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antrasis Amerikos
— Čikaga — savo 
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Kennel ly.
partijos kan-

Taigi, 
miestas 
majori 
Martin

RepublikoiTų
didatas Russell W. Root bu
vo skaudžiai rinkimuose su
pliektas, nepaisant to, kad re
publikonų lyderiai pranašavo 
jam laimėjimą.

Ką tai parodo?
• Tai parodo, jog 1918 m. 

prezidentiniuose rinkimuose 
demokratų partija, jei ji pa
statys savo kandidatu pažan
gesni žmogų prezidento vie
tai, gali lengvai laimėti rinki
mus.

Republikonų viltys, būk jie 
1918 metais pasodinsią savo 
žmogų i Baltąjį Namą, nors 
tas žmogus gali būti reakcin
giausias. supliuška.
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TRUMANAS TEIRAUJASI 
AR GALĖTŲ UŽIMTI 
TELEFONŲ PRAMONE

Smagu, kad pačių didžiau
siųjų Francijos politinių par
tijų vadai užkvietė Henry A. 
Wallace’a aplankyti jų kraš
tą.

Henry A. Wallace vizituos 
Angliją, Franciją, Daniją ir 
dar kelis kitus Europos kraš
tus.

Ten. būdamas jis netylės, 
bet reikš savo nuomonę, kaip 
reiškė būdamas Amerikoje. O 
jo nuomonė tokia: kova už 
taiką, kova prieš visokius ka
ro kurstytojus!

Taikos išlaikymas priklauso 
ne nuo vienos kurios šalies, I 
bet nuo viso pasaulio taikai 
mylinčių žmonių.

Nelaukdamas Kongreso Nutarimo, Prezidentas Planuoja 
Žingsnius Visuotinam Telefonistų Streikui Sulaikyti

. _  ____  ■■ *
Washington. — Preziden-I tą bilių dar turi spręsti vi

tas Trumanas ir darbo sek- sas Jungt. Valstijų kongre- 
retorius Scbwellenbachas sas. 
teiraujasi pas general j pro- i 
kurorą Tomą darką, ar L 
.valdžia galėtų, pagal karo 
meto įstatymus, perimti te
lefonų pramonę į savo ran
kas ir uždraust telefonis
tam streikuot. Visuotinas, 
jų streikas skelbiamas nuo | 
ateinančio pirmadienio ry- I 
to.

Darbinis kongreso komi
tetas užgyrė kongresmano 
F. A. Hartley’o bilių, kuris 
siūlo įgalint prezidentą su 
teismų indžionkšinais - lau
žyt telefonistų streiką. Bet

Hartlev’o Dilius taikomas 
; ir prieš S0,000 telegrafistų, 
Darbo Federacijos unijos 
narių. Telegrafistų Unija 
pranešė valdžiai, kad jie pa
siruošę streikuot gegužės 
pradžioje.

Telefonistų Sąjunga, ne
priklausoma unija, atsišau
kė į Darbo Federaciją ir 
CIO, kad paremtų telefonų 
darbininkų ir tarnautojų 
streiką. Kai kurie CIO uni
jų skyriai jau pažadėjo te
lefonistams paramą.

Amerikos valstybės sekretorius gen. Marshallas ir 
Sovietu užsienio reikalų ministras Molotovas. Jiedu 
kalbasi pokilyje, kuri Sovietų vyriausybė suruošė pa
gerbti Keturių Didžiųjų užsieninių ministrų konferen
cijai Maskvoje.
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Kokiem Talkininkam Ameri
ka Dalina Japonijos Fabrikus

Prezidentas Nežada 
Pašalint Krugą, kaip 
Kad Lewis Reikalauja

Didžiulės Vokiečių 
Demonstracijos prieš 
Anglus dėl Alkio

PAVOJINGŲ KASYKLŲ 
UŽDARYMAS, TAI KRUČO 
IŠPAŽINTIS, SAKO LEWIS

Tik po To, kai per Valdžios Nepaisymą Žuvo 111 Mainieriu, 
Vidaus Sekretorius Įsakė Uždaryti Pavojingas Kasyklas
Washington. — Kuomet 

Amerikos vidaus reikalu se
kretorius Julius A. Krug’as 
liepė uždaryt 518 pavojingų 
gyvybei angliakasyklų, tai 
John L. Lewis, Mainieriu 
Unijos pirminink., pareiškė, 
jog Krugas, kaip “griešnin- 
kas ant mirties patalo, paga
linus^ atliko išpažintį.” Le
wis, kalbėdamas kongresi
nėje gerovės komisijoje, sa
kė: “Krugas pradeda vyk
dyti savo taisykles po to, 
.kai 111 mainieriu buvo nu
marinta Centralijos kasyk
loje... Per nieko neveikimą 
iš savo pusės Krugas leido 
jiems numirti. Jis yra kasy-

Tai senutė Marė Janonienė 
mirė!

, Prieš tūlą laiką ji rašė man 
laiškelį, skųsdamosi tebešli- 
jančia sveikata.

Ligi savo mirties Marė Ja
nonienė buvo Laisvės bendra
darbė: rašydavo ji žinučių ir 
straipsnelių.

Mėgdavo velionė rašyti ir 
eilutes, nors tam pasiruošimo 
neturėjo.

Su velione pradėjau susira
šinėti prieš apie 25-rius metus.

Asmeniškai ją pažinau prieš 
kokią 15-ką metų.

Buvo labai maloni, draugiš
ka moteris, davusi lietuvių 
tautai genijalį poetą, Julių Ja
nonį. Amžina jai atmintis!. . .

Plačiau apie ją parašyti 
teks vėliau, o dabar būtų ge
rai, jei baltimoriškiai draugai 
nušviestų per Laisvę paskuti
nes Janonienės gyvenimo die
nas, jos ligą, mirtį ir laidotu
ves. ★ ★ ★

Vokiečių spauda sovietinėje 
Vokietijos zonoje pradėjo sta
tyti vienybės sudarymo tarp 
Vokietijos ir Francijos darbi
ninkų klausimą.

Pirmiausiai, sako ji, vokie
čiai ir francūzai darbininkai 
turį glaudžiau susirišti ir vie
ni kitų nesibijoti. Vokiečiai su 
francūzais- gali ir privalo 
veikti išvien abiejų savo kraš
tų naudai.

Jei ši mintis būtų realizuo
ta, — daug būtų pasiekta. Tai 
eitų sveikaton ne tik Franci- 
jai ir Vokietijai, bet ir visam 
pasauliui, taikos reikalui.

Didžiausias šiandien abiem 
kraštam pavojus pareina iš 
Wall stryto imperialistinių 
pasimojimų užviešpatauti Eu
ropoje. Tik išvien veikdami, 
Francijos ir Vokietijos darbo 
žmonės galėtų tą pavojų pa- 
sekmingiau atmušti.

Washington. — John L. 
Lewis, Mainieriu Unijos 
pirmininkas, reikalavo, kad 
prez. Trumanas pavarytų 
savo vidaus reikalų sekreto
rių Julių Krugą, valdišką 
minkštųjų angliakasyklų 
administratorių. Lewis kon
gresiniame komitete vadino 
Krugą ’’aršiu kriminalistu”, 
nes per jo nepaisymą ir ap-, 
sileidimą buvo numarinta 
111 mainieriu Centralijos 
kasykloje. Bet prez. Truma
nas pasikalbėjime su repor
teriais pagyrė Krugą kaip 
valdininką ir atmetė reika
lavimą jį pašalinti.

Senatorių Grupe Remia 
Graikiją ir Turkiją

Washington. — Senatorių 
komitetas užsieniniais rei
kalais vienbalsiai užgyrė 
Trumano siūlomą kariniai- 
medžiaginę paramą Graiki
jai ir Turkijai. Jie atmetė 
pažangaus demokrato se
natoriaus Pepperio pataisy
mą, kuris siūlė duoti tik ne
karinės paramos graikams 
per Jungtines Tautas. Sena-

Meksikoje, : 
girdisi rimtų skundų prieš 
tuos Jungtinių Valstijų žem
valdžius, kurie vasaros dar
bams samdo meksikiečius dar
bininkus.

Meksikiečiai esą žiauriai iš
naudojami ir “užvalgomi.” 
Teksuose, New Meksikoj, Ari- 

. <’ zonoj ir Kalifornijoj meksi
kiečių darbininkų buitis vos 
bepakenčiama, ' sako žinovai.

Kas dėl to atsakingas?

Gelsenkirchen, Vokietija.
— 300,000 vokiečių anglia
kasių- ketvirtadienį streika
vo prieš anglus Ruhr kraš
te. Tai buvo protestas dėl 
to, kad anglai labai perma- 
žai skiria mainieriams mai
sto. 125,000 angliakasių ir 
kitu darbininku demonstra
vo prieš anglus 26-se mies
tuose vakarinėje Vokietijo
je. Demonstrantai smerkė 
augius, kaip vokiečių alkin- 
tojus ir badu marintojus. Iš 
pritarimo mainieriams tą 
diena metė darba tūkstan
čiai metalistų ir kitų darbi
ninku, v

Užgyrė Telefonų Ėmi
mą j Valdžios Rankas

Washington, bal. 4. — 
Generalis Jungt. Valstijų 
prokuroras Tomas Clarkas 
pranešė darbo sekretoriui 
Schwellenbachui, kad prez. 
Trumanas turi karinę teisę 
perimti telefonus į valdžios 
rankas, jei sustreikuos te
lefonistai.

Secaucus, N. J. — Poli-
to komitetas taipgi atmetė cya nušovė mėginusį pabėgt 
demokrato senator. John- areštanta Carilo Alessi.demokrato senator. < 
šono siūlymą pavaryt Grai
kijos karalių.

Nebuvo Oksigeno Mas
kų Mainieriam Gelbėtis

Centralia, Ill. — Kada per 
eksploziją buvo užgriūti mai
nieriai čionaitinėje kasyklo
je, jie per telefoną šaukėsi 
oksigeno (deguonies) mas
kų. Jeigu kasykloje būtų po

žinios skelbia, I ranka buvę tų maskų, tai
mainieriai būtų galėję kvė
puoti iš jų oksigeną ir iš
likti gyvi, iki juos pasieks 
gelbėtojai. Bet kompanija 
neparūpino būtinai reika
lingų oksigeno maskų. To
dėl ir žuvo 111 mainieriu.

Washington. — Nežinia 
kas nužudė Filjpimj amba
sadoriaus sekretorę.

Washington. — Generolas 
Mac Ar t hu ras atiduos maši
neriją 300 Japonijos fabrikų 
Chinijai, Filipinams, “Ho- 
landiškai” Indijai ir Angli
jos kolonijoms B urmai ir 
Malajams. Taip MacArthu- 
rui įsakė Amerikos valsty
bės departmentas.

Washingtono valdžia, 
skirdama tiem kraštam ja
ponų fabrikų mašinas, neat
siklausė Tolimųjų Rytų 
Komisijos. Ši komisija susi
deda iš vienuolikos talkinin
kų šalių atstovų. Francija,

Sovietų Sąjunga ir kiti tal
kininkai todėl pasipiktinę, 
kad Amerika be jų sutiki
mo, vienpusiškai dalina Ja
ponijos pramoniū mašinas.

Talkininkų Komisija To
limiesiems Rytams buvo pa
skyrus apie 1,000 Japonijos 
fabrikų įrengimų visiems 
talkininkams į karinius at
lyginimus. Tarp tų įrengi
mų yra mašinerija geležies, 
plieno, laivų statymo, elek
tros, chemikalų, mašininių 
įrankių fabrikų, lėktuvų 
statybos ir kt.

Uždėtą Unijai Pabaudą 
Atiduot Žuvusią Šei
mom! Ragina Lewis

Atmestas Siūlymas 
Prieš Lilienthalį

Prancūzai Šaukiami 
Pasmerkt de Gaulle

Washington. — Mainieriu 
Unijos pirmininkas John | 
L. Lewis, kalbėdamas kong-1 
reso komitete, reikalavo,., 
kad valdžia atiduotų žuvu
siųjų mainieriu našlėms ir 
našlaičiams $710,000, tai y- 
ra visą ta pabaudą, kurią 
teismas uždėjo unijai ir Le- 
wisui. Taip Aukščiausias 
Teism. nubaudė uniją, ir jos 
vadą dėl to, kad jie pernai 
rudeni neatšaukė minkštų
jų angliakasyklų mainieriu 
streiko, kuomet federalis 
apskrities teisėjas Goldsbo- 
rough liepė atšaukti.Washington. — Senatas 

52 balsais prieš 38 atmetė 
republikono senator. Brick- 
erio siūlymą neužgirt D. E. 
Lilienthalį, kurį prez. Tru- 
manas skiria į Amerikos A- 
tomines Komisijos pirmi
ninkus. Brickeris pasakojo, 
kad Lilienthalis, girdi, “susi
tepęs komunizmu.” Lilien
thalį rėmė republikonų va
das Vandenbergas ir tūli 
kiti. Prieš Lilienthalį išstojo 
sen. Taftas, kitas republiko
nų vadas, su savo šalinin
kais.

Royan. — Nuskendo ang
lų laivas; žuvo 12 žmonių.

Paryžius.— Francijos Ko
munistų Partija šaukia pro
testo demonstracijas prieš 
dešiniųjų klerikalu vadą ge
nerolą Charles de Gaulle. 
Atsišaukimas sako, kad de 
Gaulle planuoja pasigrobti 
Francijos valdžią. Komunis
tai smerkia ir socialistą 
premjerą Paulių Ramadie- 
rą, kuris laikė slaptą po
kalbį su de Gaulle.

Ramadier kvietė de Gau
lle į Paryžių pasitarti. Bet 
de Gaulle nesutiko. Tuomet 
Ramadier 130 mylių nuva
žiavo pas jį.

Chiang Kai-shek Gavo 
Biliona iš Amerikos 

4^

Washington, bal. 4.—Pra
nešama, kad Amerikos val
džia skyrė dar 500 milionų 
dolerių iš savo Eksporto- 
Importo Banko Chiang Kai- 
shekui, diktatoriškam Cbi- 
nijos valdovui. Jau pirmiau 
Amerika jam “paskolino” 
$500,000,000.

New Jersey gubernato
rius pasižadėjo užgrobt val
stijos telefonus, jei tik su- 

ORAS. — Būsią lietaus, i streikuos jų darbininkai.

klų savininkų draugas, sa
vanaudiškas politikierius, 
intrigantas.”

Tą pačią dieną, .kai Kru
gas įsakė uždaryti 518 pa
vojingų kasyklų, iki jos bus 
pataisytos, jisai pasakojo, 
kad valdiški inspektoriai, 

I girdi, nepranešė apie jokius 
“tuojautinius pavojus Cen
tralijos kasykloje,” kur po 
keleto dienų buvo užmušta 
111 mainieriu.

Trijų senatorių komisija 
dabar pačioj Centralijoj, 
111., teiraujasi apie tos ne
laimės priežastis. Komisijai 
yra įteikti federates val
džios ir Illinojaus inspekto
rių raportai 1947 m. iš kovo 
22 d. ir mainieriu saugumo 
komiteto skundai iš vasario 
24 d. dėl gręsiančių gyvybei 
pavojų toje kasykloje. Bet 
valdžia nevertė kompaniją 
pašalinti pavojingąsias są
lygas. Taip ir įvyko sprogi
mas kovo 25 d. š. m.

