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Generolas MacArthur pa
skelbė, būk jį amerikinė ko
munistu partija paakstino 
kandidatuoti Jungtinių Valsti
jų prezidento vietai...

Girdi, kai komunistai mane 
pradėjo kritikuoti, tai aš ir 
sutikau “klausyti žmonių va
lios.” Sutiko jfs būti republi- 
konų partijos kandidatu, jei 
republikonai sutiks jį nomi- 
n uoti.

Ir visa tai Hearsto spauda 
sieksninėmis raidėmis rekla
muoja, tarytum dalykas būtų 
didžiulės svarbos.

K-urijozų netrūksta!
★ ★ ★

Amerikos komunistai, per 
savo spaudą ir nuo estrados, 
kritikuoja ne tik MacArthurą, 
bet daugelį kitų reakcininkų, 
esančių republikonų bei demo
kratų pastogėje.

Jeigu kiekvienas komunistų 
kritikuojamas asmuo, reakci
ninkas, pasektų MacArthuro 
pavyzdžiu, tai kandidatų 
Jungtinių Valstijų prezidento 
vietai būtų tūkstančiai.

Be to, MacArthurą kritikuo
ja ne tik komunistai, o ir ei
liniai nepartiniai žmones. (

• Kai kur karo veteranai jau 
sudarė specialius klubus, ku
rių tikslas: kovoti, idant 
MacArthuras nebūtų nomi
nuotas.

Veteranai, mat, gerai atsi
mena tąjį metą, kai MacAr
thuro vadovybėje Washingto
ne buvo šaudomi pirmojo pa
saulinio karo veteranai, suvy- 
kę ten reikalauti bonų.

Ir vienas lietuvis ten buvo 
nužudytas!... •

Los Angelesų miesto lietu
viai scenos mėgėjai susimokė 
“Moterims Neišsimeluosi” ko
mediją.

Komedija buvo suvaidinta 
pirmiau namieje, o po to ak-, 
toriai vyks į San Francisco 
miestą ir ten ją suvaidins ba
landžio mėn. 3 d.

šiuodu miestu skiria apie 
500 mylių atstumą. Atrodo, 
perilga kelionė, reikalinga 
perdaug lėšų. Tačiau, kaip 
anglai sako : “Where there is 
a will there is a way.”

Jeigu losangeliečiai gali pa
statyti veikalą San Francisco 
mieste, tai brooklyniečiai, ro
dosi, galėtų tai padaryti, sa
kysime, Pittsburghe, arba 
pittsburghiečiai — Brooklyne.

Tačiau apie tai pas mus kol 
kas nei nesapnuojama.

Los Angelesų mieste yra 
gražaus lietuviškai - ameri
kietiško jaunimo; jis. energin
gas, gyvas, prasilavinęs ir

* darbštus.
i ’ Senimas ten taipjau nenori

pasiduoti jaunimui. Visa, tai 
sudaro malonų įspūdį.

i San Francisco - Oaklando ' 
miestuose — kitaip: Ten lie
tuviu iš viso mažiau; ten or
ganizuoto lietuviško jaunimo, 
lyg ir nėra. Tačiau suaugu
siųjų tarpe ten yra gabių, 
darbščių, sumanių draugų ir 
draugių.

Tik gaila, k'ad jie pasta
ruoju metu scenos darbą yra’ 
apleidę.

Man esant ten praėjusią va
sarą, kalbėjausi su jais ir pa- 

įį# * tariau imtis už draminio dar- 
/ bo, į kurį bus galima įtrauk

ti “nuošalyj stovinčių” žmo
nių.

★ ★ ★
Uruguaj'aus lietuviai tebepa

laiko savo radijo pusvalandį- 
palaiko jį Montevidejuje. Jų 
programa girdisi Argentinoje 

t ir Brazilijoje.
Tai milžiniškos svarbos da

lykas !
Įdomu susipažinti su jų 

g ’ .(Tąsa 5 pus.)
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SUSIDARĖ WALLACE’O
KOMITETAS IŠ 700
ŽYMIU AMERIKONU
Komitetas Susirinks Chicago j ir Gamins Planus Naujai 
Nacionalei Partijai; Paruoš Wallace’o Rinkimą Programą

New York.— Susiorgani
zavo 700 narių Nacionalis 
Komitetas dėl Wallace’o 
Kandidatūros į prezidentus, 
kaip praneša Elmer A. Ben
son, komiteto pirmininkas, 
buvęs Minnesotos valstijos 
gubernatorius.

Wallace’o Nacionalis Ko
mitetas laikys susirinkimą 
Chicagoj balandžio 9, 10 ir 
11 d. Jis gamins planus 
naujai visašališkai pažam 
gūnų partijai ir paruoš pro
gramą prezidentiniam Wal
lace’o vajui.

Trečiosios partijos judėji
mo direktoriai iš 40 valsti
jų raportuos . susirinkimui- 
apie atliktus darbus dėl
Wallace‘o vardo įtraukimo į 
oficialius prezidentinių kan
didatų sąrašus.

Balandžio 10 d. vakare į- 
vyks masinis susirinkimas 
Chicago Stadiume, kur kal
bės ir demokratas senato
rius Glen Taylor, trečiosios 
partijos kandidatas Į vice
prezidentus. i
Nationality Komiteto Nariai

Tarp Wallace’o Naciona- 
lio Komiteto narių yra se
kamieji žymūs amerikie
čiai:

John Clark, CIO Metalo 
Kasyklų ir Liejyklų Darbi
ninkų Unijos pirmininkas; 
Robert Coates, New Yor
ker žurnalo redakcijos na
rys; Texas ■ Universiteto 
profesorius Frank Dobie; 
Yale /Universiteto teisių 
profesorius Thomas Emer
son; buvęs generalis UNR- 
RA inspektorius Ira A. 
Hirschmann; buvęs Cincin
nati miesto majoras Henry 
T. Hunt; judamųjų paveik
slų direktorius John Hus
ton; fabrikantas James 
McGill iš Indianos valsti
jos; Minneapolio Simfoni-

ŽYDAI PRAŠO 
J. TAUTU ARMIJOS 
PALESTINAI

Lake Success, N. Y.—Pa
lestinos Žydų . Agentūros 
atstovai prašė Jungtines 
Tautas pasiųsti 10,000 Da
nijos ir Norvegijos kariuo
menės į Palestiną, kad ta 
kariuomenė padėtų žydams 
apsiginti, kuomet žydai 
steigs ten savo valstybę. 
Anglai jau pasipriešino 
šiam žydų prašymui. Nu
matoma, kad ir Amerika 
atmes jį.

Tnimanas Vis Tikisi 
Laimėt Rinkimus

Washington. — Prezid. 
Trumanas sakė, kad jis lai
mėsiąs prezidentinius rin
kimus," nepaisant demokra
tų sukilimų pr'ieš jį pietinė
se ir šiaurinėse , valstijose. 
Jis žadėjo priimti ir Wal
lace’o demokratus, jeigu jie 
grįžtų.., •

jos Orkestro direktorius 
Dmitri Mitropolous; kapi
tonas Hugh Mulzac;. Phila- 
delphijos miestinis teisėjas 
Joseph Rainey;- buvęs 
Jungt., Valstijų generalio 
prokuroro padėjėjas ; O. 
John Rogge; garsusis 
skulptorius Jo Davidson, 
paskilbęs dainininkas - ak
torius Paul Robeson; CIO 
Elektrininkų Unijos pirmi
ninkas Albert Fitzgerald, 
ir k t.

Prezid. Trumanas Grūmoja 
Tafto-Hartley’o įstato 
Buože Angliakasiams

Washington. — Prezid. 
Trumanas išsireiškė, jog jis 
reikalaus teismų indžionk- 
šinų prieš 400,000 streikuo
jančių minkštosios anglies 
mainierių, jeigu- jie dar .ne
grįš darban. Jis ketino pil
nai panaudot Tafto-Hart
ley’o įstatymą, kad privers
tų angliakasius dirbti. Tru
manas paskyrę “faktų” ieš
kojimo komisiją, kuri turi 
jam raportuot iki balandžio 
5 d. apie ginčus tarp mai
nierių ir kompanijų dėl se
natvės pensijų, angliaka
siam. Po to raporto prezi
dentas indžionkšinais stab
dysiąs streiką per* 80 die
nu, v ,

Lermas Kongrese Prieš 
Prekybą su Sovietais

k

Washington.— Demokra
tas senatorius Burnet R.
Mįaybank ir tūli kiti kong
resiniai Sovietų priešai šau
kė uždraust pardavinėt bet 
kokius dirbinius Sovietam.
Maybank ragino net teis
man traukti Alpine korpo
raciją, kuri pardavė Sovie
tam tam tikrą skaičių lėk
tuvų motorų. Korporacijos 
pirmininkas R. F. Pincke 
pranešė, kad jie buvo par
duoti tiktai su valstybės ir
teisingumo departmentų 
užgyrimais.

Prekyb. sekretorius Har-t 
rimanas atmetė reikalavi
mus uždraust bet kokių 
daiktų pardavinėjimą So
vietams. Jis priminė, jog 
Amerika turi pirkti man
ganą, platiną ir kitas stra
tegines medžiagas iš Sovie- 
tų. Bet Habrimanas pasiža
dėjo nepraleist karinių į- 
rengimų Sovietam.

Prez. Trumanas sakė re
porteriams, jog Rusija te
bėra draugiška Amerikai 
šalis, todėl negalima visai 
sustabdyti prekybą su ja..

Washington. — Genero- j 
las Arnold nenumato greito 
karo tarp Amerikos ir So
vietų. Jis sako, “Sovietai 
nepasiruošę Ameriką užpul
ti.”

t

New Yorko uoste i šį Ispanijos laivą sukrauna šimtą 
tankų, skiriamų Turkijai, kaip sakė Amerikos valdinin
kai. Bet N. Y. Daily Workerio reporteris rašė matęs, 

kad jie užadresuoti Ispanijai, fašistinei Franko
diktatūrai.

Kongresas Praskynė Kelią 
Rendų Kontrolei Naikinti

Washington. — Senatas 
ir kongreso atstovų rūmas 
didelėmis balsų daugumo-! 
mis • užgyrė sekamą bilių 
rendoms kontroliuoti iki 
1949 m. kovo 31 d.

Sudaryti specialį apelia
cijų teismą iš trijų ar dau- į 
giau federalių teisėjų. Jei
gu vietinės rendų komisijos 
miestuose bei apskrityse 
nuspręs pakelti gyvenamų
jų namų rendas arba visai 
panaikinti rendų kontrolę, 
bet valdinis rendų adminis
tratorius atmes komisijų 
sprendimą, tuomet specialis 
teismas galutinai išriš klau
simą.

Kongresas nutarė, jog 
tas teismas turi palaikyti 
“rimtus” vietinių komisijų 
parodymus, kodėl jos reika-; 
lauja gyvenamųjų namų' 
rendas pakelti arba jų kon
trolę panaikinti. (Tose ko-| 
misijose vyrauja namų sa- i

vininkai ir jų patronai.)
Šis bilius taipgi leidžia 

namų savininkams, ir ren- 
dauninkams “laisva valia” 
susitarti rendas pakelti 15 
nuošimčiu, jeigu sutartis 
daroma iki 1949 m. gruo
džio 31 d. Bet jei pagal pir
mesni jį rendų kontrolės 
įstatymą j a u buvo 
“laisvai” pakelta renda 15 
nuošimčių, tai uždraudžia
ma vėl tiek ją kelti.

Namų savininkas įgalina
mas greitai pašalint įnamį 
už rendos neužsimokėjimą 
arba už betvarkę (“niu- 
sans”). Bet kituose atsitiki
muose savininkas turi 60 
dienų iš anksto pranešti, 
kad įnamis išsikraustytų.

Šis kongreso nutarimas 
bendrai tarnauja savinin
kams. ir praskina kelią vi
siškam rendų kontrolės nai
kinimui. Neabejojama, kad 
prez. Trumanas užgirš jį 
savo parašu.

Truman Tūpčioja Toj Pat Vietoj 
Kai del Palestinos Padalinimo

Washington. — Prezid. 
Trumanas kovo 25 d. per
skaitė reporteriams dvejo
jantį, miglotą savo pareiš1 
kima apie Palestiną. Tru
manas aiškino, jog Amerika 
nori sustabdyti kraujo lieji
mą tarp arabų ir žydų Pa
lestinoj ; todėl Amerikos 
valdžia pakeitė pirmesnį sa
vo siūlymą padalint. Pales
tiną į nepriklausomas ara
bų ir žydų valstybes. To 
vietoj Amerika dabar siūlo 
įsteigti laikinąją Jungtinių 
Tautų globą Palestinai, be 
jos dalinimo į atskiras val
stybes. Bet ši šalis, girdi, 
“neatsisako” nuo žydų val-
stybės įkūrimo kada nors 
ateityje. Tuo tarpu Truma
nas šaukė žydų ir arabų 
vadus sustabdyti mūšius iš 
abiejų pusių ir paskelbti 
paliaubas.

(Kaip žydų, taip arabų

PASKALAIS APIE RUSU
SUBMARINUS BANDOMA
PASKUBINTI DRAFTA
Amerikos Ginkluotų Jėgų Vadai Reikalauja Dar 3 Bilionų 
Dolerių, Verstino Rekrutavimo ir Jaunuolių Muštravimo

Washington. — Jungtinių 
Valstijų apsigynimo sekre
torius James For ręstai ko
vo 25 d. ragino kongresą 
panaujinti verstiną ėmimą 
kariuomenėn ir įvesti pri
valomą karinį muštravimą 
jaunuoliams. Kartu jis rei
kalavo paskirti dar 3 bilio- 
nus dolerių kariniams tiks
lams per metus priedan 
prie 11 bilionų, kuriuos kon
gresas jau paskyrė. Kalbė
damas senato komitete dėl

Sen. McMahon Giriasi, Kad 
Atomais Galėtų Išnaikint 
Visą Amerikiečių Veislę

Washington. — Demok
ratas senatorius Brien Mc
Mahon, rašydamas Collier’s 
žurnale, tvirtina, jog Ame
rika dabar turi tiek atomi
nių medžiagų, ‘ kad galėtų 
“išnaikint beveik visą gy
vybę tokiame plote”, kaip 
Naujoji Anglija. McMahon 
yra Kongresinės Atomų Jė- j 
gos Komisijos narys. * j

“Mes turime tiek atomi-j 
nių medžiagų, — sako jis,— j 
kad jomis galima būtų su
naikinti visų Amerikos 
žmonių veislingumą, taip 
kad amerikiečiai ir ameri
kietės liktų bergždi arba 

galėtų tik pabaisas gimdy-: 
ti.”

Čechoslovakijos Seimo 
Rinkimai įvyks Geg. 23

Praga.— Čechoslovakijos 
ministrų kabinetas paskelbė 
seimo rinkimus gegužės 23 
d. Rinkimuose dalyvaus su 
atskirais sąrašais komunis
tai, socialistai ir 'kitos par
tijos, dalyvaujančios sudėti
nėje valdžioje.

\

| atstovai Lake Success, N. 
| Y., Jungtinių Tautų centre, 
atmetė šį Trumano pasiūly
mą.)

