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Tai1 .gražus žestas ir didelis 
darbas!

Metinis Vilnies bendrovės' 
pajininkii-šėrininku suvažiavi
mas įvyks š. m. gegužės 11 d.. 
Chicagoje.

Vilniečiai suvažiavimui uo
liai ruošiasi.

R.vtiniu valstijų lietuviai J 
darbininkai taipgi šio suvažia
vimo nepamirš. Brooklyniečiai 
jau renka Chicagos dienraš
čiui sveikinimus.

Niekad ]
siems Amerikos lietuviams ne
prisiėjo taip dėl savo spau
dos budėti, kaip šiandien.

Lietuviški 1
mis nemiega, — jie “darbuo
jasi,” skųsdami pažangiuosius kiškus Hartley-Tafto bilius, j sevelto aikštėje 
mūsų dienraščius “tam 
rom įstaigom.”

Mes tai žinome’...

600,000 Detroito 
Unijisfty Streikavo 
Dėl Teisių Unijom

\W allace Ragina Žmonių Minias i
Visur Priverst Valdžias 
Vykdyt Taikos Politiką

a r y ž d u s . —“Fran- 
t u r i pašilai- 
kaip demokratinė res- 

ika ir vengti diktatū
ros”, pareiškė Henry A. 

Vien į Cadillac aikštę nu- i Wallace, buvęs Jungt. Vals- 
, maršavo 200,000 darbininku i vice^pięziden as, <a - 
su vėliavomis ir obalsiniais I 

išsivertė į galingas plakatais. Vakarinėje Det- 
i d e monstracijas, i roito dalyje įvyko kita di- 

smerkdami prieš-darbinin- ■ džiulė demonstracija Roo-

1 Šimtai Tūkstančių Detrotiečių Demonstravo, Smerkdami 
Prieš-Unijinius Bilius ir Raudonųjų Kandžiotojus

Detroit, Mich. — Apie 1 kongresui. 
. ' 600,000 darbininkų ketvir- 

pirmiau pažangiu- įa(penj met§ darba nuo 1 Hm n yvio r\ *■ v

2 vai. popiet iki 7 vai. vaka
ro ir i

kryžiokai nakti- ■ Protesto 
jie

i cija 
ky ti

4 Didieji Laikys. 
Naują Konferenciją 

Rudenį Londoneparti-;
žmones l Užbaigus Maskvos Konferenciją, Gen. Marshallas Pareiškė, 
rengti ■ Kad Ji Padėjo Pamatus Būsimai 4-riy Didžiųjų Sutartinei

Maskva. — Keturių di-|jos ruožtuose iki rugsėjo 1 
[ užsieni-1 d. šiemet. *

■ niai’ministrai užbaigė savo! Taipgi nutarta, kad Ke- 
: konferenciją bal. 24 vakare.' turiu Didžiųjų užsieninių 
’ Jie nutarė susirinkt į kitą i ministrų pavaduotojai susi- 
konferenciją Londone lap- f rinks Berlyne arba Londone 

į kričio mėnesį. Sykiu jie pri-! ir toliau svarstys ginei j a-

mokratines francūzu 
jas.

Wallace ragino 
vistu’ pasaulyje 
“šimtus tūkstančių masinių j 
susirinkimų” ir priversti ’ 
valdžias per Jungtines Tau- : džiųjų talkininkų 
tas vykdyti taikos politiką.

Savo kalboje trečiadienį 
Wallace smerkė vadinamą 
“raudonųjų valymą” Jung-

bėdamas SoPbonnos Univer
sitete, Paryžiuje, ketvirta
dienį. “Laisva francūzu res
publika privalo būti lyšys įjngSe Valstijose. Dabar va _ ...........................
tarp Jungtinių Valstijų ir romojj kampanija prieš ■ ėmė Amerikos valstybės se-. mus ’klausimus dėl taikos

! raudonuosius Amerikoje tai' kretoriaus gen. Marshallo ; sutarties su Vokietija.
CIO Auto. Darbininkų Uni-1 Įspėjimas prieš diktatūrą ; yra “i
jos nariai ir kiti CIO uni- Į buvo taikomas dešiniajam : partijai, 

ijistai, kai kurie Darbo Fe-i klerikalų vadui generolui j taipgi 
1 deracijos nariai, i
’tai ir telefonistės, Educa-1 organizuoti savo “vienybės” ' sias) raganas 
tional Society nariai ir kiti., partiją prieš dabartines ’de-: Valstijose.

i OBALSIAI i
Washington. — Mainierių; ,T v , . ,vtn.in.wini' tt ’• • • i Marsuodami, demonstran-vyriausiai Unijos pirmininkas John i ’ 1

tik

inėtu

Įneštus Jungtinių Valstijų i Demonstracijose dalyvavo , ^us’j°s > sa^® Ps-

MAINIERIŲ UNIJA 
SKYRĖ $100,000 
TELEFONISTAMS

Leonas Pruseika šiuo 
sako kalbas Naujoje Anglijo
je.

Mūsų veikėjai privalo dėti 
pastangų, kad prakalbos vi-j 
sur pavyktų — prakalbų pa
vykintas visuomet 1 
priklauso nuo to, kaip jos ren- p, 
tdamos. telefonistų streikui parem-:

ti, kai tik federalis apskri-j 
ties teisėjas T. Alan Golds-, 
borough sugrąžino mainįe- i . 
riu iždui $2,800,000 iš $3,- ■ fls’ 
500,000 baudos.

Goldsborough buvo užde-!

Pavyko Maskvos konferen
cija. ar ne?

Visokiu nuomonių šiandien 
dėl jos skaitome ir girdime.

Kai Marshallas vyko Mask
von, atsimename, visi rimtes
nieji politikai sakė: nenorėki- ięs Mainierių Unijai tokią į 
me, kad ši konferencija už
baigtų spręsti Vokietijos liki
mo klausimą.

Taip ir išėjo: buvo pasi
keista nuomonėmis, sužinota, 
kas ir ko nori, ir baigta.

Dabar, lapkričio mėnesį 
“keturi didieji” suvažiuos gal 
Londonan, gal New Yorkan, 
gal kur kitur, ir pradės dar-

tikra gėda demokratų ; patarimą: Jeigu Visų Ke-1
”’Ketvirtadieni jis’turiu Didžiųjų užsieniniai • M|IAc|DI)|K CTAI |Mft __________ ____ o________________smerkė “fanatišką ’ministrai atvyks į Jungtinių!”^

telefonis-; de Gaulle’ui, kuris pradėjo ! medžioklę prieš (raudoną-' Tautų seimą rugsėjo mene-j nANKlETAd 4-KIEM 
Jungtinėse I sj New Yorke, tai jie ture-1 nln-rpj__

■ tų atlaikyti- ir savo trum- ‘ IHuIrMfcM
i pa sesiją. . _____
; Užbaigus 47-nių dienų, Maskva. _ Premjeras 
konferencijų Maskvoj, Mar- j Staiinas> po Keturių Didžių- 
shallas pareiškė spaudos at-, ju konferencijos, pakvietė 

i stovams: “Nežiūrint esą- atstovus i "bankietą Jur- 
mU.fU skirtumų, čia buvo pa-, ajngje Kremliaus salėje. 

• darytas pirmasis žingsnis ir, Bankietas buvo gausingas 
!yra gana vilties” susitarti nuoširdus. Stalinas, be 
ateityje. . , kitko, pakėlė taurę už svei-

Sovietų užsienio reikalų i katą prezidento Trumano ir

70 ŽYMIŲ AMERIKIEČIŲ
Lewis paskyrė $100,000! . , • . . ... SVEIKINA PAKVIETUSIUS
fknisl„ stveikni I SU,.tok1?.S obalsiais: . | PRANCŪZUS

baudą dėl to, kad Lewis 
pernai neatšaukė minkštųjų 
angliakasyklu mainierių 
streiko, pagal šio teisėio į- 
sakymą. Paskui Aukščiau
sias Teismas numušė baudą 
iki $700,000 su ta sąlyga, 
kad minkštųjų kasyklų mai- 

...................... . _ .... nieriai nestreikuos, kol vaj- 
bą nuo ten, kur paliko Mask- ūžia laikys jas savo lanko- 
vos konferencijoje.

Tie, kurie tikėjosi, jog pa
skirdama $400.000,000 Grai
kijai ir Turkijai, Amerika 
“padės konferencijai,” suklu
po.

se.