Kompanija neįvedė įren
gimų, reikalingų anglies 
dulkėms ir dujoms traukti 
iš kasyklos; jinai nelaistė'ir 
nebarstė žvyrais pavojingas 
dulkes toje kasykloje. Buvo 
vartojamos atviros “kar- 
baid” lempos vietoj saugių 
elektrinių lempučių. Dėl to
kių priežasčių ir eksplodavo 
susikaupusios anglinės dul
kės, kaip sakė tyrinėtojams 
liudytojai.

Kodėl Lewis Leido Dirbti 
Pavojingose Kasyklose?
Toki klausimą Lewisui 

statė republikonai kongreso 
komisijos nariai Washingto
ne. Lewis jiems atsakė, 
Aukščiausias Teismas pa
tvirtino žemesnio teismo 
indžionkšiną prieš mainie
riu pasitraukima iš darbo. 
Smitho - Connally Aktas 
(įstatymas) taipgi verčia 
mainierius dirbti, nežiūrint 
jokių pavojų, ypač minkšto
sios. angliakasyklose, kurias 
valdžia užėmė ir tebelaiko 
savo rankose. “Valdžia vei
kia kaip policinihkas, tar
naudama angliakasyklų sa
vininkams,” užreiškė Ije- 
wis.

AMERIKA SIŪLO SOVIETĮJ SĄJUNGAI TRUPINIUS, KAIP 
KARINIUS ATLYGINIMUS IŠ VOKIETIJOS

----  0 ' -------7-r-
Marshall Sako, Amerika Turi Visupirm Pasiimt Atliekamus 

Nuo Vokiečiu Dirbinius, Kaip Atsiteisimą už Maistą
Maskva.—Generolas Mar- 

shallas, Amerikos valstybės 
sekretorius, iki šiol nesuti
ko duoti jokių einamosios 
Vokietijoj gamybos dirbinių 
į karinius atpildus Sovie
tams. Dabar Marshallas 
truputį nusileido ir pasiūlė 
apsvarstyt štai kokį aprėžtą 
atlyginimą vokiečių dirbi
niais Sovietams:

Reikia pakelt Vokietijos 
pramonę, sako Marshallas. 
Todėl turės būti palikta 
Vokietijai ir tinkama dalis 
tų fabrikų įrengimų, ku
riuos Potsdamo konferenci
ja nutarė išgabenti, kaip 
karinius atlyginimus Sovie-

tams ir kitiems talkinin
kams. Gal būtų galima duo
ti Sovietų Sąjungai dirbinių 
iš tų fabrikų, kurie buvo So
vietam žadėti, bet neištesėti. 
Tie dirbiniai galėtų eiti mai
nais už sulaikytas Sovietam 
mašinas iš Vokietijos. Ta- 
čiaus, kaip šių, taip ir visų 
kitų fabrikų dirbiniai, at- 
liekami nuo vokiečių, pir-< 
moję vietoje priklausys tal
kininkams (amerikonams ir 
anglams); tais dirbiniais > 
Vokietija turės atsiteisti už

maistą ir kitus reikmenis, 
kuriuos Amerika ir Anglija 
atsiuntė ar atsius vokie
čiams.

Jeigu nuo pačių vokiečių 
reikalų ir nuo ameyikonų- 
anglų dar liktų kiek dirbi
nių iš pažadėtų Sovietams, 
bet neduodamų fabrikų, tai 
gal būtų galima tūlas lie
kanas perleisti Sovietams. 
Bet Amerika dar nė to ne
žadą, -O tik siūlo apsvarstyti, 
kaip pabrėžė jos delęgatas 
generolas Marshallas ketu-

I

!

Kiek Sumažės Anglies dėl 
518 Pavojingu Gyvybei 
Kasyklų Uždarymora-------------------------------------------------

rių didžiųjų talkininkų kon
ferencijoj Maskvoj.

(Vienas amerikonų laik
raštis New Yorke dėl to ra
šo: “Marshallas siūto tik 
trupinius kaip karinius at
pildus ‘raudoniesiems’.”)

Anglai-amerikonai atme
ta Jaltos-Krymo konferen
cijos nutarimą dėl atlygini
mo Sovietams dirbiniais iš, džia seniai žinojo apie pa
einamosios vokiečių garny-1 vojus tose kasyklose, bet

• v
1S-

Washington. — 
kad vidaus reikalu 
rius įsakė uždaryt 
vėjingas angliakasyklas, tai 
102,699 mainieriai laikinai 
nustos darbo ir liks neiškas
ta po 616,000 anglies per 
dieną, kaip skaičiuoja kie
tojo kuro administracija. 
Mainieriu vadai sako, vai-

Dėl to, 
sekreto- 
518 pa-

einamosios vokiečių garny- < vojus tose kasyklose, 
bos; jie sako, kad Potsdamo nespyrė jų savininkus 
konferencija par^aikinus at- i anksto kasyklas taisyti, 
lyginimus Sovietam tokiais ----------------
dirbiniais. Sovietai griežtai 
atmeta tokį Jaltos konfe- paleista 15,073 civiliai vai 
rencijos aiškinimą.

Washington.— Kovo men

džios tarnautojai.
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Negrįš, Kol Nebus Saugu
Valdžios žmonės susirūpinę, ką galvoja ir planuoja 

tf mainieriai? Eina gandai, kad manieriai negrįšią į darbą 
tol, kol nebūsią įsitikinę, kad kasyklos yra apsaugotos 
nuo pavojų. Tai būsią sprendžiama ant vietos, kiekviena 
kasykla atskirai. Mainieriai nebenorį pasitikėti valdžios 
inspektoriams, kuriems mainierių gyvybė mažai teapei- 
na. Patys mainieriai ant vietos turi apžiūrėti kasyklą ir 
būti tikri, kad viskas yra padaryta, kas tik galima, dėl 
pavojaus gyvybei prašalinimo.

Toks mainierių nusistatymas būhų pilniausiai patei
sinamas. Nei kompanijos, nei valdžia neturėtų jokio pa
siteisinimo šio mainierių reikalavimo neišpildyti. Niekas 
negali priversti darbininką eiti į mirties nasrus.

Iki šiol mainų saugumo reikalą mainieriai praleisda
vo be reikiamo užsispyrimo. Įvykdavo tragedija, pade
juodavo, paverkdavo ir vėl dirbdavo. Kasmet mūsų ka
syklos praryja po keletą šimtų mainierių. Tam turėtų bū
ti padarytas galas. Kasyklos neprivalo būti skerdyklomis.

Laikas Visiškai Išsikraustyti
Mūsų valstybės sekretorius Marshall užtikrina, kad 

su birželio mėnesiu mūsų ginkluotų jėgų Chinijoje v be- 
liksią labai mažai, viso labo tiktai 6,180 ginkluotų vyrų. 
Tos jėgos būsiančios paliktos prašant Chiang Kai-šeko 
valdžiai. Jos bus pastatytos strategiškose vietose ginti 
“Amerikos interesus.”

DIVORSAI AUSTRIJOJ— 
PROBLEMA KUNIGIJAI

Austrija — “katalikiška 
šalis.” " Taip sąko katalikų 
dvasiški ja. Katalikų bažny
čia priešinga divorsams (iš
tuokoms) ; kuris katalikas 
divorsuojasi, tas, aišku, su
laužo® “moterystės sakra
mentą”.

Nepaisant to, Austrijoje 
divorsų skaičius didėja.. 
Štai, žinių agentūra ONA 
skelbia, jog prieš porą nie- 
tų Austrijoje trokštančiųjų 
divorsuotis porų atsirasda
vo 900 kiekvieną mėnesį. O 
dabar, sako Austrijos val
dininkai, jau po 2,000 porų 
kiekvieną mėnesį ieško di
vorsų !

Kodėl tiek daug? Visaip 
aiškinama. Viena priežastis 
esanti ta, kad nemažai “ne
tikrų” vedybų įvyko tuo
met, kai naciai valdė Aust
riją. Jie akstino austrus 
tuoktis ir veisti šeimas, 
gimdyti vaikus, kad juo 
daugiau jų priauginus ka
rui. Žmonės tuokėsi dažnai 
be jokios meilės, norėdami 
būti paklusniais naciams. 
\ Dabar ’’meilė atšalo”. Da
bar prasidėjo šeimų Irimas 
ir ’ ‘‘moterystės sakramento” 
laužymas. Katalikų dvasiš
kiai tai nepatinka, bet 
žmbnės jos nepaiso.

bet

Lietuvių Literatūros Draugijos ,♦ Į
Suvažiavimo Pareiškimas !

■ - >* J

(Priimtas 1947 m. kovo 29 d., Brooklyn; N. Y.)

Kitos šalys irgi turi interesų Chinijoje. Jos irgi tu
rėtų teisę turėti ginkluotų jėgų. Amerikos interesų rasi
me visose pasaulio šalyse, tai, pagal tą logiką, visose mes 
turėtumėme turėti ginkluotų jėgų.

Prie ko tas veda?, Tas veda prie to, kad Amerika 
ginklais nori užvaldyti visą pasaulį.

Pasiteisinimas, kad .Chinijos valdžia prašo mus pa
likti Chinijoje ginkluotų jėgų, nepateisina mūsų buvimo 
Chinijoje. Savo militarine ir ekonomine galybe Amerika 
gali padaryti ant bile kurios mažos valstybės tokį spau
dimą, kad jinai atsiklaupus ant kelių prašys tai, ko mes 
norėsime, kad prašytų. Mes norime valdyti Graikiją ir 
Turkiją, ir jos mūsų “prašo”. Net ir Anglija negali Ame
rikai pasipriešinti. Jeigu tiktai mūsų interesai panorės, 
Anglija irgi prašys Amerikos ginkluotų jėgų dėl “apsau
gos.”

Laikas mums visiškai išsikraustyti su ginkluotomis 
jėgomis iš Chinijos.

Fosterio Neįsileidimas Vokietijon

ILGAS STRAIPSNIS 
APIE KOMUNISTŲ 
PARTIJĄ

Praeito sekmadienio New' 
York Times savo žurnale iš
spausdino ilgą raštą apie 
Jungt. Valstijų Komunistų 
Partiją. Podraug buvo iš
spausdinta partijos politinio 
biuro nariu nuotrauka.

Bendrai, straipsnio auto
rius Mr. R'askin pateikia 
nemažai apie komunistų 
veiklą informacijų, nors jis, 
autorius, šian ir ten įker- 
gia ir beverčių dalykėlių.

Straipsnio pabaigoje pa
teikiama generalinio parti
jos sekretoriaus Eugenijaus 
Dennis’o įdomių pareiškimų 
apie kompartijos poziciją 
visais svarbiaisiais klausi
mais, bet4 greta prikergia ir 
komunistų priešo, Matthew 
Woll’o pareiškimų, kvailai 
atkreiptų prieš komunistus.

Washingtonas patvirtina, kad Amerikos Komunistų 
Partijos pirmininkas William Z. Foster negavo leidimo 
įvažiuoti amerikiečių oktfyacijos zonon Vokietijoje. Fos- 
teris yra Amerikos pilietis, čia gimęs ir 
augęs, žinomas veikėjas. Jis turi tam tikrą nusistatymą, 
jis atstovauja tam tikrą partiją. Galima nesutikti su 
jo mintimis bei su jo atstovaujamos partijos programa, 
bet niekas neturi teisės iš jo atimti jo pilietines teises.

Šis okupacinės valdžios pasielgimas priešingas Ame
rikos demokratinėms tradicijoms. Blogai, kai mūsų ša
lies pilietis neturi teisės koją įkelti į mūsų valdomą te
ritoriją.

Maskvos Konferencijos Laidoto  jai
Komercinėje spaudoje jau garsiai šnekama apie 

Maskvos konferencijos pakrikimą. Ji nepavyksianti, nie
ko neduosianti. Trejeto savaičių diskusijos neprivedusios 
prie jokio susitarimo. Amerikos ir Tarybų Sąjungos po
zicijos esančios nesuderinamos. Mūsų valstybės sekre
torius Marshall turįs pasiimti savo pagelbįninkus ir 
grįžti namo nieko nepešęs.

Mums atrodo, kad šis pesimizmas perankstyvas. Ši 
konferencija jau davė teigiamų rezultatų. Ji parodė, kur 
kuri šalis stovi, ko nori ir ko siekia. Buvo svarbu po
zicijas išsiaiškinti. Dabar prasidės tikros' derybos dėl 
nuolaidų. Molotovas, Bevinas, Bidault ir Marshall turės 
daryti ir darys nusileidimų.

Ar šioje konferencijoje bus pilnai baigtas taikos pa
rašymas, dabar dar sunku pasakyti. Berods ir sekr. Mar
shall, vykdamas Maskvon, buvo išsireiškęs, kad vargiai 
Užteks vienos konferencijos tokio svarbaus darbo atli
kimui. Ši konferencija galėsianti būti tiktai pradžia.

Taigi, jeigu sutarties rašymas ir nebūtų užbaigtas, 
negalima sakyti, kad pati konferencija nieko nedavė ir 
visiškai nepavyko. Tie, kurie jau dabar konferenciją lai
doja, nevelina gero taikai. Jie trokšta, ^kad susitarimas 
neįvyktų. ‘ 1

Šis iš anksto pranašavimas, kad konferencija pakriks 
be jokių rezultatų, įeina į fašistinio elemento ruošimą 

_ Amerikos žmonių opinijos dėl naujo karo.

KUNIGŲ DRAUGAS 
NEGRAŽIAI FUŠERIUO- 
JA SKAITLINES

Chicagos kunigų Draugas 
(kovo 31 d.) bando sukriti
kuoti dienraščio Vilnies pa
sakymą, kad “Zarasų aps
krityje smetonizmo laikais 
buvo 250 gimnazistų, o da
bar yra virš 1,000.” Drau
gas sako:

Nežinančiam b o 1 š e v ikų 
mokyklų sistemos, tas skai
čius gali padaryti didelį 
įspūdį: kur gi, gimnazijas 
lankančių skaičius padidėjo 
net keturi kartus! Tačiau iš 
tikro iš to pranešimo aiškė
ja, kad mokinių skaičius žy
miai sumažėjo. Lietuvoje bu
vo maždaug tokia pati moks
lo tvarka, kaip ir Ameriko
je: vaikas nuo 7 metų am
žiaus pradėdavo eiti į' pra
džios mokyklą, kurią lanky
davo šešis metus. Tada galė
davo stoti į gimnaziją, kur 
mokslas užsitęsdavę septynis 
metus. Baigęs gimnaziją, tu
rėjo teisę stoti į universite
tą, kur dar turėdavo studi
juoti 4-6 metus, kol tapdavo 
gydytoju, advokatu ar 
specialistu.

Kai bolševikai atėjo į 
tuvą, jie mokslo, tvarką 
jau pakeitė. Pradžios
kykla ir gimnazija buvo su
jungtos krūvon, ir ta mokyk
la pavadinta ‘‘desiatilietka” 
—1 ją reijya lankyti 10 me
tų. / " ■

laikais Zarasų apskrityje bu
vo keletas tūkstančių pra
džios mokyklų mokinių ir 
keletas šimtų gimnazijos mo
kinių. Dabar, pradžios mo
kyklą sujungus su gimnazi
ja, liko tik 1,000 tmokinių. 
Mokinių skaičius sumažėjo 
dėl to, kad smarkiai suma
žėjo ir gyventojų skaičius."
Iš kur Draugas ištraukė 

tą “faktą”, kad Tarybų Lie
tuvoje nebėra pradinių mo
kyklų, kad pradinės mokyk
los tapo paverstos gimnazi
jomis?