Toliau Trumanas kalbėjo, 
kad Amerika, esą, negali 
karinėmis savo jėgomis pri
versti Palestiną padalinti į 
žydų ir arabų valstybes. Jis 
kartojo, kad remsiąs busi
mąjį Jungt. Tautų nutari-, 
mą dėl Palestinos. Reporte
riai užklausė, ar Amerika 

. su kariuomene prisidės prie 
to. Trumanas atsakė, tai 
dar nereiškia, kad ši šalis 
sutiks ten siųsti savo ‘ka
riuomenę.

Holandų karo teismas nu
smelkė mirti 5 Indonezijos 
patrijotus už sukilimą Cet- 
lebes saloj.

ORAS.—Būsią lietaus.

Graikų Partizanų Atakos 
Prieš Monarchistus
• Athenai, Graikija. — Ke
li šimtai graikų partizanų 
atakavo monarchistų armi
ją Kalamijos mieste; kiti 
partizanų kovūnai darė a- 
takas prieš monarchistus 
Elasson mieste. Pranešama, 
jog partizanai vartojo kul
kosvaidžius ir minosvai
džius tuose mūšiuose.

Italijos Kairieji Imsią - ■ 
Valdžią, jei Laimės Rinkimus

Rdma, kovo 26. — Prane- i 
šama, jog Italijos komunis
tų vadai sakę: Jeigu seimo 
rinkimuose balandžio 18 d. 
komunistai ir kairieji socia
listai laimės daugumą, bet 
klerikalai ir kiti dešinieji 
neleis juos valdžion, tai so- 
cialistai-komunistai pavar-
tosią jėgą.

. Paryžius. — Pranešama, 
jog Franci jo j atrasta nauji 
atominės uraniumo medžia
gos klodai.

ginkluotų jėgų, Forrestal 
pasakojo, kad Amerikai rei
kią stiprinti karines savo 
jėgas atmušti būsimą “jos 
užpuoliką ir apginti vaka
rinės Europos laisvę nuo 
komunizmo.”
Pasaka apie “Sovietinius 

Submarinus”
Kad kongresas greičiau 

ir pilniau užgirtų tuos pla
nus, tai karinio laivyno 
sekretorius John L. Sulli
van šnekėjo, būk pastebėta 
keli Sovietų submarinai ne
toli Jungtinių Valstijų. Vie
nas toks submarinas, girdi, 
pasirodęs už 200 mylių nuo 
San Francisco, kitas už 800 
mylių nuo Hawaii salų, tre
čias ties Aleutų salomis. 
Sullivan tvirtino, kad apie 
du “rusiškus” submarinus 
sakę prekinių Amerikos lai
vų jūrininkai, o trečią ma
tę amerikiniai lakūnai.

Kai kurie senatoriai sta
tė klausimą: Kas iš tikrųjų 
tuos submarinus matė? Ka
da? Sullivan atsisakė “ma
čiusius” įvardinti arba par 
žymėti laiką, kada tie sub
marinai pasirodę.

Drafto Reikalavimas
Forrestal reikalavo draf- 

tuot 220,000 iki 349,000 ar
ba net iki pusės miliono 
vyrų nuo 19 iki 25 metų am
žiaus karinei tarnybai dve-
jiems metams. Be to, jis ra
gino kasmet imti į verstiną 
karinį lavinimą apie 850,000 
jaunuolių nuo 18 iki 19 me
tu amžiaus.

Forrestal tvirtino, kad 
Sovietai neturį atominės 
bombos. Kartu jis ir oro jė
gų skeretorius Symington 
pareiškė, jog pačios atomų 
bombos negalėtų nulemti 
karą šios šalies naudai, jei
gu Amerika neturėtų įva- 
lias kitų karinių jėgų.

CHINŲ KOMUNISTAI 
UŽĖMĖ 2 MIESTU, 
APGULĖ TREČIA

Nanking, Chinija.— Chi- 
nų komunistu kariuomene 
atėmė iš čiang Kai-šeko 
tautininkų Tienchen ir 
Yangkow miestus ir viso
mis pusėmis apgulė Tatun- 
gą, svarbų miestą ir gele
žinkelių mazgą šensi pro-
vincijoj, Chinijoje.

Komunistų junginiai už
ėmė artimąsias angliaka- 
syklas ir Yailing vanden- 
elektros dirbyklą ir įsiveržė 
į patį Tatungą.

Roma Atmeta Jugoslavų 
Siūlymą dėl Triesto

Roma. — Italijos užsienio 
reikalų ministerija atmetė
Jugoslavijos pasiūlymą pri
pažint Italijai Triestą ir a- 
pylinkę mainais už Gori- 
zios miestą. Romos valdžia 
reikalauja Triesto be jokių 

1 mainų.

’V/- « lt .«< W‘*
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Eisleriui Paskirta Bausmė
Federalinis teisėjas James W. Morris paskyrė vo- 

kiečių komunistų veikėjui Gerhart Eisleriui bausmę: 
nuo vienerių iki trejų metų kalėti!

Gerhart Eislerio byla — viena iš negarbingiausių 
Jungtinių Valstijų istorijoje.

Štai, asmuo, visą savo subrendusį gyvenimą paau
kojęs kovai už šviesesnį darbo žmonėms rytojų, kovojęs 
žiaurųjį nacizmą, jo persekiotas, kalintas; pabėgęs iš 
Vokietijos, atvykęs į Jungtines Valstijas. Atvyko jis čia 
tik atsitiktinai — sulaikytas jis buvo čia prieš jo norą; 
jis buvo pasiryžęs vykti į Meksiką, bet mūsų krašto vy
riausybė neleido jam ten vykti.

Būdamas Amerikoje, jis dirbo kiek galėjo, remda- i 
mas anti-nacines pajėgas tiek Vokietijoje, tiek Ameri- i 
koje. Čia gyvendamas, jis nepadarė mūsų kraštui jokios i 
žalos, o tik gero.

Būdamas čia laikinai, Eisleris nekantriai laukė ka- 
ro pabaigos, kad jis galėtų grįžti Vokietijon ir tęsti < 
kovą prieš fašizmą, už šviesesnį to krašto žmonių gy
venimą.

Ir, per tūlą laiką, atrodė, kad jis savo troškimus 1 
realizuos. Atrodė, kad Eisleris pasieks savo tėvynę. Jis j 
padavė prašymą į Washingtona, kad jį išleistų Vokieti- i 
jon. Leidimas buvo gautas ir Eisleris su savo žmona j 
jau buvo pasirengę išvykti.

Tačiau neilgai tuo jis džiaugėsi. Washingtono vy-, 
riausybė leidimą jam išvykti staiga atšaukė ir jį suė
mė. Kai tik suėmė, pirmiausiai paskelbė, būk Eisleris ' 
esąs bolševikų šnipas, būk jis turįs atominės bombos : 
sekretą, būk jis esąs vyriausias Amerikos komunistų i 
vadas, ir t.t., ir t.t.

Žmogus nori išvykti tėviškėn, bet reakcininkai mū
sų valdžioje jo neišleidžia. Jie tarytum sakyte jam sa
ko: nepabėgsi, iki mes tave gerai iškankinsime;’, tu mums 
esi reikalingas, — tu vokietis, tu komunistas,' tu, taigi, 
privalai pasitarnauti mums įrankiu kovai prieš komu
nistus. z

Ir taip šis žmogus yra persekiojamas, kalinamas, 
kankinamas. •

Jis yra nusmerktas vieneriems metams kalėti už! 
Neamerikinio komiteto “pažeminimą.” z ]

Toji byla apeliuota.
Dabar jis nubaustas neva už tai, būk jis teisme 

sakęs neteisybę* apie savo ryšių palaikymą su Ameri
kos komunistais.

Tuo pačiu sykiu, kitas valdžios departmentas Eisle- 
rį suėmė deportavimui,— suėmė ir per tūlą laiką neiš
leido po jokia belą. Eisleris, išvien su kitais suimtaisiais, 
buvo paskelbęs bado streiką ir išlaikė jį, kol buvo pa
leistas iš kalėjimo. O paleistas • buvo dėl to, kad šalyje 
kilo didžiulės žmonių protestų bangos.

Tuomet Eisleris kreipėsi į Jungtines Tautas, nu
rodydamas, kad jis esąs persekiojamas ne už kokius jo 
Amerikai nusižengimus, bet grynai politiniais sumeti
mais — tik dėl to, kad jis komunistas. 1

Netenka nei aiškinti, kad šis teisėjo Morris’o baus
mės Eisleriui paskyrimas taipgi nepraeis be nieko: bus 
apeliuota į aukštesnį teismą, žiūrėsime, kas iš to viso 
išeiš. " v ';ia

“Neprašau jūsų susimyiėjimo, ’ pareiškė, šis žiauriai 
persekiotas nacių ir dabar persekiojamas trumaninės 
demokratijos vyras: “Kaipo vokietis komunistas, tokio 
dalyko aš niekad nedaryčiau.”

Šitie žodžiaj, Eislerio pareikšti teismo salėje, nu
skambės per visą kraštą ir per visą pasaulį.

Jei ne šiandien, tai rytoj, jie bus plačiųjų masių iš7 
girsti ir atitinkamai įvertinti.

Barkley Būsiąs Kandidatas?
Daily Workerio korespondentas Washingtone, Bob 

F. Hall, aną dieną savo laikraščiui pranešė, jog šiandien 
Washingtone dedamos visos pajėgos demokratų partijos 
kandidatu prezidento vietai pastatyti senatorius Alben 
Barkley (demokratas iš Kentucky valstijos).

• Esą, už Barkley stoja visa eilė demokratų vadų, 
kurie mato, jog su Trumanu jie toli nevažiuos.

Tai gali būti padaryta.

Žydų Valstybė Bus
Su gegužės mėn. 16 diena bus paskelbta nepriklau

soma žydų valstybė Palestinoje. Taip nutarė Žydų 
Agentūra Palestinai ir Žydų Tautinė Taryba, kurių-na
riai turėjo bendrą konferenciją Tel Aviv mieste, Pales
tinoje.

Su gegužės mėn. 15 diena baigsis “britų mandatas” 
(globa) Palestinoje.

Ant rytojaus žydai jau paskelbs savo laikinąją .Pa
lestinai vyriausybę. ' ' •

Žydai šiuo atveju elgiasi pagal planą, kurį pateikė 
Jungtinės Tautos, kurį buvo užgyrusi ir Amerika. Šiuo 
sykiu Amerikos vyriausybė, pataikaudama arabiškoms 
Šalims, an© plano atsisakė. Gal būt ir Jungtinės Tautos 
jo atsisakys.

Tačiau žydai ryžtingai ketina sudaryti savo vyriau

TYSLIAVIENĖ — 
“KOMUNISTŲ 
TALKININKĖ...”

Aną dieną Vienybės re
daktoriaus žmona p. Tyslia- 
vienė šitaip parašė apie 
SLA reikalus:

Nereikia būti SLA reikalų 
“žinovu,” norint i suprasti, 
kas gali atsitikti su organi
zacija, kuomet nariai tūks
tančiais a ją apleidžia. Ilgai
niui likusieji nariai Susivie
nijime gali susilaukti dar ki
tos “konversijos,” kuri pa
čią organizaciją pribaigtų.

Dėl to tūlas Tėvynės ben
dradarbis, matyt, p-nas Vi- 
taitis, išrėžia Tysliavienei 
pamokslą, kuriame • tarp 
kitko sako:

Kad Vienybės kolumnistė 
ryžosi mokyti SLA Pildomą
ją Tarybą tokiais SLA rei
kalais, apie kuriuos ji labai 
mažai supranta, nebūtų taip 
bloga. Bet kuomet ji bau
gindama SLA narius Susivie
nijimo .ateitimi skleidžia or
ganizacijai n e pa s i t i k ė j i m ą 
SLA nariuose ir visuomenėje, 
tai- labai blogai daio. Nea
bejojame, kad prieš'savo’no
rą V. Tysliavienė talkinin
kauja . komunistams, kurie 
rinkiminiais lapeliais šmei
žia ir nepamatuotai kaltina 
dabartinius SLA viršininkus 
ir taip pat baugina SLA na
rius “kita konversija.”

Matote, Tysliavienė, pa
gal Tėvynę, jau .“talkinin
kauja komunistams”, o tai 
yrą dėl to, kad ji pasakė 
žiupsnelį tiesos žodžių da
bartiniams. SLA viršinin
kams !

Visa tai parodo, kaip 
šiandien lengva patapti ko
munistu arba jų talkininku 
reakcinėje spaudoje. . 'L

Prieš tūlą laiką Chicagoj, 
pavyzdžiui, lietuvių biznie
rių organizaęija suruošė 
bankietą, kurin buvo pa
kviesti republikonas adv. 
Olis, Vilnies redaktorius L. 
Pruseika ir kiti visuomeni
ninkai. Jie ten sakė kalbas 
ir savo kalbose, žinoma, 
bendrai komplimentavo biz
nierių organizaciją. Kitaip 
juk, rodosi, ir negalėjo bū
ti!

Po bankieto, Naujienos ir 
kiti laikraščiai pradėjo pul
ti Olį, kam jis išvien su 
Pruseika sakė kalbą! Olis 
buvo apšauktas komunistų 
talkininku!

Nabagas Olis turėjo ra
šyti specialius straipsnius 
ir per radiją kalbas sakyti, 
besiaiškinant, jog jis nesąs 
komunistas!...

Gal dabar ir ponia Tys
liavienė bus priversta aiš
kintis, mes nežinome. Mums 
tik svarbu pabrėžti, kaip 
šiandien visoki šalaputriai 
kiša komunizmą, puola 
žmones, komunizmo prie-1 
šus apšaukia jo talkininkais 
ir kitokiais. Mat, tokia 
šiandien mada. Juk tai šo
kimas pagal trumaninės 
doktrinos muziką!

Bet eisime toliau ir pa
žiūrėsime, ką toliau rašo 
paminėtas Tėvynės, rašyto
jas. Štai, vienas nesveikos 
jo galvosenos perlas:

Gaila, kad Vienybės ko
lumnistė dedasi SLĄ reika
lų žinove, bet nežino nė to, 
kad SLA senosios apdraudos 
nariai pasitraukdami iš SLA 
stiprina organizaciją, o ne 
silpnina ją, kaip ji sako.
Vadinasi, juo daugiau iš 

SLA narių pasitrauks, 

sybę ir ją ginti šu ginklu rankoje.
Atrodo, jog Palestinoje ramybės nebus dar per 

ilgą laiką, tačiau dėl to nėra žydai kalti.
Vyriausiai kalta imperialistinė Anglijos ir Ameri

kos politika!

tuo organizacija bus stip
resnė! Taip moko SLA or
gano bendradarbis.

Tai labai kvaila ir Susi- 
vienijinimui žalinga “takti
ka.”

Atsimename, kai 1930 me
tais, kuomet SLA buvo su
skaldytas, tuomet panašiai 
rašė Naujienos ir pats SJLA 
organas. Girdi, tai kas, jei 
tūkstančiai narių iš SLA 
pasitraukė, — jų sumokėti 
pinigai pasiliko SLA ižde 
ir dėl to SLA sutvirtės.