Albany Neduoda Moky
klų Saliu Robesonui

ardymas ardo |
“Raudo n ų j ų i

“Unijų 
i Amerika”, 
i kandžiojimas yra bosų įna-

” “1947 m. Amerikoje 
' bandoma padaryt, ką Hitle- 
I ris 1934 m. darė Vokieti
joj”, “Kompanijų pelnai pa- 

; kilo 200 nuošimčių, kodėl ne 
i darbininkų algos?” ir 1.1.’ 

Demonstraciniam susirin
kimui Cadillac aikštėje pir
mininkavo R. J. Thomas, 
CIO Automobilių Darbiniu- i valios žmonės turi laisvai j ir kt.
kų Unijos vice - preziden-i------------------------------------ .-------------------------------

Richard T. Leonard, kitas Derybos del CIO ir I Unija Susitarė su 
j unijos vice - prezidentas sa-1 j n 1 •• i p lUIr 1-1
' vo kalboj pareiškė:

' “Jeigu tokia daugybė 
žmonių, kaip čia, būtų suė
jus balsuoti pernai lapkri
čio 5 d., tai nereikėtų šian- j 
dieninių demdnstracijų.” i Washington. — Darbo į Washington. —, Atstovai

Bet per piliečių apsileidi- j Federacija ir CIO susitarė I 220,000 CIO darbininkų su
ma tada tapo išrinkta Mi-i pradėti gegužės 1 d. dery-Įsitarė su General Motors 
chigane visi 13 republikonų, | bas dėl šių dviejų didžiųjų | automobilių k o rporacija, 
kurie ir balsavo už Hart-; unijinių organizacijų suvie- kad darbininkams tuojau 
ley’o bilių kongrese prieš nijimo. Tuo pačiu laiku Fe-1 bus pakalta valandinė alga 
unijas, pridūrė Leonardas.

Generalis CIO unijų pir- svarstys bendrus veiksmus I ketvirto cento priedu bus 
mininkas Philip Murray at- atmušti [ 
siuntė telegramą, kurioje kiems biliams kongrese, 
sakė, jog ši demonstracija _ ----------- -—
“padarys sveiką j 
džiosios mūsų šalies 
čiams.” n .

New York. — 70 žymių 
amerikiečių pasiuntė padė
kos pareiškimą toms parti
joms, kurios pakvietė Hen
ry A. Wallace į Franci ją. O 
jo atsilankymas ir pasaky
tos kalbos ten “bus pavyz
dys šiame Viename Pasau
lyje, kaip visų tautų geros j

apsikeisti mintimis”, sako 
tas pareiškimas.

Tarp kitų, pasirašė parei-
škimą didis piešėjas-skulp- ministras Molotovas sakė:' Amerikos valstybės sekre
torius Jo Davidson, profe- i “Mūsų darbas neužbaigtas, : toriaus gen. 'Marshallo. Bu- 
sorius Frank Kingdon, El-1 tačiau r.cr.:™'" 
liottas Rooseveltas, senato-! darbo atlikta.” 
rius Glen Taylor, garsus į_ Marshallas,
šiaurinio poliaus sričių ty
rinėtojas V. Steffanssonas

Darbo Federacijos j Gen. Motors dėl 
Suvienijimo Algos Priedo

| LVl ĮKALU? ^Vll. kUUAiiVt

nemažai pradinio j vo juokų. Pavyzdžiui, 
.. J užsieninis anglų ministras 

i Marshallas, sugrįžęs į Bevinas trumpoje savo kal- 
j Washingtona, praneš savo j boję sakė, kad jis norėtu ži- 

! šaliai per radiją, Ras buvo no'ti? kas atsitiktų, jeigu 
; atlikta Maskvos konferenci-1 Stalinas užimtu vieta Wa- 
■joj. Menama, kad jis išdės- shingtone, o Trumanas — 
tys ir Jungtinių Valstijų : Stalino vietą Maskvoje. Dėl 
politiką link Sovietų Sąjun-; t0 nusijuokė Stalinas, o vi- 
g°s- ■ si kiti gardžiai kvatojo.

ii

Kas Nuveikta Paskuti- in , . . IIV v. 
įėję Sesijoje i Dar Du Anglai Užmušti

; Paskutinė Keturių Di- i Bombomis Palestinoje 
džiųjų užsieninių ministrų 
sesija padarė sekančius ta- j Jeruzalė, bal. 25. — Po- 
rimus: i grindiniai žydų kovūnai

Bus sudaryta komisija iš; bombomis sprogdino anglų 
Amerikos, Anglijos, Sovietų I policijos stoti Saronos tvir-. 'į 
ir Franeijos atstovų, nagri- j tovėje, Tel Aviv miesto sri- 
nėt nesutikimus dėl taikos Į Palestinoje. Praneša- 
sutarties su Austrija. Ko-; „a, kad bent du (gal Re
misija susirinks gegužės 12 ■ turi) anglų policininkai ta- 
d_ Vienoje, Austrijos sosti-' užmušti, o penkti kiti be 
nėję. Komisija, be kitko, ty- Į žinios dinge; be to, žydai 

.... ......... t., i 
turtai rytinėje Austrijoje pogrindiniai žydai keršija 
priklausė Vokietijos pilie- a,ž tai> kad angiai pakorė 
čiams, o kokie austrams. Į keturis ju draugus. Du ki-

Tai buvo vienas kebliau- ti anglu^smerktieji patys 
siu, neišspręstų klausimų : nusiž'ūdg kalėjime. Tie žy- 
dabar Maskvoje. Sovietai, dai ketina mirtin smerkti 
nurodė, jog Potsdamo . kon- suimtus anglus kareivius 
ferencija leido jiems į kari-, bei policininkus, 
nius atpildus imti vokiečiu 

M«ell«nbad, Norįs Palauš!
Anglai - amerikonai tvirti-1 TelefoillStŲ Dvasią 
no, kad naciai tik paveržę i 

i iš austrų daugumą tokių 
turtų.

Keturi Didieji priėmė 
Marshallo sumanymą, kad 

[ talkininkų kontrolės tary- 
! ba Berlyne turi apsvarstyti, 
kiek pravalo būti sumažin
tos kiekvieno talkininko jė
gos Vokietijoje, ir duoti dėl 
to raportą su pasiūlymais 
Ketui*. Didiesiems ne vė
liau kaip birželio 1 d. O jie 
turėtų sumažint kariuome
nės skaičių savuose Vokieti-

. — Šio mie-Albany, N.
New Yorko valstijos 

perduoda” sostinės, mokyklų valdyba 
Tau~ uždraudė garsiajam negrui 

(Graikiją ir Turkiją ji dainininkui Paului Robe- 
šonui laikyti koncertą bet 
kurios miestinės mokyklos 
salėje, nes Robesonas esąs 

sa_ “perdaug artimas komunis- 
cnp. tam.” Pilietinių Teisių Kon- 

Palestinos rei- j gi’csas žada kreiptis į teis- 
■ ;■ ‘ , kad priverst miesto

ištirti, tuomet “ką nors dary- ponus atidaryti Robesonui 
ti.” • ’ mokyklų sales.

Gi žydai trokšta, kad anglų ] 
kariuomenė iš Palestinos kuo , 
veikiausiai išsinešdintu, Pales-1 
tinai būtų suteikta nepriklau
somybė ir į Palestiną įleista 
šimtai tūkstančių 
žydų, tebelaikomų 
lageriuose.

Tuo pačiu sykiu 
- anglai kryžiavoja, 

kovūnai kariami i 
dėl to, kam jie priešinasi ang- į 
lams imperialistams!

Pirmadienį prasidės nepa
prasta Jungtinių Tautų seimo sto, 
sesija. Anglija 
Palestiną Jungtinėms 
toms f *........
“perdavė” Amerikai).

Ką Jungtinės Tautos 
rys ?

Kol kas sunku atsakyti.
Anglai ir amerikiečiai, 

koma, norėsią paskirti “ 
cialę komisiją 
kalams ištirti, o kai jie bus • mus, • Vi • 1 • J 1 t '__ _________-

da-

Darbininkų Unijos sekreto
rius iždininkas, pareiškė:

(Tuo tarpu Peorijos, III.,
Kunigų Sąjunga, baltųjų ir 
negrų, pakvietė Robesoną 
koncertuoti. Neseniai ku-

išvietintų į klūksimai baltieji išvijo Ro-
Vokietijos i besoną, iš Peorijos.)

