per dabarti
nį 400,000 mainierių strei
ką minkštosiose angliakasy- 
klose. Dėl anglies stokos 
užsidarinėja daugiau plieno 
fabrikų Pittsburghe ir ki
tur.

1

kad

Berlin. — Maršalas Vas. 
Sokolovskis sovietin. Berly
no dalyje atleido kalėjimo 
bausmę visiems, apart juo
dosios rinkos sukčių.
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Italija ir Būsiantieji Rinkimai
Italija yra, pietinėje dalyje Europos. Italija susida

ro iš Apenninų Pussalio, Sardinijos ir Sicilijos salų. Ji I 
% užima virš 100,000 ketvirtainių mylių ir turi apie 45,-į 

» 000,000 gyventojų. >
Pirm Antro Pasaulinio Karo Italija turėjo dideles | 

kolonijas Afrikoje, buvo pavergus Abissiniją ir Bal-! 
kanų Pussalyje Albaniją. Bet pagal taikos sutartį, ne- j 
teko kolonijų, Abissinijos'ir Albanijos.

Pirmiau ten buvo monarchija, viešpatavo fašistai, ] 
priešakyje su Mussoliniu. Po karo Italijos liaudis nu- s 
balsavo, kad panaikina monarchiją ir įvedė respubli-■ 

. kos tvarką.
Pirmieji parlamentariniai rinkimai įvyko 1946 me

tų birželyje. Reakcinės partijos, priešakyje su Krikščio- i 
nių-Demokratų Partija, gavo 7,876,874 balsų ir 196 vie- j 
tas parlamente. Tuo kartu Komunistų ir Socialistų par
tijos bendrai gavo 8,811,253 balsus ir parlamente 223 i 
vietas.

< Pradžioje buvo susidarius koalicinė vyriausybė iš j 
visų partijų. Bet Wall Stryto turčiams spaudžiant, ko- ; 
munistai ir kairieji socialistai buvo iš valdžios išvaryti 
ir susidarė tik reakcinių partijų valdžia, priešakyje su 
Alcide de Gasperi.

Amerikoniškas Pyragas ir Bizūnas
Nauji parlamentariniai rinkimai Italijoje įvyks sek-. 

madienį, 18 d. balandžio. Šiais rinkimais Jungtinių Vals- ,
• tijų kongresmanai, senatoriai, politikai ir prezidentas 
Trumanas nemažiau rūpinasi, kaip mūsų pačių rinki
mais ateinantį rudenį. Komercinė spauda ir radijo ko
mentatoriai tik ir šaukia apie “komunistinį pavojų Ita- i. 
lijoje,” apie tai, kad “sulaikyti komunistus.”

‘Italijoje nėra Sovietų Sąjungos armijos. Tuo tar
pu Italijos prieplaukose stovi Jungtinių Valstijų karo 
laivai, karui pasirengę. -

Italijoje valdžia yra Wall Stryto šalininkų rankose. 
Ta valdžia pareiškė, kad balsavimų dienai , ji mobilizuoja 
150,000 policijos ir karabinierių (milicijos). Policija bus ■ 

' apginkluota ne vien šautuvais, kulkasvaidžiais, bet* net 
tankais. Italijos reakcinė valdžia armiją padidino ant \ 

'30,000 vyrų. Viso turi 280,000 vyrų armiją.
Prezidentas Trumanas, kalbėdamas Kongrese, o ge

nerolas Marshall Valstybės Department©. vardu, pareiš
kė, kad jeigu italai balsuos už komunistus ir kairiuosius -

• socialistus, tai negaus jokios “pagalbos” pagal Marshallo ! 
Planą. Tai grūmojimas:- “Balsuosite už kairiuosius, su
silauksite Amerikos valdžios bausmių.”

Prezidentas Trumanas įsakė duoti Italijai 29 pre- ! 
kinius laivus. Tai dovana, kad italai balsuotų už kleri- ■ 
kalus, prieš komunistus ir socialistus.

Jungtinių Valstijų Teisingumo sekretorius išleido | 
pareiškimą, kad kurie italai balsuos už komunistus ir 
socialistus, tai niekados nebus įleisti į Jungtines Vals- ; 
tijas.

Kongreso pirmininkas (republikonas) Joseph W. ■ 
Mjartin reikalauja iš Amerikoje gyvenančių italų, kad 
jie oro paštu siųstų laiškus savo giminėms- į Italiją ir 
prašytų balsuoti už Krikščionis-Demokratus. Jie sako, 
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JIS GERIAU IŠŽUDYS 
SAVO ŠEIMĄ L a x

Uruguajaus laikraščio 
Darbo redaktorius, Anta
nas Vaivuskas, rašo Argen
tinos lietuvių laikraštyj 
Vienybėje:

Į Tarybų Lietuvos žymiųjų 
inteligentų atsišaukimus, ra
ginančius “išvietintųjų” tar-’ 
pe esančius Lietuvos mokslo 
darbuotojus nieko nedelsiant 
grįžti savo tėvynėp, nekurie 

•išbėgusieji inteligentai pa
klausė ir jau grįžta, palik
dami tas “išvietintųjų” fa
šizmu dvokiančias stovyklas. 
Kiti gi į tuos atsišaukimus 
bando reaguoti, papildami | 
antitarybinių sutrų prieš sa
vo tautą.

štai, praeitų metų gruo- į 
džio 18 d. “Arg Liet. Balse” i* 
telpa tūlo Dr. Kairelio atsa-Į 
kymas į Lietuvos* Mokslų 1 
Akademijos Pirmininko prof. I 
Matulio atsišaukimą. “Bal-' 
sas,” dėdamas tą “pabėgę-i 
lio” šmeižtų gniūžtę, net pa-; 
didintas puslapiais išėjo!

Dr. Kairelis pasirašo bu-: 
ves Vilniaus apylinkės teis
mo teisėju. Nepasisako jis, 1 
ar ir prie vokiečių jis ėjo, 
teismo teisėjo pareigas, O 
tai būtų labai svarbi smulk-i 
mena nustatyti, kas per in- j 
dividas tas 
galvotrūkčiais

- Lietuvos 
apimtais 
daliniais, 
duomenų
atsidūrusį Argentinoje, 
jį kai ką galime sužinoti iš! 
jo paties paskelbto rašto.

’ Dr. Kairelis desperatiškai; 
šaukia, kad jis į Lietuvą ne- I 
grįšiąs -kitaip, kaip tik su ■ 
ginklu rankoje, kad stojus i i 
partizanų eiles ir kovojus už , 
Lietuvos laisvę, atseit, už bu- 1 se! 
vusią Smetonos fašistinę į 
“laisvę.” Negudriai p. Kai-1 
relis nukalba! Jei'jau esi į 
toks drąsus “kovotojas” pa-, 
triotas, tai ko bėgai ? Rei- > 
k ėjo stoti į “kovą”', ir 1 
bėgti į Vokietiją, o 
mišką ar į balas, ir 
klu rankoje kovoti.” 
gai. tai esi bailys, 
taip bijai grįžti į tėvynę, vie
toj ginklo su plunksna ran
koje,. tai matyt, kad betei- 
sininkaudamas ‘Vilniuje nusi
dėjai Lietuvos žmonėms.

Iš' paties Dr.. Kairelio raš
to mums 1 
kas jis per vienas, kada sa
ko : “Geriau išžudysiu savo 
brangią šeimą ir pats nusi
žudysiu, bet gyvas‘ antrą 
. . . nebepąteksiu.” Nieko 
sau teisininkas tas bėglys 
Kairelis! . Jis nužudysiąs ir 
savo šeimą! Taip išsireikšti 
tegali tiktai sužvėrėjusi, bet 
ne žmogiška būtybė! Antra, 
jei Kairelis viešai pasisako i

Kairelis, kuris 
nešdinosi iš! 

kartu su panikos 
hitlerines armijos į 
Neturint platesniu i 

apie bėglį Kairelį,! 
apie |

kad “15-kos centų oro ženklelis gali išgelbėti Italiją.
Norwalke, Conn., susidarė italų reakcininkų komi

tetas, kuris daro plakatus, kurie tūkstančiais bus siun
čiami į Italiją, kaipo Amerikos italų prašymas balsuoti 
už de Gašperi šalininkus.

Popiežius įsakė visiems katalikams balsuoti prieš 
komunistus ir' socialistus. Kurie neklausys, amžinai pek
loje degs!

Vakarinių Valstybių Blokas (Anglija, Francija, 
Belgija ir Holandija) šaukia italus balsuoti už A. de 
Gasperi šalininkus. Žada Italijai karinę talką. Washing
tone, atvirai kalba apie reikalą ginkluotos intervencijos 
Italijoje, jeigu ten rinkimus laimėtų komunistai ir so
cialistai.

Ką gi tai reiškia, jeigu ne kišimąsi f Italijos vidaus 
' reikalus? Kodėl tokis nusigandimas “komunistu pavo- 

* jaus”?
Bijosi Italijos žmonių

Jokia išlaukinė komunistų intervencija Italijai nė
šį z gręsia. Italijos ir Amerikos ponai bijosi pačių Italijos 

žmonių. 1946 metais Krikščionių-Deniokratų Partija ga
vo 35% balsų. Ji daug žadėjo žmonėms, bet gerus žadė
jimus “pamiršo.” Ji parsidavė užsienio imperialistams ir 
išdavė Italijos liaudies reikalus. Dabar ji mato, kad žmo
nės daugiau jai nepasitiki. Ji valdžioje laikosi tik pa- 

. galba ginklų ir amerikoniškų “ragaišių.” .
Kad Italijos žmonęš kairėja, tą parodė neseniai įvy

kę Pescara mieste balsavimai. 1946 metais ten komunis
tai ir sociąlistai gavo 39.8% balsų,, gi dabar jau 48.6%.

Šiaurinėje Italijoje įvyko miestų atstovų suvažiavi
mas, kur buvo 3,300 dalyvių. Suvažiavimas parodė, kad 

L ' darbininkai ir valstiečiai eina su komunistais ir socia
listais. Italijos unijos laikosi tokios pat pozicijos. Mote
rų ir jaunimo organizacijos laikosi su kairiaisiais, nes 

- komunistų ir kairiųjų socialistų programoje mato iš
reiškimą Italijos darbo žmonių reikalų.

Užsienio imperialistai suskaldė Socialistų Partiją,

dėl to, kad neprileidus Ita
lijos liaudžiai laisvai pasi
sakyti balandžio 18 dieną, 
— rinkitninę dieną.

Dienraštis sako:
“Trumanas įspėja Italiją, 

dar labiau Jungtinės Valstijos 
j priešinsis’ bent kokiems 
rinkimam^, kuriuose žmo- 

. . . v. j nes drįstų pasisakyti prieš
I Marshallo planą.”

Buvęs sekretorius Byrnes 
ir kiti šaukia už įvedimą 

!drafto — verstino šaukimo 
KARO ISTERIJA Į į kariuomenę.

Niekad taikos metu Ame- Visa atmosfera norima 
rikoje nebuvo sukelta tokio sudaryti tokia, kuri viduti- 
didelio triukšmo už karą, 1 niam piliečiui atrodytų, būk 
kaip šiuo metu. > mes gyvename pavojaus va-

Aną dieną apsigynimo | landą, būk mūsų kraštą no- 
_________ _ _ _ >- ’ rįs kas nors užpulti.

. tai, Wall stryto bankiniu- Visas šis riksmas ir klik- 
■ Ikas, .buvo sušaukęs slaptąjsmas mūsų kraštą veda į 

buvęs 1 generolų -mitingą slaptiems ' negerą!
‘ •-- ------ ---- ----------- 2‘" ' i , '

Daily Worker’is, rašyda-' Haga, Holandija. — Ko

galėsiąs užmušti savuosius, 
tai ką jam reiškė, tiesioginiai 
ar netiesioginiai, dalyvauti 
masinėse tarybinių lietuvių 
žudynėse ?!

Be to, Kairelis moka ne- 
r a u donų odamas meluoti. 
Tačiau su melu netoli nuei
si — “ylos maiše nepaslėp
si,” o kas meluoja savęs pa
siteisinimui, tas dar labiau 
apsikaltina. Buvęs Vilniaus 
teisėjas šlykščiai meluoja 
apie tariamuosius “išvežtus 
į Sibirą,” dėl kurių Kairelis 
lieja graudžią ašarą: prie 
Smetonos buvęs ministras 
pirmininkas Bistras, buvęs sekretOrius James Forres 
tautininkų partijos generali-, 
nis sekretorius Cesevičius, j 
buvęs darbo federacijos vei-! 
kėjas Ambrozaitis, .
dvarininkas Laucevičius, bu- i nutarimams padaryti, 
'ves Kauno^kultūros rūmų di-1 - . . _ , ----- , ----- ----
rektorius Augustauskas, bu-1 mas dėl šios nesveikos pa-; landų * valdžia per radiją i darbas duos jam pakank 
vęs policijos skyriaus virsi-i dėties, nurodo, jog karinė i perša vJdint komunistus tik 
ninkas Krasauskas,' buvęs j isterija šiandien plečiama “staliniečiais.” 
vokiečių okupacijos metu' fi- 
nansų patarėjas prof. Jurgu-' 
tis, buvęs vokiečių okupaci- i 
jos metu department direk-, 
•torius Juška, buvęs Smetonos į 
laibais žemės ūkio ministras 11 onas Dulles ir 
Aleksa ir eilė kitų laisvai Generolas De Gaule 
gyvena Tarybų Lietuvoje.

sakė už Wallace’ą.
Na, o “PM” redakcija pa- ; 

staruoju metu d 
paaštrino savo liežuvį prieš ' 
Tarybų Sąjungą ir Walla- j 
ce’ą.

Kaip 
dienraštis'rengiasi atsigul-Į 
ti į grabą.