Na ,ką gi parodė gyveni
mas? Kur tas sutvirtėji- 
mas? Po tūlo laiko SLA jau 
buvo priverstas savo se
niems nariams mokestis pa
kelti arba nukirsti per pusę 
jų apdraudos sumas!

Dabar tuo patim kvailu 
džiaugsmu Tėvynė ir vėl 
džiaugiasi.

Kiekviena savišalpos ir 
apdraudos organizac i j a' 
trokšta juo daugiau narių 
įrašyti ir juos palaikyti, 
SLA organas gieda kitokią, 
atbulą, giesmelę!

Tegu sau gieda! Nebūtų, 
rodosi, bėdos, kad tūli SLA 
organo rašytojai yrajhopli. 
Bėda tik tame, kad tokia 
politika labai kenkia pa-1 
tiems SLA nariams,- kurių | 
milžinišką daugumą sudaro 
darbo žmonės!

“NEŠVANKUS ' ' 
SKANDALAS...” Į

Naujienose telpa apyilgė į 
korespondencija apie šmu- į 
gelį, kurį atliko rinktiniai I 
BALF’o “lįteratūros kriti- ' 
kai;” Naujienos žymi: “Į-i 
šmugeliavo premiją už dar
bą, kurio Rašytojų Draugi
jos nariai nenorėjo premi
juoti...”

Mes čia paduosime visą i 
to šmugelio aprašymą, kad 
skaitytojas suprastų, kas I 
darosi “tremtyje”, kur vai- i 
do pabėgėliai, besisiekią: 
grįžti Lietuvon ir valdyti ją 
spietbniškai, “po senovei.” 
Naujienų korespondentas 
“tremtyje” (kovo 23 d.) ši
taip visą'tą šmugelį nušvie
čia:

Kovo 11 dienos “Naujie
nose” buvo atspausdinta mū-

• su korespondento žinia apie 
vasario 16 dienos proga 
tremtyje skirstytas lietuvių 
literatūros premijas. Mūsų

^korespondentas tada jau 
pranešė, kąd tiktai vienas 
premijos komisijos narys pa
sirašė protokolą, o kiti trys 
komisijos nariai atsisakė jį 
pasirašyti. Apie visą šį rei
kalą dabar gavome tokių pa
pildomų žinių :

“Tremtinių tarpe plačiai 
komentuojamas šmugelis, pa
darytas su V. Ramonui skir
ta BALFo premija už nese
niai išleistą ^romaną” “Kry
žiai.” Kaip visoms premi
joms, taip ir šiai buvo su
daryta komisija geriausiam 
darbui atrinkti ir premijai

• paskirti. Komisija buvo su
daryta iš keturių asmenų, , 
jon Įėjo du BALFo ir du 
tremtyje esančių Rašytojų 
Draugijos atstovai. \

Pradžioje BAĖFo atstovais 
buvo paskirti A. Maceina ir 

.B. Babrauskas, o Rašytojų 
Draugiją premijos komisijo
je atstovavo poetas ir - kriti
kas Henrikas Radauskas ir 
A. Gustaitis. Bet vėliau. 
BALFas pakeitė savo atsto
vų sąstatą. Vietoje prade
dančio garsėti katalikų kri
tiko A. Maceinos, paskyrė J. 
Brazaitį, aktyvų katalikų 
veikėją.

Premijos komisijai pra

dėjus posėdį, Brazaitis tuo
jau pasiskelbė pirmininku. 
Kitiems komisijos nariams 
nepatiko tokia nesuteiktos 
garbės uzurpacija, bet dėl 
“menkniekių jie nesiginči
jo.” Maceina, greičiausiai, 
buvo atšauktas dėl fo, kad 
neturėjo pakankamai drąsos 
pirmininku pasiskelbti. O 
pirmininko pareigos labai 
svarbios.

Ne Romanas, Bet Politinis 
Pamfletas

J. Brazaitis, tuojau pasiūlė 
duoti BALFo premiją V. Ra
monui už “Kryžius.” Rašy
tojų Draugijos nariai pasi
priešino šiam pasiūlymui. 
Ramono kūryba jiems atrodė 
nepremijuotina, buvo ver
tingesnių darbų. Be to, Ra
dauskas ir Gustaitis šitai]) 
galvojo: BALFas yra įvairių 
srovių organizacija, taigi ji 
negali premijuoti vienos sro
vės politinio pamfleto. Ko
misijoje šiuo reikalu prasi
dėjo diskusijos. Brazaitis 
reikalavo būtinai skirti pre
miją “Kryžių”- autoriui, tai 
tada Rašytojų Draugijos na
riai, nenorėdami prievartau
ti savo sąžinės, atsisakė pa
sirašyti premijos komisijos 
protokolą.
Katalikas Atsisakė Pasirašyti 

Protokolą

Įsidėmėtina šiuo atveju yra 
kritiko ir kalbininko katali
ko Babrausko laikysena.

Pradžioje manyta, kad jis 
palaikys Brazaitį, bet vėliau, 
kai Rašytojų Draugijos na
riai išdėstė argumentus prieš 
premiją' Ramonui, Babraus
kas tai]) pat pasisakė prieš 
premiją. . •

Kai jam buvo pasiūlyta 
pasirašyti 'BALFo premijos 
k-omisjjos protokolas, »tai jis 
atsisakė.

Ramonui Premija 
Įšmugeliavo

Iš keturių komisijos narių, 
prieš premiją V. Ramonui 
pasisakė trys, o už premiją 
stojo, tiktai J, Brazaitis.

BALFo 2,000 vokiškų mar
kių premiją Brazaitis ir ati
davė “Kryžių” autoriui, bet 
tremtiniu * tarpe kalbama, 
kad ši premija buvo įšmuge- 
liuota, o nė skirta.

Tremtiniai prisimena tuos 
laikus, kai Lietuvoje buvo 
šmugeliuojamas sacharinas, 
skutami lašiniai ir kita. Tuo 
pačiu metu jie apgailestau
ja, kad kąi kurią lietuviški 
veikėjai ir į vakarų Europą 
patekę vis dar vartoja buš- 
meniškus akmens gadynės 
metodus.”

Washington. — Kongrese 
keliamas trukšnias del lėk
tuvų motorų pardavinėjimo 
Sovietam.

Tim Flynn, paskirtas šiauri
nės Kalifornijos CIO direk
torium vietoje International 
Longshoremen’s & Ware
housemen’s .Unijos preziden
to Harry Bridges. CIO pre
zidentas Philip Murray 
Bridgfs’ą atstatydino iš di- 
rektorystės už tai, kad jis 
remia Wallace"ą Ir priešin
gas prokariniam Marshall© 

planui.

Lietuvos MTS Ruošiasi 
Lauko Darbams

Rašo E. MARKEVIČIUS

Smetoninės Lietuvos laikais į 
žemės ūkio mašinos nebuvo 
prieinamos darbo valstie
čiams. Tik dvarininkai ir 
buožių ūkiai teišnaudodavo 
mašinas ir tai nežymiam kiek- 
kyje.

Pirmaisiais tarybų valdžios 
metais Lietuvoje buvo įsteig
tos 42 Mašinų-traktorių sto
tys, kurios buvo aprūpintos 
galingais traktoriais ir kito
mis moderniškomis žemes 
ūkio mašinomis. Tarybų val
džia sudarė sąlygas paleng
vinti valstiečių darbą, suteikė 
jiems pagalbą apdirbti žemę 
mašinomis.

Plėšikiškas vokiškųjų fašis
tų užpuolimas sugriovė sėk
mingai pradėtą MTS darbą.

Išvadavus Lietuvą iš vokiš- 
kųjū-fašistinių grobikų jungo, 
reikėjo visą pradėti iš naujo. 
Tarybinė vyriausybė padėjo 
dideles pastangas sugriauta
jam respublikos žemės ūkiui 
atstatyti ir, atskirai paėmus, 
MTS atkurti. MTS, būdamos 
valstybinėmis įmonėmis, labai 
palankiomis sąlygomis suda
ro sutartis su valstiečiais že
mei apdirbti. Didelę paramą 
visų žemės ūkio sričių, tame 
tarpe ir MTS, atstatymui su
teikė broliškosios sąjunginės 
respublikos.

Kas metai respublikos MTS 
mašinų bei traktorių parkas 
papildomas šimtais naujų 
traktorių, naujausių markių 
automašinų, plūgų, sėjamųjų 
mašinų, kultivatorių, pjauna
mųjų bei kertamųjų mašinų, 
sudėtingų javų valymo bei ki
tų žemės ūkio mašinų. Dau
guma šitų žemės ūkio mašinų 
atvežta iš broliškųjų respubli
kų. Tik per 1947 metus Lie
tuva gavo mašinų-traktorių 
stotims šimtus galingų trakto- 

I rių, traktorinių plūgų, kulti- 
I vatorių ir daug kitų mašinų.

Prie kiekvienos MTS vei
kia traktorių remonto dirbtu
vės, kurios aprūpina žemės 
ūkio mašinų remontą. Trak
torių remonto dirbtuvės aprū
pintos iš broliškųjų respubli
kų atvežtomis moderniškomis 
gręžimo, tekinimo, frezavimo 
staklėmis xir kitais įrengimais.

Sudėtingesniam traktorių 
remontui atlikti įsteigtas pla
tus mašinų-traktorių dirbtuvių 
tinklas, aprūpintų plačiais 
naujaisiais įrengimais. s Įsteig
ta taip pat centrinė remonto 
bazė Kaune, kuri kasmet at
remontuoja šimtus traktorinių 
ir automobilių motorų.

Tokia traktorių remonto or
ganizacija duoda galimybę 
pasiekti nepertraukiamo trak
torių darbo ir aprūpina aukš
tos kokybės žemės įdirbimą.

Jauni respublikos mecha
nizatorių kadrai gerai įsavino 
techniką ir puikiai išpildo 
jiems uždėtus uždavinius.

Galima duoti kaip pavyzdį 
jaunų Papilės MTS traktoris
tų Ališausko ir Baranausko 
darbą 1947 metais. Kiekvie
nas jų, dirbdamas Kuršėnų 
apskrities valstiečių laukus, 
aparė po 500 hektarų žemės. 
Traktoristai Ališauskas ir Ba
ranauskas, įsipareigojo 1948 
metais aparti nemažiau kaip 
po 1,000 hektarų žemės.

Augantį MTS autoritetą 
respublikos darbo valstiečių 
tarpe gražiai pavaizduoja se
kantys faktai:

1946 metais MTS parama 
valstiečiams laukų darbuose 
padidėjo 140%, palyginus su 
1945 metais. 19.^7 metais 
MTS aptarnavo 66,934 vals
tiečių ūkius. 20,000 .valstie
čių ūkių MTS kuliamosios ma
šinos iškūlė visą javų derlių. 
Šiais metais numatyta aptar
nauti ne mažiau kaip 85,000 
valstiečių ūkių. '

Respublikos mašinų-trakto
rių stotys baigia pasiruošti 
1948 metų pavasario sėjai. 
Visos 58 respublikos MTS 
baigia traktorių parko ir pri
kabinamojo inventoriaus re

montą,’ šimtai traktorių ir že
mės ūkio mašinų stovi pilnai 

’paruošti pavasario laukų dar
bams. Į MTS atvežta šimtai 
tonų degalų traktoriams.

MTS ir mašinų-arklių nuo- 
mojimo punktai teikia didelę 
paramą valstiečiams ruošian
tis pavasario sėjai. Atskirai 
paėmus, jie padeda valstie
čiams išvalyti sėklas. Prie 
MTS ir MANP veikia 162 ja
vų valymo punktai, kurie ap
rūpinti moderniškomis grūdų 
valymo mašinomis, ir daugu
ma valstiečių šiais metais ap
sės laukus išvalytomis sėklo
mis, o smetoninės Lietuvos 
laikais laukus apsėti išvalyto
mis sėklomis tegalėjo tik buo
žės ir dvarininkai.

200 gerai techniškai įrengtų 
kalvių padeda valstiečiams at
remontuoti žemės 'dirbimų, in
ventorių pavasario sėjai.

Valstiečiai skuba sudaryti 
su MTS sutartis laukų dar
bams, nes valstiečiai gerai at
simena, kad žemės sklypuose, 
kuriuos apdirbo MTS trakto
riai, praėjusiais metais buvo 
gauta 20-30% aukštesnis der 
liūs.

Tik per pirmąsias 1948 me
tų savaites daugiau kaip du 
šimtai valstiečių sudarė su
tartis su MTS apdirbti apie 
2,000 hektarų žemės. Į MTS 
kontorą kasdien atvyksta po 
keliolika valstiečių, kurie, ar
tėjant pavasariui, skuba su
sitarti su artimiausiu padėjėju 
— MTS dėl paramos laukų 
darbuose.

Gero pasiruošimo pavasario 
sėjai pavyzdžiu gali būti Pas
valio MTS, vadovaujama di
rektoriaus J. Užubalio.

V-isi MTS traktoriai ir ma
šinos čia buvo pilnai paruoš
ti sėjai dar prieš rinkimus į 
vietines Tarybas — sausio mė
nesio pradžioje.

Nuo to momento visos MTS 
pajėgos buvo nukreiptos į pa
galbą valstiečiams pasiruošti 
sėjai. MTS traktorių remon
to dirbtuvėse, MANP kalvė
se atremontuota valstiečiams 
šimtai plūgų, akėčių, kultiva
torių ir kitų žemės įdirbimo 
įrankių. Trys javų valymo 
punktai, gausiai aprūpinti 
naujomis sudėtingomis javų 
valymo mašinomis, išvalo vals
tiečiams iki 20 tonų sėklinių 
grūdų per dieną.

Prie MTS suorganizuoti 
jaunų traktoristų kursai. Vyr. 
mechanikui Leinartui vado
vaujant, busimieji jauni trak- 
toristai praėjo žiemą teoretinį 
apmokymo kursą. Pirmosio
mis pavasario dienomis, senų
jų traktoristų priežiūroje, jie 
išvažiuos į laukų darbus.

MTS agronominis persona
las atlieka nemažą darbą 
valstiečių tarpe. Jie specialiai 
suorganizuotuose valstiečių 
agrotechnikiniuose kursuose 
skaito paskaitas, aiškina nau
jausius priešakinės tarybinės 
agrotechnikos metodus žtfrtiei 
įdirbti ir aukštesniems der
liams pasiekti.

Visose respublikos MTS 
vyksta spartus pasiruošimas 
pavasario sėjai. Pasiruošimas 
atliekamas aukštame lygyje. 
Geras MTS pasiruošimas 
pavasario laukų darbams už
tikrina, kad šiemet valstiečiai 
susilauks iš MTS ir MANP 
žymiai didesnės paramos, kaip 
•praeitais metais.

SENATO DEMOKRATAI 
ATMES1A TRUMANA?

Washington.— Demokra
tai senatoriai buriasi at
mesti Trumano kandidatū
rą į prezidentus. Praneša
ma, kad jie siūlys senatorių 
Albeną Barkley kaip savo 
kandidatą. Keli demokratai 
senatoriai paskutinėm i s 
dienomis atvirai išstojo 
prieš Trumaną.