Kaip tik tuo reikalu ran
dame labai įdomių' davinių 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos neseniai išleistoje kny
goje “Prisikėlusi Lietuva.” 
Joje yra ištisas skyrius a- 
pie mokyklas Lietuvoje. A. 
Bimba, knygos autorius, ku
ris 1945-1946 metų žiemą 
lankėsi Lietuvoje, paduoda 
pasikalbėjimą su Lietuvos 
Švietimo Ministru Juozu 
Žiugžda. •

Ten aiškiai kalbama apie 
pradines mokyklas. Žiugžda 
sako: /

“3,000 įkurtų \ pradinių 
mokyklų šiandien garantuo
ja galimumą mokytis vi
siems mokyklinio -amžiaus 
vaikams, ir daugiau kaip 95 
nuošimtis tokių vaikų šian
dien mokosi. Dar jų apie 5 
nuoš. nelanko mokyklų arba 
lanko su pertraukomis dėl 
likusių ir dar ne visai išly
gintų po vokiškosios oku
pacijos ir karo sunkumų. 
Bet valdžia ir visuomenė 
pasirūpins, kad ir tie 5 nuo
šimčiai vaikų artimiausioje 
ateityje reguliariai lankytų 
mokyklą” (p. 125).

Čia, vadinasi, aiškiai kal
bama apie pradines moky
klas. Ten pat randame davi
nių ir apie gimnazijas. 
Žiugžda sako:

“Jau dabar (tai yra, 1945- 
1946 metų žiemą. — Red.) 
Lietuvoje įsteigta 90 gimna
zijų ir 188 progimnazijos, ir 
tose mokyklose mokosi 68,- 
000 mokinių” (p. 125).

Vadinasi, Lietuvoje yra 
pradinės mokyklos, paskui 
eina progimnazijos (Ameri
koje jas vadiname junior 
high schools), o paskui 
gimnazijos (A m e r i koje: 
high schools)*

Knygoje “Prisikėlusi Lie
tuva” randame skaitlines a- 
pie progimnazijų ir gimna
zijų ir jose mokinių skaičių 
pagal apskritis.

Zarasų apskrityje 11945- 
1946 metų žiemą veikė pen
kios progimnazijos ir dvi 
gimnazijos. Progimnazijose 
buvo 720 mokinių, o gimna
zijose — 841 (p. 126). Aiš
ku, kad šiemet, kaip Vil
nyje pastebėta, Zarasų gim
nazijose mokinių skaičius 
jau gerokai didesnis.

Vadinasi, į gimnazijų mo
kinių skaičių neįeina ne tik 
pradinių mokyklų mokiniai, 
bet ir progimnazijų moki
niai.

Tai šitaip kunigų Drau
gas negražiai apsimelavo, 
tvirtindamas, kad Lietuvoje 
nebėra pradinių mokyklų ir 
kad Zarasų apskrityje mo
kinių skaičius yra sumažė- 
ję*s, palyginus su smetoni- 
ninkų ir klerikalų viešpata
vimo laikais.

Lietuvių Literatūros Draugija, užregi
struota kaipo Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija, yra neparti
nė mokslo ir kultūros organizacija. Ji 
skleidžia švietimą ir pažangą Amerikos 
lietuvių tarpe, padeda jiems lengviau 
orientuotis gyvenimo iškeltais klausi
mais.

Yra tai kooperatyvi draugija, paremta 
plačiais tikro demokratiškumo pamatais. 
Pasilaiko iš metinių narinių mokesčių, ir 
iš to išleidžia kasmet savo nariams bent 
po vieną knygą ir žurnalą “Šviesa” —kas 
trys mėnesiai. Šalia knygų lietuvių kalba 
organizaciją parūpina gerai nemokan
tiems lietuviškai jaunuoliais atitinkamų 
angliškų knygų. Padeda surengt prakal
bas, paskaitas, koncertus, šokių ir pasi
linksminimų vakarus ir piknikus.

LLD stoja prieš bet kokį demokratinės 
laisvės varžymą, prieš varžymą darbo 
organizacijų ir bet kokių kitų laisvių, 
garantuotų J. V. Konstitucija.

LLD padeda Amerikos lietuviams blai
vai reaguoti į gyvenimo keliamus reiški
nius, pildyt savo pilietiškas prievoles ir 
apgint savo teises. Stoja prieš bet kokį 
varžymą spaudos, žodžio, tikybos, tauty
bės bei rasės, kaip tatai užtikrinta J. V. 
Konstitucijos.

LLD nuolat rėmė ir remia menišką ir 
kultūrinę veiklą lietuvių tarpe. Palaiko 
ir užgiria chorų, dramos grupių ir mu
zikos organizacijų darbus, kurie daug 
prisideda prie bendro žmonių švietimo ir 
kultūrinimo. Podraug LLD palaiko glau-t

džius ryšius su Lietuvos kultūrinėmis pa
jėgomis.

LLD užgiria bendrą jaunuolių švieti
mą ir kultūrinimą, kaip tatai dabar daro
ma Lietuvių Darbininkų Susivienijmo 
globoje. R

Suvažavimas užgyrė bendrą organiza
cijos darbuotę ir padarė tvirtą nusi- k . J 
sprendimą ugdyt ir tvirtint šitą nepava- 'j 

.duojamai svarbią švietimo įstaigą. Su
važiavimas kreipiasi į kiekvieną LLD 
kuopą, į kiekvieną apskritį, į kiekvieną 
narį, kad visi bendrai ir kiekvienas pa
vieniui nuoširdžiai ir energingai darbuo
tųsi draugijos labui.

Būtinai gaukime >kaip galima daugiau • 
pilnų narių. Prijaukinkim prie organi
zuoto, darbo jaunuomenę, kilkim jos są
monę ir tuo prisidėkim prie plačios de
mokratinės pažangos ir švietimo, kad 
visiems lengviau būtų išlaikyt laisves ir 
privilegijas, garantuotas mūsų šaliai jos g

/ Ypač dabar, akivaizdoj kylančios ne- < 
lemtos reakcijos ir sunkiai iškovotų lais
vių varžymo — visų mūsų nuolatinis ir 
neatlaidus darbas yra būtinas, apsileidi
mas Ir pasyvumas griežtai smerktinas 
ir gėdos ir papeikimo vertas. ’ |'

Tegul šitas Suvažiavimas išjudins mus 
<yisus į didesnį veiklumą ir pasiryžimą. 

Tegul jis būna didelis ir rimtas paaksti- 
nimas ir garbinga pareiga išaugint Lie
tuvių Literatūros Draugiją iki naujos 
aukštumos ir tvirtybės. Tegul jis būna 
naujas etapas ir griežtas posūkis į gra- 
žų, nuoširdų nuolatinį darbą.

Tarybų Lietuvos Miestų Ateitis
Rašo L. Rutėnas

Penkmečio planas numa
to Tarybų Lietuvos miestų 
atsikūrimą bei f vystymąsi, 
greitą jų pramonės ir kul
tūros augimą.

Ypatingas dėmesys ski
riamas respublikos sostinės 
— Vilniaus atkūrimui. Po
nų Lenkija, užgrobus Vil
nių, lietuvių tautos valsty
bingumo bei kultūros lopšį, 
atėmė visas sąlygas miestui 
vystytis. Būdamas provin- 
cialiniu Lenkijos miestu, 
Vilnius tiek ūkiniu, tiek ir 
kultūriniu atžvilgiu smuko. 
Hitleriniai okupantai pada
rė Vilniui didžiulės žalos, 
išžudė beveik pusę miesto 
gyventojų, sunaikino apie 
40 nuošimčių gyvenamojo 
buto ploto, komunalinį ūkį, 
daug pramonės įmonių bei 
kultūros įstaigų.

1946 metais, pirmasiais 
penkmečio metais, buvo ne
maža nuveikta karo pada
rytoms žaizdoms užgydyti. 
1946 metais buvo atstatyta 
Vilniaus elektros stotis, eilė 
pramonės įmonių, daug dė
mesio buvo kreipiama į gy
venamųjų namų atstatymą 
bei statybą.

Artimiausiais metais Vil
nius taps tikruoju stambiu

pramonės bei kultūros cen
tru. Sostinei atstatyti ski
riama 80 milijonų rublių. 
Vien tik jos pramonei at
kurti bei išplėsti per penk
metį bus išleista 28 milijo- 
.nai rublių. Ypatingai išaugs 
Vilniuje maisto, metalo ir 
plataus vartojimo reikmenų 
pramonė. Jau artimiausiais 
metais prasidės malūno, a- 
liejaus, muilo perdirbimo 
fabriko i*r konditerijos ga
minių fabriko statyba. 
Penkmečio metu sostinė, be 
dabar rekonstruojamo duo
nos fabriko, gaus antrą, mo- 
derniškiausiais įrengimais 
aprūpintą duonos fabriką. 
Mieste bus taip pat pasta
tytas pieno perdirbimo fab
rikas.

Jau šiuo metu Vilniuje 
statomas radijo priimtuvų, 
elektros motorų ir instalia
cijos fabrikas “Elfą”. Penk
mečio pabaigoje fabrikas 
per metus pagamins 8,000 
radijo priimtuvų, 2.500 elek
tros motorų ir instaliacijos 
— 1 milijono rublių sumai.. 
Dar šiame penkmetyje "turi 
būti paleistas į darbą Vil
niaus vandentiek. ir kana
lizacijos įrengimų fabrikas 
“Armatūra”. Netoli Vil-

niaus, Naujoje Vilnijoje 
vyksta “Žalgirio” staklių 
gaminamojo fabriko staty
ba. Ten pat bus sukurtas ir 
stambus žemės ūkio mašinų 
fabrikas. Bus pilnutinai at
statytas ir rekonstruotas 
Vilniaus konservų fabrikas 
“Baltika”.

Per penkmetį Vilniuj bus 
pastatyta stambiausia Lie
tuvoje siuvimo įmonė “Le-

*

kitu

Lie- 
tuo- 
mo-

DAUG DARBIECIU 
PRIEŠINGI DRAFTUI

London. Kairieji Dar
bo Partijos atstovai seime 
priešinosi valdžios reikala
vimui įvest verstiną jaunuo
lių ėmimą į kariuomenę tai
kos metu. Galų gale, •. val
džios sumanymas tapo pri
imtas .386 bnlanis prieš 85.

... . I »'»***
^w***^^

M. E. Thompson (dešinėje) tapo legaliu gubernato
riumi po to, kai Georgia valstijos vyriausias teismas pa
reiškė, jog Herman Talmadge spėka užgrobtoji galia 
nepripažįstama. Talmadge sekretorius įteikia Thomp- 
sohui raktus į kapitolidus pastatą.

Šiuo metu atstatoma Vil
niaus šiluminė elektririė, 
kurios pirmoji dalis bus pa
leista į darbą dar šiais me
tais. Be to per penkmečio 
laiką mieste bus pastatyta 
antra šiluminė elektrinė. 
Tupatiškėse bus pastatyta 
nauja vandentiekio stotis. 
Netoli sostinės bus pastaty
tas dujų fabrikas durpių ba
zėje.

Sostinėje iki 1950 metų 
bus pastatyta 193,000 kv. 
metrų gyvenamojo ploto ir 
viešbutis su 370 vietų.

Daug dėmesio bus krei
piama miestui sutvarkyti 
bei pagražinti. Bus tinka
mai sutvarkytas Gedimino 
kalnas ir istorinė Gedimino 
pilis, o kalno papėdėje bus 
įrengtas gražus parkas. 
Nauji parkai bus įrengti 
Vingio miško masyve, Žvė
ryne ir Tauro kalne.

Didžiuliai rekonstrukcijos 
darbai artimiausiais metais 
bus atlikti Kaune. Hitleri
niai okupantai sudegino ir 
susprogdino Kaune apie 600 
įvairių įmonių, mokslo įstai
gų, viešųjų pastatų ir gy
venamųjų namų, išplėšė 
šimtų įmonių įrengimus. 
Jau šiuo metu Kaune atsta
tyta ir paleista į darbą eilė 
stambiausių pramonės Įmo
nių kaip gumos fabrikas 
“Inkaras”, fabrikas “Tech- 
nodega”, “Metalas” ir kitos. 
Per penkmetį miesto pra
monė bus ne tik atkurta, 
bet ir viršys prieškarinį ly
gį. Penkmečio pabaigoje 
Kauno pramonė gamins per 
metus 3,8 mil. metrų šilki-

(Tąsa 5-me pusi.)
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\ Rašo J. RIMANTAS

kio. Netolimais mūsų ir jo dvarelis, taip 
pat Bukantiškė vadinosi.” Šios Endrie- 
jauskio Bukantiškės ir buvo laikomos Že
maitės gimtine. Žemaičių kultūrininkai 
iš Telšių ir Plungės ar jų nurodytieji ki
ti asmens šią vietą lakydavo kaip Žemai
tės gimtinę. Jie ir mus čia atvedė. Ta
čiau mes pasirodėme kritiškesni ir nu
statome, kad Žemaitės gimtinė yra ne 
šios, bet antrosios gretimos 'Bukantiškės 
(Šateikių ne Endriejauskio), apie kurią 
pati Žemaitė “Autobiografijoje” ra
šė: “Bukontiškėje buvo labai gražios 
apylinkės: didelis sodas, aplinkui prū
das, pakalnėje malūnas; laukai, pievos; 
visur keliukai topuliais apsodinti ...”

Šios Bukantiškės su išlikusiu malūnu, 
tiesa, jau nutilusių prieš keletą metų, ir 
yra Žemaitės gimtinė. Tačiau jau daug 
metų jos priklauso ne Plungės, bet Ša
teikių parapijai, ne Plungės valsčiui, bet 
Platelių,/ ir ne Telšių apskričiai, bet Kre
tingos. Taigi kretingiškiai gali Žemaitę 
pagal jos gimimo vietą laikyti savąja, iš 
telšiškių perkeldami į žymiųjų savo aps
krities žmonių eilę, kuriai ^priklauso to
kie žmonės, kaip Daukantas, Valančius, 
Pabrėža ir k t.

Užnėnų km. radome tik vyriausiąją 
dukterį Oną Jankienę su anūkais. Seno
jo gyvenamojo namo nebėra. Tik Povilo 
Višinskio gyvenamoji trobelė labai ap
leista su kiauru stogu tebestovi. Mes tik 
trobavietę aplankome ir ją su stovinčia 
Žemaitės dukterimi, senute Ona ir anū
kais užfiksavome fotografijoje. Grįžda
mi į Kauną mes iškėlėme klausimą dėl 
Povilo Višinskio trobelės restauracijos.

Pravažiuodama išvyka aplankė Laz
dynų Pelėdos tėviškę Pargins (Tryškių 
v.). Čia buvo užfiksuota? pati/vietovė, ra
šytojos gyventasis namas ir darbo kam
bariai, išlikę tokio pavidalo, kokį yra tu
rėję rašytojai gyvenant.

Palangoje išvykos dalyviams teko už
tiktai4 dalį dr. J. šliupo archyvo, turinčio 
vertės mūsų kultūros istorijai. Be to, 12 
klm. nuo Plungės, Stalgėnuose buvo ap
žiūrėta žemaitiška numa.

Darant atlikto darbo apytikrius iš
vadas, galima^ pasakyti, kad išvykos pa
siekti rezultatai yra didelės vertės.

-uvo surengta moksline iš-

g? Valstybinė Centrinė 
um Valstybinio Vytauto

a.\ Išvykai vadovavo J.

Neseniai' 
vyka Žemaitės gyventoms vietoms tirti 
bei aprašyti ir šiaip jau visokiai medžia
gai apie mūsų iaudies rašytoją surinkti.