Ben G. Nelson, gelžkelietis, 
neseniai išrinktas miestelio 
Cheyenne, Wyoming, majoru, 
tebedirba savo gąsdino stoty
je. Jis sako, kad šalutinis 

:amai 
pajamų, nereikės imti iš 

miesto iždo.

Po Pasaulį Pasižvalgius
ivinimo Armijai (partizanų) žemesnių karininkų randa- 
vadovauja generol. Markos si fronte.

Pabaigoje 1947 metų pre- Vafiades. Kas jis per vie-1 Athenų, Graikijos sos- 
, Buvusio smetoninės Lietu-1 zidentas Trumanas pasiun- nas yra? Associated Press; tinės, pranešė, kad iš Ame- 

duktė i te 'į Frariciją republikonų i žinių agentūra pateikė se-; rĮkOs atplaukė 47 laivai ir 
- Tursienė. į vada john Foster Dulles ' kamų davinių, 
prisiųstame , neva patįrti Francijos eko-! Generolas M

vos atstovo Vileišio
Birutė Vileišytė • 
savo laiške
Laisvės redakcijai,, pranešė, ■ 
kad Tarybų Lietuvoje dirba1 
savo specialybės darbą buvęs 
Lietuvos prezidentas A.

atvežė monarchistams 74,- 
, Generolas Markos Vafia- 000 tonų ginklų ir amuni- 

nomirtę padėtį. jes yra metų amžiaus, 5!°^°^ karui prieš graikus
Mr. J. F. Dtilles, kaip ra- pgjų įr 7 .colių aukščio, mė-1 partizanus.

... šo buvęs radijo komentato- i[ynų akių ir taAisiai-rusvų 
Stulginskis, inžinierius šake- rius Johannes Steel, turėjo piaukų. jįs gįmė W06 me- tpisija? 

_____  _ _ . su taįs Kastamoni, Vidurinėje p 
Jablons- franeuzų reakcininkų vadu ; Azijoje. Jis grįžo į Graiki- 

generolu De Gaule. I ją iš Turkijos laike Grai-
1 Generolas De Gaule jau-; jos karo prieš Turkiją Apakėliai Valdė 
s čiasi užsigavęs, kam jį pir- J923 metais, kaipo Graiki- į Francija _

nis, Dr. Sipavičius, advoka- slaptą pasikalbėjimą 
tas šilingas, prof. L 
kis, prof, šivickis ir kiti. generolu De Gaule.

O bėglys Kairelis tvirtina
“Arg. Liet. Balse,” kad virš
minėti mokslo vyrai bei tau- į mįau kritikavo Amerikos jos natriįotas. 
tininkų veikėjai — nužudyti; Spaudoj. Jis sutiko tartis su H 
arba laikomi Sibiro miskuo- j . Dulles tik po to, kaip |

Kairęliui neliko kito ke-: |.as sutiko pripažinti gene- 
kaip šmeižti ir meluoti.; Gaule ne vien 1___

pf?e S, • nta‘S’ i Francijos 'diktatorium, 
e e iena o jis aip apvienytos armijos valgyklose

vyriausiu vadu prieš Tary- 
bų Sąjungą.

i Generolas De Gaule sako, 
ben' į kad kaip jis pataps Fran-

I ei jos valdonu, tai jau dau
giau nenusileis — “apvalys 
Francija 
genių.”

lio, 
nes 
ki. 
toli bėgo nuo Lietuvos!

no SU WALLACE’U 
dumti į 
“su gin- 
Jei bė-!

ir jeigu

Vienas žymus “PM” 
dradarbis L*F. Stone aną : 
dieną pareiškė, kad jis nu
sitarė stovėti su Wallace’u.

Savo pareiškime, Mr.
; Stone sako, jog žino, kokios
i kliūtys stovi Wallace o prię-
j šakyje, tačiau jam Wallace
i patinka ir dėl to jis remsiąs 

galima įsivaizduoti, į j0 'kandidatūrą ir trečiąją _ _ _ i_ _ _ 1 _ — -1 ... / rtpartiją.
I. F. Stoųe yra bendra

darbis ir savaitraščio “Thę 
Nation”, kurio redakcija 
remia Trumaną.

L F. Stone gyvena Wa
shingtone. 1

Prieš kiek laiko kitąs 
“PM” nuolatinis bendra-

prieš graikus

Tai ką turi “tirti” ta ko- 
Ką nori apgauti 

tie, kurie kalba už tą komi-

Paryžiuj išėjo trečias to- 
Pradžioje gyvenimą da- mas . generolo Gamelino 

-cnv- rėsi įvairius daiktus parda- “Atsiminimų”, šis genero- 
būsi- i vinėdamas gatvėje. Vėliau ' ^as Antrojo Pasaulinio Ka- 

: buvo raštinės darbininku, į ro pradžioje^ buvo vyrlau- 
; patarnautoju, 

j pagaliau tabako darbininku 
Kavalla srityje, kur jis .be
dirbdamas tapo komunistu.

Markos Vafiades ener
gingai gina darbininkų rei
kalus, vadovauja streikams o x iun 

nuo Maskvos a- į jr demonstracijoms. Polici- ■ armiją, o Francija pradžiai 
^ Nutrauks diaugis- .jos rekordai rodo, kad rmo^QQoo.

kus ryšius ne vien su So į 1929 metų iki jis tapo par- 
vietų Sąjunga, bet ir kito- tizanu vadu buvo areštuo- štabai planavo

-j. tas 8 kartus už prakalbas, Turkijos ir Irano ir subom- 
valstybemis. Uz streikus jr agitaciją.

sias vadas Francijos armi
jos. Jis rašo, kad laiRe 
Finlandijos - Sovietų karo, 
rudenį 1939 ir pradžioj 1940 
metų Anglijos ir Francijos 
valdonai ruošė karą prieš 
Sovietų šalį. Anglija ruošė 
siųsti Finlandi jon 100,000

k 6
To negana, generaliniai

mis demokratinėmis
Eūropos 1
tai jis reikalauja iš A'meri- ’ 
kos daugiau Francijai para-1 
mos, negu žada Marshallo , yafįacįes vadovavo partiza- 
Planas. Jis reikalauja taip- ny veįkiaį įr negailestingai 
gi Italijos kęlonijų Afriko- naikįno hitlerininkus. Kada

Graikijoje įsigalėjo monar- 
| chistai - fašistai, tai jie 
stengėsi suimti Markosą

darb., Albert Deutsch, paši- laiko”. Tam reikalinga “Ap-

ję, ypatingai Libijos. Jis sa
kė, kad karas prieš “Sovie- i 
tų Sąjungą ne tik neišven
giamas, bet įvyks į du, o j’au yafįa(]es> het jam pavyko 
toliausiai, 1 penkius metus paSpruhti iš Solonikų mies- 

_ _ i j kalnūs
vienyta Europa , tam rei- Už mėnesio laiko Markos 

’ -i^ Vafiades jau buvo'vyriau-bet atskilusi dešiniųjų grupelė neturi žmonių įtakos. Re- kalinga, 
akcija bandė suskaldyti komunistų ir socialistų bendrų karo fabrikai dirbtų ginLj ““j” TJrfi’
frontą, bet Socialistų Partijos su.važiavime iš 479 dele- įus jr amuniciją pilnais ga- f , Ldai Jn MovLc Vo 
gajų tik 2 buvo prieš bendra veikimą su komunistais. rais "an}1 vadai ?e"‘ Mar • V
Italijos komunistų ir kairių .socialistų vienybė dar dau- M’r. J. Steel - rašo, kad re-1 1SSlnnk° vy,aauslu 
giau sutvirtėjo ir su kitomis kairiomis grupėmis susida- j publikonų vadas John F. 
rė Liaudies Demokratinis Frontas, kuris bendrai išsto-! Dulles labai patenkintas ko
ja i prieš reakciją.

‘ Liaudies Demokratinis Frontas reikalauja nusikra- statymu. Jis sakė kad Li- 
tyti užsienio imperialistų jungo, nacionalizuoti didžiuo- biją perduos generolo De 
sius fabrikus, pravesti naudingas valstiečių naudai ze- Gaule Francijai, nes 1L. 
mes reformas, rūpintis šalies atstatymu ir jos gerove. Dulles nepasitiki, kad Ita- 
Štai kur mato ponai -kapitalistai ir dvarponiai “komu- j lijoje išsilaikys 
nistų pavojų.”

ja i prieš reakciją. kiu generolo De Gaule nusi-

sius fabrikus, pravesti naudingas valstiečių naudai že- Gaule Francijai, nes Mr.

dabartine
4 t valdžia.

Italijos reakcija, priešakyje su Alice de Gasperi vai- Gen. De Gaule užbaigęs 
džia, siekia Italiją padaryti Wall Stryto kolonija. Pagal pasikalbėjima pareiškė:“Aš 
taikos sutartį, Amerikos armija apleido Italiją 1947 me- iabai patenkintas pasikalbė
tų gruodžio 15 d. * jimu.” Jis sakė, kad Mr. J.

" Bet Alice de Gasperi padarė su Jungtinėmis Valsti- p. Dulles yra puikus vyras, 
‘ jomis “sutartį laikinosios pagalbos” sausio 3 d., 1948 įp mano, kada De Gaule bus 
metais ir kitą vasario 2 d. Pagal tas sutartis Jungtinių diktatoriumi Francijoje, tai 
Valstijų kąrd laivai stovi Italijos prieplaukose. Ameri- john F. Dullės jau bus 
kos piliečiai gavo teisę neribotai būti Italijoje, gali užsi-1 Jungtinių Valstijų Valsty-

LiIa Ii i rr ri i n i'AiLoloic ' eini <r4i. I'ahl’iL'liC! Itatnlriic mnl.L’ i - j • • _ •

tų gruodžio 15 d. ijimu. " Jis sakė, kad Mr. J

imti bile biznio reikalais, steigti fabrikus, bankus, moks
lo įstaigas, propagandos skyrius, supirkinėti Italijoje 
nuosavybes, atlikti geologinius tyrinėjimus, daryti mine
ralinių atradimų bandymus, ir t.t.

Ką tai reiškia? Vienas francū^ų laikraštis pareiš
kė, kad Italija “paversta į Jungtinių Valstijų doininijo
ną,” o kitas-pridėjo — koloniją. Aišku, kodėl tokis di
delis susirūpinimas Washingtone būsiančiais rinkimais 
Italijoje.

bes Sekretoriaus vietoje. 
Reiškia, generolas De Gau
le jau turi į gen. Marshallo 
vieta nauja kandidatą — 
Mr. J. F. Dulles.

Kas Yra Graikų Parti
zanas Generol. Markos?

Graikijos Liaudies Išlais

barduoti Baku aliejaus šal- 
Kada Hitlerio gaujos pa- tinius. Ant Baku užpuolimą 

vergė ’Graikiją, tai Markos jie planavo ir po to, kaip 12 
d. kovo, 1940 metais Finlan- 
dija baigė karą prieš Sovie
tus. To užpuolimo reikalai 
buvo svarstoma net tada, 
kada Hitleris jau vedė karą 
Norvegijoje, balandžio 12 

i ir 23 dd. •
Vyriausias kurstytojas 

buvo generolas Waygantas, 
kuris 1920 metais Pilsuds
kiui padėjo kariauti prieš 
Sovietų Sąjungą, gi 1940 
metais komandavo Franci

jos jėgas Sirijoje. Tas pro- 
■ to ubagas ir generaliai šta- 
! bai Francijos ir Anglijos 
kelios savaitės prieš Hitle
rio puolimą Belgijoje, Ho- 
landijoje ir Francijoje pla- 

! navo sumušti Sovietų Są
jungą su pagalba visokių 

. pasaulinių valkatų, iš jų su: 
darę “specialį korpusą”.

Tas parodo, kaip apakę 
buvo tie generolai įr politi
kai, kaip jie neįvertino Ta

rybų Sąjungos galybės.
Atrodo, kad tokių apa

kėlių ir dabar yra, kurie 
1 mano, kad numestų vieną, 

t ni-i, kitą atominę bombą ir jau JL d 1.1 Ll-l ji • v i • _ .: karą islaimetų. 
i Vai. Sūnus.!S- Į 

tai viešai pri-

vadu.
Šis partizanų vadas yra 

energingas, ir sugabus or
ganizatorius. Buvo laikas, 
kuomet jis faktiškai valdė 
didelį Solonikų miestą. Aiš
ku, kad Graikijos liaudžiai 
ir yra reikalingas tokis va
das, nes jos kovos yra sun
kios, kada fašistai - monar- 
.chistai gauna visokią pagal
bą nuo užsienio imperialis-

Balkanų Komisija 
ir Generolai /

Kada Jungtinių 
Balkanų Komisija nuvyko
ten parėdką padaryti, 
tirti padėtį 
pažinta, kad Jungtinių Vai- i 
stijų generolai, jų tarpe; 
gen. Fleet, vadovauja mo-

SU KARINIU LĖKTUVU 
ŽUVO 10

Tampa, Fla.—Nukrito ar- 
narchistų karui prieš parti- mijos lėktuvas; žuvo 10 as- 
zanus ir šimtai Amerikos menų ir sužeista 10.

V
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2 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —-Šeštad., Kovo 20, 1948
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Tarybines Pjeses
Lietuvos TSR Ministrų Taryba dar 

1947 metų pirmajame ketvirtyje pavedė 
Meno Reikalų Valdybai ir Lietuvos Ta
rybinių Rašytojų Sąjungai pravesti vi
sasąjunginio konkurso geriausioms šių 
laikų tarybinėms pjesėms parašyti res
publikinį turą. Konkursas turėjo tikslą, 
pakelti idėjinį - meninį teatrų repertua
ro lygį, sukurti ryškias, idėjiniu bei me
niniu atžvilgiu pilnavertes šių laikų ta
rybines pjeses, teisingai vaizduojančias 
tarybinės visuomenės gyvenimą neper
traukiamai žengiant pirmyn; sukurti r 
pjeses, kurios paveiks tolesnę tarybinių 
žmonių geriausių bruožų plėtotę, kurios 
auklės tarybinę liaudį, tarybinį jaunimą 
komunizmo dvasia.