T ■ ■ «■■■■■ WI-™ ■ ......... ■ 1■ ■ I■■

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— šeštad., Kovo 27, 1948
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Tirštai Baigsime 
Meno Veiklos Sezoną

LMS TREČIOS APSKRITIES 
KONFERENCIJA

Meno veiklos sezonas baigsis su keletu 
stambių ir svarbių įvykių. Vienas seka
mų įvykių bus LMS III Apskrities kon
ferencija. Ji įvyks balandžio 4 d., 10:30 
yal. ryto, Laisvės svetainėj, Brboklyne.

Apskrities konferencijoje dalyvaus 
Philadelphijos, Hartfordo, Waterburio 
ir artimesnės apylinkės chorai. Bet taip 
pat meno konfėrencijon kviečiama LLD, 
LDS kuopos ir kitos organizacijos, ku
rios įvertina meno veiklą kaipo svarbų 
veiksnį lietuvių judėjime.

šioje meno konferencijoje delegatai 
išgirs pranešimus ir pasekmes meno 
darbų, kurie jau atlikti. Taip pat bus 
patiekti nauji planai ateities veiklai. 
Ypač meno mokyklai pasiruošimas bus 
plačiai diskusuojamas.

Prašome visų delegatų ii- svečių būti 
laiku, kad konferencija būtų galima 
pradėti nužymėtu laiku.

VAIDINIMAI—KONCERTAI
Brooklyne dar laukiame dviejų labai 

svarbių vaidinimų. Lietuvių Liaudies 
Teatras energingai ruošiasi prie vaidini
mo “Pergalės”. Ši Dauguviečio drama 
bus vaidinama balandžio 11 d.

žymėtina, kad “Pergalėje” dalyvauja 
veik visi jau žinomi ir patyrę vaidinto-

• jai ir keletas naujų mėgėjų.
Po “Pergalės” lauksime “Pono Ameri

kono.” Šį veikalą perstatys scenoje Aido
Choras. Veikalo vaidinime dalyvauja vi- kitur, 
si geriausi vaidintojai. Veikalas turi ir 
gražių dainų, muzikos. “Poną Anieriko- 
ną” režisuoja veikalo autorius R. Miza- 
ra.

* Konstancija Menkeliūnaitė jau daina
vo Brooklyne. Ją publika pasitiko malo-

• niai, šiltai. Konstancija dainuoja gerai, 
maloniai. Visi, kurie ją girdėjo prieš 10 
metų ir dabar, sutinka, jog Konstancija 
dar toliau, aukščiau pažengė savo talen
tingame dainavime.

Šiuo tarpu Menkeliūnaitė dainuoja 
Pittsburgho apylinkėje. Iš' ten vyksta į 
Detroitą, .Chicagą.

JUOZAS KAČERGIS
Kas gi nežino Juozą Kačergį kaipo 

menipinką, artistą vaidintoją, režisierių. 
Jį pažįstame visi. Vėliausia mes jį matė
me, girdėjome Chicagos festivalyje, vei
kale “Prieš Srovę.” Kačergis jau ne jau
nuolis amžiumi, bet jis jaunas meno vei
kloje.

Šio didžio vaidybos mėgėjo pagerbi
mui LDS 133 kuopa rengia bankietą ba
landžio 18-tą, Ukrainų svetainėje, 160 , 
Mercer St., Jersey City, N. J.

Tai ne bet koks pagerbimas. Tai jau 
bus Juozo 40 mėty, meno veiklos sukak
tis. Ar daug yra tokių menininkų, kurie 
išsilaikė meno veikloje arba bile veikloje 
40 metų? Manome, tokių veikėjų turime 
mažai. Mes sveikiname LDS kuopą, ku
ri sumanė ir ruošia bankietą mūsų liau
dies žymiam artistui pagerbti.

Brooklyne Kačergis daug veikė su 
Liet. Liaudies Teatru — vaidino ir reži
savo. Brooklyniečiai dalyvaus Juozo pa- , 
gerbimo bankiete. Vietos reikia užsisa
kyti išanksto.

DAR VIENAS ISTORINIS ŽYGIS 
MENO VEIKLOJE

Mes jau ruošėme festivalius Chicago
je ir Brooklyne . LMS chorai važiavo 

( šimtus mylių traukiniais ir autobusais.
Bet Newarko Sietynas sumuš visus re
kordus. Sietyniečiai skris orlaiviu Chi- 
cagon pildyti dainų programą. Juos ten 
kviečia Roselando Aido Choras, kuris 
dalyvavo pereito rudens festivalyje New 
Yorke. Tai pirmas įvykis bus Amerikos 
lietuvių meno veiklos istorijoje. Mes jau 
sakėme, kad plačiai skamba lietuvių dai
nos Amerikos kontinente. Dabar mūsų 
dainos skambės ir aukštai iškilę Ameri
kos padangėje.

Bet sietyniečiai ne tik kelionei, bet ir 
programai ruošiasi gyvai. Jie mobilizuo-

Menininkų Darby mete
•»

Ant greitųjų peržvelgęs centre turi
mas informacijas apie menininkų veik
la, štai ka suradau: *■7 V

Dvi skirtingos operetes tuoj bus su
vaidintos trijose kolonijose: “Kornevilio 
Varpai” Chicagoje (LKM Choras) ir 
Detroite (Aido Choras); “Tamyla” To
ronto (Bangos Choras).

Iš didesnių veikalų ruošiasi pastatyti 
philadelphiečiai “Mikšių Svajonė.” Nau
jąją Rojaus Mizaros komediją “Ponas 
Amerikonas” jau mokosi net trys cho
rai: chicagiškis LKM, Brooklyno Aidas 
ir Hartfordo Laisvės. Newarko Siety
nas jau rimtai galvoja apie sekantį se
zoną — statys “Sylvija.”

Draugiška Kooperacija
Dar operečių tema. Tinkamų ir mū

sų jėgoms prieinamų operečių niekados 
neturėjome perdaug. Pas nekuriuos cho
rus yra užsilikę pavienės kopijos ir gal 
pilni komplektai operečių, kurias jie sta
tė eilė metų atgal — įsigiję patys savo 
locnom pastangom. Kiek laiko atgal šioje 
skiltyje atsikreipėme į chorus pasisakyti 
kas ką turi ir kokiom sąlygom sutiktų 
parduoti ar paskolinti kitiems LMS na
riams. Iš dviejų chorų jau turime džiu
ginančius atsakymus.

Detroito Aidas skolinosi egzempliorių 
“KornevilioVarpai” iš chicagiškio LKM 
Choro. Jie patys darėsi komplektą sau, 
o “ekstra” komplektą sutiktų išnuo- 
muoti ar paskolinti draugingam chorui

Newarko sietynietė, mūsų angliškų 
skyrių bendradarbė meno klausimais 
Mildred Stensler rašo, jog pas juos ran
dasi komplektai operečių “Bailus Dak
taras” ir “Sylvija,” ir lietuviškas Šali- 
naitės vertimas lengvos operos “Trial 
by Jury.” Sako, veikiausiai sutiktų pa
skolinti ar apsikeisti su LMS -nariu cho
ru. Žingeidauja sužinoti kas dar turi se
niai jau statytų, Petrausko operečįų 
“Kaminkrėtis” ir kit.

Būtų geistina, kad chorai peržiūrėtų 
savo archyvus ir praneštų LMS centrui, 
ką turi. Centras galėtų patarpininkauti 
apsikeitime turimų operečių ir kitokių 
veikalų LMS narių tarpe.

Rūpinkimės AŽVD Veikla
Kaip atrodo, visose lietuvių kolonijose 

vėl pradeda kurtis vaikų draugijėlęs. 
Malonu matyti, kad jų vadovybėje atsi
stojo jauni vyrai ir moterys, kurie pa
tys, apie pora desėtkų metų atgal, lankė 
panašias lietuvių kalbos mokyklėles ir 
gavo “diplomus” iš AŽVD.

Kuom LMS gali padėti mūsų trečiajai 
amerikiečių lietuviukų kartai? Iš seniau 
turime tris veikaliukus: “Darbas Lai
mėjo,” “Geroji Onytė” ir “Musmirės.” 
Visi seni ir nelabai atsaką naujoviškai 
dvasiai.

Dabar gavome iš Tarybų Lietuvos 
mokyklinės medžiagos, bet kol kas, ji dar 
“žaliava.” Prie jos reikia dadeti mūsų 
sąlygom tinkamą dialogą,, aprėdyti mu-, 
zikos rūbais ir išeis pilnai tinkamas mū
sų Ateities Žiedams veikaliukas.

Džiugu pranešti, kad tą sunkų ir at- 
sakomingą darbą pažadėjo “bandyti” at
likti mūsų žymusis kompozitorius ir chor- 
vedis Valteris Žukas. O talkon dar pa- 
sikviesiąs ir kitą žymų menininką — 
Dr. J. J. Kaškiaučių.

O kaip su pasimokejimu duoklių, LMS 
nariai? Kada Brooklyno “Vyturiukai” 
ir naujai susitveręs Dailininkų Ratelis 
įstosite į LMS? Iš abiejų jau turime pa
žadus patapti nariais. Kviečiame!

L. Jonikas

ja geriausias dainos jėgas.N Sietyno mo
kytojas yra Walter Žukas, pereito karo 
veteranas. Choro vadovybė yra jaunų, 
amerikonų lietuvių rankose. Chicagoje 
sietyniečiai duos įdomią dainų progra
mą. V, Bovinas.

LMS News and Views
In Defense of Jazz

Jazz is a form of American music and 
as such it should be recognized. Almost 
all American-born popular composers 
have more or less to do With Jazz. But 
many of our Lithuanian-bom friends, 
living here in America, frown on this 
musical phenomena and cry it has no 
place on our stage.

Jazz, in a certain sense, is as much a 
folk art here as the Lithuanian ditties 
are to the Lithuanians, the Tango is to 

' Spain, the Tarantella to Italy. The big
gest difference is that their music came 
down through the human voice or hand
written manuscripts. American music is 
mostly commercially manufactured and 
canned. "

In the old days people used candles 
made in the home kitchen. Today we use 
electricity manufactured at power sta
tions. Do we condemn electric lights? 
No, and in the same way we still make 
use of candles to create different illus
ion. American music has arisen out of 
circumstance, out of the way of life.

Jazz isn’t new music. There’s nothing 
really new in music. It is just rear
ranged differently. Modern music has 
its classics too. They may not be recog
nized by the comtemporary but neither 
was Bach or Schumann or Wagner and 
a host of others. Jazz because of its pre
sent commercial nature is greatly mis
understood. It is hard to define Jazz. Its 
chief characteristic is its rhythm, which 
as J. T. Howard puts it, “instead of 
grinding out its beats by sounding ac
cents that set the feet to motion like 
a march, subtly dodges the accents so 
that you feel an almost irresistible urge 
to fill them in yourself with your whole 
body.”

The origin of the word Jazz is ob
scure. It might have been derived from 
a proper name, Razz’s Band of New Or
leans, or from an old minstrel term, Jaz- 
bo, meaning sure-fire trick or from 
something from the Creole dialect spo
ken around New Orleans where this type 
of music was supposed to have started. 
Jazz hadn’t been recognized as such un
til about 1914* when several New Or
leans bands traveled up North to Chica
go. However, Jazz truly had its source 
in the Folk Art of a certain people of 
America — the Negro musician. It’s 
this self-same folk characteristic that 
Tin Pan Alley makes use of now on a 
large scale commercially,

Paul Whiteman, the great exponent 
of modern Jazz, has probably done the 
most to prove that Jazz is a form of 
American Folk* Art, even though it may 
be a limited one, and that it shouldn’t 
be frowned on by the modern longhairs. 
In 1924 he gave a concert, “An Exper
iment in Modern Music,” at New York’s 
staid Carnegie Hall. It was an attempt 
to meet the serious composer half-way; 
and before long the serious composer re
ciprocated in the shape -of Symphonic 
Jazz. George Gershwin’s “Rhapsody in 
Blue” is a good example. •

Whatever popular music is called, 
Jazz, Swing or Boogie-Woogie, it is a 
creative art open to variations and ar
rangements to suit the need of every 
artist. It can be performed poorly and 
cheaply, or it can be performed well and 
artistically. What the public doesn’t 
krįow it very nearly always feels and 
that applies to good things as well as 
bad. Mildred Siensler.

i
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i/nvin /j a v vi r r t* JEi d JU Jįi
Vaizduojančią Lietuvą Pastarojo Karo Metu

Sekmai, Balandžio 11 April, 1948
Brooklyn Labor Lyceum Salėje

949 Willoughby Ave., Brooklyne
Tai šiurpulingi Lietuvos žmonių pergyveni
mai nacių okopacijos metu, parašyti žymio
jo Vilniaus Valstybinio Dramos Teatro dra
maturgo ir režisieriaus, kuris pats karą Lie

tuvoje pergyveno ir po jo ten pasiliko 
tarnauti ir kurti savo tautai.

Uždanga pakils lygiai ^3:30, popiet
Prašom prįbūt anksčiau, išgyvendinkim tą 
nelemtą įprotį valandą ar daugiau, suvėluot

J. Kazakevičiaus Orkestras šokiams
Įžanga,

Išanksto perkant
Tik

įskaitant taksus: 
$1.00 — prie durų $1.25 
šokiams 65c

Negrįš Jūsų Dienos?
Lyg vilnis atkakli ir šviesi, žaižaruojanti, 
Mūsų liaudis į ąteitį laužia kelius.
Pasitrauk, praeitie, pančiais tebemosuojanti!
Jau išaušo .d iena, ir tamsa tuoj pražus.

♦

Jūs negalit užmiršt savo dvaro su kliom'bomis, 
Fabrikėlio, malūno ir aukso maišų.
Jūs įnirtę, apkvaitę, galėtumėt—bombomis 
Sudaužytume! tai, kas ne jūsų—visų.
Jums malonūs laikai su policijos nuovadom, 
Su guminėm lazdom ir seniu Smetona.
Bet pasibaigė laikas “derybom” ir “nuolaidom” 
Mes pasakėm: užteks! Mes pasakėm : gana!
Kai visa Lietuva kruvinajam kalėjime
Vilko jungą, kaip kryžių, nelaisvės sunkios, 
Kai mes grūmėmės frontų ugny ir dundėjime, 
Atkariaudami laisvę tėvynės brangios,
Jūs su Hitlerio budeliais puikiai gyvenote, 
Smaugėt liaudį ir keikėte bolševikus.
O dabar jūs dejuojate, verkiat ir stenate, 
Vėl prarądę karjeras, dvarus ir laukus.
Negrąžins liaudis jums, ką sukūrė kovodama, 
Ką laimėjo ji darbu ir savo krauju.
Nesiduos ji daugiau ponų engiama, jodomą
jį gyventi ir dirbti panoro ibe jų!
Savo “meile tėvynei” didžiavotės, gyrėtės,
Kada engėte bernus ir darbininkus,
Ir dabar dar tėvynę “mylėti” jūs spiriatės, 
Jau pavirtę seniai į mišku plėšikus.
Jūs nuožmiai neapkenčiate saulės ir vasaros, 
Ir per liaudies kančias eina jūsų takai,
—Jūsų “meilė tėvynės”—žudynės ir ašaros...
Iš pakampių išeinat nakčia, kaip vilkai,
Į žudynes žmonių, kur gyvenimui keliasi, 
Išvaduoti iš priespaudos pančių žiaurių, 
Ir sukruvintos rankos jūs taškos ir veliasi
Kraujuje darbininkų ir naujakurių.