Išvyką surerįg? Valstybinė Centrinė’ 
Biblioteka,, Kaimo Valstybinio Vytauto 
D. Universiteto Istorijos - Filologijos 
Fakultetas ir ĮVahtybinė Grožinės Lite
ratūros Leidyk 
Rimantas, joje dalyvavo rašytojas K. 
Jankauskas, dailininkas R. Kalpokas, 
kalbininkas AtvKalnius, Telšių “Alkos” 
muziejaus diktorius rašytojas Butkų 
Juzė, rašytojai J. Graižiūnas, Kauno V. 
V. D. Universiteto Istorijos - Filologijos 
Fakulteto asistentas B. Jablonskytė ir 
fotografai J^ Sfaniąauskas.

Išvykos metiįi tuvo padaryta per 800 
km. kelio ir aplankytos šios vietos ir as
mens: Šiauliuose Žemaitės draugė Basia 
Dvarionaitė ir “Aušros” muziejus, Alek
sandrijos dvaras (dabar tarybinis ūkis) 
prie Šiaulių. Dičiūnų kaime (Pušaloto 
v.), Žemaitės duktė Juzė Petrauskienė 
(apie 78 m. amžiaus) ir anūkė Elzė Če- 
pauskienė (netoli 60 m.), Užvenčio dva
ras (dabar tarybinis ūkis). Ušmėnų kai
me (Užvenčio v.). Žemaitės duktė Ona 
Jankienė (80 m.), Telšių “Alkos” mu
ziejus, Žemaitės gimtinė Bukantiškės 
(Platelių v.) ir Palanga.

Išvykos metu buvo surasti 23 Žemai
tės laškai, rašyti daugiausia giminėms, 
kelios nežinomos fotografijos ir, be to, 
nustatyta apytikrios žinomųjų fotogra
fijų date 
tės gyve’ 
gamtovaizdžiai

Pažymėfinar 
liai nustatė » 
rašiusieji apil 
esą, ji gimė ifl 
gės parapijoje 
ją), arba ĄĮų 
krityje. Tuo tirpu gretimais yra dvejos 
Bukantiškės, šiandien vadinamos Bu- 
kantėmis (žem Bukonte). Dvejas Bu
kantiškes Žemaitė mini ir savo autobio
grafijoje. Čia Skaitome: “Vasarą, viešė
dama pas tėvus, dažnai... gaudavau pa
siskaityti knygų iš kaimyno Endriejaus-

ra. Buvo nufotografuotos Žemai- 
entos kietos su būdingesniais 

1, aprašytais jos raštuose, 
yrartįi, kad išvyka tiks- 
rniaitos gimtinę. Iki šiol 
Žemaitę sakydavo, kad 

kantiškės dvarelyje Plun- 
(pagal jos autobiografi- 

ges valsčiuje, Telšių aps-

Rinkime Gyvąją Terminologiją

yra nemaža ir terminų, iš 
vieni į yra reikalingi įvai- 

šakoms, kiti — šiaip 
reikalams. Daugumas ter- 

, bet netrūksta ir

Kartais kas kreipiasi į lietuvių kalbos 
žodyno redakciją, norėdamas gauti ter
minų kuriam nors mokslo reikalui. Daž
nai redakcija negalį patenkinti to noro, 
žodyno redakcija tik 'renka žodžius ir 
dėsto paraidžiui. Tarp jos rinkinių, žino
ma, 
kuriu 
rioms moksl 
gyvenimo j______
minų yra kaliniai, 
gyvų, paimtų iš liaudies kalbos. Tie ter
minai pasižymi savo aiškumu ir tikslu
mu. Liaudies kalboj yra daug daugiau 
terminų, negu tūlas iš mūsų galvoja — 
ne tik iš kasdienio gyvenimo, bet ir iš 
mokslo srities. Ypač nemaža terminų ga
lėtų rasti tie mokslai, kurie labiau liečia 
liaudies gyvenimą, sakysim, medicina, 
teisė ir agyonomijfl.

Prieš Vkeletą mėndsių Mokslo Akade
mijos vardu kreipiausi į lietuvių visuo
menę, daugiausia į mokytojus, kaip la
biausiai susijusius su lietuvių kalba, 
kad jie kiek galėdami prisidėtų prie žo
džių rinkimo, ’ypatingai neiškeldamas 
terminų rinkimų svarbos. Bet žodynas 
reikalingas kiekvienam kultūros darbi
ninkui, todėl prie jo leidimo turi prisidė
ti visa inteligejntija. Tarp kitko, renkant 
žodžius labiau atsidėjus galima iš liau
dies kalbos prižvejoti gražių* terminų. To 
dalyko aiškintj beveik nereikėtų.'Tai tie
sai pavaizdu(jtiį norėčiau pasitenkinti 

pu imsiu pavyzdį iš 
enimo terminų.

mažmožiu. 'ŠUo
mūsų kasdienio

Štai kartais, girdim Vilniuj iš lietuvių
visuomenės, iai vyrų ir moterų, mokslo

* piliečių; vartojant
žodį Kęs negirdėjo to žodžio
žmonių ir Į

vartojant ne tik Vilniuj, bet ir Kaune, 
Panevėžy ir kituose mūsų miestuose? To 
žodžio vartotojai, matyti, mano, kad lie
tuvių kalba neturi jam savo pakaitalo. 
Bet tokia lemputė seniai pažįstama mū
sų sodžiaus žmonėms, jie negalėjo išsi
versti be jos pavadinimo. Kaip tyčia, iš 
paskutinėmis savaitėmis atsiųstų redak
cijai žodžių, pasirodė net keli jos pavadi
nimai. Štai jie:

1. spyksinė: Nė spyksinės negaliu už
degti (Beržoras).

2. spiksolėlė: Prie tos spiksolėlės ne
gali verpti (Šatės).

3. mirksnele: Tėvas, užsidegęs mirks- 
nelęp nagines lopo (Smilgiai).

Prašom dabar pasakyti, ar liaudis pa
teisina “kaptilkos” vartojimą?

Mūsų kalba daug turtingesnė, negu 
kas gal mano. Verta daugiau ja susirū
pinti, verta rinkti žodžius. Verta rinkti 
ne tik mokytojams, bet ir gydytojams, 
teisininkams, agronomams, matinin
kams ir visiems kas tik susiduria su liau
dim. Ten didžiausi mūsų kalbos turtai, 
iš ten galim be ko kito prisirinkti gyvos 
gražios terminologijos. Mokslų Akademi
ja ir tarybų valdžia žodyno leidimą visaip 
remia, sąlygos žodžiams rinkti geriau
sios dabar. Prof. Balčikonis.

Lietuvių Knygos 400 Metų Sukaktis
Rašo TARASEVIČIUS

------r- ~}/r

Šiais metais’sukanka 400 metai nuo 
pirmosios Martyno Mažvydo išleistos 
lietuviškos knygos, pavadintos “Prasti 
katekizmo žodžiai,” kurioje buvo įdėta 
pirmoji lietuvių kalbos abėcėlė ir pirma
sis eilėraštis lietuvių kalba. Šios knygos 
pasirodymas sudarė pagrindą knygų 
spausdinimui lietuvių kalba. XVI šimt
metyje Vilnius tapo lietuvių knygų leidi
mo centru, knygos taip pat buvo spausdi
namos Kėdainiuose, Vevijuose, kur tuo 
metu jau tebūta spaustuvių. Skorinos ir 
Mamovičiaus spaustuvės buvo labiausiai 
žinomos, jose vienas iš pirmųjų spaus
tuvininkų Petras Mstislavovičius 1575 
metais išleido altoriaus evangeliją su sa
vo kelionės aprašymu, kuris buvo tos 
knygos priedas.

Mamovičiaus spaustuvėje 1588 metais 
buvo atspausdintas paskutinysis “Lietu
vos statutas,” kurį pirmukart 1529 me
tais įvedė Sigizmundas Pirmasis. Kiek 
vėliau pasirodė Vilniuje Šervudo sudary
toji lietuvių kalbos gramatika ir žody
nas, kurie suvaidino žymų vaidmenį lie
tuvių kalbos rašybos vystymesi, rašybos, 
kuri per šimtmetį praturtėjo literatūri
nėmis kalbos formomis.

Tų laikų literatūros veikalų kalbos 
vaizdingumas ir grožis užsiliko iki mūsų 
dienų puikiame Kristijono Donelaičio 
poetiniame veikale — “Metų” poemoje, 
kurios dalis buvo išleista 1818 metais,

Auga Naujos Meni
ninkų Jėgos

VILNIUS. Vilniaus Valstybinis Dai
lės Institutas baigė 1946/47 mokslo me
tų pirmąjį semestrą. Visoje praktinių 
mokymo disciplinų eilėje šiuo metu ypa
tingas dėmesys kreipiamas į vieną svar
biausių disciplinų — piešimą.

Piešimo katedroje teigiamai vertintinos 
dvi semestro metu suruoštos geresniųjų 
darbų parodėlės. Reikšmingas taip pat 
naujos mokslo disciplinos — kompozici
jos įvedimas. Šioje katedroje labai gerai 
pasirodė studentai: Marengolcas (1 k), 
Surgaila, Martinėnas ir demobilizuotieji 
Gračiovas ir Makašinas (II!k.), Liobytė, 
Žarkevičius, Paškauskaitė, Dovydaitis, 
Jacevičiūtė, Stauskas ir kt.

Instituto, vadovybė piešimo katedros 
vedėjai dail. doc. I. Žebenkienei-Trečio- 
kaitei už sumanų ir sėkmingą katedros 
vedimą išreiškė padėką. Šioje katedroje 
dirba doc. V. Jurkūnas, doc. N. Petrulis 
ir asist. Matuzevičius.

Tapybos fakultetas studentų skaičiu
mi yra gausiausias — jame yra beveik 
50% visu studentu. Prof. A. Gudaičio 
vedamoje peizažinėje dirbtuvėje .žymūs 
laimėjimai sprendžiant spalvinius sudė
tingus uždavinius ir pastangas studiji
nius uždavinius išbaigti, ieškojimas spal
vos — šviesos sintezės. Daug žadanti ir 
nuosekliai auganti pajėga — tai stud. 
Katinas. Rimti studijiniai darbai Na- 
ginskaitės ir Mačiokaitės.

Figūrinės tapybos dirbtuvėje, kurią 
veda dail. doc. V. Mackevičius, studentų 
darbai pasižymi spalviniu santūrumu. 
Studijiniuose darbuose rimtas dėmesys 
kreipiamas ir į formą. Gerai atliktais 
darbais pasižymi labai stropūs stud. A. 
Dovydaitis, Jacevičiūtė. Gerų spalvinių 
duomenų turi stud. Pilipaitis, Savickas, 
Stauskas ir Rozentalis. '

Tapybos dirbtuvės vedamos doc. L. 
Vaineikytės ir asist. A. Petrulio parodė 
teigiamų rezultatų.

Teatro dekoracijų dirbtuvė vedama 
dail. doc. V. Palaimos, gyvuojanti tik 
pirmą semestrą, pakankamai kruopščiai 
pasirodė. ,

Ši dirbtuvė paruoš, be abejonės, rim
tų teatro dailininkų, kurių pas mus jau
čiama didelis trūkumas. Pažymėtini 
stud. Radzevičius, čeičytė ir kt.

Skulptūros fakultetas vedamas skulp
toriaus prof. P. Aleksandravičiaus, paro
dė didelio atsidėjimo savo studijoms. Pir
mo kurso stud. Žilytė ir stud. Žiūkas stu
dijiniuose darbuose greitai progresuoja. 
Pažymėtinas antro kurso entuziastiškai 
dirbąs stud. K. Švažas, laisvalaikį skiriąs 
savo skulptūros darbams. Rimtai dirba 
E. Radauskaitė, III k. stud. K, Norkevi
čius. Tvirtais žingsniais žengia pirmyn 
IV k. stud. F. Daukantas ir E. Liobytė. 
Pažymėtini yra A. Nesavo darbo žmonių 
gyvenimo tematika pagrįsti darbai. Su 
kūrybiniu rimtumu dirba VI kurso stud, 
diplomantas Kazys Varnas savo dipjomi- 
nį darbą “Žvejys ”

praslinkus 38 metams po autoriaus mir
ties ji buvo 1865 metais Petrapilio Mok
slų Akademijos išleista.

XIX šimtmetyje labiausiai 'išsivysto 
lietuvių knygų spausdinimas. Nors lie
tuviškieji raštai,tuo metu buvo persekio
jami, tačiau tuo metu vienas po kito pa
sirodo pažangiosios lietuvių inteligenti
jos išleisti žurnalai — “Varpas,” “Dar
bininkų balsas” ir “Draugas.” 1905 me
tais Vilniuje pradeda eiti pirmasis kas
dieninis lietuvių laikraštis “Vilniaus ži
nios.” Tuo pačiu Lietuvoje atnaujina
mas legalus lietuvių knygų spausdini
mas. Bet tik tarybinės santvarkos sąly
gomis lietuviškoji knyga tampa prieina
ma plačiosioms liaudies masėms. Jeigu 
buržuazinėje Lietuvoje tokie veikalai, 
kaip žinomo lietuvių rašytojo Petro Cvir
kos knyga “žemė — maitintoja” išėjo 
dviejų-trijų tūkstančių egzempliorių ti
ražu, tai dabar vidutinis knygų tiražas 
yra 20-30 tūkstančių. Tarybų valdžios 
metais Lietuvoje įsteigtos specialios poli
tinės, mokslinės, mokslo vadovėlių, gro
žinės ir kitokios literatūros leidyklos, ku
rios pastaraisiais metais išleido gimtąja 
kalba šimtų pavadinimų knygų su dau
giau kaip 9 milijonų egzempliorių tiražu.

Lietuvių literatūra vaidina milžinišką 
vaidmenį lietuvių tautos kultūrai, tauti
nei pagal savo turinį ir socialistinei pa
gal savo formą, kelti bei vystyti.

Jaučiousiu 
Puikiai, Dėkui 

GOMOZO

Antanas Venclova
Tarybine Daina

Galingai žengia ateities kūrėjas, 
Išlaisvintas tarybinis žmogus.
Į mano dainą įsiveržia vėjas, 
Ledynai, miestai, jūra ir dangus.
Ir atveriu plačiai aš savo širdį — 
Lyg taurųjį skambąjimą varpų, 
Širdis džiaugsmingą ritmą tvinksint 

girdi
Įjudintuose ratuos fabrikų,
Aušroj, kuri darbingą dieną lemia, 
Pavasary, kur žydi lig rudens, 
Ir auditorijų šviesoj, ir žemėj, 
Kuri nubunda, keliama želmens.
Gyvenimo džiaugsmu širdis kūrenas, 
Ir riedančių dienų gausme matai, 
Kaip griūva pamažu pasaulis senas,— 
Naujosios žemės brėžiasi krantai,
Kur laisvos tautos seserim vadinas, 
Vienos šeimos žaliajam vainike 
Ir liejas ateitin lyg vandenvnas 
Kūryba, darbu ir mintim lakia.
Ir prasiskleidžia plačios žemės ribos— 
Nuo saulės guolio lig rytų šviesių. 
Marguoja miestai, keliasi sodybos 
Šaly mūs, nuostabiausioj iš visų.
Neper skrenda jos paukštis. Neįmano 
Jos elnias perbėgt. Bet viena širdis 
Jaunoj krūtinėje Tėvynės mano, — 
Bendra kova, bendra ir ateitis.
Į mano dainą įsivėržia vėjas,
Laivai ir miestai, debesys dangaus...
Daina—tai ginklas, draugas, padėjėjas 
Išlaisvinto tarybinio žmogaus.