Palestiną
— žydai Italijos Seimas Atšaukė 

ir šaudomi Perskyrų Uždraudimą
Roma. — Italijos seimas 

neseniai buvo nutaręs už
draust perskyras (divor- 
sus). Dabar jis atšaukė tą 

Į tarimą. Sykiu seimas užtik- 
! rino “visas įstatymiškas ir 

organizuoti sociales teises merginų vai- 
milžiniską išvietintųjų armiją kams, lygiai SU Šllūbiniais 
ir žygiuoti iš Vokietijos tiesiai \ Vaikais.”
Palestinon! ----------------------

★ ★ ★ ORAS. — Bus lietaus.
New Yorko dramos kritikų -----------------------------------

ratelis nubalsavo, kad 1946-i vietoje.
1947 m. sezoną geriausia dra- Šitų žodžių rašytojui teko 
ma New Yorke yra Arthuro 1 matyti “All My Sons” ir ten- 
Millerio “Al! My Sons.” ka pripažinti, jog tai įdomi ir 

• Eugenijaus O’Neill o “The gera drama. Vaidyba — taip- 
Iceman Cometh” stovi antroje j gi.

Jei Palestinos reikalas ne
bus Jungtinėse Tautose iš
spręstas taip, kaip žydai pa
geidauja,-tai pasaulis gali ma
tyti dar vieną “cūdą.”

Žydai rengiasi

įvairūs Reikmenys
George F. Addes, Auto. i Dar Brangsta

deracijos ir CIO atstovai j 11 centų ir puse, o kitų pus- 
___ _ ___ ____ .... i 

priešdarbininkiš-' skaitoma šešios duodamos 
metinės šventės, už kurias 

1 kompanija apmokės. 
I«-

Washington. — Praeitą

“Kas? Ar Aš?” Klau 
šia Gen. de Gaulle

mitt F R IN f- PCI įtik A mšn®sį P?bra"g?. 21 Paryžius. - Į Wallace j-
Hl iiuILiv1I'vunin/Y nuošimčiais ir .dešimtadaliu, spėjimą, kad francūzai
“Dabartiniai sumanymai 

kongrese siekia sunaikint 
tikrąsias unijas, o įvest fa
brikantų valdomas kompa- 
nines unijas — tai buvo ir 
hitlerinės Vokietijos politi
ka. Dabar bandoma prikelti 
iš mirusiųjų reakciją, vieš
patavusią pirm 200 metų.”

Tokius reakcininkų pasi
nio i imus sumušti ragino R. 
J. Thomas, Telefonistų Są
jungos vadas Francis Smith 
ir eilė kitų kalbėtojų.

Masinis susirinkimas 30 
sekundų tyla pagerbė žuvu
sius Centralijos rųainierius.

Buvo priimtos' rezoliuci
jos prieš raudonėdį republi- 
koną Michigano gubernato
rių Kimą Siglerį ir prieš 
Hartley-Tafto verguvės bi- 
lius kongrese.

Degt’nes pirkimas 
Yorke nupuolė 30%.

New

rinės,.kokie fabrikai bei kiti: pagrobę tris anglus. Tuomi

■

kaip raportavo darbo ^de- 
partmentas. Įvairūs reikme- i 
nys dar brangsta, nežiūrint 
“savanorio piginimo” pagal 
vadinamą Newburyporto, 
Mass., planą. Prez. Trumą- > 
nas atmetė raginimus “ką 
nors daryti kainoms pigin
ti.” P

CIO SMERKIA TAKSŲ1 
PLANUS v I

Washington. — CIO uni-Į 
jų atstovas Stanley H. Rut- j 
tenberg, kalbėdamas finan
siniame senato komitete, 
smerkė dabartinius suma
nymus dėl taksų numuši- 
mo. Pavyzdžiui, toks taksų 
mažinimas sutaupytų tur
čiams kelioliką tūkstančių 
dolerių nuo įplaukų ‘iki 
$300,000 per metus, a vidu
tiniam darbininkui tik ke
liais desėtkais dolerių su
mažėtų metiniai taksai.

kad francūzai 
vengtų diktatūros, atsiliepė 
dešinysis generolas de Gau
lle. Savo kalboje ketvirta
dienį de Gaulle vėl smerkė 
demokratinių partijų val
džią Franci jo j ir taip aiški
nosi, kad iš jo kalbos išėjo 
klausimas: “Kas? Ar aš?” 
norėčiau tapti diktatorium.

DIENOS ŠVIESOS TAU
PYMO LAIKAS

New York. — Šioje ir kai 
kuriose kitose valstijose 
prasidės dienos šviesos tau
pymo laikas nuo vidunakčio 
iš šeštadienio i sekmadienį. 
Taigi 
sukti 
myn.

laikrodžiai bus pa- 
viena valanda pir-

Paryžius. — Dėl kviečių 
stokos sumažintas duonos 
kiekis francūzams.

Washington. — Republi- 
konai senate stengiasi dar 
paaštrinti prieš-unijinį bi- 
lių, kuiį priėmė kongreso, 
atstovu rūmas.

Washington. — Streikuo
jančių telefonistų advoka
tas H. Mayer įtarė, kad 
darbo sekretorius Schwel- 
lenbach stengiasi nupuldyt 
streikuojančių telefonistų 
dvasią. Valdininkai daro 
naujus bandymus sutaikyt 
streikierius su kompanija.

Berlin, bal. 25. — Grįžda
mas iš Maskvos konferenci
jos, gen. Marshallas, Ame
rikos valstybės sekretorius, 
staptelėjo Berlyne porai va
landų. 

c

Buvęs New Yorko miesto 
ųiajoras La Guardia serga 
cukralige.
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Ta Pati Giesme
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje neprieinama 

prie susitarimo dėl Triesto miesto majoro. Bandoma gau
ti žmogus su gabumais ir bešališkas. Norima, kad jis 
būtų priimtinas ne tik Amerikai, Anglijai, Tarybų Są
jungai, bet ir Jugoslavijai ir Italijai. Tokį žmogų nelen
gva surasti.

Paskutinėmis dienomis iškilo dvi kandidatūros. Ta
rybų Sąjunga siūlo žinomą seną socialistą veikėją švedą 
Brantingą. Bet jis esąs nepriimtinas nei Anglijai, nei 
Amerikai. Jis esąs per “kairus.”

Mūsų šalies atstovai Triesto majoru siūlo švedą gra
fą ir generolą Ehrensvard. Kodėl mes įsimylėjom į gra
fą ir generolą?

Atsakymo reikia ieškoti mūsų bendrojoje politiko
je. Ne tik šiame atsitikime, bet visuose, mes ieškome 
ryšių ir simpatijų žmonėse, kurie kuotoliausia stovi į de
šinę. Tas mus suveda į bičiulystę su visokiais monarchis- 
tais, pusiau fašistais, visokio plauko reakcionieriais, 
liaudies neapkenčiamais sutvėrimais. • .

Gudresni Amerikos diplomatai jau seniai mus per- 
sergsti prieš tokią politiką. Tokia politika žemina Ame
rikos prestižą.

Protingas Majoras
Hartfordas turi protingą majorą ypatoje E.’ Ed. 

Kaminsky. Jis šiuo tarpu yra veikiančiuoju miesto ma
joru.

Ponas Kaminsky nesibijo organizuotų darbininkų. 
Jis nesibijo pasakyti reakcijonieriams, kad jų planai su
griauti darbo unijas yra pavojingi Amerikos ateičiai ir 
gerovei. Ponas Kaminsky paskelbė balandžio mėnesį 
“Darbo Gynimo Mėnesiu.”

Amerika būtų laiminga, jeigu jos kitų miestų majo
rai pasektų Kaminskio pavyzdį.

Kam Toji Speciališkoji Sesija?
Anglijos Lordų Bute darbiečių valdžios atstovas pa

reiškė, kad Anglija visiškai nė negalvoja apie visišką Pa
lestinos reikalo atidavimą Jungtinėms Tautoms. Ji taipgi 
neleisianti šiai Jungtinių Tautų Generalinio Seimo Spe- 
ciališkai Sesijai, kuri susirenka bal. 28 dieną New Yor
ke, Palestinos klausimą, kaipo tokį; spręsti. Viskas, ką 
toji sesija galėsianti padaryti, tai išrinkti komisiją tyri
nėjimui. Toji komisija galėsianti raportuoti Getieralinio 
Seimo reguliariškai sesijai, kuri turės susirinkti šių me
tų rugsėjo mėnesį.

Tiktai dėlei to turės suvažiuoti tautų atstovai ir eik
voti laiką. Tai panašu į paniekinimą Jungtinių Tautų. 
Kai šis klausimas buvo iškeltas, kai Anglija pasiūlė Pa
lestinos reikalą Jungtinėms Tautoms, buvo suprasta, kad 
Speciališkoji Sesija turės teisę ir galią viską išspręsti.