/

Bet nesustabdysi bangos žaižaruojančios, 
Kuri veržias pirmyn ir nuplauna šiukšles!
Ir iš žemės šventos, laisvės meile garuojančios, 
Lyg usnis, mūsų liaudis išraus jus, išmes!

i
O gyvenimo sriautas tekės neužmatomas, 
Be ribų ir kraštų, tartum jūra plati.

' Tas gyvenimas didis kovoj mūsų statomas, 
Ir nemiršta, ka sukuria liaudis pati!
1947. XII. 25. ANTANAS VENCLOVA

Chicagos Žinios
lš STAKJARDŲ STREIKO 

EIGOS
Bus Daugiau Policijos Aplink 
Stakjardus—JVlčsos Karaliams 

Gelbėti
Chicagos policijos komisio- 

nierius Prendergast’, dėl unijų 
ir kitų, organizacijų protestų ' 
prieš daugį policijos streiko 
vietose, šeštadienį neva tyrinė
jo, ar bus galima sumažinti 
policijos skaičių aplink stak
jardų streiko paliestas ketu- . 
rias mėsinyčias. Po to viso 
jis pasakė laikraščių atsto
vams, kad jokiu būdu jis ne
gali numažinti 'žemiau 2,500. 
Taigi, visas trečdalis Chicagos 
policijos yra sutrauktas prie 
stakjardų, kad apgint Ketu
rių Didžiųjų “packerių” inte
resus.

Kad mažieji miesto biznie
riai palikti be policijos apsau
gos, tai nei policijos komisio- 
nieriui Prendergast, nei mies
to majorui Kennely nerūpi. 
Taipgi, kad miesto skersgat
viai neapsaugoti ir mokyklų 
vaikai išstatyti pavojun, irgi 
mūsų miesto galvoms neapei
na. Jiem vyriausiai rūpi ap
ginti didžiųjų mėsos įmonių 
savininkų interesai.

įvyko Masinis Mitingas 
šeštadienį, kovo 20 d., 3 vai.

popiet, prie 46th ir McDowell 
Sts., po atviru dangumi atsi- 

! buvo didelis masinis mitingas.
Kalbėjo Herbert March, L. 

K. Krzycki • nuo .Slavų Kon
greso. Buvo plačiai nurodyta 
abelna šių dienų darbininkų 
kova su reakcinėmis jėgomis, 
kurios nori grąžinti hoovėri
nius laikus, kad darbininkai 
dirbtų už tokias algas ir ne- - 
galėtų įsigyti savo 
reikalingia'usių
met mėsos kompanijos 
nai padarė du kartu tiek 
no, kiek 1946 metais.

Herbert March nurodė, 
jei. “Keturi Didieji
atidaryti savo mėsinyčias, tai 
tuojau bus iššaukta 10,000 
prie mėsos • šaldymo dirbančių 
darbininkų*

Masinis Pikietas Juosia 
Mėsinyčias

Tūkstančiai stakjardų dar- • 
bininkų maršuoja dainuodami 
kovingas dainas pikieto eilėse. 
Negrai ir baltieji mato vieną 
bendrą priešą — mėsos ba
ronus ir jų pagelbininkę po
liciją, kuri visaip bando streip 
kierius provokuoti. Bet so-
lidariškurnas tarpe streikierių 
ir nestreikuojančių kitų in
dustrijų darbininkų didėja. 
Darbo žmonės su kiekviena 
diena darosi ^ys labiau užsi
grūdinę; vis labiau jiems pa- 
aiški, kas yra jų draugai, o 
kas priešai.

Streikierių Draugas.

-

/
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šeimoms 
dalykų, kuo- 

per- 
pel-

NERIS
t

Daug spalvų, šitaip žydra ir žalia aplinkui.
Ant įkaitusio kriaušio pušelė palinko.
Rieda juokas vaikų vilnimis* 
Saulė. Smėlis. Pušynas. Neris.

I

Neša vėjas suglamžytą laikraštį upėn, 
neša valtį, tarytum pagaikštį, ir supa.. 
Danguje — nematyt debesų.
Aš taip pat, lyg valtelė, esu.
Taip nuplaukt, nusiirti per, Nerį ir dangų, 
kol žvaigždė pažiūrėtų vakare į bangą.. . 
Prisiskinti lelijų drėgnų, ,
o padangėj—žvaigždžių mėlynų ...

I
Toji upė dabar taip rami ir taikinga; 
juodos bangos kerštingos jau mirė, jau dingo, 
juodos bangos, kurioms audroje 
buvo grobiu kryžiuočių gauja.
Toji upė, išplaukus iš rūko, galinga.. .
Rūko pančiai, ją supę, sutruko aplinkui.
Ir dabar, vėl laisva ir švelni, 
ji skandina tik saulę vilny. /

# Plaukiam tolyn Nerim: aš, žuvelės ir valtys. 
Saulė. Pušys. O krantas ir žalias ir baltas.* 
Tarp žuvelių ir valčių visų

aš pati laimingiausia esu. T. Rostovaitė.

Trumano Vežimas
Krypo Trumano vežimas,
Dunda pelkėtais keliais, 
Džiaugsmą neša turčių klasei—. 
Doleriukais apvaliais.
Fabrikantams pelnas krinta, 
Tartum manna iš dangaus,— 
Nebeliko kam klausytis 
Besiskundžiančio žmogaus.
Jei gyvenimo brangumas x
Verčia; žmogų aimanuot, 
Tai afsako, jog ne viską 
Gali Trumanas jam duot.
Ir darsako.: jei kas šito
Atsiminti negalės,
Tai jam baisų, baisų vardą 
“Raudonuko” tuoj uždės.

■ Apie žmogiškąją teisę
Jei kas nors kur pagalvos,
Tai skubiai jam bus sakyta:

, —-Esi agentas Maskvos!—
Krypo Trumano vežimas, 
Dunda šuntakiais, kad nū!
Visos reikmenys iškilo,—
Pasijudint—ai, painu!
Rinksim, broliai, Henry Wallace,—
Jis teima vadeles,
Gal bent kiek jis ims valdyti
Tas begėdiškas dieles! St. Jasilionis.

kad 
mano

Geriausias LLD Vajininkas 
žmogui, padariusiam gerą 

darbą, smagu pasigirti; bet 
dar smagiau, kuomet kiti jį 
pagiria. LLD 19 kuopa turi 
pilną teisę pasigirti, kad jau 
gavo šiame vajuje 33 ąaujtis 
narius. Taipgi LLD 19 kuopa 
gali pasigirti, kad ji turi ge
riausią Pirmojoj Apskrityj 
vajininką, draugą K. Matu- 
kaitį.

Matukaitis tykus žmogus, 
daug nekalba, daug nepriža
da ir nelinkęs kitą “mokyti.” 
Tačiau jis daug dirba. Kaip 
ten nebūtų, visgi ir jis per 
LLD Pirmosios Apskrities kon
ferenciją prižadėjo gauti .15 
nAujų narių į LLD. Jo pasi
žadėjimas konferencijoj buvo 
sutiktas griausmingu delnų 
plojimu. Išrodė nepaprastai 
didelis skaičius vienam žmo- ’ 
gui tiek naujų narių į LLD ’ 
įrašyti. Bet Štai ! K. Matukai
tis iki šiol jau pridavė savo 
kuopai 25 naujus narius. La
bai toli pralenkė savo pasiža
dėjimą ir sako, kad iki užsi- 
baigimo vajaus dasivarysiąs 
ikf virš trisdešimties.

Jau galima spręsti, kad K. 
Matukaitis laimės vieną iš ge- 

(Tąsa 4-me pusi.)
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(Tąsa)
— Aš savo penkiuos šarvuočiuos turiu 

tik 24 vyrus, b sunkvežimį su karstu 
saugo 150 vyrų, be to^ visa įgula palaiko 
tą nutarimą. Aš galiu sulaikyti, bet gali 
įvykti ginkluotas susirėmimas ...

— Ne, tiktai be ginklų. Kareivių ir 
darbininkų tarybos vardu įsakau su
trukdyti karsto atgabenimą į Petrapilį. 
Tai gali sukelti naujų susirėmimų gat
vėse ir . sujaudinimą... Bet griežtai 
uždraudžiu šaudyti iš šarvuočių... — 
skambėjo balsas iš Petrapilio.

Pasipiktinęs poručikas Safonovas šau
kė į telefoną, kad tai nesuderinami įsa
kymai, ir jis nesiimąš bet kokią atsako
mybę. Bet balsas iš Petrapilio pakartojo 
įsakymą ir reikalavo jo įsakmaus vyk
dymo. Paskui paaiškėjo, kad pasiprie
šinti karšto vežimui įsako laikinoji vy
riausybė, o įsakymą nešaudyti duoda 
darbininkų ir kareivių taryba. Kurio 
klausyti? Pasitaręs su savo viršininku, 
Safonovas nutarė nei vieno nei kito įsa
kymo nepildyti ir pasuko šarvuočius 
grįžti į Petrapilį. Bet prieš tai jis pagra
sino kareiviam liepsiąs šaudyti, jei jie 
važtų Rasputiną į Petrapilį ir patarė 
palaidoti Rasputiną Carskoje Selo apy
linkėse.

<►
Tuo tarpu Carskoje Selo rūmuose bu

vusiojo caro šeima jau pradėjo apsipra
sti su savo būkle. Ji buvo griežtai saugo
ma, sargyba stovėjo aplink rūmus, prie
šais langus, prie durų. Išeidami pasi- 

* vaikščioti buvusio caro šeimos nariai ir 
pats Nikalojus buvo lydimi šautuvais 
ginkluotų kareivių.

Tuo metu kai kareiviai pradėjo kasti 
Rasputino kap4, nė vieno iš caro šeimos 
narių sode nebuvo. Bet apie tą kareivių 
sauvalę sužinojęs, budįs sargybos virši
ninkas poručikas Kiseliovas, rodęs didelę 
užuojautą buvusio caro šeimai, papasa
kojo apie tai Nikalojui. Nikalojus susi
jaudino, o dar labiau susijaudino' tai iš- - 
girdusi Aleksandra.

— Dėl Dievo meilės, — maldaujančiai 
prašė Aleksandra poručiko Kiselipvo,— 
sutrukdykit tą šventpaikybę ... Tai bu
vo šventas žmogus... Dievas mus nu
baus už tą jo kapo tylos iškoneveikimą... 
Mes žūsim ... Gelbėkit mus ...

Buvusioji carienė baisiai pergyveno 
tą susijaudinimą. Trūkčiojo jos veido 
gyslos, ir visą kūną pradėjo tampyti 
mėšlungio priepuolis.

Poručikas Kiseliovis, to vaizdo pa
veiktas, tuoj nuėjo pas kareivius, kurie 
kasė duobę. Įvairiais būdais jis bandė 
įtikinėti, kad “jie elgiasi neteisėtai, kad 
ir religija uždraudžia ardyti kapo ramy
bę, pagaliau, kad jie neturės patys ra
mybės pajudinę kapuose gulėjusį lavoną. 
Bet kareiviai neklausė ir kasė toliau. 
Kiseliovas bėgo į vietos kareivių tarybą, 
bet ir ten nieko nepešė.

Kiseliovas turėjo grįžti į rūmus, ir 
pranešti, kad jam nepasisekė išpildyti 
Nikalojaus ir Aleksandros prašymo. 
Grįžęs Kiseliovas paskambino į Petrapi
lį ir pranešė kareivių ir darbininkų ta
rybai, o paskui ir vyriausybei. Po tų tai 
Kiseliovo prašymų buvo pasiųsti šarvuo
čiai sutrukdyti Rasputino iškasimą.

Nepajėgdami nieko padaryti Rasputi
no kapui apginti, Nikalojus ir Aleksan
dra galėjo tik melstis ir prašyti Dievo, 
kad jis apsaugotų ir gelbėtų.

Nepasisekė bandymai prikalbėti ka-/ 
reivius, kad jie palaidotų Rasputiną kur 
nors Carskoje Selo apylinkėse. Kareiviai 
buvo atkaklūs ir nieko neklausė. Jie nu
tarė Rasputiną sudeginti. Ir netrukus 
ties Viborgo plentu tarp stočių “Lans- 
kaja” ir “Šuvalovo” buvo<užkurtas dide
lis laužas. Vieno pulko komiteto pirmi
ninko Lokotnikovo vadovaujami karėi- 
viai nešė ir nešė žabus, malkas, rąstga
lius, kurie buvo kraunami ant laužo. 
Kai laužas iškilo į dangų milžiniška liep
sna, LokotnikoVas liepė kareiviam mesti 
karstą į ugnį.

Kareiviai ilgai taikėsi kaip čia pato
giau Rasputiną įkišti į tą laužą. Paga
liau, padėję karstą ant dviejų ilgų paga
lių, kareiviai, eidami pavėjui, kad ugnis 
ant jų nepultų, pamažu pradėjo stumti 
karstą ant laužo, kol jis pateko ant pat

vidurio ir paskendo liepsnose. Juodąjį 
karstą dar aplinkui^ apdėjo malkom ir 
karstas visai dingo ugnies liežuviuos.

Keletą valandų tęsėsi Rasputino degi
nimas. Tik vakare, kai jau ir malkų 
sunku bebuvo gauti, kareiviai nutarė 
baigti. Iš ugniagesių pasiskolinę ilgus 
geležin. žarstiklius, kareiviai ėmė žars
tyti laužą, kol iš jo beliko tik pelenų krū
va. Ištyręs užgesusį laužą ir įsitikinęs, 
kad visas sudegė ir iš Rasputino nė kau
lelio nebeliko, kareivis Lokotnikovas lie
pė laužo vietą užpilti vandeniu iš ugnia
gesių švirkšto. Paskui kareiviai kastu
vais išdraskė laužo liekanas ir sumaišė 
viską su žeme.

Prieš išsiskirstant Lokotnikovas iš 
sunkvežimio, kuriuo buvo atvežtas kars
tas, pasakė kalbą apie Grigorijų Raspu
tiną. Jis pažymėjo, kad Rasputino lavo
nas sudegintas kaip tik toj vietoj, kur 
neseniai buvo Rasputino draugo “Tibeto 
daktaro” Badmajevo vila. Toji vila buvo 
sudeginta pačioj revoliucijos pradžioj.

Sumaišę Rasputino pelenus su žeme, 
kareiviai išvažiavo. O kai Petrapilio gy
ventojai sužinojo apie Rasputino lavono 
sudeginimą, jų didelės minios suplaukė 
pažiūrėti į tą “istorinę vietą”, nors kitų 
žymių ten' nebebuvo, kaip tik iškasta že
mė ir apdegusi žolė. Tris dienas Čia bu
vo pilna žmonių, bet pamažu susidomėji
mas atslūgo ir atsiminimai apie Raspu
tiną išgaišo, kaip ir jo kūno pelenai.