1947. I. 14. 
i

Grafikos fakultetas, mokamajam 
mokslo personalui ir studentams paro
džius nemaža pastangų, palengva žengia 
pirmyn. Iš pirmo ir gausiausio kurso pa
žymėtini stud. Gerus ir Marengolcas. 

. Gražiais įgimtais gabumais reiškiasi 
stud. K. Gvalda, A. Steponavičius, E. Ju
rėnas, o ypač L. Paškauskaitė ir V. Gal
dikas.

Fakulteto dekanu yra prof. M. Bulaka, 
o atskirus dalykus dėsto—V. Drėma, L. 
Mergašilskis ir J. Kuzminskis.

Architektūros fakultetei šiuo metu vei
kia trys kursai.

Mokomasis Instituto personalas, vyk
dydamas 1946 mokslo metų planą, atliko 
nemaža mokslinių, tiriamųjų ir kūrybi
nių darbų. Jų tarpe minėtini: prof. A. 
Aleksandravičiaus monografija apie nu
sipelniusio meno veikėjo skulptoriaus 
Petro Rimšos kūrybą, prof. A. Gruodžio 
—. ciklas peizažų, susidedąs iš 3 paveiks
lų ir 24 etiudų Pavilnio motvvais, doc. 
N. Petrulio — Žemaitės skulptūra, doc. 
Jachimavičiaus bareljefas — Kalinin
grado šturmavimas, doc. J. Kuzminskio 
metodinis darbas — Ksilografijos dėsty
mo metodai, doc. L. Mackevičiaus veika
las — Krosnvs ir jų įtaka liaudies ūkiui, 
doc. L. Mackevičiaus ir asist. Ramunio 
— Perspektyvos vadovėlis, doc. Morkūno 
— Braižomoji geometrija ir kt..

* J. Kuzminskis, 
IaHMHUtiiii. j-------- r

Kai jumi prikimba veikaminia už
kietėjimas ir Jūs jaučitėa nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, neviriki- 
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomoio, 
Daugiau negu liuosuotojaa, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomoto 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo garus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už- 
kietėjimo var- ' / I. it
ginimų ir tuo 
pat laiku pa- 
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite //~ 
Gomozo šian- //.*•'O/7 
dien. Perserge- // "^■‘^^^0 Į 
jimas: vartok // 
taip kaip nuro- /Į
dyta.

Jeigu Kis negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “susipažint- 
mui" pasiūlymo Gomozo ir gausite —•

DDirnn 60c vertės 
riXlEDv Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir ncuralgiškų 
skausmų, muskuiinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nyksteiėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį ‘‘Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

O įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketą reguleri 11 uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60f vertės — bandymui boa- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas......... .......................

Adresas „...............................—— ■ |

Pašto Ofisai............................—. ~..... I
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. I

Dept. 674-27A
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. < 
256 Stanlev St, Winninoa. Man*Can. |

Philadelphia, Pa.
LDS 5-tos Kp. Parengimas

LDS 5 kp. rengia vakarie
nę ir šokius, balandžio 20 d., 
5-tą vai. vak., 735 Fairmount 
Ave.

Minėta kuopa nusitarė su
rengti skanią vakarienę su 
gera muzika šokiams. Plila. 
lietuviai rūgo ja,' kodėl ncsu- 
rengia pasilinksminimui pa
rengimo, nes- sekmadieniai pa
sidarė nuobodūs. Ant šio pa
rengimo kaip tik bus proga 
pasilinksminti ir paremti pa- 
šalpinės kuopos darbuotę.

Kuopos rengėjai kviečia na
rius, draugus ir pažįstamus 
ateiti į šį gražų parengimą ir 
atsivesti savo kaimynus-drau- 
gus. '

Jei šis parengimas pavyks, 
tai LDS 5 
įvairesnį 
koncertu, 
kultūrinį 
įvairinus
5-ta kuopa turi su virš 200 
narių ir gerai gyvuoja. L. D. 
Susivienijimas stipri pašalpos 
ir apdraudos draugija. Mūsų 
nariai turėtų pakalbinti pa
žįstamus: jaunus, suaugusius 
ir apysenius prisirašyti, juk 
nuo to dar labiau stiprės mū
sų organizacija.

kp. ateityje surengs 
parengimą 
prelekcija, tai yra, 

parengimą, kad pa- 
pasitenkinimą. LDS

J. s.

London. — Pačios anglų 
^aidžios skaitmenys rodo, 
kad Angį, išeikvojo šimtus 
milionii dolerių sugražint 
Graikijai karalių, kuris ’da
bar mirė.

Washington. — Amerika 
ketina iki bal. 8 d. iškraus
tyt ivisą savo kariuomenę iš 
Islandijos.*



E FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

(APYSAKA)
Parašė Petras Cvirka

(Tąsa)
— Ne, geri biznieriai nežino 
bankrotų, — pasakytų koks nors idealis
tas. Šių valandėlę šimtai, gal tūkstančiai 
mirė. Ir žmonės gimdys, gyvens, ir mirs 
graborių naudai, kol aukštybėse neužges 
saulė ir nepavirs žemė liepsnų, ugnies ar 
amžino šalčio tyrlaukiais.

Frankas galvojo, ir kramtomas ciga
ras visai pasislėpė jo burnoje. Frankai, 
kiek žmonių, kiek daug gyvenimo, ir kiek 
betikslio vaikščiojimo! O, jeigu būtų bu
vę galima protingiau, graboriškai su
tvarkyti viską, suguldyt visus tuos pėks- 
čius, važiuojančius, — visus brukįinie- 
čius į grabus, į tavo grabus! Koks puikus 
biznelis! Neužtekę būtų didelių, žaliuo
jančių miškų grabų lentoms! Nė visų so
dų, daržų ir oranžerijų, kur gėlės auga,
— milijonams grabų papuošti. Ir jeigu 
už kiekvieną nabašninką tik po penkis 
dolerius! Paskaičiuok, Frankai, pirštais, 
nes kitaip neišmokai. Sudėk, atimk, pa
daugink !

Būtų graži panorama: — Brukline, 
kur virė gyvenimas, ištuštėjusiomi^ ave
niu, strytais, pro.atdarus langus, neby
lias viešbučių sales, ofisus ir išmirusi 
didmiestį nuskristų pakutinis varpo at- 
dūsis paskutiniam nabašninkui. Franko 
karietos kleksenimas, laidotuvių žinginė 
būtų paskutinis liūdesio maršas, kurį 
girdėtų sustingę namai, parkai, sodai, 
aikštės. Graborius Frankas, juodu fra
ku, baltomis pirštinėmis, atlikęs grabo- 
rišką patarnavimą, pasakytų: — Šiur, 
gerokai pasidarbavau, dabar galiu nuva
žiuoti į tėvynę pailsėti.

Kas žino, gal po tūkstančio metų vėl 
čia kiltų gyvybė; iš vienos poros, iš Ado
mo ir Ievos vėl išaugtų Kainas, Abelis... 
saliūnininkai, krautuvininkai, speku
liantai, bankininkai, bet graborius vis- 
viena jiems būtų reikalingas. O jeigu bū
tų juose nors lašas dėkingumo, — jie vis 
dėlto pastatytų paskutiniam Bruklino 
graboriui Frankui paminklą, didelio 
skrajojančio grabo pavidalu, kurio pako
pose turėtų būti iškaltos aukso raidės: 
laidojo pigiai, greit,'švariai. Atvykdavo 
su grabu į įvairias Bruklino vietas per 
lankias minutes.

Ei, svajonės, margos graboriaus sva
jonėlės... Jam bile tik laidoti!

Atsitinka kartais, kad žmogus, nors 
ir su kilniausiomis idėjomis, staiga pa
tenka į nemalonią būklę, sakysim, persi
rijęs arba net būdamas sveikas ir links
mas. Prie vieno Union avė. užsisukimo, 
netoli nuo savo grabų biznio, Frankas 
staiga išvydo baisų dalyką. Iš lėto bai
mės ir, gal būt, pykčio grimasą įsibrėžė 
jo veide. Graboriaus žiaunos susispaudė, 
cigaro galiukas išpuolė iš dantų. Pats ne
žinodamas ką darąs, garsiai suriko: — 
Gadem polak!

Kas pasidarė,wkas įstrigo į jo akį, kas 
sudrumstė puikų vakarą graboriui, kada 
jis ramiai plaukė į vakarus, į linksmą 
miesto triukšmą ir klegesį! Bet vis dėlto 
Frankas nebūtų taip nusigandęs, jeigit 
vieną gražią dieną, sakysime, naktį būtų 

. prisikėlęs vienas iš jo palaidotų nabaš- 
ninkų, nešdamas ant pečių grabą ir būtų 
prašnekęs tarškindamas dantimis bei 
braukydamas per šonkaulius nutriušusiu 
pirštu: — Frankai, tu blogai susiuvai 
man šoną... Arba: — Frankai, tavo gra
bas man persiauras. Dabar manau su 
tavim pabaigti!

Jeigu nabašninkas būtų jį pakvietęs 
bokso, Frankas vargu ar būtų taip išsi
gandęs. Jis būtų surikęs: — šarap! Aš 
pašauksiu polismeną... O gal būtų su 
džiaugsmu jam pasiūlęs cigarą, kramto
mos gumos gabalėlį ir šitaip'pasakęs: — 
Šiur, duodu savo galvą, aš išlošiau iš 
Vaito penkiolika dolerių. Šitas saušelis- 
tas sakė, kad žmonės po mirties neatsi
kelia.

Greičiausia vis dėlto Frankas būtų 
įguldęs nabašninką ir per penkias minu
tes nuvežęs savo ka'rietą į senąją vietą, 
kad negadintų jam biznio ir nesupeiktų 
jo balza m avimo recepto.

Tačiau graborius išvydo visai kitą da
lyką. Dar prieš porą dienų, vaikštinėda
mas Union aveniu, pastebėjo netoli nuo 
savo grabų įmonės didelius, tuščius lan
gus, vieno namo žemutiniame aukšte. 
Mūrininkai ir dalytojai ruošė kažkam 
ruimą. Vaitas satyė, kad čia būsianti sat

dainių krautuvė, bet Frankas, nogėda
mas pagąsdinti Vaitą, pasakė girdėjęs, 
jog čia atsidarysiąs saliūnas. Vaitas at
kirto, kad jis nebijo, nes jo saliūnas se
niausias, jo klijentai iš pažangiųjų ir jį 
remia stipri socialistų kuopa. O jeigu ir 
atidarys koks airis aludę, — jis per vi
sus metus nematys nė vieno- gėriko. 
Frankas vėl erzino, kad čia patogesnė 
vieta išgėrimui, netoli aikštė, susikry
žiuoja daug gatvių. Vaitas pyko:

— Frankai, tu vis man kandi. Nebi
jau konkurencijos. Svarbu idėja.

iKekvienas pasiliko su savo idėjom, ir 
išsiskyrė. Bet štai, tuo metu, kai Fran
kas jautėsi vienintelis nabašninkų ge
nerolas visame Union skvere, kur gimė, 
augo, mirė jo garbei ir bizniui žmonės,— 
išdygo didelė iškaba:

K. JMEVINSKY, 
UNDERTAKER — GRABORIUS

Pro plačius langus buvo matyt tamsių 
grabų kontūrai, o vienas toks pat meta
linis, kaip Franko, rodos, net sukinėjosi 
ant spyruoklės. Durų, iškabos įžemini
mas, dažai ir išpieštas juodos karietos - 
vaizdas, — buvo traukte ištraukta iš 
Franko katalogo.

Trimis kalbomis, — angliškai, lenkiš
kai ir lietuviškai kalbėjo ofiso skelbimas:

Pa rsamdau karietas, automo bilius: 
krikštynoms, vestuvėms, laidotuvėms. 
Laido ju nabašninkus visokiose kapinėse. 
Balzamuoju pagal senovės Aigipto fara
onų, mano atrastą, vienintelį receptą. 
Mano graborystės skyriai: Čikagoje, 
Bostone, Pitsburge. Visi patenkinti ma
no pigiausiu, švariausiu patarnavimu...

Tai buvo jau perdaug! Frankas nega
lėjo ilgiau žiopsoti ir žiūrėti į šitą pa
vogtą iš jo aliummijaus raidžių iškabą, 
į šitą pasigyrimą apie vienintelį balza- 
mayimo receptą. Tuščia plepalynė! Ir 
išdrįsk tu man, — garsinasi lietuviškom 
raidėm! Matyt, manė lengviau pasižve- 
joti Franko vandenyse,* atmušt tuo iš jo 
lietuvius nabašninkus!

Frankas savo jau kunkuliuojančiose, 
jau įaudrintose mintyse pasiuntė savo 
kolegą po velnių. Mintis virto garsu: — 
Gadem polak! — suriko jis beveik repėč- 
ka virsdamas iš automobilio.

Ko čia jam reikėjo atsikraustyti Ne
galėjo šitas Levinskis atidaryt cigarų, 
šaltakošės arba saldainių krautuvę. At
virai kalbant, juk daug švaresnis biznis. 
Kam jam reikėjo lįst po nosimi, kai už 
dviejų šimtų žingsnių — antras grabo
rius. Ir būtinai tokia pat iškaba, tqkios 
pat raidės, tik pernelyg didelis pasigyri
mas siu Aigipto faraonų receptu. Fran
kas nė nepajuto, kai paruoštomis boksui 
rankomis įskrido į Levinskio laidojimo 
ofisą: *

— Heilo, Heilo! — riktelėjo.
Prieš jį išdygo, kaip iš grabo, du kar

tus aukštesnis vyras, juodais tankiais 
viršum akių ūsais, aptakiais vadina
mais, ir tokiais pat po nosim,'kiek nukri
tusiais žemyn. Pirmas įspūdis dėl tų ūsų 
buvo toks, lyg Levinskis būtų pelę įsikan
dęs. Jis įprastu graboriaus mandagumu 
Franką sutiko kaip savo klijentą:

— Ką padarysi... Mirė... Visi miršta. 
Mūsų tikslas — patarnauti nuliūdimo 
valandoje. Vašingtonas tokią galvą tu
rėjo, o...

— Devil ju... — mintyse keiktelėjo 
Frankas, — iš kur jis žino apie Vašing
toną, prakeiktas lenkas!

— Ką gi, puikus dalykas, ser! — tarė 
Frankas valdydamasis. — Be grabo ne
laidosi nei vargšo nei turtingo. Galite 
mane vadinti'Franku Kruku. Esu gra
borius ir balzamuotojas iš to pačio stry- 
to. Tikiuosi, matėte mano judantį grabą. 
Taip, ser, aš nešioju taip pat galvą. Per 
dieną kartais palaidoja po vieną, o kar
tais ir visą savaitę nieko nebūna. Žmo
nės vis labiau įpranta, kad juos degintų 
krematorijume. Mums iš to menkas biz
nis. Jie ima visai pigų laidojimo kursą. 
Teisybę sakykite, ser, iš kur jūs suuodėt 
faraonų receptą? Šito nežino mūsų gra
borių unija... ir ką jūs manote čia veik
ti?

— Laidosiu, ser. Esu daugiau gyvulių 
specialistas...