Pagal respublikinio turo nuostatus, 
paskelbtus 1947 m. kovo mėnesį, kon
kursui skirti kūriniai turėjo “vaizduoti 
pažangiuosius mūsų visuomenės žmones, 
tarybinės liaudies šių dienų gyvenimą, 
tarybinių darbininkų, darbo valstiečių, 
inteligentų gyvenimą, Lietuvos partiza
nų kovą prieš vokiečius grobikus, šlovin
gą lietuviškosios Raudonosios Vėliavos 
ordinu apdovanotos divizijos kelią, Tary
bų Lietuvos atsikūrimą ir statybą, be
rnišką tarybinės liaudies darbą IV-ojo 
stalininio penkmečio planui įvykdyti, 
Lietuvos liaudies kovą prieš vokiškai lie
tuviškus nacionalistus, Lenino — Stali
no partijos vadovaujamąjį vaidmenį ta- 
i-ybinės visuomenės plėtotėje, pažangių
jų žmonijos jėgų kovą prieš fašizmą ir 
reakciją.”

Respublikinis konkurso turas tęsėsi 
iki 1947 m. birželio 15 dienos. Per tą lai
ką konkurso jury komisija gavo iš įvai
rių vietų 31 pjesę, kurių 26 buvo para
šytos lietuvių kalba, 4 — rusų ir 1 'ar- 
nYenų kalba. Visas šias 31 pjeses parašė 
24 autoriai, tame tarpe 11 vilniečių, 3 
kauniečiai, 3 panevėžiečiai ir po vieną 
autorių iš Šakių, Utenos, Kėdainių, Klai
pėdos, Taškento, Erevanės ir Rygos. Ke
turi konkurse dalyviai yra Lietuvos Ta
rybinių Rašytojų Sąjungos nariai.

Iš prisiųstųjų pjesių trys neatitiko 
konkurso sąlygų, nes vaizdavo tolimą 
praeitį, ir dėl to šios pjesės iš esmės ne
buvo svarstomos. Iš likusiųjų veikalų 
konkurso jury komisija atrinko .geriau
sias aktualia tematika parašytas pjeses, 
kurios ir buvo komisijos sprendime atžy
mėtos. Jury komisija nerado nei vienos 
pjesės, kuriai būtų buvę galima skirti 
pirmąją premiją. Dvi antrąsias premi
jas gavo Jonas Marcinkevičius už pjesę 
“Sugrįžimas” ir Augustinas Gricius už 
pjesę “Liepto galas.” Tris trečiąsias 
premijas gavo: Viktoras Miliūnas už 
pjesę “Sunkus kelias,” Jonas Podžiūnas 
už pjesę “Naują gyvenimą bekuriant” ir 
Vaclovas Bernotėnas už pjesę “Už per
galę.” Paskatinamuosius atlyginimus 
gavo Juozas Paukštelis už pjesę “Bro
lis,” Anatolijus Beriozovas už pjesę “Get- 
to” ir Vladas Suchockls-Audronaša už 
pjesę “AtČaiža.”

J. Marcinkevičiaus pjesė “Sugrįžimas” 
traktuoja aktualią mūsų pokariniam gy
venimui temą — senosios buržuazinės 
inteligentijos persiauklėjimą Tarybų 
Lietuvoje, jos įsijungimą į tarybinį dar
bą. Pjesės herojaus, buvusio gimnazijos 
direktoriaus Juliaus Girtauto asmenyje 
autorius demaskuoja dvejojančius, svy
ruojančius inteligentus, bijančius “su
kompromituoti” save aktyviu tarybiniu 
darbu. Pjesė parodo tokių dvejojančių 
asmenų tuštumą, nuplėšia kaukę nuo 
buržuazinių nacionalistų giriamos Vaka
rų buržuazinės kultūrps, skleidžiančios 
rasistines, žmonių neapykantos idėjas, 
kurios priveda prie beprotiškų žmonijos 
naikinimo planų, prie mirties, mistikos 
garbinimo.

Pjesė “Sugrįžimas” teisingai demas
kuoja lietuviškuosius buržuazinius na
cionalistus, kaip senosios buržuazinės 
santvarkos liekanas, kaip ištikimus hit
lerinių okupantų tarnus, kaip melagius 
ir žmogžudžius, nesustojančius prieš jo
kia piktadarybę, kad įvykdytų savo iš
davikiškus sumanymus. Aštrios klasių

Konkurso Rezultatai
kovos fone pjese parodo tarybinės ideo
logijos pergalę ir moralinį buržuazinių 
nacionalistų pralaimėjimą.

Vertingas pjesės “Sugrįžimas” priva
lumas yra tas, kad ji centre stato- naujo
jo tarybinio gyvenimo statybą, o kovą 
su liaudies priešais vaizduoja kaip epi
zodą, kaip laikiną, praeinantį reiškinį.

Pjesė teisingai parodo tarybinius dar
buotojus — partijos apskrities komiteto 
sekretorių Adomą, fabriko direktorių, 
buvusį lietuviškojo Tarybinės Armijos 
junginio karį — Leokadiją, kaip valin
gus ir sąžiningus veikėjus, nepasiduo
dančius liaudies priešų provokacijoms. 
Nors tarybiniai darbuotojai pjesėje nė
ra centriniai veikėjai, bet iš viso jos tu
rinio juste juntamas vadovaujamasis 
komunistų partijos vaidmuo tarybinėje 
visuomenėje, matomas partijos varomos 
politikos teisingumas, kas galų gale ir 
priverčia svyruojančius atsisakyti savo 
abejojimų, paskatina juos įsijungti į 
tarybinį darbą.

Pjesė teisingai pabrėžia tarybinių tau
tų draugystės idėją, parodydama, kaip 
lietuviai drauge su kitų tarybinių tau
tų žmonėmis bendromis jėgomis atlieka 
mūsų krašte atstatomuosius darbus. 
Lietuvių ir rusų tarybinių žmonių drau
gystė čia yra natūralus, savaime supran
tamas bendradarbiavimas bendrajam 
Tėvynės labui. J

Nepaisant šių teigiamų pjesės “Sugrį
žimas” privalumų, joje yra rimtų trū
kumų. Paskutinis pjesės veiksmas, su
glaustas iki 4 teksto puslapių, tuo tarpu, 
kai kiti veiksmai apima 28—33 psl.,, — 

' aiškiai neišbaigtas. Pjesėje permaža 
veiksmingumo. Kai kurie pjesės perso
nažai autoriaus neišryškinti. Dėl to ypač 
nukenčia komjaunuolė Ramutė. Iš pje
sės skaitytojui neaiškūs nei amerikiečio 
lietuvio Lauryno Girtauto, gyvenančio 
Lietuvoje apie 5 metus, nei niekur ne
dirbančio gimnazijos direktoriaus Ju
liaus Girtauto pragyvenimo šaltiniai. Iš
taisius trūkumus, pjesė be abejo, pra
turtins mūsų teatrų originalųjį reper
tuarą.

A. Griciaus pjesė “Liepto galas” vaiz
duoja buržuazinės Lietuvos viršūnių, 
tipingų lietuviškosios buržuazijos atsto
vų “biznierių” gyvenimą. Autorius taik
liai nurodo tuos godžius ryklius, kurie 
buržuazinėje Lietuvoje buvo apsėdę mū
sų liaudį, čiulpė jos kraują, krovė sau 
turtus.

Pjesė vaizduoja, kaip išsigimstanti 
buržuazija eina prie liepto galo. Bet gre
ta to autorius supranta; kad pati savai
me ji to liepto galo neprieis. Prie to liep
to galo ją turi pristumti buržuazijos 
duobkasis — kovojantis proletariatas, 
darbo liaudis, vadovaujama 'kpmunistų 
partijos. Kovojančios prieš buržuazinę 
santvarką darbo liaudies atstovas pjesė
je yra studentas Ignas Aušrius, nelega
lios Lietuvos komunistų partijos narys. 
Deja, tiek Aušrius, tiek kiti darbo žmo
nių atstovai pjesėje išėjo blyškūs, ne
reikšmingi.

Nepavyko pjesės autoriui išryškinti 
ir dar vieno personažo — mokytojo Gied
riaus. Jis pavaizduotas tarsi buržuazi
nės visuomenės priekaištaujanti sąžinė, 
o iš tikrųjų tai turėtų būti buržuazinio 
liberalo tipas, kuris savo tuščiomis kal
bomis ir visišku neveiklumu faktiškai 
dangsto buržuazinės visuomenės nepa
gydomas žaizdas, nori taisyti tai, kas 
nepataisoma.

Psichologiškai nepateisintas išėjo ir 
padykusios departmento direktoriaus 
dukters Ketti atsivertimas. Tuo būdu 
pjesė tik pagrindiniai pertvarkyta gales 
išvysti mūsų teatrų sceną.

Silpnesnės literatūriniu bei temos iš
sprendimo atžvilgiu, yra trečiąsias pre
mijas gavusios V. Miliūno, J. Podžįūno 
ir V. Bernotėno pjesės.

V. Miliūnas savo pjesėje “Sunkus ke
lias” vaizduoja Tarybų Lietuvos inteli
gento šeimos dramą, susidūrus senajai 
buržuazinei* nacionalistinei ideologijai 
su naująja tarybine ideologija. Inžinie-

LMS NEWS & VIEWS Dvinietine Sukaktis
Wallace Glamorizes His Campaign
Variety, the show peoples newspaper 

comes out with a new slant on the’ Presi
dential election ’ Campaign'. They an
nounce that Theodora Peck, radio and 
stage director and ac,tress, has been en
gaged by the Wallace Campaign Com
mittee to add glamour and showmanship 
to the candidate’s rallies. Her first job 
will be to make the best use of stage 
lights and microphone so that the over
all picture will be attractive to the eye 
and soothing Co the ear.

At the. Wallace rally in Minneapolis, 
Miss Pecks’ showmanship was employed 
to the “utmost degree,” not only in the 
presentation but also in the hall deco
rations and the tactics used to obtain 
collection contributions to the campaign. 
In addition to the trick lights there were 
off-stage announcements and comments 
over the loudspeaker and snappy en
trances to make for dramatic effects. 
It is believed to be the first time that 
political rallies have been stage-managed 
with an eye to showmanship in this man
ner.

-0
Let us take a tip, fellow readers, from 

this man Wallace who is ahead of the 
old regime in many ways. The last 
change our Lithuanian stage has made 
was some 20 years ago when we changed 
the roll-up curtain, with all the advert
isements of local business-men printed 
on it, for the black velvet. The electrical 
equipment is still the same, and if elec
tric light bulbs didn’t have the habit of 
burning out during a production, the 
same white bulbs would probably still be 
there.

0
Walter Cassel, popular baritone and 

now member of the new N. Y. Opera 
Co., when on a concert tour, carries with 
him 5 spot lights and various socket con
nections. The 5 spots are placed at re
gulai; intervals above the stage all fo
cused on the exact spot where Cassel has 
decided to stand. This concentrated light 

. on his face during the concert helps give 
the. effect that his voice is being projected 
directly to each member of the audience 
individually. Early in his career Cassel 
has made it a point to sell his personality 
and voice with a psychological approach 
to audience’s enjoyment.

0
Here and There

Gertrude Ulinskas young Conn, sop
rano who has charmed the public at the 
LMS Festival both in Chicago and N. 
Y. is busy in her home state filling lo
cal engagements. She has been guest 
star at several large benefits and ban
quets including those of the American 
Legion, and the Chase Foremen’s Ass’n., 
as well as rehearsing for a minstrel...

- Dolores Petronytė of Maspeth, N.. Y. 
is likewise appearing more frequently 
on the local stage ... Albert Vasiliaus
kas, favorite tenor of N. Y., has joined 
the Sietyno Chorus Men’s Octette . .. 
Lillian Gugas of the Detroit Girls Sex- 

• tette has been awarded the fine role of 
Serpolytė in the Detroit Aido Chorus 
operette “The Chimes of Normandy”... 
Constance Menkei after her Brooklyn 

’Concert leaves for Pittsburgh and points 
west. I do hope organizations sponsoring 
her concerts will give her the same pub
licity that Worcester, Mass. did. Con
stance picture and a fine write-up ap
peared in all the local papers in Wor
cester.

' 0
All LMS 3rd District members elect 

your delegates for the conference to be 
held Sunday, April 4, at 10:30 at Lais
vės Hall.

Mildred Stejnsler.

rius Povilas Noreika, jo duktė Viktorija, 
— mylintieji savo kraštą žmonės, žavisi 
vykstančia Lietuvoje socialistine statyba, 
mato, kokios plačios perspektyvos atsive
ria mūsų tautai, žengiant jai socialisti
niu keliu. Inžinierius Noreika pats akty
viai dalyvauja krašto atstatymo dar
buose.

Tai labai nepatinka inžinieriaus žmo
nai, kilusiai iš buožinės, anti-tarybinės 
šeimos. Nuolat veikiama savo priešiškai 
nusiteikusių giminių, Melanija Noreikie- 
nė visą laiką dairosi į praeitį, tiki prie- į 
šų skleidžiamais gandais, kad “laikai 
pasikeisią,” ir tada jos vyras turėsiąs 
nukentėti už savo “raudonumą.”

(Tąsa ant 4 puslapio)

Kovo 16 d. sueina du metai, kai mos ne
tekome uolaus menininko, chorvedžio. Vie
nok Vincas Visockis, rodos, kaip ir gyvena 
su mumis. Tiems, kurie su Vincu veikė, kal
bėjo, ta atmintis pasiliks visam gyvenimui. 
Ypatingai staigi, nelaiku atėjus mirtis, nu
skynusi dar jauną veikėją, visuomenininką, 
padaro didelę žalą darbams, kuriuos velio
nis dirbo.