<►'
Carskoje Selo rūmų kaliniai sužinojo 

visas Rasputino deginimo smulkmenas. 
Ne tik laikraščiai visa smulkiai apraši
nėjo, bet pasakojo ir patys deginimo da
lyviai, kurie atvykdavo budėti sargyboj. 
Buvusioji carienė Aleksandra, kuri jau 
buvo apsipratusi su špsto netekimo smū
giu, dabar pateko į visišką anemiją, ku
ri tęsėsi tris dienas. Paskui ją apėmė 
smarki melancholija.. Prisidėjo dar kojų 
ir rankų, paralyžius. Ji pati negalėjo ju
dėti, net ir valgyti pati nepajėgė. Kar
tais dar užeidavo sunki isterija. Paskui 
visi tie reiškiniai perėjo ir juos pakeitė 
nauja forma: Aleksandra ištisom die
nom sėdėjo, savo kėdėj ir tyliai verkė. 
Pagaliau ją apėmė persekiojimo manija. 
Mažiausias triukšmas, stuksenimas, pri
važiuojančio prie rūmų arba net pro šalį 
važiuojančio automobilio triukšmas ją 
gąsdino. O sargybos kareivių žingsniai 
po rūmų koridorius, ypač sargybai kei
čiantis, kėlė jai nepaprastą baimę.

Dabar ji ypač ryškiai prisiminė visus 
Rasputino pranašavimus ir perspėjimus, 
kurie įgijo jos vaizduotėj ypatingos reik
šmės.

— Dievas mus nubaus už Rasputiną! 
— dažnai kalbėjo ji, tikindama, kad jis 
pasirodąs jai baisiausiuos pavidaluos.

O vieną naktį visi rūmai pakilo nuo 
baisių klyksmų, kurie sklido iš Aleksan
dros ir Nikalojaus miegamojo kambario. 
Tai šaukta Aleksandros. Kiek nurimusi, 
ji papasakojo apie siaubingą sapną, ku
ris jai prisisapnavęs. Ji mačiusi Raspu
tiną visą baisiai žaizdotą, nei barzdos, 
nei plaukų nebuvo. Jis vos galėjo paeiti, 
nes kojų padai buvo apdegę. Prisiartinęs 
prie Aleksandros, jis tyliai jai sušnabž
dėjęs:

— Bėkit visi iš čia.. . Greičiausiai bė
kit... O jei ne — štai jūsų likimas.

Ir jis parodė į savo žaizdas, papasako
jęs, kad žmonės J į norėjo sudeginti, bet 
vos tik-sudegė karsto lentos, iš dangaus 
nusileidęs angelas ir dūmų debesyse ne
pastebėtą nusinešęs su savim. Bet čia už 
sienos pasigirdęs triukšmas, ir Rasputi
nas nesuspėjo baigti savo pasakojimo. 
Rasputinas nutilęs, pasiklausęs, o pas
kui taręs:

— Ateina!. .. Bėkim !. .. Greičiau 
bėkim! ... O tai bus blogai.. . Visus de
gins ant laužų ..4 degins visus ...

Aleksandra norėjusi bėgti, bet neturė
jo jėgų. Rasputinas norėjęs jai pagelbė
ti, bet jam neleido žaizdos.. Staiga visas 
kambarys paskendo liepsnose . ..

— Mes žuvom! — sušukęs Rasputinas 
ir dingęs dūmuos dar iš tolo šaukdamas:

— Bėkit!... Visi sudegsit ant lau
žų ... Bėkit!...

Aleksandra pajutusi deganti ir iš 
skausmo sušukusi, staigiai pabusdama 
iš to baisaus sapno. p

(Bus daugiau)

..į

Immigranty Problemos
, KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Karo Belaisviai
Klausimas.— Sesers vai

kas yra karo belaisvis An
glijoj. Jis nori atvažiuoti į 
šią šalį. Ką galiu daryti jam 
padėti ?

Atsakymas. — Kol gimi
naitis laikomas karo belais
viu, jis negali prašyti im
migracijos vizos atvažiuoti 
į Jungt. Valstijas. Bet po 
pakeitimu jo stovio, jis gali 
bandyti čion atvykti. Tik 
tada galėsi jam pasiųsti 
“affidavit of support.” Ga
vęs tą afideivitą jis turės 
kreiptis į arčiausią Ameri
kos Konsulą ir prašyti im
migracijos vizos. Giminai
tis turės atvažiuoti kaipo 
reguliaris kvotos immigran- 
tas. Tamsta gerai žinai, kad 
lig šiol daugybė žmonių 
prašė immigracijos vizų 
atvykti į Jungt. Valstybes 
ir gal giminaičiui reikės il
gai laukti pakol jam viza 
bus išduota. Atsimink, kad 
giminaitis irgi turės prisi
laikyti prie visų kitų immi
gracijos įstatymo parūpini- 
mų. Kada jis bus paliuosuo- 
tas, prašyk informacijų iš 
Immigracijos Biuro.

IMMIGRACIJOS SMULK
MENOS

Karo Jaunavedžių Įstaty
mas Išsibaigia Gruodžio 

27 d., 1948 m.
Karo jaunavedžių įstaty

mas iš gruodžio 28 d., 1945 
m., kuris turi specialius pa- 
rūpinimus dėl immigracijos 
(ateivių) žmonų ir vaikų 
Amerikos piliečių, kurie 
tarnauja arba buvo garbin
gai paliuosuoti iš Jungt. 
Valstijų ginkluotų jėgų, iš
sibaigia gruodžio 27 d., 1948 
m., jeigu 80-tas Kongresas 
nepratęs.

toki darbininkai taip sam
domi, kaipo ekspertai prie 
pasiuntinybių štabų, kurių 
nariai tradicijonališkai yra 
militariniai, laivyno, agri
kultūros, komercijos ir vė
liau kultūros ekspertai.

Panelė Hersey vyksta į 
Cairo ir p. Fasteau į Pary
žių..

Panelė Hersey baigė Uni
versity of Pennsylvan i a 
School of Social Work ir 

’ buvo Commissioner of Im
migration and Naturaliza
tion asistente nuo 1943 m. 
iki 1947 m. Ji buvo direk
torė International Institute 
Baltimorėje nuo 1922 iki 
1927 m. ir International In
stitute Phjladelphijoje nuo 
1928—’39 m. Nuo 1939—’43 
ji buvo asmeniškų patarna
vimų direktorė prie Ameri
can Christian Committee 
for Refugees.

P. Fasteau baigė New 
York School of Social Work 
ir nuo 11931 iki 1941 tarnavo 
įvairiuose skyriuose New 
Jersey Department of So
cial Welfare. Nuo 1944 m. 
iki 1947 m. tarnavo UNR- 
RO’J Jugoslavijoj ir Suomi
joj. Jis buvo deputy chief 
of UNRRA Welfare and 
Displaced Persons Division 
Jugoslavijoj; ir nuo 1946 
m. iki 1947 m. tarnavo 
Suomijoj. Abu pradės nau
jas pareigas balandžio mėn.

Immigracijos Biuras vėl 
Grįš į Washingtona

Balandžio 1 d. Immigra
tion and Naturalization 
Centraliniš Ofisas grįš į 
Washingtoną iš Philadel- 
phijos, kur buvo perkeltas 
1942- m. duoti vietos ki
toms svarbioms įstaigoms 
Washingtone. Laikinas ad
resas bus Temporary Buil-

Paskyrimas Dviejų Social 
Service Darbininkų Prie 

Amerikos Ambasadų
Du “social service wor-< 

kers”, Evelyn W-. Hersey ir 
Irving J. Fasteau, buvo 
Valstybės Departmento pa
skirti kaipo “social service 
attaches” prie Amerikos 
Ambasadų Cairo ,ir Pary
žiuje. Pirmą kartą Valsty
bės Departmento istorijoje

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Tel. TRObridge 8380

DR. JOHN REPSHIS
(REPSVS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėllomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
' PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmękėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
j krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS ' Tel. EVergreen 4-8802

ding No. X, at 19th and 
East Capitol Streets, Wa
shington, D. C.

Austrijos Konsulatas 
Atidarytas New Yorke

Po dešimt metų laikotar
pio Austrija atidarė savo 
Generalinį Konsulatą New 
Yorke, 683 Fifth Avenue. 
Dr. Franz Matsch paskir
tas generaliniu konsulu ir 
Dr. Kurt Ender, vicekon
sulu.

FLIS—Common Council.

Maskva. — Numatoma, 
kad Suomija pasirašys 
draugiškumo ir bendro ap
sigynimo sutartį su Sovie
tais.

Washington. — Del ang
lies stokos 25 nuošimčiais 
sumažintas prekinių trau
kinių veikimas.

CHICAGOS ŽINIOS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

rujų LLD Centro skiriamų 
vajininkams dovanų, laimės 
LLD Pirmosios Apskrities ski
riamą goriausiems vajinin
kams pažymėjimą ir atneš 
didelę garbę LLD 19 kuopai.

Kas svarbiausia, tai kad 
Matukaičio darbštumas Lite
ratūros Draugijai atneš dide
lę naudą. Jei LLD turėtų dau
gelį tokių draugų, kaip K. 
Matukaitis, ji žydėtų pilna to 
žodžio prasme. Arba jei LLD 
Pirmoji Apskritis turėtų dar 
kelis tokius vajininkus, tai 
Massachusetts Karsono tvirto
vės subyrėtų ir Pirmoji Ap
skritis lenktynes tikrai laimė
tų.

Draugą K. Matukaitį turė
tų pasekti kiekvienas LLD na
rys. S.

New York. — Spaudos 
darbai čia antra didžiausia 
pramonė.
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į Paul Gustas Funeral Home, 
i INC.
Į 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N Y 

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS į 11

į Telefoliuokite dieną ar naktį ,
I EVergreen 7-4774 „

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei-
i kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. i.
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Į Augusi Gustas
I BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
( 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
Į (kamp. 68th St.)
I Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų
Į ir tt., telefonuokite
| SHoreroad 8-9330
į Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką,
1 ko jūs reikalausite.
| Specialistai Pritaikymui
1 Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
1 Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
» FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn. N Y

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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.
i—.j-r.— - _-?r - — ------------———

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

<*►

1113 Mt. Vemon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pus!.—Laisvė (Liberty. Lith. Daily)-* Šcštad., Kovo 27, 1948



LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

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

GEORGE STABIN 
Hollyoke Liquor Store

NOTICE is hereby given that License Nb. 
L 1124 ha* been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 327 Cumberland St., Borough of -B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. |

CUMBERLAND W & L CORP.

international Court of Justice Meets KRISLAI HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

JOSEPH GRABER
dba Veterans’ W. & L. Center

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1579 has been issued to the undersigned 
to sell wine Sc liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 325 Knickerbocker Av., Borough of B’klyn, 
County ol Kings, to be consumed off the 
premises.

HOCHBERG’ LIQUOR CORP.

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

CROWN LIQUOR STORE, INC:

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1336 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 19<f Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

ANNE SCHWARTZ

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

BEATRICE GOLDSTEIN 
dba Highway Liquor Co.

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

ESTHER TELSEY 
dbh Caton W & L

NOTICE is hereby given that License No. 
I< 1332 has been issued to the * undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1316 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BARSHAY & SAROFF. INC.

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

CARL MAHLER

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5714 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liqvor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 330 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
'Jounty of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY & HENRY J. BOGIN 
Hicks Liquors

NOTICE is hereby given that License No. 
L 652 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 9311 Third Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARDE

NOTICE is hereby given that License No. 
I. 401 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I>aw 
at 5602 Eighth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premise*.

HERZ LIQUORS, INC.

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

GANARSIE W & L CORP.

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

PHILIP & SARAH KRASNICK, 
MAX & ROSE SCHOENFIELD 

din; Brighton Beach W & I,

at The Hague, in The Netherlands. The 15-member court, shown 
here, has before it a case involving a British complaint that Albania 
damaged ships in the Corfu Channel and a request for an advisory 
opinion on conditions relating to admission of new Members in U.N.

Torrington, Conn.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 695 has been issued to the undersigned 
to sell xwine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1134 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed off the 
premises.

HERBERT E. BERRY & 
ELSIE P. INGRAM 

Nostrand-Church W & L Store

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

FRIEDA R. HERZ

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

FLORENCE BOSWORTH

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1017 has been issued to the Sindersigncd 
to sell wine & liquor at retail under Section 
lb7 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 909 Manhattan Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, co be consumed off the 
premises.

ROBERT GRbSSMAN 
dba Interboro W & L Co.

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

ALEXANDER & BENJAMIN HELLER 
Heller’s Liquor Store

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

BOROUGH HALL LIQUORS, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 986 has been issued to th’e undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
l07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 110 Rockaway Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY MALKOFF & ISRAEL ZAGER

NOTICE is herJby given that License No. 
L 519 has been! issued to the undersigned 
to sell wine & liquor_at retail under Section 
107 of the Alcoholic' Beverage Control Law 
al 399 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off, the 
premises.

SYLVIA KORNBLL'TH & 
JOS. HERSCHMANN 
dba Lincoln W & L

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1317 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107' of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1115 McDonald Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY YAMPOLSKY 
dba Harry’s W & L

NOTICE is hereby given that License No. 
L 525 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
1<>7 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6824 Ft. Hamilton P’kway. Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

C. & L. HANSEN, INC.

NOTICE is hereby given that License1 No. 
L 998 has been issued to the undersigned
to sell wine & liquor at retail under Section
A<»7 if the Alcoholic Beverage Control I^aw
at 88'J Livonia Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX GORDON & MORTON LEVINE

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

YETTA BON. LOUIS BARNETT & 
ISIDOR BON

dba Bon Liquor. Store 
____u_________

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

BENNETT’S INC.

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

ACE WINE & LIQUOR STORE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1027 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 jf tnc Alcoholic Beverage Control Law 
at 829 Lewis Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GARONE 
dba Lewis Liq. Store

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

SYLVIA LETZTER

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

. YKTTA GOLDSTEIN

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

I. H. LEMBECK

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

JOSEPH M. BONOMO & 
CATHERINE KUHL 

dba Joseph A. Kuhl & Co.
.................. ...—.

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

JOSEPH K0WAL8KY 
dba Joe's Wine & Liquor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5722 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 697 Rockaway Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premise*. •
KOPPELMAN QUALITY LIQUORS. INC.

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

ANTHONY J. LAURE1RO 
dba Garden W Sc L

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

ISIDOR RAND 
dba Fulton W & L Store

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

SOPHIE & BERTHA FRIEDLAND

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

MAX -WEINSTEIN 
dba Fourth Ave. W Sc L
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SAMtfEL FEINBERG & 
JULIUS HEILWEIL 

dba King Liquor Co.

MAX ROSEN 
dba Kings Liquor Store

L STORE. INC.
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LOUIS & PAUL J. KERN 
dba Kern’s Liquor Store
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NQTICE is hereby given that License __
L 507 has been Issued to the undersigned 
to sell wine & liquor 
107 of the Alcoholic 
lit 1065 Gates Ave., 
County of Kings, to 
premises.

KAY GATES W & L STORE. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1578 haH been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of .the Alcoholic. Beverage Control Uw 
at 25o Jamaica Ave., 
County of Kings, to 
premise*.

HYLAND W &

NOTICE is hereby given that License No. 
L 893 ha* been issued to the undersigned 
to sell Avine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Cont-rol Law 
at 627 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be epnsumed off the 
premises.