—Žinau! — kirto Frankas, — tas biz
nis čia neina. Tamsta galėjote atidaryti 
savo ofisą prie šun^ kapinių. r x 

(Bus daugiau)

PITTSBURGH, PA
Pittsburghiečiai Džiaugiasi
ALDLD 4-ta Apskritis kovo 

23 d. buvo surengus koncertą, 
paskaitas ir vėliau buvo vaka
rienė, — tai buvo trys paren
gimai į vieną dieną LMD name. 
Publikos buvo vidutiniai, 'bet 
kiek mūsų Pittsburgho apylin
kėj yra pažangių, susipratusių 
gerų žmonių, tai galėjo būti du 
ai- tris sykius daugiau. Bėda su 
mūsų nekurtais senais draugais 
ir draugėmis, rodos draugas ar 
draugė buvo labai pažangus, 
veiklus visada ir visur dalyva
vo, dabar žiūrėk į publiką ir 
jau to draugo ar draugės nema
tysi. Nekurtuos mūsų draugus 
ar drauges užpuolė visokį devy
ni galai, visokis įsivaizdavimas, 
vienam būk tai šoną skauda, 
kitam kas tai strėnose įlindęs, 

sustyrę ir tt. 
įsivaizdavimas 
Sėdi sau na- 
ir “ai, ai. ai

me
lt i ek

spau- 
skaitė 
kaipo 
skaitė

Paskaitą 
Imbras. Jis 
yra geras, 
ir aiškiai, tik biskį
tas buvo daroma 

laiko, kad

radaktorė 
tau pindama 

programai

Užsibaigus programai viršu
tinėj svetainėj publika susirin
ko į žemutinę svetainę, kur su
sėdę prie visų stalų gardžiai 
pasivalgė. Pasivalgę vakarienės, 
daugelis svečių pasakė prakal- 
bėles, išreikšdami savo mintis. 
Geriausia kalbėjo, tai Mažukna, 
Abekienė ir Vilnies redaktorė 
Skeberdytė. Mažukna ir 
berdytė yra geri kalbėtojai, tas 
jau yra žinoma, bet aš nuste
bau, kad draugė Abekienė ne 
tik kad garsi dainininkė, bet 
yra ir labai gera kalbėtoja ir 
humoriste. Garbė Abekienei, 
garbė Kenstavičienei už jų pa-
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siaukojimą, už dainas, už pitts- 
burghiečių palinksminimą. Sy
kiu garbė draugui F. Imbras 

elementui ir Vilnies 
•erdytei. Reikia 
- ačiū gaspadi- 

nėms, tai .draugėms Šerbinie- 
nei, Karsokienęi, Vielienei, Na- 
čajienei ir Savpkaitienei už su
taikymą tait) skanios vakarie
nės, dėlei kjirios 4aug dirbo ir 
dar kaip ką iš sayęs paaukavo.

J. iMiliauskas.

ukna, paskaitos pfelefo 
ktorė redaktorei fekep 
Ske- pasakyt? Ubai

trečiam sąnariai 
Daugiausia tai 
“senatvės ligos.” 
mie prie pečiaus
senas, nepasi judinu.”

Draugės ir draugai, kaip ka
da ir teisingai tenka susirgti, 
senatvė taipgi greit ateina, bet 
kol dar galima, tai gyvi nebū
kite numirėliais, tas,ir patiems 
nesveika, negerai ir net jau ne
gražu. Dabar visi veikim, kru- 
tėkim, o nuo gyvenimo ir veiki
mo paspėsim prasišalinti, kam 
be laiko jau save gyvą “numirė
liu” padaryti.

Dėlei paskaitos. Paskaitą pa
rašė R. MizaPa. Na ir žiūrėki
te, kaip tas draugas rūpinosi, 
kaip dirbo, kol sutaisė tą isto-

rišką paskaitą, kiek ten 
džiagos, kiek ten faktų,- 
ten darbo įdėta! Ta paskaita 
tai auksas mūsų lietuvių 
dos istorijos, 
draugas F. 
prelegentas 
labai gerai 
perskubiai,
dėl sutrumpinimo 
daugiau laiko pasiliktų koncer
tinei programai.

Kalbėjo Vilnies 
Skeberdytė. Ji irgi 
laiką koncertinei
trumpai kalbėjo. Po Skeberdy- 
tės prakalbos, buvo rinktos au
kos, kurias komitetas paskelbs 
vėliaus.

Koncertinę programą išpildė 
plačiai žinomos geriausios lie
tuvės dainininkės Amerikoj, 
tai draugės Kenstavičienė ir 
Abekienė iš Chicagos, kurių 
balsu, kurių dainomis publika 
gėrėjosi. Joms akompanavo 
vietinė pijanistė.

Klausai žmogus, stebiesi ir' 
džiaugiesi, kad lietuvių tarpe 
taip yra išsitobulinusių, taip iš
silavinusių talentų. Rodos, jų 
balso, jų dainų klausytai, klau
sytai ir klausytai. Ir šią kores- 
p o n d e n c i j ą r ašy d am as ga 1 vo j u 
ir džiaugiuosi, kad minėtos 
draugės ‘tą savo puikų talentą 
daugiausia paaukoja mums — 
darbininkų klasei. Jos aukauja- 
si, jos važinėja, kad savo dai
nomis, savo muzika mus lietu
vius sujaudintų ir palinksmin
tu, c-

KONCERTAI
Ruošia

THE RUSSIAN BALALAIKA 
MUSICAL SOCIE 

vadovaujant 

ALEXANDER KUTIN
BRIDGEPORT, CONN.—

įvyks Šeštadienį, Bal.^ĄpriU W 
KLEIN MEMORIAL AUDITORIUM

8:30 v. v. — Įžanga $2.40, $1.80, $1.20 (su taksais).
Bilietus galima gauti Klein Box Ofise. Skambinkite 3-6166.

Dalis pelno bus skiriama The National Foundation of Inf. Paralysis

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias^suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker ’

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVetgreen 8-9770

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

BROOKLYNO LIETUVIŲ
/

Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS ..
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen £-8003

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. ,
Geriausias Alus Brooklyne

' PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

WATERBURY, CONN.—
įvyks Sekmadienį, Bal.-April 20

TEMPLE HALL, 156 West Main St.
3 vai. dieną — įžanga $2.40, $1.80, $1.20 (su taksais) 

Bilietus galima gauti pas McCoy’s, Inc., 158 Grand Strpci.
Tel. WAterbury 3-3116.

Dalis pelno bus skiriama The Waterbury Paraplegic
Building Fund, Inc.

BROOKLYN, N. Y.—
įvyks Penktadienį, Bal.-April 25
ACADEMY OF MUSIC.SALEJE

30 LAFAYETTE AME.,
8t3(J v. v. — Įžanga $1.20, $1.80, $2.40 (su taksais)

Bilietus galima gauti pas Alexander Kutin, 218 E.T12th Street.
Gr. 7-7962 ir Academy of Music B<

Apart Balalaikos Orkestros, figūruos ir si

DORA BOSIIOER, PHILADELPHIA RU!
CHORAS, POLIANKA ANSAMBLI 

RADISCHEV LIAUDIES ŠOKIŲ GrfcjPĄ

Kviečiame Dalyvauti — Išklausyti Puiku

ox Office.
sukantijfalenTai :

I VYRŲ
USŲ

Programą.

k

fifKialisi-1 dūSn?
KkNSCHOLES BAKING k

' 532 Grand Street, Brookly
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DU 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSfJS -
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, klid mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikes išmokėti gydytojui.

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

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

Ą IR

CHARLES J. ROMAN
X(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie i manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai) {ruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu Air kainomis 
būsite patemdnti.

1113 MtjVernon Si. 
-^įfHIA, PA.
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Great Neck, N. Y.
Kovo 15 d. čia įvyko gražus 

bankietas, kuris buvo suruoš
tas “slaptai” pagerbimui C. 
H. Pažarų, proga jų 25-kių 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties. Bankietą suruošė jų 
dukra M. J. McMurry. Jai pa
gelbėjo Laužaičiai, Boza, A. 
Vidžiunienė ir kiti.

gražiai sugyventi, tai ir turi 
daug draugų. Linkime jiems 
ilgai gyventi ir sveikiems su
laukti .auksinio jubiliejo.

Smagu pranešti, kad po il
gokos pertraukos Pirmyn 
Choras vėl galės pradėti dai
nų pamokas. Gerai žinoma 
dainininkė Violet čypas, kuri 
studijuoja 'muziką ir dainavi
mą New Yorke, o gyvena 
Great Necke, sutiko mokyti 
mūsų chorą. Labai ačiū jai, ir 
prašome visus choriečius į 
darbą.

TARYBŲ LIETUVOS MIESTU ATEITIS per penkmečio laiką užgy
dys savo sunkiąsias žaizdas.

LICENSES’
WHOLESALE AND RETAIL

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Vakaras buvo smagus, sve
čių prisirinko pilna Kasmo- 
čių Svetainė, žymėtina, kad 
jų buvo iš Brooklyno, Maspe- 
tho, Richmond Hill, Port Wa
shington, Conn, ir New Jer-

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto mūsų miesto skyrius 
buvo surengęs vakarą, kovo 
23 d., užbaigai savo garbingo 
darbo. Geo. Klimas rodė pa
veikslus iš Lietuvos. J. Gužas

sey valstijų.
Apart skanių valgių, gėri

mų ir pritaikintų jubiliejaus 
proga kalbų, buvo ir progra
ma iš dainų. Alma Kasmočiu- 
tė, pritardama pianu sudaina
vo porą gražių dainelių. Vio
let Čypas sudainavo porą dai
nelių, jai pianu akompanavo 
A. Kasmočiūtė. Taipgi padai
navo Aida Raubas iš Brook
lyn o.

Šokiams grojo Jurgio Ka
zakevičiaus orkestrą. Jubilie- 
jantams Pažarams buvo įteik
ta vertingų dovanų. Jie yra 
progresyviai žmonės, dienraš
čio Laisvės skaitytojai, moka

iš Brooklyno referavo apie 
400 metų lietuviškosios kny
gos sukaktį. P. Bečys, šio ko
miteto pirmininkas pasakė 
kalbą apie komiteto nuveiktus 
darbus. Įdomu buvo klausyti, 
kiek daug pagalbos suteikta 
Lietuvos žmonėms.

Paskui vėl buvo rodomi ju
dami paveikslai mokslo temo
mis. Vakaras pavyko. Publi
kos buvo susirinkę skaitlingai.

F. Kl-ton.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENT1STAS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Tel. TRObridge 6830

DR. JOHN REPSH1S
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis Ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Tnman Si., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

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

Tel. SOuth 8-5569

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. Į
• 530 Summer Avenue,

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
nių ir vilnonių audinių, 4,5 
mil. dėžučių mėsos konser
vų, 39,9 mil. plytų ir čer
pių, 12,000 tonų kalkių, 60,- 
000 rulonų tolio.

Kaune bus pilnutinai at
statytos tokios stambiosios 
pramonės įmonės: metalo 
apdirbamieji fabrikai “Per
galė” ir “Metalas”, Petra
šiūnų popieriaus fabrikas, 
konditerijos fabrikai. Nau
jasis “Arklio” žemės ūkio 
mašinų fabrikas per metus 
gamins 10,000 plūgų, 6,000 
akėčių, 2,000 kultivatorių. 
Kauno rajone bus pastaty
tas modernus durpių brike
tų fabrikas, kuris duos per 
metus 10,000 tonų durpių— 
briketų.

Jau 1946 metais buvo pa
leista atstatomosios Petra
šiūnų elektrinės pirmoji da
lis. Galutinai atstačius šią 
stotį ji bus 2,5 karto galin
gesnė negu prieškarinė bel
gų koncesininkų jėgainė.

Penkeriems metams pras
linkus Kaunas taps gražes
niu negu jis buvo prieš ka
rą. Stambiausios pramonės 
įmonės, nauja moderni ge
ležinkelio stotis, puikus au
tobusų, troleibusų 
bei f u n i k u 1 i e r ių su
sisiekimas pagražins Kau
ną, antrąją Lietuvos sosti
nę.

Iš griuvėsių pakils ir 
naujai suklestės brangioji 
kiekvieno lietuvio širdžiai 
Klaipėda. Jos gyventojų 
skaičius iki 1950 metų, pa
lyginti su 1939 metais, pa
didės dvigubai ir pasieks a- 
pie 80,000 žmonių. Miesto 
ūkiui atkurt asignuota dau
giau kaip 120 milijonų rub
lių.

Per penkmečio laiką Klai

pėdos pramonė, kuri prieš 
hitlerinę okupaciją davė a- 
pie trečdalį Lietuvos pra
monės produkcijos, bus ne 
tik atkurta, bet viršys prieš
karinį lygį.

Atstatomasis “Trinyčių” 
medvilnės kombinatas turės 
25,000 verpiamųjų verpsčių 
ir 500 audžiamųjų staklių. 
“Gulbės” tekstilės fabrikas 
per metus pagamins 3 mili
jonus metrų medvilninių ir 
200,000 metrų vilnonių audi
nių.

Bus atstatyta Klaipėdos 
faneros gamykla, kurios 
metinė produkcija 1950 m. 
bus pakelta iki 25,000 m2 
faneros. Viena stambiausių 
pramonės įmonių — Klaipė
dos popieriaus celiuliozės 
kombinatas bus pilnutinai 
atstatytas ir praturtės mo- 
derniškiausiais įrengimais. 
Trąšų fabrikas “Artojas” 
penkmečio pabaigoje per 
metus pagamins iki 90,000 
tonų superfosfato. Bus taip 
pat atstatytos Klaipėdos lai
vų dirbtuvės, mechaninės 
^dirbtuvės “Baltija“ ir eilė 
kitų įmonių.

Per penkmetį Klaipėdoje 
bus pastatytas didžiulis žu
vies kombinatas su šaldytu
vais ir konservu, fabriku, 
rūkymo - file fabriku ir uti
lizavimo — riebalų cechais. 
Per metus kombinatas per
dirbs 100,000 centnerių žu
vies. Bus pilnutinai atsta
tytas ir praplėstas Klaipė
dos žvejybos uostas. Klaipė
doje bus organizuota akty
vios žvejybos bazė, aprū
pinta trauleriais, motori
niais laiveliais ir kitomis 
variklinio laivyno rūšimis.

Žiauriai nuo karo nuken
tėję Šiauliai per 1945 ir 1946 
metus dalinai atstatyti ir

MATTHEW P. BALLAS t 
t

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdėsio 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.

Peter KapiskasTamstos Ateitis Nebloga

Peter ’
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vvnai ir Alus
RHEINGOLD 

BEER & ALES

★>

32 Ten Eyck St. ,
BROOKLYN, N. Y. |

I
Tel. EVergreen 4-8174

Ha, matau milijonus besikankinančius ReumatiŠ- 
kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškui nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio

Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-'oz. $5.00.

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT

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

i

P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

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

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

LITUANICA SQUARE

Bus atstatytas, rekonst
ruotas ir praplėstas odos- 
avalynės kombinatas “El
nias”, kurio metinis pajė
gumas sieks 700 tonų kie
tosios odos ir 40 milijonų 
dcm2 chrominės odos. Bus 
taip pat rekonstruotas odų 
fabrikas “Stumbras”. Išsi
vystys “Bato” atstatymo ir 
praplėtimo darbai, kurie 
bus pilnutinai užbaigti tik 
sekančio penkmečio pra
džioje. Šiauliuose bus pasta
tytas pirmasis Lietuvoj ale
bastro fabrikas, 10,000 tonų 
metinio pajėgumo. Miesto 
pramonė praturtės mecha
ninėmis dirbtuvėmis pieno 
pramonės įmonių įrengi
mams remontuoti. Bus at
kurti ir rekonstruoti mėsos 
kombinatas, krakmolo - pa- 
tokos gamykla, baldų fab
rikas ir eilė kitų įmonių. 
Bus atstatytas miesto gy
venamųjų butų fondas, žy
mia dalimi sugriautas hit
lerinių okupantų.