šiuo rašinėliu mes norime prisiminti apie 
velioni Vincą ne tiek kaipo menininką, mu
zikos mylėtoją, bet kaipo pažangu, sąmonin
gą žmogų. Rašančiam šiuos žodžius teko ne
kartą vakarus praleisti su velioniu Bed įskų
sti o jant.

Vincas buvo vienas iš tų menininkų, ku
riam ir politika rūpėjo. Bet dėka jo nepa
prastam būdui, ne visi jo draugai ji galėjo 
suprasti. Tik po ilgų, šaltų, rimtų diskusijų 
Vincas pasirodydavo, kas jis yra. Tikrai jis 
buvo naujos demokratijos žmogus — jis rė
mė Tarybų Lietuvą ir Sovietų Sąjungą.

Velionis Vincas Visockis
Bet ve, kokį lavinimosi metodą Vincas 

naudodavo. Jis sakydavo, “aš ne politikierius, 
mano veikimas yra menas.” Ir tuojau jis, su
sitikęs su žinomais veikėjais, palaikančiais 
pažangiosios srovės pusę, statydavo įvairius 
klausimus. Jam atsakydavai, jis ginčydavo, 
argumentuodavo, ir gana sugabiai. Iš to kaip 
kas padarydavo sau išvadą, kad Vincas yra 
priešingo nusistatymo.

Taip su juo diskusuojant, tekdavo kalbėtis 
įvairiais klausimais. Tekdavo praleisti vaka
rai bediskusuojant su velioniu Vincu pažan
giojo judėjimo politiniais ir kultūriniais klau
simais. Diskusijose jis užsilaikydavo rimtai, 
šaltai.

Bet baigus diskusijas, jis prisipažindavo, 
sutikdavo, jog jo argumentai, jo kalba buvu
si tik lavinimosi tikslui, kad aiškiau, stipriau 
suprasti, išsiaiškinti klausimus.

Kitaip Vincas diskusuodavo susitikęs su 
priešingos srovės oponentais, čia jis aiškiai 
diskusuodavo ir gindavo pažangaus judėjimo 
poziciją.

Kita gera ypatybė velionio gjwenime buvo, 
būtent, kad jis buvo masinis žmogus. Kaip 
meno, taip politikos veikloje, velionis Vincas 
niekad nebuvo siauro nusistatymo. Jis buvo 
svetingas žmogus, jis tiko prie savo amžiaus 
žmonių ir jį mylėjo jaunimas. ,

Ne tik geras chorvedis, bet ir geras meno 
grupių organizatorius jis buvo. Vienas jo už
sispyrimas buvo, kurį reikia kitiems sekti. Tai, 
kad jo mokinamas choras, ar orkestrą turi 
būt įvairesnė ir didesnė, negu kitos grupės, 
čia Vincas organizavo ir mokino. Dažniausia 
iš to jis sau ne pelną, bet nuostolius darė. 
Bet visuomet jis mokėjo savo chorą, ar or
kestrą iškelti aukščiau kitų meno grupių.

Mažai mes turime menininkų, chorvedžių, 
kurie moka, mokyti ir organizuoti. Vincui rū
pėjo ne vien geras mokinimas, įvairumas dai
navime, bet ir kiekybė, grupės skaičius. Pa
menu, kai Brooklyne, dar prieš karą, įvyko 
festivalis. Vincas jame dalyvavo su Laisvės 
Choru iš Hartfordo. Tai buyo žygis iš pro
vincijos į didmiestį. Ir Vincas pasiryžo stoti 
į kompeticiją prieš didmiesčių chorus. Prie 
choro jis pritaikė stygų orkestrą, padarė 
įvairesnį chorą.

Ir velionio Vinco vedamas Laisvės Choras 
laimėjo. Jis nusinešė Brooklyno publiką su 
savim, i Tai buvo-» Vincui didžiausias džiaugs
mas. Tai tikro menininko didžiausias džiaugs
mas, kada jo vedama grupė pasirodo geriau
sia.

Po programai, su šypsą ir pasitenkinimu, 
velionis rašančiam šiuos žodžius išsireiškė: 
“Na, tai ką jūs, miesčionys, farmeriai atva
žiavo ir numušė jūsų karūną.”

Imant domėn tai, kad velionis Vincas ne
turėjo progos lankyti muzikos konservatoriją 
jaunatvėje. Pirmas mokslinis muzikos paži
nimas Vincui teko įsigyti čia Amerikoje, Mi
ko Petrausko mokykloje. Jis tai pasiekė pats 
savo sugabumais, savu talentu. Tokių chorve
džių, tokių talentų, kaip buvo velionis Vin
cas, mums reikia daugiau. Kaimynas.

Kovo 1<5 d. sustreikavo 
United Mine Workers unijos 
darbininkai. , Reikalauja, kad 
kompanija pildytų unijos rei
kalavimus ir susitarimus, kas 
dėl pensijos įvedimo mainie- 
riams. Matysime, kaip il
gai tas streikas tęsis.

Vasario 26 d. mirė Gen. 
Klutnik, 34 metų. Paliko nu
liūdime vyrą Joną ir vieną sū
nų.

Kovo 7 d. mirė Kazimieras 
J u o z a p a vi č i u s , 68 me- 
t ų amžiaus. Paliko n u - 
liūdime žmoną, sūnų Petrą, 
tris dukras ir tris anūkus. Ka
zimieras palaidotas laisvai. 
Vincas Černiauskas pakalbėjo 
apie velionio gyvenimą ir jo 
nuveiktus darbus.

Kazimieras seniau buvo an
gliakasys, vėliau užsiėmė par- 
1 davinėjimu įvairių mosčjų ir 
trejų devynerių. Bet iš to 
biznio negalėjo užtektinai pel
nyti, kad pragyventi, tai nuė
jo dirbti į fabriką. VėliAu jo 

i sveikata apsilpo ir negalėjo 
j dirbti. Sakau, ilsėkis, Kazi- 
I mierai, buvęs laisvų minčių ' 
drauge! šeimai reiškiu už
uojautą.

Vėl gavau laišką iš Lietu
vos nuo sesers dukters, o kitą 
nuo brolienės. Abu laiškai 
rašyti tą pat dieną ir mažai 
vienas nuo kito skiriasi. Laiš
kai parašyti 30 d. sausio, 1948 

■ metais. Rašo, kad mano laiš- 
I kus gauna gerai ir stebisi, ko- 
I dėl jų pirmiau rašytų laiškų 
aš negavau. Dėkavoja, kad 
jų nepamirštame. Prašo daž
niau rašyti ir parašyti apie 
Ameriką.

Rašo, kad galvijų tiek pat 
turi, kaip pirmiau pranešė.

i Sesers dukra rašo, kad jos ma
ma nesveiku o j a, jau turi 64 
metus. Dėdienė, kuri yra 70 
metu, taipgi nesveik u o ja.

Rašo, kad jos vyras dirba , 
durpinyčioje ir medžius ker
ta dėl tiltgalių. Durpinyčia 
yra netoli buvusio Kušeliaus- 
ko dvaro, tai netoli eiti. Ra
šo, kad dalį pieno turi duoti 
valdžiai, bet lieka ir sau.

A. Čekanauskas.

Washington. — Valdžia 
ragino senąsias rekrutavi; 
mo įstaigas visuose mies
tuose gatavai pasiruoši 
draftui.

ADAM SKRYBELN1N- 
KAI LINKI JUM 
LINKSMU VELYKŲ!

r now 
buysyo“"

VILNŲ VELTINE
SU PUIKIU PAMUŠALU

; Taip! ADAM, Didžiausias Pasaulyje 
Vyriškų Skrybėlių Pardavinėtojas, su
teikia jums didžiausią vertę (>er eilę 
metų . . . Puikios skrybėlės, ran
komis meistriškai pagamintos iŠ im- 

, portuotų kailiukinių vilnų, daugelio 
! įvairių nepaprastai šaunių madų ir 

Pavasarinių spalvų. Taiinti pasirin
kimas gatavai sutaisytų skrybėlių.

Ei’os neprilygstamos vertybės 
$6 ir $7.50.

“Sunkiai pritaikomiem” ADAM turi 
visų mierų skrybėles nuo 6 3/8 iki 8.

ADAM HATS 
WOKLDS LARGEST RETAILER OF MEN'S KATS 

Stores From Cootl io torui
PASlžlCRfiKITF. TELEFONŲ 
DIRECTORY VIRS 100 KRAUTUVIŲ 
IR AGENTŪRŲ DIDŽIOJO 
NEW YORKO SR1TYJ

3 pus!.—Laisve (Liberty,
Lith. Daily) 

šeštad., Kovo 20, 1948



PASKUTINIS CARAS
-10-4.47— * (Istorine Apysaka) ★ —i

Parašė Justas Paleckis

(Tąsa)
— Kokio tamsta atsakymo pagėidau- 

tumei? — paklausė caras, Gučkovui bai
gus savo pasakojimą.

— Jūsų didenybės pasitraukimo nuo 
sosto įpėdinio caraičio Aleksiejaus ^nau
dai, — atsakė Gučkovas.

Visi sužiuro. Tai, matyt, atstovai iš 
Petrapilio dar nežino, kad caras jau Nu
sprendė sosto išsižadėti. Todėl generolas 
Ruzskis atsistojo ir tarė:

— Aleksandrai Ivanovič, tai jau pa
daryta.

Caras akinlirką pagalvojo, o paskui 
kreipėsi į Gučkovą ir Šulginą:

— Ponai, ar jūs esat įsitikinę, kad 
sosto išsižadėdamas aš nuraminsiu kraš
tą?
• Taip, jūsų didenybe, padėtis tokia, 
kad bet kuris delsimas gresia visiška su
irute. Išsižadėjimas suteiks įvykusiem 
faktam legalumo ir viskas vėl galės grįž
ti į normales vėžes. Aš esu tuo visiškai 
įsitikinęs, nes kito kelio nėra, — tvirtai 
atsakė Gučkovas. _ .

Šulginas jautėsi nesmagiai ir buvo 
ypač susijaudinęs. Jis atvyko kaip įsiti
kinęs monarchistas, bijodamas, kad pas 
carą nenuvyktų koks įžūlūs socialistas. 
Šulginas žiūrėjo į caro pasitraukimą 
kaip monarchijos gelbėjimą. Todėl nie
kas kitas, o monarchistas. turi priimti 
caro pasitraukimo aktą ir rūpintis toli

mesniu sosto saugojimu. Bet tai buvo 
surikus uždavinys dalyvauti caro pasi
traukimo momente. Todėl jis buvo tylus 
ir tik keliais žodžiais patvirtino, kad ca
ro pasitraukimas neišvengiamas.

Visa tai išklausęs, caras prabilo:
—Iki trečios valandos šiandien aš bu

vau nusistatęs išsižadėti sosto ir jį už
leisti savo sūnui Aleksiejui Nikola jevi- 
čiui. Tačiau dabar esu visa apsvarstęs ir 
padaręs išvadą, kad aš negaliu su juo 
skirtis. Aš perleidžiu sostą savo broliui 
Mykolui Aleksandrovičiui. Noriu pasi
likti sūnų su savim, ir tamstos suprasit 
tuos jausmus, kuriais ’•vaduodamiesi tai 
darau.

Tai buvo naujiena ne tiktai Gučkovui 
su šulginū, bet ir Ruzskiui ir Danilovui, 
nes jie visi žinojo tiktai apie tai, kad*sos- 
tas teks caro sūn. Aleksiejui. Bet niekas 
neprieštaravo. Caras liepė generolui Na- 
riškinui perrašyti jau parašytąjį sosto 
išsižadėjimb manifestą su pataisa, kad 
jis > perleidžiamas didžiajam kunigaikš
čiui Mykolui Aleksandrovičiui.

Laukdamas kol manifestą perrašys, 
caras išėjo į savo skyrių. Eidamas pro 
Vojeikovą, jis tyliai pasakė:

— O Gučkovas laikosi visai padoriai; 
aš visai kito ko laukiau iš jo. . . Bet ar 
jūs pastebėjot, kaip elgiasi Ruzskis?

(Bus daugiau)

Tarybines Pjeses Konkurso Rezultatai
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

Naudodamiesi Noreikienės palanku
mu, Noreikų namuose randa prieglaudą 
besislapstantieji nuo tarybų valdžios 
buržuaziniai nacionalistai. Iš vykstančių 
šiuose namuose buržuazinių nacionalis
tų pasitarimų bei elgesio išryškėja jų 
moralinis pakrikimas, dvasinis tuštu
mas, avantiūrizmas. Pjesė baigiasi inži
nieriaus Noreikos ir dukters aiškiu pa
sukimu į tarybinį kelią. Noreikienę 
traukusieji į antitarybinį kelią liaudies 
priešai žūsta, o pati pakrikusių nervų 
Noreikienė, nepakėlusi ją ištikusių su
krėtimų, išeina iš proto.

Didelis pjesės “Sunkus kelias” priva
lumas — jos aktualumas. Pjesė paliečia 
skaudžius, daugelį mūsų krašto inteli
gentų ir šiaip darbo žmonių jaudinančius 
klausimus.

Pjesėje veiksmas visą laiką vyksta 
gyvai, situacijos išplaukia viena iš kitos. 
Ji parašyta gražia gyva kalba, paįvai
rinta humoru.

Tačiau pjesės autoriui nepavyko įti
kinamai parodyti dviejų ideologijų ko
vos. Tarybiniai žmonės pavaizduoti šab
loniškai, o buržuaziniai nacionalistai 
parodyti ir pergausiai, ir persilpnai.