Kas blogiausia, tai kad Jungtinės Valstijos prita
riančios Anglijos pozicijai. Reiškia, Palestinos klausimas 
nenorimas greitu laiku išspręsti. Speciališkoji Sesija bus 
tiktai “rubber stamp” anglų-amerikiečių nutarimui.

Šitoks Jungtinių Tautų vardo ir prestižo valkiojimas 
nežada gero tai jaunai tarptautinei organizacijai.

Tuo tarpu septynios arabiškos tautos yra nusita
rusios šioje sesijoj reikalau ti, kad Jungtinės Tautos at
imtų iš Anglijos mandatą ir paskelbtų Palestiną nepri
klausoma šalimi. Bet kiek šis arabų balsas suras Gene
ralinio Seimo susirinkime atsiliepimo, dabar dar sunku 
pasakyti. Beveik netenka abejoti, kad anglų-amerikiečių 
blokas turės didelę daugumą. Pirmoji Seimo sesija įrodė 
šio blogo viešpatavimą. Nepraėjo nei vienas klausimas, 
prieš kurį anglai ir amerikiečiai užsispyrusiai laikėsi.

Kodėl šis anglų ir mūsų diplomatų nenoras galutinai 
Palestinos reikalą išspręsti dabar?

Atsakymo reikia ieškot abelnojoj politikoj. Palestina 
irgi guli prie Viduržemio Jūros. Anglų imperialistiniai 
interesai nenori ją paleisti iš savo rankų. O dabar ir mes 
nusikraustome į Viduržemio Jūrą, paimdami ekonomi- 
nėn ir militarinėn kontrolėn Graikiją ir Turkiją. Tuo 
būdu anglams apsimoka delsti, Palestinos reikalo iš
sprendimą nutęsti, kol mūsų toji Graikijoj ir Turkijoj 
politika bus prigydyta.

Lenkijoj Nauja Dvasia
Lenkijoj buvo plačiai atžymėta dviejų metų sukaktis 

nuo karo pabaigos ir susitarimo su Tarybų Sąjunga. 
Lenkijos vadai dar kartą storai pabrėžė Lenkijos naują 
pasisukimą. Draugiško sugyvenimo ir glaudaus bendra
darbiavimo su Tarybų Sąjunga politika būsianti tęsiama 
ir nuolat plečiama. Visoje Lenkijoje jau tvirtai viešpa
tauja toji naujoji dvasia.

Perdaug, daug metų lenkai buvo maitinami neapy
kanta rusų tautai. Tai buvo lenkų nelaimė. Toji neapy
kanta buvo vyriausias sunkumas, dėl kurio nebuvo prieš 
karą susitarta sudaryti bendrą frontą prieš hitlerinę Vo
kietiją. Tarybų Sąjunga sutiko Lenki ją. ginti, bet Len-

BEVILTIŠKAS 
DARBAS

Argentiniečių “Vienybė
je” (kovo 5 d.) telpa kores
pondencija iš prakalbų, ku
rias Buenos Aires mieste 
surengė (vasario 16 d.) 
“Lietuvos Laisvinimo Komi
tetas”. Mizernas, prislėgtoj 
dvasioj buvo tas jų mitin
gas, nors buvo dėtos pas
tangos padaryti jį dideliu ir 
“pasekmingiausiu.” Mitinge 
dainavo bažnytinis choras. 
Toliau:

“Po dainų, vienas iš to 
“Laisvinimo Komiteto” as
muo kalbėjo vietinėje kal
boje apie “siaučiantį baisų
jį raudonąjį terorą Lietuvo
je”, apie “trėmimus Sibi
ran,” apie ' “priverstinus 
darbus”, apie “Lietuvos ko
lonizavimą rusais” ir t.t. 
Sulyg jo, Lietuva liko be lie
tuvių. Paskiau kalbėtojas 
pats susipainiojo, nes pasa
kė, kas gali tikėti Maskvos 
žiniom, kad 9 d. vasario 
rinkimuose, Lietuva būda
ma katalikiška būtų balsa
vusi už tokią bedievišką val
džią.

“Po šio, kalbėjo neseniai 
atvykęs iš Europos kunigas, 
kurio pavardę nenugirdau. 
Jis laikė paskaitą temoje: 
“Kas yra pabėgėlis arba as
muo be tėvynės.” Pradedant 
savo paskaitą jis pasakė 
publikai, kad politikos ne- 
liesiąs, nes nėra politikas ir, 
kaipo kunigas, ja nesiįdo- 
mauja. Kalbėjo, kaip lietu
viui yra malonus ir gražus 
jo gimtas kraštas, kuomet 
jis atsiduria svetimoj šaly, 
tokiam net Lietuvos varna 
daug gražiau karkdavo, 
negu svetimoje šaly gražiai 
čiulbanti kanarka. Jis pro
tarpiais primindavo mūsų 
tautos dainių dainas apie, 
pasiilgimą savo tėvynės. Be 
to jis ragino lietuvius, kur 
jie nesirastų, kalbėti lietu
vių kalba ir savo vaikus 
mokinti tos gražios kalbos.

“Jo paskaita buvo ilga, 
kai kam atrodė nuobodi, bet 

(reikia pasakyti, kad jis iš
laikė savo temą.

“Po šios paskaitos kalbė
jo gyd. Babelis, tik ką atvy
kę iš Italijos. Jis kalbėjo 
trumpai ir silpnai, kad ir 
arti esantis jo žodžių ne
girdėjo ir mažai tesuprato, 
bet matytis jis kvietė čio- 
nais esančius lietuvius ‘vie
nytis.’

“Vėliau kalbėjo taipgi tik 
ką atvykęs iš Prancūzijos 
teisininkas Kairelis, kuris 
pasisakė, kad dirbęs pogrin
dyje prieš okupantus vokie
čius, tik nepasakė, kokiais 
sumetimais jis bėgo iš Lie
tuvos kartu su vokiečiais, 
kuomet raudonoji armija 
juos vijo. Tiesą, Kairelis 
daugiau apibūdino , nacių 
žiaurumus. Sakė, kad už 
vieną nužudytą vokiečių ka
reivį naciai paskelbė, kad 
sušaudysią 2500 lietuvių. 
Kaipo pavyzdį nurodė, kad 
Švenčionių apylinkėje už 
dviejų vokiečių kareivių nu
žudymą 10,000 kariuomenės 
apstojo-miestą ir visus vy
rus bei moteris su vaikais 
vedė už miesto ir žudė. Taip 
pat ir iš S. S. lietuviškų da
linių, kurie, išrikiavo žmo
nes ir iš 100 po 20 turėjo 
išeiti ir juos sušaudė. Šios 
tragedijos lietuvių tauta 

kija atsisakė leisti Raudonajai Armijai įkeltį į lenkų že
mę koją.% Anglai diplomatai palaikė lenkų pusę ir viskas 
pakriko. z

Lenkai pasimokė iš istorijos. Jie mato, kad Lenkijos 
saugumas ir gerovė glūdi jos geriausiuose santykiuose 
su savo didžiuoju rytų kaimynu.

niekuomet nepamirš, parei
škė Kairelis.”

Tačiau Kairelis nepasi
gailėjo žodžių ir Tarybų Są
jungai, — tai jau aišku!

Korespondentas pažymi:
“Bendrai, šitas minėjimas 

buvo daromas tų, kurie, kad 
ir beviltiškais būdais, nori 
grąžinti Lietuvon tą san
tvarką, nuo kurios tūkstan
čiai lietuvių atsidūrėm emi
gracijoje ir kurią 1940 m. 
Lietuvos liaudis pasmerkė, 
arba tikriaus pasakius pa
laidojo amžinastin.”

AMBASADORIUS VYKS
TĄS ”Į LABORATORIJĄ”

Argentiniečių “Vienybė” 
rašo:

“Vasario mėnesio 26 d., 
važiuodamas .iš San Juan į 
Buenos Aires, Dr. Fedėrico 
Cantoni, Argentinos amba
sadorius Tarybų Sąjungoje, 
traukiniui sustojus Mendo- 
zos mieste, padarė sekan
čius pareiškimus jį apstoju
siems žurnalistams.