Platūs rekonstrukcijos 
darbai bus atlikti artimiau
siais metais ir kituose Lie
tuvos miestuose. Panevėžy
je bus atstatyti ir moderni
zuoti malūnai, mėsos kom
binatas, sveriamųjų ir ma
tuojamųjų prietaisų gamyk
la “Svarstis”, pirminio linų 
apdirbimo fabrikas, bus pa
statytos mechaninės dirb
tuvės pieno pramonės įmo
nių įrengimams remontuo
ti. Biržuose bus išplėsta di
džiulio linų tekstilės kombi
nato statyba. Vien tik pir
moji šio. kombinato dalis, 
kuri bus paleista šiame 
penkmetyje, pagamins per 
metus 2 milijonu metrų li
ninių audinių. Akmenė taps 
cemento pramonės centru. 
Miesto rajone bus pastatyta 
pirmoji Lietuvoje cemento 
gamykla, kuri per metus 
duos 80,000 tonų produkci
jos — tiek, kiek buržuazinė 
Lietuva kasmet importuo
davo iš užsienio.

Lietuvos miestai pirmaja
me mūsų respublikos penk
metyje suklestės nauju gy
venimu. Jau daug padaryta 
tam, kad užgydyt karo pa
darytąsias žaizdas, bet dar 
mus laukia didžiulis dar
bas, kad padarytume mūsų 
miestus gražesniais, negu 
jie buvo iki karo.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti ant 

ūkės, kad bųįų blaivininkas, ne gir
tuoklis. Amžius nedaro skirtumo. 
Turi mokėti dirbti >su arklių tymu, 
karves melžti sū mašina ir su ran
komis. Susitarsime su alga. Rašykite 
į Mrs. B. Blckis, Carter Rd., Ply
mouth, Conn. (78-80)

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby ffiven that License No. 
RL -1442 has been issued to the1 undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2720 Gerrittsen Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK J. MACKEN

NOTICE is hereby given th a/. License No. 
RW 302 has been issued to the undersigned 
to sell beer iynd wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 615 Lorimer St., Boroagh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL CAMUSO

NOTICE^ is hereby given that License No. 
RW 310 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
J07 of tile Alcoholic Beverage Control Law 
at 559 Ixnimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.!

JOSEPH BONITGLIO

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 336 has been issued -to the undersigned 
to sell beer and wine nt retail under Seel ion 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1552 - - Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FREI) CROCE
(The New Broadway Pizzeria)

MASINŲ OPERATORĖS 
Milling, drilling, presų darbas. 

Penkių dienų savaitė. Patogi vieta. 
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

________________________________________ (81)

PATYRUSIOS 
CHENILLE 

OPERATORES 
.Prie Multi Adatos ir 
Vienos Adatos Mašinų 

NUOLATINIS DARBAS. 
GERA ALGA.

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

CROWN TUFT 
MFG. CO.

110 CH ACE ST., 
FALL RIVER, MASS.

(79) 

patyrusi
NAMŲ DARBININKE IR SKALBĖJA. DA

LIAI LAIKO KASDIEN. MAŽA ŠEIMA. 
BUCKMINSTER 2-2082

(81)

RESTAURANT
t

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNIOtf AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo ja pianus iš di

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

L. 1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 663 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1833-5 Strauss St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN HAINICK

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 395 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 269 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
HENRY RUEBNER & JAMES BOBBITT

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7583 has been issued to the undei signed 
Id sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1261 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
GEORGE BOCKMANN & BOUL SIBER 

(George & Boul Bai' & Grill)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13220 has been issued to the undersigned 
•to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Grattan Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEBASTIANO INGOGLTA

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5761 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 165 Linden Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed off the 
premises.

J. P. HYNES & J. F. FAHY 
Linden Liquors

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4209 Avenue J. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed1 on the 
Remises.

CARMINE & DOMINICK PASQUENZA 
(The Jay Tavern) . (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13241 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1510 - 39th St., Borough of Brooklyn,
County of Kings ,tx> be consumed off the 
premises.

ZACHARIAS STERNKLAR.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13261 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 404 
Park Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ROCCO MANICONE

St. Petersburg, Fla.
f Praleidžiant keletą žiemų 
saulėtoj Floridoj teko apsisto
ti įvairiuose miestuose, bet St. 
Petersburg bene bus patogiau
sia vieta. Kurie myli maudytis, 
jūros sūriam vandeny ir netu
rėdami automobilio gali gėrėtis 
ant S^pa Beeach, kuris randasi 
sale miesto. O kurie nori sau-
lutėj šildytis Adomo ar Jievos 
aprėdale, tai galima atlikti So
larium^ kuris irgi randasi prie 
Spa Beach. Solariumas įreng
tas su visais patogumais ir šva
riai užlaikomas, o įžanga tik
tai 35 centai. Atdaras nuo 9:30 
iki 5 v. dieną. O kurie turi auto
mobilius, tai gali pasirinkti pa
jūryj vietą ant Gulf of Mexico, 
kuris randasi už 12-15 mylių. 
Kurie mėgsta šokius, tai pąsi- 
'renka vieną iš trijų puikiai 
įrengtų šokių svetainių. Gali
smagiai praleist laiką Gulfpor
te, kuris randasi už 8 mylių

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NAKTINIAM DARBUI 

SHEET METAL 
- MECHANIKAI 

IR STRUKTŪROS PLIENO 
DARBININKAI

NUOLATINIS DARBAS. 
GERA ALGA.

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
Moderninė šapa

W. S. ROCKWELL 
COMPANY

200 ELLIOT ST., 
FAIRFIELD, CONN.

(SO

NEON TUBE LANKSTYTOJAI 
CLAUDE NEON VISADA 
TURI VIETOS GERIEMS 

VAMZDŽIŲ LANKSTYTOJAMS 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS. NUOLAT. 

k IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS. 
CLAUDE NEON OF CONN., INC. 

30 HOLLAND AVE., 
BRIDGEPORT, CONN. 

_________________________________________ ■ (79)

REIKALINGAS
1 DIE DARBININKAS. 

1-mos Klasės
1 GAGE & TOOL 

DARYTOJAS. 1-mos Klasės 
Turret Lathe Operatoriai 

(galinti nusistatyti patys savo 
mašinas)

Billing Mašinos Operatoriai 
JOHNS HARTFORD 

TOOL CO.
390 CAPITOL AVE., 
HARTFORD, CONN,

(79)

AUTOMATIŠKŲ
Sriubų Mašinų Operatoriai. 
Naktiniai Šiftai. Viršlaikiai. 

Turi mokėti nusistatyti savo darbui. 
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE., 
HARTFORD, CONN.

(81)
■ ■■—..I—. I III   ...........I I III   II ■■ !■«»■■■■■■■■■■■■■■■»■

DIE MAKERS
Atviros vietos kompetentiškiems 

vyrams.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

(81)'

ras. Narių duoklės $3.00. Už 
šiuos tris dolerius kiekvienas 
narys gali lankyti į sezoną 20 
šokių ii- 40 susirinkimų.

Man teko praleisti tris žie
mas prieš karą St. Petersburg
ge, bet nesutikau nei vieno lie
tuvio, bet šią žiemą, tai, rodos, 
jų čia priaugo lyg grybų. Tai 
vis daugiausia dėka ■draugams 
Simonams. Susitvėrė ALDLD 
kuopa su 18 narių. Surengė jau 
3 piknikus, o ketvirtą rengs 13 
balandžio, Gulfporte. Ant pik
nikų atsilanko apie 50 ypatų, 
jų tarpe dar ir vienas vietinis 
policistas, paeinantis iš New 
Yorko: jaunas, diktas vyras ir 
labai gerai lietuvių kalbą var-~ 
toja. Artinantis pavasariui,
dauguma iš lietuvių apleis St. 
Petersburgą, bet nekurie pasi-

DIDELIS ATIDARYMAS
Grand Opening

Balandžio 19 April, 7 Vai. Vakaro
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

• \

Naujas savininkas JUOZAS LUGAUSKAS kviečia 
atsilankyti, gražiai pavaišins.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas 
bei pare. Prašome užeiti pasilinksminti.

Salę išnomuojame del puotų, pokilių, krikštynų 
purių, vestuvių.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Tel. Michigan 2-3123

I
F oto grafas

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus w " 
sudarau su ame-y 
rikoniškais. Rei-\” 
kalui esant ir 
padidinu tokioj: 
dydžio, kokio pa-|^| 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kumpas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES v 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLentnore 5-6191

Stono Avė.
Broadway Line
ir

nuo St. Petersburg.
Kaip visur, taip ir ant pikni

kų susirenka visokio amžiaus 
vyrų ir moterų. Man yra žino
mas vienas “jaunuolis,” kuris 
jau persiritęs per 90 metų, bet 
šokių nepraleidžia. Kiekviena 
iš didžiųjų valstijų, kaip New 
York, Pennsylvania, Michigan 
ir Massachusetts turi savo tu
ristų draugijas. Minėtos drau
gijos laiko du syk į mėnesį su
sirinkimus su . įvairiais pamar- 
ginimais ir muzika. Narių duo
klės — vienas doleris už visą 
sezoną. įžanga nariams už dyką 
ant susirinkimų, o tūlų draugi
jų ir ant piknikų įžanga veltui. 
Michigan turistų draugija duo
da • šokius kas pėtnVčios vaka-

liks čia visą vasarą, taigi ii- šių 
žodžių rašytojas mano pasilikti 
ir prie progos šį tą apie vietinį 
gyvenimą parašyti.

Biržų Proletaras.

Krug—Her kūles su 5 Nu
merio Kepure ir 12 num. 

čeverykais, Sako Lewis
Washington. — Mainierių 

Unijos pirmink. John L. 
Lewis, liudydamas kongre
siniame komitete, pavadino 
vidaus reikalų sekretorių 
Krugą “Herkulesu su 5-to 
saizo skrybėle ir 12-to sai- 
zo čeverykais.” Herkules 
tai pasakiškas senovės^^-** 

pusdiėv
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Lietuvos žie-|ristai labai užsiėmę darbais ir
. 1 sv.

bus tai pin a-
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B’WAY ir 51 ST.

V

LITUANICA RESTAURANAS

žydų

TONY’S

* *
i

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

reikalauja po 
algos moterims

Be Jokiu Kitu Lėšų 
Speciales Kainos 
Organizacijoms

TORONTO, CANADA 
D. Dworkin & Co. 

525 Dundas St. 
Tel.: Elgin 9337

Pilna
BOB

1. Mes chemikalais išrūkome
2. Pundeliai apdraudžiami
3. Greiti pristatymai.

į festivalio 
rinkti visose 
ribose LMS

GALIMA GAUT PARUOSTŲ 
MAISTO PUNDELIŲ 

Pavyzdinis pundelis $11.00. 
(įskaityta $2.50 už patarnavimus)

chorai, 
dramos grupes, 
grupės, orkes- 
vaizduojamojo 

ir kiti meninin-

ze- 
sugrą- 

obuolius-(ap-

Maisto Pundeliai 
Nauji ir Padėvėti Drabužiai

"Lietuvos Žiedai”

Būsiąs uždaras Velykų Die
ną, kaip praneša jo savininkai 
Steven Augustine ir. Frank 
Sank o.

detektyvą, kurie susipainioja su 
žibuokle mergina . . .

smagumo ir juokingų nuotikių!
HOPE * DOROTHY LAMOUlt

Didžiausia Bargeno Programa ant 
Broadway! Begalinis Paramount’s juokas 

apie Festivalio Programos 
Tvarkymas

6. Festivalio programa tęsis 
keturias dienas, vakarus. Nu
matoma, skirti du vakarai

Šeštadienis, Baland. 5, 1947

SV.
14 unc. dėžė 

y-z sv.

neturi 
galėtų 
ti ant
mus.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Paramount
Broadway ir 43rd St.

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

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

44th Street, West of B’way

Pennsylva- 
Massachus- 
iš Chicagos 
A. Dočkio-

gerai žinomos duetistės. 
eilė, kitų mūsų meno

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Valant: į į™ re

Penktadieniais Uždaryta

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L. K; Kliubo svarbus susirinkimai 
įvyks antradienį, balandžio 8 d., 8 
vai. vak., 419 Lorimer St. Girdėsime 
įdomų raportą ir turime svarbių 
darbų. — Valdyba. (79-80)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Veztuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

■teičiua au naujaualaia {taisymai!.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

DĖL SMULKMENŲ 
rašykite, t detonuokite arba 

ateikite

WORLD TOURISTS, INC.
18 W. 28rd Street,

New York 19, N. Y.

Tel. Orchard 4-4660

"OPEN TUK DOOR,RICHARD" kūrėjas ! 
STRAND Broadway ir 47 St. ]

DRABUŽIAI

VISI PUNDELIAI 
APDRAUDŽIAMI

i 
i 
i

i 
i 
i 
i 
i

FRED 
MacMURRAY

SPECIALES KAINOS 
ORGANIZACIJOMS 

ir komerciniams siuntėjams.

i 
i 
i 
t 
2 
1 
1 
1 
1

2
1
1
1
1
1
1
2

Pasidžiaugk Vienu Puikiausių 
Muzikalių Vaidinimų!
Matyk patrauklų, žavintį ir 
virpantį scenos veikalą!

CAROUSEL
su garsiausiais pasaulio aktoriais, 

dainininkais, šokikais ir šauniu 
orkestru.

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

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

44th Street, West of B’way.

Ryžiai ........................ 1 sv.
Košer Not ola Riebalai 13 unc. dėžė
Muilas ....
Sviestas
Kasa .....
Kruopos ..
Arbata ...
Spaghetti ........... ,....... 1
Pienas, Išgarintas
Cocoa .....................

Amerika yra demokratinė 
šalis, ar ne? Na, bent tiek de
mokratinė, kiek mes patys 
prisidedame prie jos padary
mo tokia. O mes pasirodome 
esą tikrais demokratais tuomi, 
kaip mes traktuojame mūsų 
kultūros nešėjus — daininin
kus, vaidintojus ir kitus me
nininkus. Dabartiniu laiku, at
rodo, vyraujančia menine or
ganizacija esant Aido Chorą. 
Tas choras mus prie kiekvie
nos progos linksmina, mums 
patarnauja, iš mūsų labai ma
žai reikalaudamas; jis tik pra
šo jo neužmiršti, kuomet jis 
rengia savo parengimus — j 
tuos parengimus atsilankyti, 
ir tuomi chorą finansiniai ir 
moraliai stiprinti.

Vienas tokių parengimų 
Įvyks 11-tą dieną gegužės, ka
da Schwaben Hali bus persta
toma operete 
dai.”

Operetę parašė Jonas Juš
ka. Ji yra keturių veiksmų, 
vaizduojanti padėtį Lietuvoje 
1940 metais, laikotarpį, kuo
met Smetonos šaika iš ten pa
bėgo ir įsisteigė liaudies val
džia.

Operetėje (girdėsite ir ma
tysite dvarininkų, netekusių

HUMPHREY BOGART 
BARBARA STANWYCK 

ALEXIS SMITH 
“THE TWO 

MRS. CARROLLS” 
Warner Bros. Įspūdingai Drama! 

Dabar rodoma.

WARNER BROS’. 
Nauja Romantiška Drama! 