MORRIS & JENNIE SCHIFFM.ILLER 
Flatbush W & L Store

NOTICE is hereby .given that License No. 
L 838 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4906 Fifth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EPSTEIN’S LIQUOR STORE, INC.

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

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

EAGLE SPIRITS CORP.

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

ANTHONY SANTORO & 
ANTHONY SANTORO, SR. 

dba Dyker Liquor Shop

NOTICE 'is hereby given that License No. 
L 518 has been issued to the undersigned 
tc soli wine & liquor at retail under Section 
107 t>f the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1130 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premise*.

LOUIS M. GUTTER A 
WM- STAMMĘL

I

NOTICE is hereby given that License No. 
L 6021 has beer, issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2110 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to l>c consumed off the 
premises.

ACME LIQUOR CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5253 has been issued to the undersigned 
to sell wine Sc liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 151.7 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off tho 
premises. ■ I

Joseph v. Clark

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

ETHEL RADWIN
dba MermaicĮ Wine & Liquor Store

NOTICE is hereby . given that License No. 
I- 854 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor-at retail under Section 
1)7 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2337 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

LOUIS GREEN & ALEX GRABINER 
Bedford Plaza W & L Store

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

BAY RIDGE LIQUOR CO.. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1000 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under -Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5606 — 13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be epnsumed off tho 
premise sf

ORLANDO BARILLA

Demokratiniai Lietuviai Rems 
Wallace’a

4-

Ši lietuvių kolonija labai at
siskyrus nuo visų kitų lietu
viais apgyventų miestų, tai 
nedažnai tenka juos aplanky
ti, su jais pasikalbėti, o tor- 
ringtoniečiai labai draugiški, 
malonūs žmonės.

Kovo 21 d. nuvykę rado
me juos belaikant susirinkimą 
Lietuvių Svetainėje, todėl mes 
juos palikome ramybėje iki 
baigė susirinkimą.

f Po to pasikalbėjome apie 
visuomenės reikalus, politi
nius dalykus; mat, šie metai 
yra rinkimų metai, tai, kaip 
visi geri piliečiai, ir jie domi
si, koki kandidatai bus tin
kamiausi į prezidentus. Du 
iš mūs grupės pakalbėjome 
apie Wallace’o judėjimą, apie 
trečios partijos tvėrimąsi.

Visi atydžiai pasiklausė, ir 
po vieno kito paklausimo 
draugi kas pasikalbėjimas už
sibaigė. Tada geri žmonės 
nusikvietė mus j žemutinę 
svetainę, kur gražus, geroj 
tvarkoj klubas užlaikomas. 
Ten ir vėl kalbos tęsėsi apie 
gyvenimo problemas, dau-

New Haven mieste. Be to, 
geraširdžiai naujo klubo na
riai gausiai pasirodė su auko
mis. Jie sumetė $8.50 pra
džiai kampanijos už Wall- 
ace’ą į prezidentus ir Glen 
Taylorą i viee-prezidentus. 
Kai kurie įsigijo Mienraščio 
Vilnies metraštį. Garbė Že
maitienei, kad ji parūpino li
teratūros dėl tų lietuvių pilie
čiu.

Sūkuryje visų gražių pasi
kalbėjimų dar teko gerokai 
laiko praleisti pokalbyje su 
viena lietuve, kuri netaip la
bai seniai yra atvykus į šią 
šalį iš Lietuvos per Vokietiją. 
Jos nupasakojimas buvo įdo
mus. Ji mus tartum subarė, 
kad mes, lietuviai, čia per 
metų metus gyvenę, mažiau 
varfro ir tiek pat pasaulio ma
tę, kartais perdaug perdeda
me, kalbėdami apie išvietin- 
tus lietuvius Vokietijoje. Ti
krai inteligentiškai nusiteiku
si moteris, malonu jsu ja buvo 
pasikalbėti. Su daugeliu jos 
pareiškimų sutikome; kai ku
riuos dalykėlius ir nuo mūs ji 
priėmė. Dar ir laiškų parodė 
iš Lietuvos atsiustu, kurie ir- 
gi įdomūs; tik gaila, kad 
trumpai viskas aprašyta, juo
se nepaliestas šalies atsikūri
mo procesas.

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

HILLY AVRUTIS

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5801 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 ' oi the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6017 Third Ave., Borough'of Brooklyn, 
County of Kings, to, be consunfl.-d off the 
premises.

ARMY BASE W & L INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1100 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1273 — 13rd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ' "

WINDSOR LIQUOR STORE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
WD 290 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1600 Second Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MONARCH WINE CO., INC.

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

MONARCH WINE CO.. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
W\V 75 has been issued to the undersigned 
to sell wine i,t wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Liw at 
4,rf00 Second Avcijup. Borough .of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MONARCH WINE CO., ING.

giausiai apie Wallace’a ir tre
čią partiją.

Kadangi kalbos sukosi apie 
rinkimus, tai grupelė demo
kratiniai nusiteikusių lietuvių 
sudarė klubą remti Wallace’ą. 
Šisai klubas, pasitaręs, pasky
rė delegatą į būsimą 3 d. ba
landžio konvenciją, kuri įvyks

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

« JOSEPH HURNS
" dba Temporary Administrator of the 

Estate of Sarah K ilga lien

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1098 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, wine ami liqu/.r at retail under 
Section 10” of tire Alcoholic Beverage Control 
Law at 2012 86th Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES FRIEDMAN 
7" a --------------

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 975 1 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Control 
Law at 46 3rd Avenue, Borough of
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

46 THIRD AVE.' CORP.

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

BENJAMIN SCHULTZ 
dba Crescent Grill

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

PATSY GIOVANNELLO 
Club 880

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

B. & O. RESTAURANT, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4122 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6636 -3rd Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, lb be consumed 
on the premises.

i PATRICK J. CASEY & 
THOMAS E. GINNELLY 

Parkside Restaurant

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

PASQUAL1NA l-'RAZE’ITJC 
y ’ ------ ■»' ’ ' ............NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of'the Alcoholic Beverage Control 
Law at 231 South 4th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM AUMANU
AuuKinn’s

Prižadėjome vieni kitiem, 
kad ateityje, progai pasitai
kius, vėl susitiksime ir pla
čiau pasikalbėsime. •.

Bravo, Torijngtono lietu
viams, kad jie gražiai sugy
vena, turi gražią svetainę ir 
palaiko susišelpimo draugijas, 

! kurios savo narius, nelaimei 
j palietus, aprūpina-sušelpia.

Svečias.

Roma. — Italijos laikraš- 
. čių spaustuvių darbininkai 
per kelių dienų streiką įs

igavo algos pakėlimą.

PRANEŠIMAI
LOS ANGELES, CAL. .

Sekmadienį, balandžio 4 d., 1 vai. 
dieną, įvyks Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Klubo susirinkimas, Inter
national Institute svetainėj, 435 S. 
Boyle Ave. Visos nares malonėkite 
dalyvauti. Kurios prigulite LLD 145 
kp., taipgi visi kuopos nariai malo
nėkite atvykti anksti, nes kuopos 
susirinkimas prasideda nuo 11 vai. 
ryto. Tikiuosi, kad po susirinkimo 
turėsimo lengvų užkandžių, dėl 
draugiškumo. — M. Alvinienė.-

(72-73)

SAN FRANCISCO, CAL.*
į • Teatras ir Balius, balandžio 3 d., 
Sokol HAU, 739 Page St. Atvažiuo
ja iš Los Angeles gabūs lietuviai ar
tistai. Suvaidins veikalą “Moterims*’ 
neišsimeluosi.” Tikimės, kad A. Le- 
vanienė padainuos mums. Taipgi at
važiuoja ir daug svečių ,iš Los An
geles. Tad kviečiame visus lietuvius, 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, • 
gorėsjtės pamatę juokingą veikalą, 
taipgi susitiksite su svečiais. Po vei- 

,.kalo seks šokiai iki vėlumos. Turė
sime užkandžių ir gėrimų. Pradžia 
8 v. v. Įžanga 75c. (su taksais). — 
Rengėjai: San Francisco ir Oakland 
LLD kuopos. (92-73)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
pusvalandžių turiniu. , štai, 
Darbe (vas. 7 d.) skaitome 
apie vieno pusvalandžio pro
gramą : . ’

“Tenka išgirsti labai palan
kių atsiliepimų apie praeito 
sekmadienio lietuviškąjį radi
jo pusvalandį. Jo programą 
išpildė jaunuoliai. Pirmoje 

| vietoje ULC sporto sekcijos 
pirmininkas jaunuolis Anta
nas Sausys pasakė turiningą 
kalbą apie jaunimo proble
mas. Po to Petro Lapinsko 
vadovaujamas duetas, suside
dantis iš Veronikos Venslaus- 
kaitės, Albinos Viečytės, Ilde
fonso Kazlausko ir Petro La
pinsko, padainavo ‘‘Plaukiau 
per jūrą’ ir ‘Onytė.’ Su savo 
akordionu jaunuolis. Antanas 
Savickas pagrojo valsą. Me
ninę dalį baigė nepaprastai 
žavingo balso sopranas Birutė 
Zaganevičiūtė, kuri padaina
vo. ‘Ay, ay, ay’ ir. -Šuberto 
‘Sveiką Marija.” Dainininkę 
pianu akompanavo muzikos 
mokytoja' jaun. Juanita Man- 
gupli.”

Varsa va. — Lenkijos So
cialistų Partija sutraukė 
ryšius su tomis užsienio so
cialdemokratų partijomis, 
kurios remia Marshallo pla- 
ną._____________________

[geri PIETCSlI
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.

-------------------------------------- a

OPERATORĖS-
Gailina Uždirbti 550 ir Viršaus, Darant 

?3.50 ir 85.50 sukneles. Apmokamos ya- 
kacijos. 35 Valandų Savaitė. Nuolatini* 
Darbas.

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

YONKERS 6^4322
 (74)

REIKALINGA
Rankinių Siuvėjų.

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

(74)
j............................ »i ' —

1,000 Pikietuoja T r u maną 
Dėl Palestinos

Washington. — Tūkstan
tis žmonių, daugiausiai iš 
Brooklyn©, N. Y., pikietuo
ja Baltąjį Rūmą; protes
tuoja, kad prez. Trumanas 
su savo demokratais ir re- 
publikonais išdavė Palesti
nos žydų valstybę, kurią bu
vo prižadėję. Pikietininkai 
taipgi lankė kongreso na
rius, ragindami įvykdyti tą 
prižadą.

London. — Rakietinis an
glų karinis lėktuvas pakilo 
59,492 pėdas aukštyn.

T
"J.• •• •• •

J. Kaškiaučius, M.
580 Summer Avenue,

D/
< 
(• • Newark 4, N. J. 1

• • 
T HUmboldt 2-7964

• Ja Ja Ja Ja J. Ja Ja^Ka^Ža Ja Ja

<

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampa* Broadway 
Chauncey St..

Tel. GLenmore 5-6191
Ir Stone Avė., prie 
Broadway Line.

V

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.____________ __ ... ---—.-—i

I
LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR»NAKT( 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimų.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Kove 27, 1948
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Veteranai Protestavo 
Prieš Siaurinimą 
Veteranu Įstaigos

------------ J—

New Yorko CIO Veteranų 
Komitetas protestavo prieš 
siaurinimą Veteranų Adminis
tracijos štabo. Jie sako, šta
bas turi būti ne siaurinamas, 
bet gerinamas ir dapildomas.

Pastaruoju laiku buvo pa
skelbta, kad iš V. A. atleis 
8,500 darbininkų.- Tuomi, sa
ko veteranų direktorius Ch. 
Klare, kelios raštinės Queens, 
Brook lyne, Manhattan e ir 
Harleme turėtų užsidaryti. O 
jos bėgiu mėnesių patarnauja 
13-kai tūkstančių veteranų.

Parodos Paskutine 
Savaitė

Tarybų Sąjungos 30 Metų 
paroda baigsis šio mėnesio >31. 
Valandos nuo 10 iki 10 kas 
dieną. Įžanga 50 centų, vai
kams 25 c. Už tą pačią įžan
gą gali, kas nori, matyti ir ki
tas dvi parodas — Jo Da- 
vidsono kūrinius, taipgi Ame
rikos mokslų ir industrijos. 
Visos- randasi tame pačiame 
'Museum of Science and In
dustry, Rockefeller Center, 
1250 Avenue of the Americas 
(6th Ave.), New Yorke.

Keturi Newyorkieciai 
Įtarti Suktybėje

Areštavo du Queens polleis
tus ir. du brooklyniečius biz
nierius. Juos kaltina per ap
gaulę ir prievartą išgavus iš 
buvusios kariškės Sylvijos 
Glick $12,000 iš Anglijos ne- 
legališkai parsivežtų pinigų. 
Juos atėnję, kaipo nelegališ- 
kus, bet įsakę apie tai tylėti. 
Ji netylėjo. Prasidėjo tyrihe- 
jimas.

Areštuotais yra policistai 
Edward J. Cronley ir Philip 
E. Nannery. Civiliniai—Har
ry Kay ir Murray Fishel.

Robert Young • . Maureen O’Hara 
'• . CLIFTON WEBR

“SITTING PRETTY”I , »
i SU

RICHARD HAYDN
LOUISE ALBRITTON

i *♦ SCENOJE . . . ASMENIŠKAI ♦ 
ART MOONEY ir Jo Orkestras

II su GALLI. SISTERS
i Specialiai:
i BETTY BRUCE • SALICI PUPPETS 
i Extra Patrauklus Priedas: AL BERNIE

■ Roxy 7th Ave- |r 5o,h st

Didžioji Brooklyn© Diena 
Sn Wallace Jau Netoli

* i

Tai jAu šį trečiadieni, ko
vo 31-mą, įvyks vienatinis 
Wallace’o- atsilankymas 
Brooklyno kalbėti pirm rinki
mų. i

Rimti žmonės, kurie yra ti
krai susidomėję išrinkimu ge
ro prezidento ir išlaikymu 
taikos ir laisvių, nerizikuoja 
atidėti pasiruošimą tam masi
niam sąskridžiui. Pavyzdis:

Viena gera Wallace šąli-j 
niūkė, biznieriaus ir veikėjo! 
žmona, atėjusi gauti Wallace-! 
prakalbų tikietų ir lapelių, 
pareiškė:

—jNoriu Wallace ne tik gir
dėti, bet ir matyti. Tad ap
sirūpinu ' save ir savo grupę : 
tikietais iš anksto, kad tau- :

kiant eilėje tikieto nereikėtų 
pavėluoti ir liktis už durų.

Ji pasiėmė ir lapelių pun
delį -aprūpinti jais savo kai
mynus, kad . jie neliktų ne
girdėję Wallace., Ji sako: Jų 
buvimas šiose prakalbose iki 
rudens gali pasidauginti iki. 
keliu šimtu balsu.

Abiejų — tikietų ir lapelių 
—dar galima gauti Williams- 
burgo lietuvių organizacijų 
patalpose, 419 Lorimer Street. 
Tikieto kaina tiktai 25 c.

Wallace prakalbos įvyks šio 
trečiadienio vakarą, kovo 31, 
Labor Lyceum, 949 Willough
by Ave., Brooklyne (Ridge- 
woodc). Pradžia 8 valandą.

Lietuvių Komitetas.