J. Podžiūno pjesė “Naują gyvenimą 
bekuriant” vaizduoja pokarinės Tarybų 
Lietuvos kaimo gyvenimą, darbo vals
tiečių įsitraukimą į aktyvų visuomeninį 
darbą, į kovą dėl savo gražesnio ryto
jaus. Autorius paėmė aktualią darbo 
valstiečiams temą — kooperatinės žemės 
ūkio artelės įkūrimą.

Kooperatinio žemės ūkio apdirbimo 
artelei įsteigti iniciatyvos imasi grįžęs į 
kaimą buvęs partizanas Juozas Kregždė. 
Jo sumanymą paremia mažažemiai vals
tiečiai. Artelės įkūrimą stengiasi su
trukdyti buožė Riauba, jo sūnus, buvęs 
vokiečių okupantų samdinys Povilas 
Riauba. Buožės remia buržuazinius na
cionalistus ir jų ginkluotas gaujas^ — 
banditus, terorizuojančius gyventojus. 
Jie mėgina nužudyti tarybinį aktyvistą 
Juozą Kregždę, manydami tuo sutruk
dys! ą naujo gyvenimo kūrimą. Veltui! 
Priešai demaskuojami ir likviduojami, o 
atvykęs traktorius pradeda purenti tik 
ką liaudies priešo dvare įkurtos žemės 
ūkio artelės laukus.

. J. Podžiūnas palietė aktualią temą ir 
iš esmės teisingai išsprendė klausimą, 
parodydamas, kaip klasių kovos sąlygo
mis vyksta žemės ūkio artelės kūrimas 
kaime, kas yra tokios artelės šalininkai, 
kas jos priešininkai. Tačiau teisingą 
schemą autorius nesugebėjo kaip rei
kiant įvilkti į draminius drabužius.

Žemės ūkio artelių kūrimo darbas tik
rovėje, žinoma, yra ir bus daug sudėtin
gesnis, negu tai pavaizduota pjesėje. Tas 
darbas reikalauja įtempto parengiamojo

visuomeninio politinio darbo valstiečių 
tarpe. Podžiūnas, žinoma, neteisus, ka
da jo pjesės herojus Juozas Kregždė įku
ria artelę po vieno kito pašnekesio vals
tiečių susirinkime.

Maža to. Artelių kūrimas negali vyk
ti savieigos keliu. Šiame darbe didžiulį 
vaidmenį vaidina ir turės vaidinti parti
nės organizacijos. O vadovaujamojo par
tijos vaidmens'pjesėje “Naują gyvenimą 
bekuriant” kaip tik ir nesimato. Tai rim
tas šios pjesės trūkumas, kuris turi būti 
pašalintas prieš išleidžiant veikalą į sce
ną.

V. Bernotėnas pjesėje “Už pergalę” 
vaizduoja mūsų partizanų kovas hitle
rininkų okupuotoje Tarybų Lietuvoje. 
Pjesė ugdo tautų draugystės idėją, mei
lę gimtajam kraštui ir visai mūsų Tė
vynei, demaskuoja okupantų talkininkus 
buržuazinius nacionalistus. Ji parodo 
tarybinių žmonių solidarumą ir didvy
riškumą, žmonių, sugebančių drąsiai pa
sitikti mirtį, bet nepalūžtančių priešo 
akivaizdoje. Vis tai teigiami pjesės 
bruožai.

Bet meniškai pjesė* “Už pergalę” silp
nai apdorota. Iš eilės jos scenų dvelkia 
primityviškumas, o dažnai ir naivumas. 
Joje nėra ryškių charakterių, stipraus 
dramatiškumo.

Kaip matome, visos premijuotosios 
pjesės parašytos aktualia tematika, vaiz
duoja tarybinio gyvenimo augimą, tary
binio žmogaus formavimąsi ir kovą su 
buržuazinės ideologijos liekanomis. Ta
čiau drauge su tuo visi premijuoti vei
kalai turi būti rimtai pataisyti, ypač 
idėjiniu atžvilgiu. >

Likusias tris pjeses — A. Beriozovo 
“Getto,” J. Paukštelio “Brolis” ir V. Su- 
chockio “Atčaiža” — jury komisija nu
tarė atžymėti paskatinamosiomis premi
jomis, hes jų autoriai parodė neabejoti
nų gabumų rašyti draminio žanro kūri
nius.

Respublikinis pjesės konkurso' turas 
žymiai pagyvino mūsų dramaturgų dar
bą ir davė mūsų literatūrai keletą ver
tingų aktualių, tarybinių pjesių, kurios 
po atitinkamų pataisymų ir konsultaci
jų su režisieriais galės išvysti, mūsų te
atrų sceną. '

Vis dėl. to mūsų krašto darbo žmonės 
negali būti patenkinti praėjusio konkur
so rezultatais. Jau pats faktas, kad be
veik nė vienas iš premijuotų kūrinių, 
negalėjo būti tuojau pat pastatytas sce
noje, kalba apie nepatenkinamą idėjinį 
ir meninį konkurso lygį.

Šie pirmieji kuklūs mūsų dramaturgų 
žygiai turi paskatinti visus mūsų rašy
tojus, įvairaus žanro žodžio meistrus 
drąsiau imtis aktualių temų iš šių dienų 
gyvenimo ir parašyti kūrinius, vertus 
mūsų didvyriškos tarybinės liaudies.

Iš Atsiminimų Apie Petrų Cvirkų
(Tąsa)

Kambarį mes gavome ku
klaus banko tarnautojo šei
moje. Kambarys mums la
bai pątiko, ne mažiau pati
ko ir šeimininkai — tylūs, 
meilūs žmonės. Oras buvo 
labai gražus, ir aš pradė
jau abejoti, kas išeis iš ma
no pasiryžimo parašyti 
Zarasuose pagrindinę savo 
romano “Draugystės” dalį. 
Tačiau atkakliai kibau j 
darbą, pradžioje tik karš
čiausiu dienos metu išeida
mas į ežerą.

— Man vasarą darbas 
nesiseka, — kalbėjo Pet
ras. — Vasarą aš mėgstu 
drybsoti ant ežero kranto, 
irstytis valtimi, meškerioti. 
Geriausia dirbti rudenį, kai 
lyja, arba žiemą, kada esi 
sotus ir kambary ne per 
daug šalta.

Naudodamies seimininko 
valtimi, mes daug laiko 
praleisdavome ežeruose. Tai 
buvo reto malonumo 
dienos. Abu buvome jauni, 
sveiki, laimingi, galvoj virė 
nauji sumanymai, projek
tai parašyti naujas knygas, 
pamatyti nežinomus kraš
tus. Petras visada buvo ne
paprastai aistringas meš
keriotojas ir ypačiai sek
madieniais, kada mūsų šei- 
mininkas būdavo laisvas, 
keldavos dar prieš saulės 
tekėjimą, plaukdavo su juo 
valtim i tolimiausias ežero 
užkumpęs, kur mažai vaikš
čiojo žmonės, ir meškerio
davo ligi priešpiečių. Aš 
stengdavaus palaikyti žve
jams kompaniją, bet, deja, 
greitai pasirodė, kad šiam 
sportui neturiu jokių gabu-
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į Egzaminuojant AftisJ 
! Rašome Receptas i 
i Darome ir Pritaikome Akinius j 
i i

j Drs. Stenger & Stenger j 
I Optometrists į
j 394-398 Broadway !
I Brooklyn, N. Y.
1 Tel. ST. 2-8342
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Joseph Carszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker
i

231 Bedford Avenue
\ Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

ANTANAS VENCLOVA.
i

mu. Tai sukėlė Petrui sma
gią nuotaiką, ir jis iš ma
nęs ta proga draugiškai 
šaipėsi, vadindamas mane 
gabiu žuvų valgytoju, bet 
ne meškeriotoju.

Zarasuose mes sutikda
vome A. Š., vieną seną bi
čiulį iš Kauno laikų, jau 
kelinti metai mokytojau
jantį Zarasų gimnazijoje. 
Iš pradžių jis labai nudžiu
go, kad mes atvažiavome. 
Tačiau veikiai pastebėjome, 
kad, mus pamatęs, jis len
kiasi iš kelio ir stengiasi 
kuo greičiau išnykti Zara
sų skersgatviuose. Tokio jo 
elgesio nustebinti, kartą 
pašaukėnte jį artyn ir pa
klausėme :

— Kas tau? Ko tu mūs 
bijai?

Apsižvalgęs aplink, ar 
kas nemato, mokytojas pa
sivedė mus į šalį ir su- di
deliu susirūpinimu veide 
tarė:

— Dovanokit, vyrai. .. 
man labai nemalonu... ką 
gi, draugai esame, seni pa
žįstami ... bet aš negaliu 
su jumis susitikinėti...

— Kas atsitiko? Ką, tau 
galvoj negerai?

i — Galvoj tai man gerai, 
— atsakė nemitęs mokyto
jas. — Tik man pranešė, 
kad jus čia seka žvalgyba... 
žinios iš paties viršininko... 
sako, jie čia atvažiavo su 

I svarbiais uždaviniais — ko
munistiškos propagandos 
varyti.. . Mane įspėjo .. . 
Dovanokit, vyrai. Neseniai 
vedžiau, žmona vaiko lau
kia ...

; Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves

tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

JONAS STOKES - 
512 Marion St., Brooklyn

" Knmpaa Broadway ir Stone Ave., prie" 
■1 Chauncey St., Broadway Line. '

Tel. GLenniore 5-6191 '

Mes, žinoma, gerai su
pratome vargšo užguito 
provincijos mokytojo padėtį 
ir baimę, ir nuo to laiko, 
kai jį pamatydavome, jis 
tik iš tolo linkterėdavo 
mums galva, taip, kad nie
kas net nepastebėtų, jog jis 
mus pažįsta, ir sprukdavo 
savo keliais.

Pamažu pastebėjome, kad 
ir kiti zarasiškiai pradėjo į 
mus žiūrėti kažkdip įtarti
nai ir su baime. ,

Nepaisydamas vasaros 
karščių, aš stengiausi savo 
atostogas naudingai pra
leisti ir gana smarkiu tem
pu variau savo romaną to
lyn. Petras stebėjosi, kaip 
greitai- aš prirašau pusla
pį, bet perskaitęs sakyda
vo:

— Žinai, aš iš šito pusla-

pio palikčiau keturias, na, 
penkias eilutes. Tu iš kar
to nori viską pasakyti, o tai
negerai. Reikia kalbėti tau
piai, palikti ir skaitytojui 
kai ką pagalvoti ... Žiūrėk, 
o jeigu savo Skirgailai tu 
pridėtum dar kokį charak
teringą bruoželį išvaizdoje, 
kalboj — koks jis galėtų iš 
karto pasidaryti gyvas!... 
Romanas — sunkus reika
las. Mano paties ligšioliniai 
mėginimai dar labai blan
kūs. Sunku daugybę asme
nų vedžioti tik tau žino
mais fantazijos keliais, įsi
gyventi į kiekvieno psichi
ką, įlįsti kiekvienam į dū
šią. Bet mane ima pavydas, 
kaip tu sugebi tiek valandų 
išsėdėti prie stalo ir rašyti 
taip greitai.

(Bus daugiau)

Pittsburgh. — Del mai- 
nierių streiko jau mažinami 
tūli plieno darbai.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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Paul Gustas Funeral Home, į

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
■ n

1 Telefonuokite dieną ar naktį * H
I ' EVergreen 7-4774
Į

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

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

i Asmeniški aptarnavimai suteikiama'šeimom-'sulyg parei 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

i — —       .      ,4.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

į Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
i 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
[ (kamp. 68th St.)
■ 11

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų
! ir tt., telefonuokite ■ ,

, ' SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui i

' Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y

—  —- —— ——---- —————     t

KEPAME TIKRA 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, neveikęs išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyn© it* apylinkės, 
Į krautuves ir Į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

o ■ .

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

4

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

. tenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

4 pusi._ Laisvė (Liberty, Lith. Daily)--/Šeštad., Kove 20, 1948
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WHOLESALE AND DETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE b hereby .given that License No. NOTICE b hereby given that License No. 
RL 774<į haii .been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7525
Brooklyn, County af Kings, to be consumed 
on the premises.

YATES

5th Avenue, Borough of

NOTICE Is hereby given that License No. 
RW 190 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6326 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADOUPH KOLB

NOTICE is 
L 5332 has 
to sell wine 
107 of the 
at 
County of Kings, to be consumed off 
premises. •

JACK A MAK C. SPIEGEL 
D-B-A Spiegel’s Liquor

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

72 Throop, Ave., Borough of Brooklyn, 
the

Store

& FRANK, INC. 
D-B-A The Keg

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

License No. 
undersigned 
retail under

the premises.
ISRAEL * AARON KAPLAN 

D-B-A Kappy’a Tavern

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

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

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

License 
undersigned

MAX SOMMER

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

& liquor 
Alcoholic

NOTICE is 
L 1311 has 
to sell wine 
107 of t he
at 1518 Avenue M, 
County of Kings, to 
premises.

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

IRA MEYEI

NOTICE is 
L 5761 has 
to sell 
107 of 
at 165 
County
premises.

JAMES

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

the Alcoholic 
Linden Blvd., 
of Kings. to

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

P. HYNES 
Linder.

& JOHN
Liquors

F. FAHY

License No. 
undersigned

hereby given that 
been issued to the

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

& liquor 
Alcoholic

is 
has 

wine 
the
Rogers Ave., 
of Kings, to the

NOTICE 
L 94! 
to sell 
107 <»f 
st 150 
County
premises.

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

No.
5623 has been issued to the undersigned 

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

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

NOTICE ix herebv given that License 
I 
to sell 
107 of 
at 230 
County
premises.

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

NOTICE ix 
L 5778 hax 
to xell wine 
107 of the 
at 6722 
County of 
premises.

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

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 

& liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

— 14th Ave., Borough of Brooklyn. 
Kmgs, to be consumed off the

Shop

No.