“Važiuoju į didžiausią la
boratoriją, tai yra į Tarybų 
Sąjungą. Pažiūrėsiu ir susi
pažinsiu su jų kylančia di
džiausia industrija, agrono
mija, kultūra ir t.t. Sykiu 
su manim važiuoja didelis 
skaičius prityrusių visokios 
rūšies technikų. Pažinsime 
visą Tarybų Sąjungą ir mo- 
kinsimės jos progresu, ku
ris yra pasiekęs aukštą laip
snį.

“Argentinos valdžia grei
tu laiku pasirašys draugiš
kumo, kultūros, prekybos ir 
ir kitokias sutartis su Ta
rybų Sąjunga. Mes parduo
sime agrikultūros ir manu
faktūros gaminius, o pirkti 
esame daugiau susidomėję 
visokios rūšies mašinų, hid- 
roelektrikos motorų ir t.t., 
nes mūsų Prezidento paruo
štam penkmetiniam planui 
yra labai reikalinga viso
kios mašinos, ypač elektros 
jėgos gaminimui.”

Kultūriniu atžvilgiu pa
reiškė sekančiai: “Naujoje 
socialistinėje šalyje kultūra 
ir mokslas yra pakilę auk
štam laipsnyje ir vis kyla 
dideliais šuoliais pirmyn. 
Taipgi mes manome į Tary
bų Sąjungą pasiųsti didelį 
kiekį studentų, kad ten už
baigtų mokslą ir susipažin
tų su tarybine kultūra ir 
technika. Taip pat Tarybų 
Sąjunga galės atsiųsti savo 
studentus mokintis mūsų u- 
niversitėtuose.”

“Su tuo baigdamas savo 
pareiškimą Dr. Cantoni at
sisveikino su žurnalistais. 
Kovo 2 d. Dr. Cantoni išvy
ko į Tarybų šalį.”

AR LAIMĖS KĄ?
Prekybinė Anglijos dele

gacija išvyko į Maskvą tar
tis dėl pagyvinimo prekybos 
tarp Anglijos ir Tarybų Są
jungos. Žinių agentūra 
ONA skelbia, kad ši delega
cija jau seniai buvo pasi
šovusi vykti Maskvon, bet 
vis delsė, kaž ko laukė, ne
drįsdama sėsti lėktuvan.

Tik po to, kai Bevinas, 
būdamas Maskvoje, pasikal
bėjo su Stalinu, delegacijai 
buvo įsakyta: važiuokite, 
tarkitės.

Ko anglai nori iš Tarybų 
Sąjungos?

Jie nori iš ten gauti ypa
čiai medžio — statybai — ir 
grūdų, duonos.

Bet Tarybų Sąjunga nori 
iš Anglijos grąžon gauti 
mašinerijos — didžiųjų ma
šinų, kurių anglai šiuo tar
pu neturi.

Anglai sako: Tarybų Są
junga. yra mums skolinga 
už kai kuriuos daiktus, jai 
suteiktus karo metu, tai rei
kalaukime, kad dabar ji, ne
laukdama kol mes jai duosi
me mašinų, pradėtų teikti 
mums statybai medžio.

Bet, žinios skelbia: Tary
bų Sąjunga vargiai begu su 
tuo sutiks.

Kaip ten bebūtų, visvien 
prekybinis Anglijos delega
cijos žygis Maskvon yra di
delis dalykas. Anglijos liau
dis labai trokšta palaikyti 
su Tarybų Sąjunga gerus, 
draugiškus santykius; tik 
Anglijos dešinieji socialis
tai, toki, kaip Bevinas, vyk
dydami torių politiką, tų 
santykių užmezgimui ken
kia. Bet anksčiau ar vėliau 
liaudis paims viršų.

Susipažinsim su Pietų 
Amerikos Lietuviais

Kiek yra žinoma, kad ži
nomas šiauramerikiečiams 
dailininkas R. Pfeiferis, Va
lentina Venckūnaitė, J. Jo- 
kubka, D. Mankauskienė ir 
visa eilė kitų, gyvenusių 
Pietų Amerikoje lietuvių, 
per įvykusius mūsų suvažia
vimus Brooklyne, N. Y., su
sitarė šį tą pradėti veikti, 
kad Šiaurės Amerikos lietu
viai labiau suartėtų su Pie
tų Amerikoje gyvenančiais 
lietuviais, o pietamerikie- 
čiai su šiauramerikiečiais.

Kaip jiems tas viskas pa
siseks, sunku pasakyti. Bet 
kiek girdėti, pirmiausia bus 
stengiamasi kiek galint 
daugiau paskleisti Pietų A- 
merikos . lietuvių spaudos 
tarpe šiauramerikiečių, o 
čionykštės tarpe pietameri- 
kiečių Pietų Amerikoje.

Linkiu tarpe mūs apsisto
jusiems apsigyventi piet- 
amerikiečiams gerai prave
sti šį darbą ir stengtis kiek 
galint labiau mus supažin
dinti su tenykščiais lietu
viais.!

• Girdėjęs.

Redakcijos Atsakymai
Pranciškaus Sūnui. —Ei

lutėmis pasinaudoti negalė
sim. Tiems, kuriems jūs at- 
sakot eilėmis, geriau atsa
kyti rimtai straipsneliu, kad 
visi suprastų.

KLAIDOS PATAISYMAS
Skelbiant Demokratinių 

Lietuvių Suvažiavimo aukų 
atskaitą buvo praleista LDS 
3-čios Apskrities auka — 
$5.00.

Atsiprašome už tai auko
tojų.

J. Gasiunas,
DAL Centro sekr.

Audra Sudaužė Anglų Laivą; 
Pražudė 50 Žmonių •

London. — Anglijoj ir ap
linkiniuose vandenyse šėlo 
viesuliškai smarki audra; 
nubloškė žibalinį anglų lai
vą Samtampa ant pojūri- 
nių uolų ir sudaužė.. Žuvę 
42 laivo jūrininkai ir keli 
gelbėtojai, viso 50 žmonių. 
Audrą atplėšė nuo pririši
mo prieplaukoje seną, kari
nį anglų laivą Warspite, 32,- 
700 tonų, ir faktinai suardė 
jį. Buvo aplamdyta ir du 
Amerikos laivai.

Sao Paulo Rūsy Subkomiteto Nuo Karo 
Nukentėjusiems Remti Veikla

Rašo:
Sao Paulo. — Kadangi 

paskutiniuoju laiku buvo 
pasklydę gandai, kad toli
mesnis subkomiteto veiki
mas bus sustabdytas, tai 
šių gandų patikrinimui bu
vome užėję į Subkomiteto 
būstinę, Rua Xavier de To
ledo, 81 aštuntas aukštas, 
kur maloniai mus priėmė 
pirmininkas, grafas Ema
nuel de Bennigsen ir kiti 
jo bendradarbiai.

Mūsų užklaustas, kaip y- 
ra pamatuoti šie gandai, 
pirmininkas atsakė:

— Taip, netolimoj praei
ty buvo kilę sumanymai 
Subkomiteto veiklą jei ne 
sustabdyti, tai bent suma
žinti; atsižvelgiant į tai, 
kad nekurie panašūs orga
nizmai visai savo veikimą 
sustabdė. Buvo rimtai tuo 
tuo reikalu tartasi su šio 
Subkomiteto departmentais 
ir su kitais prie mūsų pri
sidedančiais organizmais, 
net buvo kreptasi į svarbius 
mūsų kolonijų pavienius as
menis tuom reikalu, ir pa
galiau prieita prie išvados, 
kad tolimesnis Subkomiteto 
veikimas netik kad reikalin
gas, bet nesant kito pana
šaus mūsų kolonijoj orga
nizmo, yra būtinas. Žinoma, 
tas daug priklausys nuo vie
tinio Raud. Kryžiaus,, nuo 
kurio mes tiesioginiai pri
klausome. Taipgi, daug pri
klausys ir nuo pačių De- 
partmentų, kurie' tiek daug 
padėjo komitetui atsiekti 
užsibrėžtą tikslą.

— Kadangi tamstos išsi
tarėte apie Departmentus, 
prašyčiau, ponas grafe, ar 
negalėtumėt pasakyti apie 
Subkomiteto konstrukciją, 
kaip ir iš keleto depart
ments jis sudarytas?

— Šiuo laiku Subkomite
to veikla kiek sumažėjus. 
Apart rusų kolonijos, ku
rios pastangomis gimė šis 
organizmas, uoliai dirba lie
tuvių ir žydų Departmental. 
Prie Subkomiteto — nors ir 
netiesioginiai priklausan
čių veikia keletas atskirų 
grupių: ukrainiečių, balt- 
gudžių ir t.t., kurios taip
gi daug vra prisidėjusios 
prie bendro tikslo. Anks
čiau, turėjome dar čekoslo- 
vakų ir jugoslavų Depart
mentus — šiandien, jie savo 
veikimą jau sustabdė.

— Ka ponas galite pasa
kyti apie lietuvių Depart
ment?

— Lietuviai, tai viena iš 
labiau pasidarbavusių kolo
nijų sužalotos tėvynės ir jos 
bendrininkų naudai; be to, 
geri organizuoto darbo ben
drininkai. kurių prisidėji
mas sustiprino paties Sub
komiteto veiklą.

— Ar negalėtumėt mums 
suteikti šiokių-tokių davi
niu apie Subkomiteto nu- 
vektus darbus, paramą dėl 
URSS ir t.t.?

— Labai malonu. Mūsų 
darbas yra viešas, ir kiek
vienu momentu esame pasi
ryžę informuoti plačiąją vi
suomenę apie Subkomiteto 
nuveiktuosius darbus. Nuo 
pat Subkomiteto įsikūrimo 
t. y. nuo 1944 metų iki šiam 
laikui, tapo sukelta, apytik
riai, apie du milijonu kru- 
zeirų pinigais, rūbais ir ki
tokia. medžiaga. Per tą lai
ką, į SSRS yra pasiųsta 121 
dėžė su įvairiais siuntiniais. 
Šiuo laiku taipgi baigiama 
priruošti siuntinys iš 15 dė
žių; penketas eis tiesiai į 
Lietuvos TSR. Tai tiek maž
daug iš mūsų bendro veiki
mo.

' Kadangi’ mūsų misija

Juodpenietis
Subkomiteto raštinėj jau 
buvo baigta, tai, padėkoję 
Subkomiteto pirmininkui už 
suteiktas žinias, atsisveiki
nome, ir leidomės į vietos 
Raudonojo Kryžiaus darbo 
salę, kurioje ir Subkomite- 
tas turi savo skyrių, o’ mes 
tikėjome ten dar kai ką su
žinoti.

Čia, mus sutiko Mme. 
Marina Dolengo Piskorsky, 
siuvimo komisijos pirminin
kė, kuri taip, kaip ir Sub
komiteto pirmininkas, malo
niai mus priėmė. Pasisakius 
mūsų užėjimo tikslą, mme 
Marina patiekė sekančias 
žinias:

Laike 1944-46 metų, šis 
skyrius turi užregistravęs 
sekančius davinius:
MEDŽIAGOMIS — 
AUDEKLŲ
(skaičiuojant metrais)

Vilnonio, gauta dovanų 
434,65; pirkta 11.005,20; 
bendrai 11.439,83.

Multoninio, gauta dova
nų 3.940,50; pirkta 8.031,20; 
bendrai 11.971,70.

Medvilnės, gauta dova
nų 8.250.15; pirkta 1.378,- 
70; bendrai 9.628,85.

Šilko, gauta dovanų 107,- 
50.

Pamušalo, pirkta 7.154,65.
Ašutinės medžiagos, pirk

ta 2,171,70 metr.
RŪBAIS

Kojinių, gauta dovanų 6.- 
481; pirkta 1.902; pagamin
ta 546; bendrai 8.929.

Batų, gauta dovanų 197.
Baltinių, gauta dovanų 

277; pagaminta 2J993; ben
drai 3.270.

Sijonų, gauta dovanų 32; 
pagamintą 2.720; bendrai 
3.720.

Paltų, gauta dovanų 615; 
pagaminta 2.145; bendrai 
2.760.

Kostiumų, gauta dovanų 
119; pagaminta 2.002; bend
rai 2.121.

Bliuskų, gauta dovanų 
163; pagaminta 4.962; ben
drai 5,006.

Mekstinių, gauta dovanų 
5.182; pirkta 6.366; paga
minta 135; bendrai 11.683.

Viso, per visą laiką, paga
minta: 43.854 štukos įvai
rių rūbų. Prie to, mums in
formuojanti ponia pridūrė:

— Norėčiau priminti, kad 
šiuom laiku priruošiamųjų 
15-kos dėžių vertė siekia: 
246.188,00 kruzeiry sumą. 
Iš jų, 5-kių, į Lietuvos Ta- 

■ rybinę Respubliką einančių 
vertė: 73.895 kruzeirai.

Mme. Marina mums pra- 
nešė, kad:

— Kiekvieną pirmadienį, 
prie Sao Paulo Raud. Kry- 

; žiaus darbo salės — Gale- 
ria Prestes Maia — Subko- 
mitetas turi teisę nuo 12 iki 
18 vai. naudotis ten pavestu 
stalu ir mašinomis; čia, pa
minėtomis v a 1 a n d omis, 
kiekviena moteris, norinti 
padėti šiam kilniam tikslui, 
gali darbo rasti. Kaip tik 
tuo laiku, kada mes lankė
mės, apie desėtkas moterė
lių triūsė prie darbais ap
krautų stalų.

Apžiūrėję siuvimo sky
rių, padėkoję maloniai, žinių 
suteikėjai, apleidome Raud. 
Kryžiaus skyrių, ir Rusų 
Nuo Karo Nukentėjusiems 
Šelpti Subkomiteto siuvimo 
skyrių, pasiryžę kiekvienu 
reikalu jį aplankyti.
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APIE LIETUVOS TSR VALSTYBINĘ 
CENTRINĘ BIBLIOTEKĄ

(Laiškas Amerikiečiams)
Viena iš rimčiausių tarybines Lietu

vos kultūrinių įstaigų yra Kauno Vals
tybine Centrinė Biblioteka, kurioje ren
kama ir ateinančioms kartoms saugoja
ma visa, kas tik kada nors ir kur nors 
buvo ir yra spausdinama lietuvių kalba 
(ir kitomis kalbomis apie Lietuvą). Be 
to, bibliotekoje renkama ir šiaip litera
tūra kitomis kalbomis. Aš V. C. bibliote
koje dirbu nuo 1940 metų ir norėčiau 
broliams amerikiečiams patiekti šiek 
tiek žinių iš tos įstaigos istorijos ir nu
šviesti jos darbą.

Valstybinė Centrinė Biblioteka buvo 
įsteigta 1919 metų gruodžio mėn. vardu 
Lietuvos Centrinis Knygynas. Vėliau tas 
pavadinimas buvo pakeistas Valstybinės 
Centrinės Bibliotekos vardu. Tais pat 
metais buvo paskelbtas įstatymas, pagal 
kurio visos Lietuvoje veikusios spaus
tuvės buvo įpareigotos siųsti bibliotekai 

♦ (per apskričių viršininkus, o vėliau tie
siog) po vieną, vėliau po du egzemplio
rius visų tose spaustuvėse spausdinamų 
knygų, žurnalų, laikraščių ir visų smul
kesnių spausdinių. Tokiu būdu buvo su
darytas šaltinis Bibliotekos • fondams 
nuolato\> papildyti naujais spaudos leidi
niais.

Smetoninė valdžia mažai tesirūpin
davo ta kultūrine įstaiga. Valdžios jai 
skiriamų lėšų teužtekdavo mizernai eg
zistencijai. Jai paskirtos patalpos buvo 
netikusios, jos reikalams nepritaikytos. 
Pavyzdžiui, vieną tarpą keletą metų ji 
skurdo sugrūsta tautininkų partijos Pa
žangos rūmų rūsyje: tuose rūmuose buvo 
įrengti restoranai, klubai kortoms lošti 
etc., o biblioteka buvo čia pat, rūsy, be 
šviesos ir į)e oro.

Sistemingam knygų įsigijimui ir už
sienio periodikai kreditų nedaug tebu
vo. Iš Taiybų Sąjungos ligi pat 1940 me
tų nebuvo leidžiama aužsisakyti bet ku
rios literatūros. *

Svarbi kultūrinė įstaiga, buvusi to
kioj padėtyj, aišku neturėjo galimybių 
išvystyti savo darbo ir įsigyti krašto gy
venime jos uždavinių atitinkančio auto
riteto. Atvažiuojantiems iš užsienio ^žmo
nėms niekas nerodydavo bibliotekos, nes 
būtų buvę gėda parodyti tokį XX-j o 
amžiaus žmonių nekultūringumą.

Bibliotekos padėtis radikaliai pasikei
tė tiktąjį 1940 metais, kai Lietuvoje buvo 
likviduotas fašistinis režimas. Įsikūrus 
Lietuvoje tarybinei santvarkai^ tuojau 
pat buvo padaryti žygiai, kad V. C. bi
blioteka būtų iškelta iš požemio į saulės 
šviesą: jai buvo paskirtos tinkamesnės 
patalpos ir buvo pradėta rūpintis pasta
tyti bibliotekiniam darbui pritaikytus 
rūmus. Buvo nutarta biblioteka paversti 
šviesiu kultūros ir mokslo židiniu. Ta
čiau šiuos gražius užsimojimus sutrukdė 
1941 m. birželio 22 d. prasidėjęs karas ir 
vokiečių okupacija. '

Okupacijos metu bibliotekos darbas 
buvoebeveik sustabdytas. Vokiečiai prie
varta du kartus kraustė biblioteką iš 
vienų pastatų į kitus — kiekvienam, ro
dos, aišku, kaip žalingas yra knygų fon
dams ir bibliotekiniam įrengimui skubo
tas ir netvarkingas kraustymas į tolį nuo 
vienas kito esančius pastatus.

Buvo beveik visiškai sunaikinti jos 
katalogai, buvo sulaužyti ir sugadinti jos 
įrengimai, buvo vokiečių atimta ir iš
vežta daug knygų. LTSR Valstybinė 
Centrinė Biblioteka okupacijos metu iš 
viso neteko apie 70,000 tomų — juos vo
kiečiai išvežė kaipo atlaikus ir* atidavė 
fabrikantui perdirbti. Daug knygų buvo 
vandens pagadinta/ kai dėl karo veiksmų 
truko vandentiekio ir kanalizacijos 
vamzdžiai; daug knygų buvo apdrasky
ta, aplamdyta ir išvogta, kraustant bi
blioteką iš vienos vietos į kitas. Bendrai 
imant, tiesioginiai nustebai, padaryti 
karo metu bibliotekai, siekia keliolikos 
milijonų rublių.

Vis dėlto ir gyvenant tokiomis sunkio-

Rašo Karolis Vairas.
mis sąlygomis mums pavyko išsaugoti 
beveik visą tarybinę literatūrą, kurią 
biblioteka gaudavo iš Maskvos 1940 ir 
1941 metais. Čia reikia suminėti, kad 
nuo 1940 metų rudenio LTSR Valstybi
nė Centrinė Biblioteka gauna iš Mas
kvos, iš Visasąjunginių knygų Rūmų, vi
sus įvairiomis kalbomis išeinančius Ta
rybų Sąjungos respublikose spausdinius. 
Visa tai pavyko — tarnautojų budrumo 
ir pasiaukojimo dėka—išsaugoti, suslėp
ti nuo vokiškųjų vandalų.

Raudonąja! Armijai išvadavus Lietu
vą iš fašistinės priespaudos ir Valstybi
nė Centrinė Biblioteka galėjo sugrįžti 
prie tų savo darbų, kurie buvo numatyti 
1940-1941 metais.

V. C. bibliotekos kny^ų fondai nuo 
1919 metų susidarė įvairiais būdais. Ne
mažas knygų kiekis buvo pačių Lietu
vos piliečių perduotas bibliotekai. Ji taip 
pat jų ir pirko, kiek laido jos kuklūs kre
ditai; nemažą knygų kiekį sudarė priva
lomasis egzempliorius, t. y. spaustuvių 
pristatomi bibliotekai visi spausdiniai. 
1940-1941 metais į biblioteką pateko di
delis knygų skaičius iš įvairių nacionali
zuotų įstaigų ir organizacijų. Tokiu bū
du per dvidešimt su viršum metų biblio
tekoje susidarė gana stambūs knygų ir 
periodikos fondai. Nemaža knygų gauta 
dovanų iš įvairių Tarybinių respublikų 
po 1940 metų liepos mėnesio įvykių ir 
1944 m. gale. Šiandien V. C. bibliotekos 
knygų fondai šiaip atrodo: jau dalinai 
aptvarkytų knygų turime (pagal 1946 
metų gegužės m. duomenis) 350,000 to
mų; be tų, yra nesutvarkytų knygų, pe
riodinių leidinių ir smulkių spaudinių 
iš viso apie 650,000 bibliografinių viene
tų ; kartografijos skyriuje yra 550 žemė
lapių; gaidų ir muzikinių leidinių—640. 
Tuo būdu priskaitoma ligi 1,001,190 bi
bliografinių vienetų. Tie skaičiai rodo, 
kad Lietuvos TSR Valstybinė Centrinė 
biblioteka šiandien jau yra rimta ir 
stambi kultūrinė įstaiga.

Aptvarkytos C. V. Bibliotekos fondų 
knygos pagal dešimtginę > klasifikaciją 
yra šiaip surūšiuotos:
0—Bendras skyrius (enciklopedijos, žo

dynai, informacinė medžiaga, infor
macinė visokeriopos rūšies literatū
ra) — 31,500 tomų (arba 9% viso 
knygų fondo);

1— Filosofija — 14,000 tomų (4%);
2— Religija — 10,500 t. (3%);
3— Visuomenės mokslai — 45,500 t.

(13%)
4— Ralbotira — 17,500 (5%);
5— Gražieji mokslai — 21,000 t. (6%);
6— Taikomieji mokslai — 24,500 t.

(7%);
7— —Menas — 14,000 t. (4%);
8— Grožinė literatūra — 108,500 t.

(31%); x ' __
9— Istorija ir geografija — 63,000 t. 

(18%).
Per pirmąjį 1946 metų ketvirtį V. C. 

Biblioteką, jos abonemento skyrių (iš 
kurio duodamos knygos neštis namo) 
lankė 10,325 skaitytojai; jiems į namus 
buvo išduota 10,312 knygų. Be to skai
tyklą lankė 2,400 skaitytojų ir jiems bu
vo išduota 3,700 knygų, neskaitant to, 
kad jie čia naudojosi peripdiniais leidi
niais. Bibliografinių konsultacijų per tą 
laiką buvo pajlai^yta 96.

Prie bibliotekos yra rankraščių sky
rius, kuriame saugojama nemaža svar
bios medžiagos: istoriniai manuskriptai, 
jau mirūsių ir gyvųjų rašytojų ir įžy
mesnių veikėjų rankraščiai, laiškai, 
juodraščiai ir tt.

Prie bibliotekos yra įsteigtas meno 
skyrius, kuriame renkami veikalai, re
produkcijos, fotografijos ir kt.

Yra Jau surinkta apie 50 mūsų miru
siųjų ir gyvųjų rašytojų portretų, tame 
skaičiuje ir puikus Rėžos originalus por
tretas, išgelbėtas iš griuvėsių Mažojoje 
Lietuvoje. ,

Mūsų tarybinei Vyriaūsybėi sugrįžus į 
Lietuvą 1944 metais, V. C. Biblioteka at
gijo. Pirmas žygis, kuriuo vyriausybė 
parodė savo susirūpinimą Bibliotekos 
reikalais, buvo tas, kad jai paskyrė tin
kamus ir puikiai įrengtus Kaune'rūmus, 
kur anksčiau buvo Prekybos ir Pramo
nės Rūmai. Ketinama praplėsti patalpas, 
pavedant Bibliotekai gretimus dvejus 
namus, kad prie Bibliotekos galėtų veik
ti erdvios skaityklos, mokslo kabinetai, 
spaudos muziejus ir kt.

Praėjusiais metais ji buvo surengusi 
platesnę rašytojos Žemaitės kūrinių pa
rodą jos 100 metų gimimo sukakties pro-' 
ga; parodai buvo surinkta daug medžia
gos, pavaizduojančios tos mūsų rašyto
jos gyvenimą ir darbus. Rudenį buvo su
ruošta platesnė rinkimų, į TSRS Aukš
čiausiąją Tarybą spaudos paroda. Dabar 
vyksta tarybinės tapybos ir grafikos pa
roda. Liepos 7 dieną įvyko Salomėjos Nė
ries mirties metinių proga, jos raštų pa
roda. Kiek vėliau numatoma suruošti vi-t* 
są eilę platesnių parodų: penkmečio pla
no, tautų draugystės, literatūrinių por
tretų parodą. 1947 m., kada sukaks 400 
metų nuo pirmos lietuviškosios knygos 
išspausdinimo, V. C. biblioteka yra pasi
ryžusi tą svarbią tautos šventę tinkamai 
atžymėti, suruošiant plačiu matu lietu
viškųjų knygų parodą.

Kauno Valstybinė Centrinė biblioteka 
yra visų lietuvių mylima ir ypačiai 
branginama įstaiga, nes joje mes renka
me, dokumentuojame ir saugojame mū
sų kultūros ir mūsų mokslo kūrinius taip 
mūsų laiko žmonėms, taip ir tolimai at
eičiai.