Garmentiečiai 
Už Wallace’ą

Garmentiečių siuvėjų Ame
rican Labor >Party Klubas pa
sistatė staliuką ant šaligatvio 
prie 39th St. ir 8th Ave., New 
Yorke, pertraukoje nuo darbo 
pietums praėjusį trečiadienį. 
Rinko parašus pasižadančių 
pasidarbuoti už Wallace iš
rinkimą. Pusvalandžiu surin
ko 200 parašų.

Panašiai sekėsi ir prie kitų 
kampų.

Laikraštininkai Prašė 
Naujos Sutarties

New Yorko Laikraštininkų 
; Gildija Įteikė Brooklyno clien- 
i raščio Eagle vedėjams reika- 
I lavimą pradėti derybas dėl 
: naujos sutarties. To reikala- 
I vo laikraščio darbininkai, nu- 
jsitarę streikuoti, jeigu jų rei- 
Į kalavimai nebus patenkinti.

Už streiką pasisakė 200 
j prieš 15-ką priešingų streikuo- 
iti. Įgaliavo uniją skelbti strei- 
į ką bile kada prie to privestų 
: savininkai nesitarimu ar kokiu 
| unijai priešišku darbu.

FILMOS - TEATRAI
Brooklyno Paramount

Teatras pradėjo naują pro
gramą ketvirtadfenj, kovo 25. 
Rodoma filmos “Out of the 
Past,” su Robert Mitchum ir 
Jane Greer, taipgi Walt Dis
ney’o technispalvė “Bambi,”, 
ilga filmą.

. I
City Center

Tebeveikia New York City 
Opera Co. Vakariniai per-j 
statymai ketvirtadienį, penk
tadienį. šeštadienį ir < sekma
dienį. Pradžia visuomet 8:15. 
S e k m'a dieniais popietiniai 
perstatymai prasideda 2:30.

Ateinančią savaitę, prade
dant balandžio 1-mą, persta
tys operas Tosca, Pelleas et 
Melisande, La Traviata, La 
Boheme ir Carmen.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! į
Palestina: Arabu bomba sudraskė Žydų Agentūrų, užmuššė 11 ir sužeidė 851! |

i Cschoslovakija: Jspšdingi Jai o Masaryko laidotuvių vaizdai! Rhodes: Dodekano • 
s.alos, Italijos užimtos laike karo, dabr sugražintos Graikijai. Vokietija: Bavarijos I

ii Ra»id» našia Kryžius atidaro mokyklą Šunin.s, kaip neregių vadams. Paryžius: ?
Tariasi atstovai i6 “Marshallo Plano” ,-kalių. Ir ...» • I

II ’’HOME OF THE DANES” ■
i Movietone Kelionių Filmą Techni-spalvomis. I

. EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St. i
—-—-—•—-——-—-—-—*—-—-—-—-—-—-—■—-——-—

Radio City Music Hall
Trečia savaitė rodo filmą 

RI Remember Mama.” Sceno
je šventiškasis Leoni d off o 
spektaklis “Glory of Easter,” 
religine tema, taipgi pavasari
nis svietiškis “Silver Lining.” 
Su teatro baletu išstoja šokė
jai Paul TIaskon, Stephanie 
Antie, taipgi Andre, Andree 
ir Bonnie. ★ ★ ★

Roxy Teatre
Rodo “Sitting Pretty.” Sce

noje teatro baletas ir sve
čiai dainos ir muzikos artis
tai. ★ ★ ★

Stanley Teatre
Vis dar rodoma linksma 

m u z i k a 1 i š k a komedija 
“Spring.” Vyriausiose rolėse 
vaidina žymioji dainininkė ko
mike Lubov Orlova, kurią ge
rai atsimename iš filmos “Vol
ga-Volga.” Su ja, skirtingoje 
rolėje nuo kitų mūsų maty
tai, vaidina Nikolajus čerka- 
sovas, žvaigždė aktorius dra
matiškų filmų “Alexander 
Nevsky,” “Baltic . Deputy,” 
“Ivan The Terrible,” ir kitų.

Negalės Sutramdyti 
Progresyvių
Politinio Judėjimo

New Yorko CIO Taryba 
priešinsis visokiems “tramdy
tojams ar ardytojams” pro- 
gresyvio politinio judėjimo, 
pareiškė Saul Mills, tarybos 
sekretorius.

Mills pareiškimas,’ pirmoje 
vietoje, buvo taikomas deši
niųjų sudarytam “Regionai 
Political Action Komitetui.”

Mills pastebėjo, kad komi
tetas iš šešių asmenų dar ne
sudaro kampanijos.

Komitetą įsteigė valstijinės 
tarybos patalpose praėjusį 
antradienį. Tikslas — kovoti 
prieš reguliarę politinę darbi
ninkų veiklą. Tikrasis politi
nės veiklos komitetas, kuris 
ką nors reiškia, ir atstovau
ja, ne taip įsteigiamas. Jis 
būdavo ir dabar yra unijų iš
renkamas, jų remiamas dar
bu.

' Paskirtiniai į komitetą vei
klai. prieš progresyvių darbi
ninkų veiklą (skaldytojais) 
yra: Patrick J. McGrath iš 
Utility Workers, Charles 
Kerrigan iš Auto; Milton Ro
senberg iš audėjų; Mrs. Nor
ma Naughton iš telefonistų, 
Paul Arnone iš Amalgameitų, 
Jack Altman iš Retail & 
Wholesale.

Didžiuma iš tų pirmiau, gy
vuojant tikrajam PAC (poli
tinės veiklos komitetui) ne
veikė Amerikos Darbo Parti
jos vestose kampanijose. Mc
Grath, pavyzdžiui, buvo net 
priešingas. Paskiausioje šioš 
valstijos CIO konvencijoje, 
kurioje buvo užgirta Ameri
kos Darbo Partija, jis griež
tai priešinosi nepriklausomai 
politinei veiklai. Bet dabar, 
kada atėjo klausimas tikro
sios politinės veiklos ardymo, 
jis tapo “veikėju.”
CIO Veikė ir Veiks Politiniai

Savo praeities darbo rekor
dais CIO gali tik pasididžiuo
ti, pareiškė Mills. Jis pri
minė, kad CIO užgyrė ir pa
gelbėjo išrinkti seniau kaun- 
silmaną Michael J. Quill, o 
dabar kongresmaną Leo Isac- 
sbn — tą gerai žino buvęs 
Bonxo politinis bosas E d 
Flynn. CIO nudirbo ir daug
intų gerų darbų politikoje. O 
kartą išmokę, organizuoti dar
bininkai nebenusigąs tramdy
tojų, eis pirmyn ir vis atsieks 
naujų laimėjimų, sako Mills.

Raudonojo Kryžiaus 
Vajaus Eiga

Kaip žinia, šiuo metu vyks
ta Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajus už sukėlimą meti
nių jeigu — apie $70,000,000 
iš viso.

Didžiajam New Yorkui pa
skirta kvota $6,036,000.

šio vajaus metu, ligi šiol, 
surinkta 43-čias tos sumos 
nuošimtis.

Tai pranešė James M. Ce
cil, generalinis Fondo pirmi
ninkas, pietuose, suruoštuose 
didžiojoje Roose velto viešbu
čio salėje, New Yorke, praė
jusį ketvirtadienį.

Mr. Cecil, beje, pareiškė, 
jog Raudonojo Kryžiaus va
jus tęsis tol, kol bus surinkta 
pilna suma.

Iš -kitų kalbėjusiųjų pasiro
dė, jog visame didmiestyje 
darbas varomas pirmyn su 
energija. Visuomenė prašoma 
prisidėti su auka, nes tik iš
aukų Raudonasis Kryžius te
pasitaiko ir tegali savo pasi- 
mojimą šalpdavystėje praves
ti.

Kalbėta ir apie Raudonajam 
Kryžiui kraujo teikimą ir ki
tus dalykus, susijusius su šios 
.organizacijos veikla.

Brook lyniečiai Frank Cu- 
trone ir Mike S'abella teisme 
prisipažino kaltais priėmus ir 
laikius pas save ’ $5,000 ver
tės linoleumo.

Queens apskrities d žiūrėje 
balandžio mėnesį bus šešios 
moterys.

Kita Žmogžudystė

New Yorko Kritikų Parinktinis Vei
kalas tampa apdovanotas judamuoju 
paveikslu!!!

Universal-International perstato 
EDWARD G. ROBINSON 

BURT LANCASTER

“All My Sons”
Mady Christians * Howard Duff 
Frank Conroy * Arlene Francis 

Lloyd Gough ir Louisa Horton 
Pasaulinė Premjera šiandien!

lowe’s CRITERION ^hYst.

“Nepraleiskite I”—PM “Linksmos melodijos ir
«• S/nagūs šokiai” — Times

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” 
aktorė.

Dirigavo GREGORY ALEXANDROV 
Muzika DUNAYEVSKIO ir LEBEDEVO- 

KUMACHO
» *

Pirmosios Dovanos Laimėtojas — 1947 Venice Film Festlvalyj.

STANLEY x7th Ave., bet.‘ 41st ir 42pd Sts.
THEATRE Tel. WI 7-9686

Embassy Newsreel Teatruose
Palestinoje bomba išdrasko 

žydų agentūros patalpas. Ma
saryko laidotuvės. Airių pa
radas New Yorke. Sutrauka 
pirez. Trumano u žk arinės kal
bos. ★ ★ ★

Bijou Teatre pradėjo rody
ti francūzų filmą “Mr. Or
chid.” ★ ★ ★

Marcy Teatre, Williams- 
burge, kovo 27-tą (vienai sa
vaitei) pradėjo rodyti “Open 
City,” italų, išbuvusią . ant 
Broadway virš metus laiko.

San Carlo Opera Compa
ny atvyksta savo operų sezo
nui į Center Theatre,' Rocke
feller Center. Pradės su La 
Traviata, 14-tą.

★ ★ ★
• Criterion Teatre
Broadway iP 45th St., New 

Yorke, kovo 27-tą pradedama 
pirmu kartu (premjera) < ro
dyti “All Sons,” Univers- 
al-Internatįonal filmą, Ches
ter Erskine produkc,ija. 
žvaigždėse Edward G. Ro- 
Įjinson, Burt Lancaster.

Globe Teatre
’Rodo “The Searbh,” gamin

tą Europoje, bet, didžiumoje, 
su amerikiečiais aktoriais.

New Yorko Greenwich Vill
age gyventojas Victor Trerice, 
21 Grove St., pianistas, rastas 
nežudytas praėjusį trečiadie
nį. žmogžudystę atidengė 
atėjusios, bet neįėjusios pas 
jį muzikos mokinės .

Bute -viskas išvartaliota, iš- 
stumdyta iš vietų, sujaugta. 
Iš to sprendžiama, kad jis il
gai kovojo už savo gyvybę.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriške prižiūrėjimui 

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

Reikalingas partnerys prie ce- 
mentavimo, namų taisymo ir malia-' 
vojimo darbo. Būtų gerai, kad šiek 
tiek mokėtų dailydės /carpentry) 
darbo. Yra gerą duona dviem part
neriam. Kreipkitės: F. Gražys, 293 
Maujer St., Brooklyn, N. Y. Telefo
nas: STagg 2-1454. (72-73)
—.

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. I

Tel. EVergreėn 7-6868
Vandos: j

Penktadieniais uždaryta.
''HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Organizacijoms
................. ■■ .1 •

Pirmosios Gegužės paradui 
pasiruošimo k o n f e r e n c ija 
įvyks jau ši šeštadienį, kovo 
27-tą, Hotel Diplomat,. 110 
West 43rd St., New Yorke. 
Delegatams ar valdybų na
riams svarbu tenai dalyvauti. 
Pradžia 1 vai. ,

“PONO AMERIKONO” 
REPETICIJOS PIRMADIENĮ

Visi komedijos ‘‘Pono Ame
rikono” aktoriai prašomi da
lyvauti repeticijose pirmadie
nį, kovo 29 d., 7:30 v. vakaro, 
Laisvės salėjo.

“Pono Amerikono” pasta
tymas įvyks gegužės 2 dieną, 
— laiko, kaip matome, nedaug 
teliko.

! BROOKLYN 1

! LABOR LYCEUM į 
Į DARBININKŲ ĮSTAIGA Į 

.■Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-! 
i kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. i 
I Puikus steičius su naujausiais I 
I įtaisymais. Į
Į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 
! Kainos Prieinamos, ?
| 949-959 Willoughby Ave. | 
Į Tel STagg 2-3842 Į

PI M — M ——» nu •— Ifl — M ~ im — Ml —— mi — M —*• M —- M —.• *

! Egzaminuojant AAis,į 
Į Rašome Receptus Į 
{Darome ir Pritaikome Akinius { 1 ■

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

—••—>•—■—■—“—«•—■—-—■—■>—■—>4<

F. W. Slialins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
* •

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

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

• Miesto mokyklos užsidarė 
jrečiadienį iki balandžio 5- 
tos, 800,000 mokinių gavo pa
vasario švenčių atostogų.

Veteranai Priešingi 
Militarizavimui

Nowyorkiečių A m e r i k o s 
Veteranų Komiteto komisija, 
susirinkusi Albany, aštriai pa
smerkė prez. Trumano reika
lavimą militarizuoti Ameriką, 
verstinai imti į karines jėgas 
mūsų jaunimą.

Veteranai sako, kad draf- 
tas yra pavojumi mūsų šalies 
saugumui, nes “tautų ginkla- 
vimasis visuomet vedė į ka
rą.” Ragino prezidentą suras
ti būdą palaikyti taiką. Pa
smerkė “išdavimą Palestinos,” 
kaipo “gėdingą pardavimą 
žydų liaudies” ir kaipo “ke
liaklupsčiavimą prieš arabų 
jėgą ir aliejų.” s

Į New Yorką jau atvyko 
Ringling Bros, cirko dalyviai. 
Veiksmai Gardene prasidės 
balandžio 7-tą, baigsis gegu
žės 9-tą.

Ir i Visas Kitas Pasaulio Dalis 
“READY-TO SHIP” PUNDELIAI

Iš Anksto Apmokėtais Muitais, Apdrauda ir Kitomis Lėšomis 
Maisto Pundeliai i Sov. Sąjungą $13.38 iki $24.01 
Drabužių Pundeliai i Sov. Sąjungą $36.32 iki $53.03 

žemesnės Kainos j Kitas £alis.
Raštu Reikalaukit Dovanai Katalogo dėl 1‘ilnų žinių.

world Tourists .n<

B18WEST23rd ST.
NEW YORK 1O.N.Y.

I iVl.t p,H CįN t .O R C H A R D 4 .^ 6 6-n.

Bronx Agentūra: 
EMRA MFG. & 
TRADING CO.

2770 Third Ave. (Kamp. 146 St.)
MG. 9-6761

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LETMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

TONY’S

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

4

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

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

able. 1152.50

Lady’s BULOVĄ . . . modem

❖ *

Įvairybe kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai' Elgin — 

išdirbinio,

Grail 
miškų 
nelčm 
American
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
Ir Vyrų Daimontinial 
žiedai.

! Illi

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

The demand will be great ... so avoid dia* 
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pual.-—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — šeštad., Kovo 27, 1948