Ronald Reagan >!: Alexis Smith 
ZACHARY SCOTT 

“STALLION ROAD” 
♦ Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj * 

Cab Calloway 
ir Jo Jumpin' Jive Orchestra 

Extra Patrauklus Priedas 
Dusty Fletcher

Nauja Techni-Simlvč Muzikali* Ekstrava- 
ganza! , . . Vaizdinga . . . Magiška . . .

Sujaudinanti ir Romantiška!

“Carnival in Costa Rica”
su žvaigždėmis

DICK HAYMES « VERA-ELLEN
CESAR ROMERO * CELESTE HOLM

Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj v
CONNER BOSWELL

BUSTER SHAVER
PETERS SISTERS

EXTRA: JACKIE MILES
ROXY, 7th Ave., ir 50th St.

Meilė Ore... Ir Palaidi Juokai! 
Sonus kratanti gausingais juokais 
komedija!!!

PAULETTE
GODDARD

“Suddenly It’s Spring”
ir

Sujaudinanti istorija šešių vyrų 
ir dviejų moterų, plūduriuojančių 
ant sielio mariose...
‘SEVEN WERE SAVED’
EXTRA! Girdėkite Bill Floyd, 
vargonininką, kiekviename 
rodyme!
BROOKLYN
PARAMOUNT

Flatbush ir De Kalb Aves.

savo dvarų lamentus; girdėsi
te buvusių mažažemių ir be
žemiu valstiečiu ir darbinin
kų džiaugsmo dainas, matysi
te jų džiaugsmo šokius.

Operetę “Lietuvos žiedai” 
stato scenon Aido Choras, sek
madienį, gegužės 11 dieną, 
Schwaben Hali salėje, 474 
Knickerbocker Ave., Ridge- 
woofle (Brooklyne).

šio rašinio pradžioje buvo 
minima, kad mes pasirodome 
ant tiek demokratingi ir kul
tūringi, kaip mes įvertiname 
savo kultūros organizacijas. 
Prie to tenka dadėti, kad Ai
do Choras dabartiniu laiku 
renka piniginius pasveikini
mus ant gegužės vienuoliktos 
dienos programos. Daug rė
mėjų šia proga sveikina cho
rą; vienas, duodamas $10, nei 
savo vardo neskelbia. Bet cho-

tokių asmenų, kuriuos 
specialiai pasiųsti rink- 
programos pasveikini- 

Dėl to prašė drg. P.
Buknio talkos ir jis apsiėmė. 
Taigi, visi, norintieji chorą 
pasveikinti, matykite P. Buk
li į Laisvės raštinėje. Choras 
už jūsų kooperaciją ir para
mą bus jums labai dėkingas.

Įsigykite operetei tikietus 
iš anksto. Jie gaunami Laisvės 
raštinėje, pas aidiečių draw 
gus platintojus ir pas pačius 
aidiečius.

Temykite tolesnius operetės 
aprašymus šioje pat vietoje, 
po tuo pačiu antgalviu.

“MY FAVORITE BRUNETTE” 
su Peter Lorre * Lon Chaney 
Ir šaunus asmenų vaidinimas scenoj 
Jimmy Dorsey ir Jo Orkestras;

Pat Henning, Lyn Shirley 
Extra: LOUIS JORDAN ir 

JO TYMPANY FIVE
Vidurnakti rodoma kas naktį 

Durys atdaros 8:00 A.M.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk Keturi* Didžiuosius šauniam bankiete, kurį suruošė užsieninis Rusijos ministras 
Molotovas—smagi pertrauka taikos konferencijoj! Matyk Jungtinių Tautų komisiją 
Balkanams atsilankant j partizanų centrą Graikijoje! Matyk 10,000 graikų amerikie* 
čių parodą N. Y., minint 126 Graikijos nepriklausomybės metus! Matyk laimėtojus 
didžiose nacionalėse Anglijos arklių lenktynėse Aintree! Matyk naujausią March of 
Time Filmą, "FASHION MEANS BUSINESS.” Nepaprasti reginiai naujausių Pary
žiaus ir N. Y. madų, ir dar visos naujausios žinios iš plačiojo pasaulio!
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

5-ta Savaitė

“Meno veikalas, 
irio negalima pra 
iti.” — N. Y. Times.

Sergei’o Eisensteln’o

The TERRIBLE
* Original tymphonic teore by PROKOFIEFF 

MOOUCtD IN y s. s.».

'A SUPIRNfoVlL..A BRILLIANT PAGEANT"-LIB
7 th AVI. hf. 
42 A 41 SB.

Nuostabus Kvepalai 
Daromi su Alkanų 
Žmonių Darbu

Išsibaigė kantrybė Revlon 
kosmetikų firmos darbininkų 
ir praeitą ketvirtadienį jie iš
ėjo ant puošniosios Fifth Ave., 
New Yorke, pasisakyti, kaip 
jiems atrodo tie žavingai gar
sinami kvepalai ir kitos tos 
firmos prekes.

Keturi šimtai firmos darbi
ninkų, padedami trijų tūks
tančių CIO Wholesale & 
Warehouse Workers Lok al o 
65-to unijistų, išėjo pusvalan
džio demonstracijai prie fir
mos centralinčs raštines, 745 
Fifth Ave.

LMS Veikėjų 
Pasitarimas

Dalyvavo Virš 50 Meno Veikėju, Dainininku, Chorvedžių. 
Taip Pat Buvo Svečių iš Pa., Conn., Mass. Valstijų. Nutarta 

Ruošti Festivalis Rytuose - Priimta Taisyklės

Gražios Revlon merginos, 
stovėdamos ant gatvių kampų, 
dalino korčiukes su lūpų ant- 
spaudomis, kaip kad garsina
ma firmos kosmetikai. Korte
lėse informavo praeivius, kad 
firma savo skelbimuose nusle
pia algas. Jos sakė, kad pa
skelbęs Kiss, lūpoms tepalas,( 
yra mirties bučkio galimybe, 
darbininkams dėl nesvietiškai 
mažų algų dabartiniame pra
gyvenimo brangume.

Firma išdirba ir taip vadi
namą Bachelor’s Carnation 
kosmetiką, kurį būk vartoją 
kavalieriai. Vyrai patraukė 
per dantį šį kosmetiką, saky
dami savo plakatuos^: “žino
ma, mes liekamės kavalieriais. 
Mes neišgalime vestis uždirb-. 
darni po $34 savaitei.”

Dar kiti firmos kosmetikai, 
lūpoms ir nagams dažai, vadi
nasi Fatal Apple. Sąryšyje su 
tais, darbininkai savo plaka
tuose priminė, kad per 
mos algos tikriausia 
žins Hooverio 
plės).”

Darbininkai 
$36 minimum 
ir $47 vyra/ns. To reikalavi
mo nepatenkinus, ateinantį 
pirmadienį skelbs streiką. Da^ 
bartinės vidutinės algos esan
čios $28.20 moterims ir $34.- 
50 vyrams.

Krikščionių ir Žydų 
Velykos Sykiu*

Šiemet krikščionių li
vely kinės šventės supuola kar
tu. Krikščioniškųjų ceremoni
jos prasidėjo penktadienį iš 
ryto, balandžio 4-tą, o žydų 
— su saulėleidžiu penktadie
nį. žydų šventės vienų baigsis 
balandžio 11-tą, kitų 12-tą. 
Reformistų žydų šventės trum
pesnės, sentikių ilgesnės.

šeštadienio vakaro, kovo 
29 d., 1947 m., Laisves sve
tainėje, Brooklyne, įvyko ry
tinių valstijų LMS menininkų 
pasitarimas. Meno mėgėjų ir 
veikėjų dalyvavo virš 50. At
stovai' dalyvavo iš 
nia, Connecticut, 
etts valstijų ir net 

i K. Stanevičiene ir 
nė — 
Taipgi
darbuotojų iš tolimesnių kolo
nijų.

Pirmiausia padaryta prane
šimas nuo LMS vietinės ap
skrities ir duota pasiūlymai 
ruošti festivalį rytuose, šių me
tų rudenį. Eilė vietinių ir iš 
toliau atvykusiu svečių entu
ziastiškai išsireiškė už festi
valį ir vėliau vienbalsiai pri
imta sekamos pagrindinės tai
syklės festivalio ruošimui.

LMS Festivalis Rytuose
1. Festivalis ruošiama ly

tuose, New Yorko, New Jer
sey, Pennsylvania, Connecticut 
ir Massachusetts valstijų ri
bose. Tačiau ir iš toliau me
no grupes ir pavieniai meni
ninkai gali dalyvauti. LMS ry
tinių valstijų festivalis ma
noma įvykinti lapkričio 27, 
28, 29 ir 30 dienomis, 1947 
metais. |

2. LMS festivalis įvyks New I 
Yorko mieste.

3. LMS rytinių valstijų fes
tivalio tikslas: Pakelti mėgė
jų meno veiklą dainoje, dra
moje ir kitose meno šakose. 
Organizuoti meno grupes, kur 
jų reikia, taip pat gerinti pro
dukciją ir socialę kokybę.

4. Festivalio programa neri
bojama specifiškais motyvais. 
Programa gali būti įvairi, vei
kalai galima pasirinkti įvairių 
kūrėjų. Pageidaujama kūrinių 
iš vietinio "šalies gyvenimo. 
Jaunimo grupes gali meno kū
rinius išpildyti iF vietine (ang
lų) kalba. Pageidautina kuo 
daugiausia jaunimo festivalio 
programom

5. LMS festivalio programoj 
dalyvauti kviečiama 
dainos grupes, 
liaudies šokių 
tros, solistai, 
meno artistai 
kai.

muzikai: chorams, solistams, 
orkestrams. Taip pat du va
karai dramai, vaidybai. Vie
nas popietis meno kultūrai: 
prelekcijoms, kalboms. Liuo- 
si popiečiai aplankymui New 
Yorko kultūrinių vietų, pasi
matymui su pažįstamais.

7. Dainų koritesto nebus. 
Tačiau Festivalio Komitetas 
skirs 2-3 dainas chorams, ku
rios bus • kaipo privalomos 
dainuoti festivalyje. Kiekvie
na meno grupė gaus tam tik
rą atžymėjimą ir visapusį jos 
įvertinimą.

8. Festivalio meno progra
ma bus spausdinta. Festivalio 
dalyvių atvaizdai 
ma programoje.

9. Skelbimai 
programą reikia 
valstijose, kurių 
festivalis įvyksta.

10. Visos mėgėjų grupes, 
chorai, dramos grupės, orkes- 
tros dalyvauja festivalyje sa
vomis lėšomis.

11. Festivalio pelnas turi 
būti skiriamas lavinimui nau
jų chorvedžių, režisierių, vai
dintojų.

12. Festivalio Komiteto 
raštinė - buveinė New Yorko 
apylinkėje, kur festivalis 
įvyks. Taip pat Festivalio 
Vykdantysis Komitetas išren
kamas LMS III Apskrities ri
bose.
Bendras Rytiniu Valstijų LMS 

Festivalio Komitetas:
Bob Žukauskas, Walter Žu

kas, Robertas Feiferis, Edvar
das Skučas, Mildred Jamison, 
Juozas Byronas, Adomas Da- 
gis, Geo. Kazakevičius, Jonas 
žikonis, Jcan Reinardienė, 
Stasys Baronas, Ona Mineikiu- 
tė, Ignas Kubiliūnas, Mare 
Sukackienė, Albertas Merkis, 
Ruth Buzas, Stasys Makavec- 
kas, Walter Brazauskas, Bo
ris Muleranka, Vincas Bovi
nas. Komit.

and all OTHEK

JŪSŲ ŠEIMYNAI SOVIETŲ 
SĄJUNGOJ GREITAS PRI
STATYMAS PIGIAUSIOMIS 

LĖŠOMIS

• Mes siunčiame naujus 
ir padėvėtus drabužius.

4

• Mes teisingai įkainuojame 
visus pavartotus daiktus

• Mes cheminiai išrūkome 
padėvėtus drabužius. \
Turime leidimą išrinkt Sovietam 

muitus.

MAISTAS
Atgabenkite savo maisto pundelius 

arba siųskite mūsų jau gatavus
SPECIALIAI
Pundelis No.

Dėžė Sviesto 
Dėžė Nutoiii 
Dėžė Spaghetti 
Dėžė Kruopų 
Gabalai H. Muilo 
Blekinė Cocoa 
Dėžė Miežienės 
I’ak. A rbatos 
Blokinė I’. Pieno

Pundelis No.
Blekinė Nutola 
Blekinėa Sardinkų 
Dėžė Miežienės

Blekinė Kavos 
Dėžė Cocoa 
Pak. Arbatos 
Blekinė P. Pieno 
Blekine Sirupo 
niekinės Buljono Gabaliukų 
Gabalas Muilo 
Rlekinč Medaus 
Dėžė Džiovintų Slyvų 
niekinė Saimonų

MAISTO PUNDELIAI
i

$11.84
11

$14.30

Blekinė Jautienos 
Blekinė Lašinių 
Dėžė Miežienės 
Dėžė Arbatos 
Blekinė Kavos

Pundelis No. 2
1 Blekinė Sviesto 

Blekinė Kavos 
Blekinė Cocoa 
Pak. 
Dėžė 
Dėžė 
Dėžė 
Dėžė 
Blekinė Saimonų C17 97
Blekinė P. Pieno *

i 
i
i 
i 
i 
i 
i 
i. 
i

i 
i. 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Arbatos
Džiovintų Slyvų
Kruopų
Sutrintų Žirnių
Karinos

Pundelis No. 13
Blekinė Mėsos Kepsnio 
Blekinė Lašinių 
Dėžė Rezinkų 
Blekinė 
Blekinė 
Blekinė 
Blekinė
Dėžė Sriubos Mišinio -j«enQ 
Dėžė Farinos $15.09

Tang Mėsos
Vynuogių Konservu
Kepenų Koš'v
Meilaus

Blekihė Nendrinio Sirupo 
Blekinė 
Blokinė

Sardinkų
Kiaušinių Miltelių

Pundelis No. 1
su Padažu 1 

1 
1
1 Blekinė P. Pieno tį KC
L Gabnias Ivory Muilo

.........

R Y D • BRONX: 500 I. 164th St.
_ „ Take Third Ave. "L" toMAHLER, inc. —— „n,.5300

MANHATTAN: 637 Second Ave. 
Between 34th and 35th Streets

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

SENIAUSIA ir GERIAUSIA 
dėl 

PUNDELIŲ
Į VISAS DALIS SOVIETŲ 

SĄJUNGOJ
Iš ANKSTO 

APMOKĖTAIS MUITAIS

6-tas puslapi*

Speciales Kainos Po: 

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

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

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

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

WITH

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

padėvėtus drabužius
• 2. Visi pundeliai 

pilnai apdrausti
♦ 3. Greitas pristaty

mas užtikrintas

PUNDELIS S 111
2 sv. miltų
1 kv. spaghetti
8 unc. saldžios cocoa
20 unc. košer jautienos blokinė j
1 sv. uogienės blakinėj
6% unc. augalinių riebalų Kiekinėj
14 unc. farinos
1 sv. ryžių
!> pakeliai I.ipton sriubos
1 gabalas Ivory muilo
VISO UŽ $12.32

Rašykit ar Telefomtokit dėl 
Katalogo

Parcels to Russia, Inc
251 WEST 40TH STREET, 

tarp 7th ir 8th Avenues 
4-6192

NEW YORK, N. Y. 
391 Eastern Parkway 

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

MAin 2-1771; MA—2-8811
Agentūra bostone 

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

Boston, Mass.
Tel.: DEvonshire 6757

MONTREAL, CANADA 
A. Nirenberg 

Travel Bureau 
4871 Park Avenue 
Tel. TAlon 0377

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje