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

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

No.License 
undersigned 

retail under

the premises.
MORRIS & SAMUEL LEVINE 

D-B-A Fulreid Bar & Grill

hereby given that 
been 
wine

License No. 
undersigned 
retail under

issued to the 
and liquor at
Alcoholic Beverage Control
Fulton St., 6-10 DeKalb

NOTICE is 
RL 890 has 
to sell beer, 
Section 107 of tho
I,aw at o,>3-555 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DeKALB-FULTON FOODS, INC.

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

HANNAH TAUBEN 
D-B-A Commish’s Inn

undersigned 
retail under

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 1211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I«aw at 1425 Rockaway P’kway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RICHARD EVARTS & 
MARGARET CONNELLY 

Franks Inn

NOTICE is 
P.L 930 has 
to sell beer.

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

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Borough of 

be consumed
Law at 3608 Clarendon Rd., 
Brooklym, County of Kings, to 
on the premises.

CHAS. J. MEYER 
Clarebrook Tavern

License No. 
undersigned

DW f<8 hąa been issued to the undersigned 
to manufacture wine under Section 107 of 
the Alcoholic Bcverftgc Control Law at 
182 15th Street, Borough- of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH DELLA MONICA 
D-B-A Dclmonico’s

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mp pusi.)

HARTFORD, CONN HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is 
WW 8 
to sell 
of the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at wholesale under Section 107

has
wine ___
Alcoholic Beverage Control Law at 
15th Street, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed offCounty 
premises.

JOSEPH DELLA MONICA
D-B-A Dclmonico’s

the

NOTICE is hereby given that 
CTR 362 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 2230 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SHAFSOM CATERERS 
The Biltmore

No.License 
undersigned 

retail under

NOTICE is hereby given that .License No. 
RW 181 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 128 North 10th 
County of Kings, 
premises.

St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed on ttle

ANDERSON
<1 ba

JOHN
Anderson’s Bar & Restaurant

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

No.License 
undersigned 
retail undei

NOTICE 
CL 27 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 535 & 539 I«eonard St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *
GEORGE WASHINGTON POST NO.' 3, 
Polish Legion of American Veterans, Inc.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 7141 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 55 Kent 
Brooklyn, County of 
dn the premises.

JOSEPH

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

TRUPCHAK

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

FRED W. STORTZ

ar pridėti — jiems tiktai vie
nas juokas.

štai kovo 15 dienos Naujie
nose skaitau tūlos niekam ne
žinomos ir negirdėtos mote
riškės pasakojimus apie šaltą
ją sovietinę Kareliją. Ten 
esanti labai šalta stovykla ir 
toje stovykloje esą 
dar ne bet kokių, 
šiauliečių!

Bet kiek jų ten
kur mane sumaišo menševikiš- 
ki nuliai. Tos gerosios me
lagės pranešimo antgalvyje 
sakoma, kad “30 šiauliečių 
buvo nugabenti suomių Kare- 
lijon.” Bet žemiau jau kas 
nors prikergė net tris jnonše- 
vikiškus nulius ir iš trijų de- 

net

lietuvių,— 
bet tikrų

yra ? Ot

Pitkak, J. Totorėlis, J. Vasil, 
O. šilkienė.

Po 50 cėntų aukavo: II. 
Urbonienė, B. Muleranka, M. 
Staugaifienė, W. Brazauskas, 
K. šolomskienė, A. Griškevi
čius, M. Seliokas, J. Pilky, J. 
Margaitis, O. žukienė, M. 
Johnson.

Visiems aukavusiems taria
me širdingiausiai ačiu»!

. Rengėjos.

OPERATORĖS
Patyrusios siuvimui vaikų suknelių

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

687 BOULEVARD
BAYONNE, N. J.

(Tarpe 26th ir 27th SU.)
(70)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Vyrų Gru- 
W. Hollis, 

keturias

New Bri

šimtų tuojau pasidarė 
trisdešimt tūkstančių 
000) tų pačių šiauliečių!

apy-

UŽBAIGIANTIEJI 
RANKINIAI PROSYTOJAI 

prie vyriSkų coatų.
GERA ALGA

WALFISH CLOTHING CO. 
702 BROADWAY, N. Y. C. 

ALGONQUIN 4-3867Philadelphia. —CIO Mai
sto Darbininkų Unijos vyk
domoji taryba pasmerkė 
CIO centro Įsakymą atmest 
trečiąją partiją ir užgirt 
MarshalĮo planą.

(71)-t 
PATYRĘ, RANKŲ PAPUOŠIMŲ 

JEWELRY
Puikiausia alga. Nuolat.
SLOAN & COMPANY 

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

Washington. — Daugelis 
kongresmanų abejoja, ar 
atgaivint draftą.

(68)

REIKIA VYRŲ 
ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ 

DARBAMS 
KREIPKITĖS ŽEMIAU 

PAPRASTI 
DARBININKAI 

ABELNI DARBAI 
APLINK FABRIKĄ 

KREIKITGS 

GENERAL STEEL 
PRODUCTS, CORP. 

131-33 Avery Avenue 
Flushing, L. I.

Brūklyniečiams ir visos 
linkės lietuviams graži, smagi 
naujiena: balandžio 11 dieną 
bus suvaidinta garsioji Dau
guviečio parašyta pjesė “Per
galė.” Prie tos iškilmės jau 
seniai ir energingai ruošiasi 
Brooklyn© Lietuvių Liaudies 
Teatras.

Pasiruoškite visi dalyvauti, 
apsirūpinkite tikietais iš anks
to.

Šią pjesę mačiau vaidinant 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. Ji 
man labai patiko.

IS Brooklyno, trumpai į 
apie moterų orga- į
reikalus.
partijos

Aiškino 
svarbą,

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, kovo 14 d., laike ve
lionės B. Žalimienės šermenų, tapo 
pamesti akiniai! Jeigu kas iš daly
vių 
vių

rado, prašoma sugrąžinti Lietu 
salčn, 29 Endicot St.

APIE PRAKALBAS
Lietuvių Literatūros Drau

gijos Moterų Apšvietos Kliu- 
bas buvo surengęs prakalbas 
su dainomis minėjimui Tarp
tautinės Moterų Dienos, ne
dėlioję, kovo 14 d.

Publikos buvo vidutiniai, 
galėjo būti daugiau, nes tokis 
svarbus momentas. Pirmiau
siai Moterų Grupė, vadovys
tėje G. Gailen, gana gražiai 
sudainavo porą dainelių. Pas
kui Laisvės Choro 
pė, vadovystėje 
gražiai sudainavo 
dainas.

V. J. Valley, F
tain, pakalbėjo apie Connect
icut valstijoje reikalus trečio
sios partijos, būsimą valstijos 
konferenciją, kuri atsibus 3 d. 
balandžio, New Havene, ir 
reikalą darbuotis išrinkimui 
Henry Wallace j šalies pre
zidentą.

Tada kalbėjo D’. M. šoloms- 
kas
prisiminė 
nizavimo 
trečiosios 
reikšmę dabartinės karo iste
rijos mūsų šalyje ir kam tas 
reikalinga. Kalbėtojas labai 
aiškiai išdėstė mūsų šalies ir 
tarptautinius reikalus ir kvie
tė energingai dirbti už trečią 
partiją, taikos ir Amerikos 
žmonių gerbūvio partiją.

Buvo renkamos aukos poli
tinei veiklai. Moterų Kliubas 
yra didžiai dėkingas visiems 
ir visoms, kurie parėmė taip 
svarbų darbą. Viso aukų su- 
rinkta $87.80. Trečiosios 
partijos veiklai aukavo seka
mai :

L. Mankienė $10. Po 
aukavo: V. Yakimienė, 
Butkevičius ir F. Roman, 
$2: A. ir M. Raulinaičiai, 

ir J. Beržinis.
aukavo: C. Aksami- 
J. Kazlauskas, A.

J. Yesus, A. Toto- 
Yuška, J. Gailiūnas,

HARTFORD, CČNN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks 23 d. kovo, 155 Hunger
ford St., 7:30 v. v. 
sos, nes yra daug 
aptarti, ypatingai 
V. K., sekr.

(67)

Susirinkime vi- 
svarbių reikalų 

rinkimus. — 
(66-67)

PRITAIKYMAS
Šildymo ir oro-vėdinimo inžinierių, as

muo imantys pilnų atsakomybę pritaikymui 
ir suvedimui rezidencijinių aliejum šildymo 
ir oro vėdinimo įrengimų; gera alga pri
dedant pasidalinimu operavimo ]»elnu be 
investmento. / Rašykite: «W. K. Read

ROOSEVELT OIL SERVICE
Division of York-Shipley, Inc.

i YORK, PA.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9103 hns been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2051 Pitkin 
Brooklyn, County of 
on

MENKELIŪNAITĖS 
KONCERTAI

Prašome jsitėmyti kokiose vietose 
ir kada įvyks Menkcliūnaitės Kon
certai:

Pittsburgh, Pa, — Rengia LDS 8 
Apskr. šeštadienį, kovo 20 d., 100 
State St., Wilmerding, Pa. Pradžia 
8 v. v. Sekmadienį, kovo 21 d., Liet. 
Mokslo Draugijos salėje, 142 Orr 
St., Soho dalyje. Pradžia 3 vai. die-

Avenue. Borough of 
Kings, to be consumed REIKALINGA AGENTŲ

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

' (65-68)

he*>.'by given that
been issued to the

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

& liquor 
Alcoholic

the premises, 
STEPHEN 

dba Steve's
WYTOVICH 
Bar & Grill

(67)
NOTICE is 
L 501 has 
to sell wine 
19*7 of the
nt 6813 Fourth Ave., 
County of Kings, to 
premises.

FRED W. DREWES & 
WILLIAM C. DREWES 

D-B-A Drewes Bros.

the

No.

No.License 
undersigned 
retail under

NOTK’E is hereby given that 
RL 8733 lias been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
he consumed

Syrija Gąsdina Komunis
tais Palestinoje »

Lake Success, N. Y. — 
Arabiškos valstybės Sy rijosLaw at 868 — Broadway, 

Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

RUBIN SOBEL
OI.. OUllU vldiyjU. rldULld O Vdl. VllC” n i • f i • — fpj

ną. Vakare, 6-tą vai. bus pagaminta delegatas Jungtinėse ĮSU' 
skani vakarienė. Įžanga į Kone-irtą 
$1, į vakarienę, $1.50. šeštadienį, 
kovo 27 d., 798 Pine St., Ambridge, 
Pa., 8 v. v.

Detroit, Mich. —. Balandžio 4 d., 
C.I.O. Hall, 14th St. ir McCrow 
(buvusioje Finnish Hall), pradžia 
5 v. v. Įžanga koncertan $1.20. šo
kiams 50c. Po programos bus šo
kiai. (x)

is hereby given that License 
undersigned 
retail under

has been issued to the M.
Po
M.

tose Faris Khoūri įtarė So
vietus,’ būk jie norį įvesti 
komunizmą Palestinoj; to
dėl, pasak jo, Sovietai sto
ją už Palestinos padalini
mą į žydų ir arabų valsty
bes.

License 
undersigned

NOTICE" is hereby given that 
5817 has been issued to the 

at retail under Section 
Beverage Control I-aw 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

I 
to sell 
107 ot 
at 126 
County
premises.

wine & liquor 
the Alcoholic 
Lafayette St., 
of Kings, to the

JACOB C. BAKST 
Chateau Liquors

hereby given that
71 has been issued to the

No.License 
undersigned

NOTICE
L
to sell wine A liquor at retail under Section 
1(Z of the Alcoholic

Ut 1870 - 
County of 
premises.

86th St..
Kings, to

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed oft the

CHARLES CASAZŽA

NOTICE
RL 6708
to sell beer, wine and liquor at
Section 107' of the Alcoholic Beverage Control
Law at 515 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

x STEPHEN MAHONEY 
D-B-A Mahoney's

License ' No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

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

JOHN A. PIERCE 
Lottie & Jack

NOTICE is hereby given that 
RL 5396 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of th<4 Alcoholic Beverage Control
Law at 420 Graham Avenue, Borough ot 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

pn the premises.
JAMES LORENZO 

dba Smiley’s Bar & Restaurant

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

NOTICE 'is hereby given that Ijccnsc No. 
RL 896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law nt 70 
Brooklyn, County 
on the premises.

MARY MULLEN 
dba Mull-Inn Rest.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
7th Avenue. Borough of 
of Kings, to be consumed

License No. 
undersjgned 
retail under

NOTICE is hereby given that. 
RL 8734 has been issued to the 
to sell beet, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 101 Nassau Avenue, BorOugh of 
Brooklyn, County of Kings, to Ik- consumed 
on the premises.
JOHN J.,1 KELLY A MICHAEL KELLY 

dba Kelly’s Bar

Barnett
Po $1 

tauskas, 
Klimas, 
rėlis, Z.
J. Ramoška, M. Naktinis, V. 
Kazlau, O. Visockienė, 
Miller, O. Dagilienė, J. Bu- 
reika, J.'Barkauskas, A. Ru- 
dzinskienė, M. lUargaitiene,, 
M. Giraitienė, M. Ramanaus
kas, J. žemaitis, J. Lukštas, 
V. žaltauskas, M. švilpa, Ch. 
Brazauskas, M. Yuška, L. Že
maitienė, F. Repšys, E. Visoc
kis, F. žaltauskas, J. Veiveris, 
C. Evans, M. Sabaliauskienė, 
A. Kiškiūnas, F. Bays, M. Pil
ky, J. Berison, J. Bernotas, 
J. šilkas, V. Staugaitis, A. 
Krasnickienė, K. Buckas, J.

c.
LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSEthe premises.

ANTHONY D. STEFANO . 
dba Schumacher’sLicense No. 

undersigned 
retail under

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., ' Brooklyn, N. Y.

No.is hereby given that License 
has l>een issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 52 Meserole Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SADESKY &
STANISLAW A SADESKY

- 20th Century Tavern

NOTICE
RL 9250

License No. 
undersigned

No.
1193 has been issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License 
RI 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
I.aw at 724 —- 
Brooklyn. County 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1045 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Scctkyi 107 of the Alcoholic Beverage Control 

210 Parkside Ave., Borough of 
, County of Kings, to be consumed 
premises.

GARDEN BAR A GRILL. INC. 
D-B-A 210 BAR

law at 
Brooklyn 
on the

PARK

NOTICE 
RL 3742 
to sell beer, wine and liquor at 
Section lu7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 396 — Seventh Ave., 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

PETER ROMANO

i* hereby given that 
has been issued to the

License No. 
undersigned 
retail under

Borough of 
be consumed

NOTICE is hereby given that 
RL 2396 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 209 Clarkson Ave., & 663 Rogers 

of

License No. 
undersigned 
retail under

Ave.. Borough of Brooklyn, * County 
Kings, to be consumed on the premises;

CATHERINE ROHE

NOTICE is hereby given that 
RL 8099 has been issued to the 
to sell beer, wine 
Section 107 of Uic 
Law at 6122 — 
Brooklyn. County 
on the premises.

MOSKOWITZ & VOROB 
D-B-A Murphy's

No.License 
undersigned 
retail underand liquor at 

Alcoholic Beverage Control 
7th Avenue. Borough of

of Kings. U> be consumed

NOTICE is hereby given that 
RL 6895 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 197 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 15 Carroll Street, 
Brooklyn. County of- Kings, to 
on the premises.

JOHN MOHAN

License No. 
undersigned 
retail under

Borough of 
Ixs consumed

NOTICE is hereby given that 
RL 1161 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 197 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
Ixj consumed

License No. 
undersigned 
retail under

Uw at 16 Judve Street. 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

ARTHUR HARKE

NOTICE is hereby given that 
RL 7410 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 1u7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at l^l-L15 Conklin Ave., thorough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premixes.

HEINRICH’S REST. CORI’.

License No. 
undersigned 
retail under

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

DOM. INC. .

fez.

NOTICE 1« 
RL 812 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 192-194 Prospect Park West, Borough 
of Brooklyn, Founty of Kings, to be consumed 
on the premises.
PETER G. LEWNES. FRANK G. LEWNES 

& CHARLES LEWNES 
Lewnes Bros.

NOTICE -is hereby given that License No. 
RL 9189 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6201 — 5th Ave., Borough of 
Brook'yn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

No.NOTICE u hereby given that License 
RL 798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Ihiuor at retail under 
Section 107 of tb.o Alcoholic Beverage Control 
Law at 426 Prosjlect Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to l>e consumed 
on the premises.

* FRANCES M. KOELSCH 
Devaney Bar & Restaurant

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 6849 has been issued to the undersigned 
to sell b.*er, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4Q^ Myrtle Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

LARS LARSSEN 
Blue Lantern, Inc.

Borough of 
be consumed

License No.NOTICE is hereby given that 
RW <144 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 957 Lafayette Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Non 
premises.

LAFAYETTE B & G

the

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

NOTICE is hereby given that License Ko. 
LL 193 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale undo- 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I .aw at 29 Jay Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HALLER CORPORATIONw. A.

is 
has

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at
Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE 
WD 314 
to sell wine 
the Alcoholic 
882 Third 
County ol Kings, to be consumed off 
premises.

GARRETT & COMPANY, INC.

NOTICE is hereby given that License 
WD 278 has been issued to the undersigned 
to sell wine at rct’ail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
182 — 15th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH 
D-B-A

to be consumed off

DELLA MONICA 
Del Monico's

No.

th*

NOTICE is hereby given that License 
RL 6724 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1198 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of -Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM H. WENDLAND 
dbu Weudland's Alte Kluuse

No.

NOTICE is hereby given that 
RL 1219 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 61 South 8th St., Borough of 
Brooklyn. County of -Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH A. RAKOWSKI

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6344 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 792 Fourth Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on tho premises.

’ ANNA C. QUINN

Borough ol 
be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 8416 has been issued to the 
to sell beer, wine >ind liquor at 

'Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 52(1 Vanderbilt Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

' MARY GRANKA 'A , 
GENNARO J. NIGRO

dba Highlight Inn ,

PIETŪS 60c VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

No.

NOTICE >s hereby given that 
RL 6882 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough ol 
be consumed

NOTICE i.s hereby given that License 
RL 6790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of. the Alcoholic Beverage. Control 
Law at 3217 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN GRUBE
Grube's Tavern

Iš 5-ių patrovų
VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

dba John

Law at 441 Melrose Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the- premises.

JOSEPH E. PESCE
CHARLES J. MAIDA

&

-NOTICE is hereby given that’ License No. 
RL 5365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, Wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 1919 Eastern P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the jiremises."

VINCENT PILATO & 
PASQUALE TULGIERI 
dba Parkway Gardens

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

RUTH STEINBERG 
dba Otto’s Bar & Grill

NOTICE i.s hereby given that License No. 
RL 3831 has been issued to the uijdersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
.Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 760-62 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL NEULIGHT & 
SIDNEY NEULIGHT 

dba New Li&ht Cafeteria

No.NOTICE is hereby given that License 
CL 220 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at Foot of Mill Ave., at Bassett St., 
Borough of 
be consumed 

MIDGET

Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.
SQUADRON OF JAMAICA

BAY, INC.

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

given that License No. 
issued to the undersigned

NOTICE is hereby 
RL 4781 has been 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Law at 235 Grand Street, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

DMYTRO WYSOSKI ALEX 
dba Grund Tavern

KURYLO

License No.NOTICE is hereby given that 
RL 6850 has been issued to the undersigned 

■to sieli beer, wine and liquor sit retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2770 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MRS. CLARA GAROFALO

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

FRAN K M A RKIEWICZ 
dba Frank's Tavern

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 9467 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor ut 
Section 1^7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1310 Flathush Avenue. 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

1310 FLATBUSH AVE..

Borough of 
be consumed

INC.

License No.NOTICE i.s hereby given that
RL 4708 has l»een issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 359 Fulton" Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CIRCLE BAR A GRILL, INC.

NOTICE is 
CL 151 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law aj, 343 Carltpn Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

LONG I. GROTTO GRILL

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

MARTIN STELBAUM 
dba Kingston Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 8731 has been issued to the undersigned 
to sell bear, wine and liquor at retail under 
Section .107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 219 Central Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHNNY'S ’IWlN

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6762 has been issued to the undersigned 
to sell boer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ol the Alcoholic Beverage Control 
Law at 61 Myrtle A Venue, Borough qf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

CRESCENZO AURI LI A 
dbu Christy’s Bar & Grill

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

NOTICE is 
CL 79 hns 
to sell beer, ___  __  ....__
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 131 Rumsen Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE BROOKLYN CLUB, INC.

NO'pCE is hereby given that License No. 
RL 980 has been issued to the undersignedRL 980 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 858 Glenmore Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

JOSEPH 
JOSEPH 

dba Blns

Im VALLE & 
MALCHIOD1 
Eagle Ta-erų

PARDAVIMAI
Parsiduoda “Photo” Studija už la

bai prieinamą kainą, Wilkes-Barre, 
Pa. Studija randasi viduje miesto, 
ant Public Square, renda nebrangi. 
Del daugiau informacijų, kreipkitės 
j Valinchu$ Studiją, 9 Williams' St„ 
Pittston, Pa. (66-69)

Tai vjeta, kurioje jūs jausitės kaip namie, diskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

r2>

®

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

ij. •X* ^X**X^ *X^ ^X**X* ^X^ "X* ij.

Tel. TRObrldge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(REPSYS ) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki«42 

278 Harvard 
Juunp. Inman 8*., arti

CAMBRIDGE

N.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekviena dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

ryto. • 
Street
Central Bkv,

MASS.

Matthew 
BUYAUŠKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAyETTE ST 
Newark 5, N. J.

TaL MArket 2-8172

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

t

GREEN STAR BAR & GRILL

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS
Geriausias Alus Brooklyne

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
>

L459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698

5. pusi.—Laisvė (Ube?'(y, Lith. Daily)— Šeštad., Kove 20, 1948



NewWto^ė0zfe2infov
Dėl Ko Mes Turėtume 
Žudyti Savo Vaikus 
Už Atmestus Karalius?

Keista amerikiečiuose tūluo
se valdininkuose vystosi nuo
monė, kad mes turime globo
ti, vaikinti, cackinti kiekvie
ną buvusį karalių, kurio jo 
paties žmonėms nebereikia, 
kurį atmetė.

Štai praėjusį pirmadienį 6 
metų vaikutis, pradinės mo
kyklos mokinys Charles Ver
don bėgdamas iš mokyklos 
tapo sutriuškintas sunkveži
mio prie Scammel ir E. Broad-

Studentai Pasmerkė Taikos 
Laikotarpio Draftą

Virš penki šimtai New Yor-I taikos metu. Pasiuntė prez. 
i ko Kolegijos studentų susiriiv* i Trumanui telegramą, protes- 
i ko į demonstraciją pertrauko-I tuojant prieš jo užkurinę kal- 
je pietbms praėjusį ketvirta- bą.

' dienį, pirmą dieną po prez. i Demonstraciją sušaukė Fre- 
I Trumano kalbos. j derick Douglass Society ir Ve-

Studentai kalbose ir šaukia- terans Association. Kalbėjo 
mais obalsiais pasmerkė vers- Walter G ariantį, Herbert

i tinai varymą į karinę tarnybą i White ir Paul Brown.
i

Veteranas Lankėsi Pradėjo Kelti
■ Majoro Raštinėje į Maisto Kainas

Mirties Kampo Vaikai 
Ir Motinos Žuvusio
Vaiko Laidotuvėse

way, New Yorke. Ten pir
miau buvo užmušti trys vaikai 
ir sužeisti kiti penki. Motinos 
kartkartėmis reikalavo polici
jos apsaugos. Bet policijos 
stoties kapitonas joms atsakė, 
kad policijos neištenka.

Ar ištiesi) neištenka ?
Tą pačią dieną, kada ma

žytį Charlie užmušė sunkve
žimis, visas raitelių trupės C 
pirmasis skvadronas saugojo 
Rumunijos žmonių atstatytą 
karalių Miką su jo motina.

Prieš kelias dienas desėtkai 
įToIicijoš raitelių atsirado ant 
Times Square jodinėti į ramių 
žmonių demonstraciją, protes
tuojančią prieš persekiojimus 
ir deportavimus sveturgimių 
amerikiečių, čia jos nereikė-

Mums -jau gerai žinomasis 
Richard E. Cox, Waldorf-As- 
toria viešbučio gyventojas, 
praėjusį ketvirtadienį lankėsi 
majoro raštinėje. Jis prane
šė, kad jis but,o dar negavo. 
Gi viešbučio savininkai rengė
si už savaitę priduoti bilą 
$87.50.

Cox apsiskundė Philip’ui 
Schunsky, majoro padėjėjui 
butų klausimu, kad jis valdi
nėms namų projektų įstai
goms buvo įteikęs aplikaciją- 
prašymą buto 1946 metų va
sario mėnesį, bet dar nieko 
negirdėjo. Iš viešbučio jis 
žada neišeiti kol jam nepa
siūlys tinkamo buto su tokia 
nuoma, kokią jis išgali mo
kėti.

Skerdyklų darbininkams su
streikavus, mėsos trustai ir 
veik visokie kiti prekiautojai 
maistu pradėjo kelti kainas. 
Kainos, girdi, pakilusios dėl 
stokos mėsos, susidariusios iš 
priežasties streiko.

Tai dvejopa melagystė: kad 
I pasipelnyti ir kad kiršinti 
žmones prieš unijistus.

Visi žino, kad mėsa buvo 
j sandėliai užversti ir jie neiš- 
! tuštėjo. Mėsą laiko, nelei- 
i džia apyvarton. Prie to, tik 
CIO unijų nariai streikuoja. 
Kitos šapos, esančios AFL 
unijų žinioje, taipgi neorga
nizuotos, 'nėra užstreikuotos. 
Gi CIO darbininkai sudaro 
tik pusę visų mėsos pakavi
mo darbininkų.

jo, niekas neprašė.
Mes, mokėdami taksus, ti

kimės, kad už tai gausime po
licijos apsaugą savo vaikams, I 
susiedijai. Tikimės, kad bus 
gerinamas, gražinama^ mies
tas. T. M.

FILMOS ■ TEATRAI
Teatruose GeorgeEmbassy Newsreel

žinių ištraukėlės iš Palesti
nos, čechoslovakijos ir kitur. 
Ponas James F. Byrnes reika-

Stevens ir grupe kitų 
žinomų aktorių. Scenoje šven
tiškasis, religinėmis temomis 
spektaklis “Glory of Easter.”

Tikisi Išvengti Streiko
f

New Yorko spaustuvininkų 
unija priėjusi susitarimo su 
savininkais išspręsti ginčija
mus klausimus derybų keliu. 
Dėl to (tarybos tęsėsi per po
rą pastarųjų mėnesių, tarpi
ninkaujant majoro, paskirtam 
Theodore W. Kheel. Darbi
ninkai buvo pagrasinę streiku.

Nustatymui algų ir sąlygų 
derybos dar tebesitęsia.

Robert Young • Maureen O’Hara i 
i CLIFTON WEBR , 'i

“SITTING PRETTY”
I RICHARDU UaVdN ?
i. LOUISE ALBRITTON
i. *♦ SCENOJE ... ASMENIŠKAI * 
i ART MOONEY ir\ Jo Orkestras .
i au CALL! SISTERS
i Specialiai: r

BETTY BRUCE • SALIC! PUPPETS i.
Extra Patrauklus Priedas: AL BERNIE i 

’ROXY 7fh Av,‘- ir 50,h st- 1

Jauja galingo orlaivyno, galin
čio valdyti pasaulį iš oro, Su
dužęs Chicago - Miami lėktu
vas.

★ ★ ★

Globe Teatre
šiandien pradės rodyti 

“Adventures of Casanova,” su 
Arturo* de Cordova, Lucille 
Bremer, Turhan Bey, Noreen 
Nash vadovaujančiose rolėse. 
Skleidėjas—Eagle Lion Filme.’

★ ★ ★

New Yorko Paramount
“Road to Rio’’ pasiliko 

penktai savaitei. Paskutinis 
rodymas — 30-tą šio mėnesio, 
žvaigždėse žymūs komikai- 
dainininkai Ėing Crpsby ir 
Bob Hope.

Radio City Music Hall
Toliau rodo Z“I Remember 

Mama,” su Irene Dunne,

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
JERUZALE: Arabai teroristai bombomis sunaikina 2<dų Agentūros namą. Če- 
ehoslovjikija. Patrijot.as Jan Masaryk, paskutiniame pareiškime pirm mirties, šaukia 

L .pasauli .talkon. ITALIJĄ: didžiulės minios sugužėjo j tariamą stebuklo vietą, 
kur 6 metų mergaitė sakosi mačius šv. Panelę. VOKIETIJA: Vadai išrenka
premjerų .pirmajai ekonominė! tarybai Bizonijoj. 47 žinios iš plačiojo pasaulio
ir dar ...

"CRADEL OF A NATION"
Fitzpatrick Travel Talk, dabar . . .

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St

. Visų Didžiausias Veiksmų Judis! '■ • B
Stebėtinas! Tūkstančiai vaidintojų I Stabdanti žadą didybė!

• Ugningas romansas! Nepaprasti sujaudinimai! g
EAGLE LION FILMOS PBESTATO

“ADVENTURES OF CASANOVA”
« sDrąsiausiai kovūna^-mylėtojas is visų . . . kuris kovėsi už moteries Aypsij...

užmuš.inėjo dėl moteries meilės! s
žvai^ždziuojH 3

ARTURO de CORDOVA • LUCILLE BREMER 
TURHAN BEY • NOREEN NASH 

BRANDT’S
GLO’BE BroadwayVJ XJ W JU į,. 46th st
PRADŽIA ŠIANDIEN!!!! /

'WNmmiraiNiiiMiiniuhiMiffliuuiB

“Nepraleiskite!”—PM “Linksmos melodijos ir
Smagūs šokiai” — Timeą

. ARTKINO PERSTATO
Naują Sovietinę Muzikalę Komediją

“SPRING”
žvaigždžiuoja NIKOLAI ČERKASOV, vaidinęs “IVAN THE 
TERRIBLE,” “ALEXANDER NEVSKY,” “BALTIC DEPU
TY;” ir LUBOV ORLOVA, “TANYA” ir “VOLGA-VOLGA” 
aktore * *

Dirigavo GREGORY ALEXANDROV 
Muzika DUNAYEVSKIO ir LEBEDEVO-

KUMACHO .
Pirmosios Dovanos Laimėtojas 1947 Venice Film Festivaly],

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

★ ★ ★

Brooklyn© Paramount
Paskutinę savaitę rodo “1 

Walk Alone.” Antroji yra 
“Mary Lou.” Pradedant 25- 
ta rodys “Out of the Past,” 
su Robęit Mitchum ir Jane 
Greer. Priedams rodys Walt 
Disney’o technispalvę “Bam
bi.”

★ . ★ ★

Roxy Teatre
Rodo “Sitting Pretty.” 

žvaigždėse Robert Young, 
Maureen O’Hara ir Clifton 
Webb. Scenoje Art Mooney 
su savo orkestrą, Galli Sisters 
ir kiti.

★ ★ ★

Stanley Teatre
Įsigyji tikrai pavasarišką 

nuotaiką pamačius ten rodo
mą “Spring,” naujausią iš Ta
rybų Sąjungos atgabentą fil
mą. Ją stato Artkino, sklei
dėjai Amerikoje tarybinių, 
taipgi kitų užrubežinių. filmų. 
Vyriausiose rolėse vaidina Ni
kolajus Čerkasovas ir Lubov 
Orlova, žymioji dainuojanti 
komike. Teatras randasi prie 
7th A Ve. ir 4 2nd St.

★ ★ ★
City Center

Miestavajame teatre, 1ST 
West 55th St., New York Ci
ty Opera Co. pradėjo pavasa- 

’rinį operų .sezoną. Laszlo Ha- 
lasz vadovauja orkestrai 'ir 
vaidybai. Pradėjo su Mozar- 
to “Don Giovanni,” kovo 19- 
tos vakarą.

Antroji opera bus Verdi’o 
“La Traviata,” šeštadienio va
karu, kovo 20-ta. Sekmadienio 
popietį statys Bizet’o “Car
men.” o sekmadienio vakarą 
— Puccini’o “La Boheme.” 
Kainos prieinamos.

I

Atvyko Oslo Universiteto 
Moterų Ch’oras koncertuoti 
Jungtinėse Valstijose.

New . Yorko Fast Side sri
tyje sunkvežimiui užmušus 
trečią vaiką bėgiu šešių mė
nesių, susiedijos organizacijos 
tą pat vakarą, pirmadienį, su
sišaukė susirinkimą ir jame 
nutarė reikalauti policijos ap
saugos prie mokyklos 147-tos. 
Susimobilizavo veiklai.

Sekamą .dieną, antradienį, 
ketu H šimtai motinų ir vaikų 
iš tos susiedijos numaršavo 
prie City Hali įteikti miesto 
vyriausybei savo reikalavima. 
Demonstrantus susitiko vei
kiantysis majoras Vincent Im- 
pellitteri. Jis kalbėjd atsilan
kiusiems, pareikšdamas ap
galia užmuštojo vaikučio šei
mai, ir prižadėjo policijos sar
gybą.

Trys šimtai delegacijoje da
lyvavusių vaikų atmaršavo 
mylią kartu su šimtu motinų. 
Jietšaukė: “Nebus policijos, 
neisim mokyklon. Mes nori
me apsaugos.”

Kovo 18-tą įvyko berniuko 
laidotuvės. Į jas išėjo visa 
susiedija. Tūkstantis vaikų, 
mirusiojo draugai ir kaimynai 
ašarodami tėmijo procesiją. Iš 
mokyklos 147-tos, kurią 
Charlie lankė, buvo paleisti 
veik visi mokiniai. Taipgi 
buvo oficialės atstovybės iš 
mokyklų 12-tos, 31-mos ir 

j 110-tos.
Virš pusantro tūkstančio 

suaugusių kaimynų susibūrė 
šv. Marijos bažnyčioje ir prie 
jos. Palaidojo Šv. Jono ka
pinėse, Brookline.

Atrodė keista — laidotuvėse 
buvo, juos pridabojo 14 poli- 
cistų, kad apsaugoti, vaikučio 
gyvybę nebuvo nei vieno..

Verdon tapo užmuštas prie 
kampo Scammel St. ir E. 
Broadway, New Yorke.

Mirė
Jonas Naujokas, 67 m. am

žiaus. Gyveno 146 So. 9th 
'St., Brooklyne. Mirė kovo 19 
d., Cumberland ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave.

Laidotuvės įvyks kovo 22 d., 
šv. Jono kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime du sūnus, 
John ir Victor, du anūkus, 
brolį ir marčią. Laidotuvių 
pareigomis rūpinasi grab. J. 
Garšva.

Gengstenai Įpainioję i 
Viens Kitą

Policija šiomis dienomis 
areštavo Santo Bretagna, kai-j 
tinamą buvus vienu iš dviejų 
gongstcriii, kurie nušovė Ben
jamin (Chippy) Weiner pra
ėjusio sausio 13-tą.

Bretagna pargabeno iš Bos-! 
'tono. I Bostoną jį nusekei 
remiantis, jo laiškais, kuriuos i 
jis rašė savo bendrams. Kaipo ■ 
esančio nužiūrėtu, policijai 
laiškus atidarinėjo.

Pirmiau buvęs areštuotas! 
kitas tos grupės dalyvis, Wil
lie Rosenberg, visą kaičią bu
vęs suvertęs ant Bretagnos. 
Kada areštavo pastarąjį, pra-i 
dėjo kvosti, jis iš karto gynę
sis nedalyvavusiu žmogžudys- i 
tėję ir kitų nežinančiu. Bet' 
kada jam pasakė apie Roson- 
bergo padarytą jo įtarimą, ta
da, anot policijos, Bretagna 
prisipažinęs i)’ viską papasa
kojęs. *

Vėliau, iš naujo pertardo-1 
m as* Rosenberg, sakoma, daug i 
ką iš Bretagnos pasakyto pa
tvirtino. Įskaitant kitų liū-: 
dytojų parodymus, policija! 
skaito Weinerio žmogžudystės 
bylą išryškinta.

Weiner buvo nušautas jo 
paties apartmentę, 68 E. 1st 
St., New Yorke, jam esant 
vienam namie su kūdikiu. 
Weinerio žmoną R o s c n - 
berg buvęs iškvietęs iš 
n a m ų neva pasimatymui 
viešbutyje. Rosenberg, kaip I 
aprobuoja policija, buvęs! 
piktas ant Weinerio už neati- 
davimą plėšikavimu gauto i 
grobio ar už kokį kitą ban
dymą jį apsukti. Jei tikėti jį ; 
nušovusiems, Weinen buvęs j 
toks saumylus, kad šaudomas 1 
slapstęsis už savo kūdikio vy- Į 
gė’s ii’ jie vos nenušovę ir kū-! 
dikį. - i

Bretagna, sako policija, Į 
pats neturėjęs tikslo Weinc-! 
rį žudyti, tačiau gudrus, su-' 
planavęs nužudymą, bet bai
lus Rosenberg įdavęs Brctag- 
nai revolverį, sakydamas, kad 
jis pats negalėsiąs pataikyti, 
jo rankos drebančios. .

Visi trys tie vyrai jau pir
miau buvo buvę kalėjime už 
kriminalybes. Po išėjimo iš 
Sing Sing praėjusį ' rudeni, 
Bretagna buvo užsidėjęs dra
bužių valymo krautuviukę 14 
Meserole St., Brooklyne, kur 
jis po nušovimo Weinerio iš- 
siprosijęs savo drabužius ir 
dar nuėjęs į miestą paulioti su 
grupe kitų vyrukų ir merginų.

Bėgiu vienos savaitės viena 
tiktai lėktuvų firma per La
Guardia stoti išgabeno virš 
milioną laiškų oro paštu.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prižiūrėjimu; 

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

DANTŲ GYDYTOJAS j

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.„
** Ii

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: j?“1^ 
įl— 8 vakare

* K
Penktadieniais uždaryta.
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
*

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

GI-"'- „ j.-..mj u« i.ą.^ < ■“■■—B

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Fdtest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

'visose dalyse miesto.
 Tel, Virginia 7-4499

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

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

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

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

f

Nikolai Cherkasov ir Lubov Orlova, žvaigždės Artkino 
rodomos Tarybų Sąjungos naujausios filmos “Spring.”’ 
Rodoma Stanley Teatre, 42nd St., prie Times Square, 
New Yorke. Filmą atitinka savo pavadinimui—meiliš

ka ir linksma, taipgi yra juokų, yra ir rimties.

SKELBKITĖS LAISVĖJE’

♦ »

•Jo—— *»•

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

F-222—SVORIS 22 SVARAI
1 sv. Miežienčs, 1 kv. Augalinio 
Aliejaus, 1 sv. RyRių, 1 sv. Ka
vos, i sv Sviesto, 1 sv. Košės, 
I sv. Ivory ar Swan Muilo, 1 
dėžė Razinkų, 5 sv. Cukraus. I sv. 
Džiovinti) Slyvų, 2 sv. Miltų, 1 

dėžė Pieno Miltelių, 1 
dėžė Salmonų.

KAINA VISO (iškaitant užtikri
nimo mokesnį) $21.50

C-56
VYRIŠKAM SIUTUI PUNDELIS 

3 f /8 jardai 100% Vilnono 'Vy- 
riškam Siūlui : 3 jardai Pamušalo. 
•Buckram ir Canvas; Guzikai. Siū
lai, Adatos, Padėčkai Pečiams; 1 

Sveteris, IOO<%vi!nų (pasirinkit 
spalvų).

KAINA VISO (jskaitnnt užtikrini
mo mokesni) $44.68

Reikalaukite mūsų katalogo su pilnomis informacijomis.
Bronx’o Agenda: EMRA Mfg. and Trading Co. 

2770 Third Ave. (Cor. 146 St.) MO. 9-6761.

WORLD TOURISTS nc 
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. Vf- 
t. E L E < H O N E . p R C H A R P “ 4 T 4 6 6 0

i BROOKLYN
į LABOR LYCEUM
» DARBININKŲ ĮSTAIGA
j Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
i kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 
I Puikus steičius su naujausiais
I Įtaisymais.
J KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
■ Kainos Prieinamos.
| 949-959 Willoughby Ave.
? Tel STagg 2-8842

♦J** —wi'

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
... , (1—2 dienomValandos: 6_8 vakarajs

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

8

£
i

J

Peter Kapislcas f
• i" j* if m- jr —-jir~.

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL 
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

4*4*4,4*,I*4>4*4*4*4*4*4**l**I**l*4,4,*l*4'4*4**l*4*4,4*4*4<4*4*4<4,4*4*4*4*4Ml*4*4*4*4,4*iI*4*4*4*4,4*4*4*4*4*4*
❖ I

able.

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend-

L»dy’« BULOVĄ . . . modem

❖

įvairybė koštu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

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

*33,7*

Now is the time to choose the perfect gift 
...» Parker “51” pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dt»> 
appointment . . . choose tomorrow!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 push—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — šeštad., Kovo 20, 1948