Gegužes r irmoj i
Nuo laukų gegužės vėjas dvelkia— 

Su žiedais ir vėliavom jis siaus. 
Žemė, penkmečiui didingam kelkis! 
Traktoriai, sukaukite garsiau!

Suksis vis kasdien smarkiau turbinos, 
Trykš iš žemės nafta vis aukštyn.
Derlius kils laukuose ir vynuogynuose, 
Kils dirbtuvės, kils namai aukšti.

Ir nebus šaly kampelio tokio, 
Kuriame elektra nežibės,
Ir skardus jaunimo linksmo juokas 
Visada visoj šaly skambės.
Ženk, geguže, per šalis plačiąsias, 
Vėliavos, iškilkite aukščiau!
Suglaustom v kolonom žengia masės 

‘Savo darbo vaisiais pasidžiaugt.
Prieš akis paliko darbo daug dar, 
Bet sunkumai nugalėti bus. • . < 
Mūsų kraštas valandomis auga, 
Žodis “darbas” — žodis įstabus!
Mūsų smūgio neatlaiko plienas, 
Nei granitas, nei uola kieta.
Ir visi gegužės pirmą dieną
Iškilmingai pažadam mes taip:
Kas nubrėžta — turime išpildyt! 
Niekada nei žingsnio atgalios!
Augs kviečiai tenai, kur auga dįlgės! 
Mūsų žemė derlium sužaliuos!
Išdžiovinsim mes balas ir pelkes, 
Kursim miestus įstabiuosius mes! 
Penkmečiui didingam, žeme, kelkis, 
Jau gegužė eina per gatves.

Vytautas Sirijos Gira.
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Daugiau Negu 
Liuosuotojo 
Tankiai Reikia

Kada jaučiate 
nerangus nervuoti 
ar kenčiate nuo 
galvos skaudėjimo, 
gazu, išpūtimo, ne
virškinimo ar ne
turėjimo apetito, 
kur gali būti iš 
priežasties veiks
minio užkietėjimo 
— Įsigykite Dr. 
Pater's Gomozo — 
laikų-išbandyto vi
durių toniko vai
stų. Sudėtinis^ 18 

i pačios Gamtos 
i vaistinių šaknų, 
žolių ir augmenų. 
Maloniai ir švel
niai Gomozo prad
eda nerangias žar
nas veikti ir pa
gelbsti joms pra
šalinti užkietėju
sias išmatas, pa
gelbsti prašalinti 
užkietėjimo gazus, 
priduoda skilviui 
tų malonų jausmą 
šilumos. Persergė
jimas: — vartok 
taip kaip nurody
ta. Būkit sumanūs 
—suraminkite savo 
skilvi palengvinant 
nuo užkietėjimo. 
Įsigykite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti ssvo 
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ‘‘susipažim, 
mm” pasiūlymo Gomozo ir gauaite —-

DDimn 60c vertės rnlLl/v Bandymui Bonkute*
‘ DR. PETER'S OLEJO LINIMENT —
1 antiseptikas — kuris suteikia, greitą paleng

vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin-

, gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
rykštelėj imu.

I DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas —
i palengvina laikinai nekurtuos skausmingus , 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkities

I nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo“ Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketą regulerl II uncijų $1.00 
vertės bonkų Gomozo ir ekstra 
—60^ vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

JŽYMUS lietuvių rašytojas
Prieš porą metų, per pirmąjį Lietuvos 

TSR Tarybinių Rašytojų Sąjungos su
važiavimą, išėjęs į tribūną, rašytojas A. 
Vienuolis-Žukauskas pareiškė, kad jisai 
įsitikino, jog tiktai tarybinėje santvar
koje galįs atsidėti literatūriniam darbui, 
kad visą gyvenimą savo mėgiamajam 
darbui tegalėjęs skirti atliekamą nuo ki
tų, profesinių darbų, laiką.

Rašytojas A. Vienuolis į lietuvių lite
ratūros lobyną padarė žymų įnašą. Prieš 
keturiasdešimts metų pasirodęs laikraš
čių puslapiuose savo beletristiniais kūri
niais, Jisai iš karto atkreipė skaitytojų 
dėmesį ir A. Vienuolio slapyvardis nu
stelbė tikrąją Žukausko pavardę.

Nuo pat savo literatūrinio darbo pra
džios A. Vienuolis pasireiškė kaip vargs
tančiųjų ir kovojančiųjų užtarėjas. Jo 
gražiosios Kaukazo legendos mus nuke
lia į tolimąją Gruziją, kur šimtmečiais 
vyko narsios ir garbingos tautos kovos 
su pavergėjais, su įsiveržėliais. Vaizduo
damas realųjį gyvenimą, rašytojas palie
tė jautriausias jo vietas. Jisai savo iš
garsėjusia “Paskenduole” parodė visą 
tą prietarų, religinio fanatizmo tvaiką, 
kuris smaugė Lietuvos liaudį, kaimo 
žmones kapitalistinėje santvarkoje.

zinės Lietuvos tikrovė. Rašytojas blai
viomis akimis pažvelgia į gyvenimą ir 
tą tikrovę perteikia realiomis spalvomis. 
Kaip carizmo viešpatavimo laikais, taip 
ir lietuviškiems kapitalistams valdant, 
klesti darbo žmonių išnaudojimas, apga
vystės, kyšininkavimas. Greta istorinio 
proceso vėžio ėdamo grafo Put-Putarlec- 
kio kaip su mielėmis £uga, kad ir bekil- 
miai, nauji dvarininkai, krauną sau tur
tus, piešdami iš liaudies jos kruvinu pra
kaitu uždirbtą centą.

1932 m. pasirodo istorinis jo romanas 
“Kryžkelės”, kuriame vaizduojami Vy
tauto Didžiojo laikai, kovos su kryžiuo
čiais. Rengdamasis rašyti šį romaną, A. 
Vienuolis keliauja po Vakarų Europą, 
archyvuose rinkdamas reikalingą me
džiagą. Jisai ir į tolimosios Lietuvos pra
eities laikus žiūri ne. kaip ^romantikas, 
bet lieka ištikimas realistinėms tradici
joms. “Kryžkelės” susilaukia trijų* laidų, 
kurių pastaroji išėjo 1945 m. Be to, per
eitais metais išleistas rinktinių A. Vie
nuolio raštų tomelis “Užžėlusiu taku.”

x Rašytojas A. Vienuolis yra mėginęs 
savo plunksną ir dramos žanre, duoda
mas lietuviškajai scenai tragediją “1831 
metai”'ir pjesę “Prieblandoje.”

Vardai_  ,,

Adrrni ,

PaJto Ofisai___ _ ,__ ____,
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept. 874-29A
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. j
256 Stanley St. WLnnloea. Man.. Can. |

0-----------------------------------------------------------------------

Žinios iš Lietuvos

Nepabūgo autorius jį užsipuolusių 
klerikalinių kritikų, bet ėjo tiesiai savo 
pasirinktuoju kritinio realizmo keliu.

Antanas Žukauskas gimė 1882 m. ko
vo 26 d. Užuožeriuose, Anykščių valse. 
Baigęs pradžios mokyklą, nuvyko į Lie
pėjų, kur įstojo į gimnaziją. Tuomet toje 
pačioje gimnazijoje aukštesnėse klasėse 
mokėsi kitas anykštėnas — Jonas Biliū
nas, kuris jaunam Antaniukui padarė 
didelio įspūdžio savo socialistiniu nusi
statymu. Netekęs lėšų, A. Žukauskas vi
sos gimnazijos negalėjo baigti ir išvyko 
į Maskvą mokytis vaistininku ir paskiau 
dirbo įvairiuose Rusijos miestuose, atsi
dūrė Kaukaze, kur už dalyvavimą 1905 
m. revoliucijoje pateko į caro kalėjimą. 
Išėjęs iš kalėjimo jis grįžo Maskvon stu
dijuoti. Čia dalyvavo lietuvių studentų 
ratelyje.

Jaunas būdamas, A. Žukauskas mėgo 
keliauti po įspūdinguosius Kaukazo kal
nus. Pirmieji jo kūriniai kaip tik ir buvo 
tų kelionių įspūdžių išdava.

Po pirmojo pasaulinio karo rašytojas 
grįžta į Lietuvą ir apsigyvena savo gim
tajame kampelyje — Anykščiuose dirb
damas vaistininko darbą. Rašydamas 
naujus jūrinius, jisai sutvarko savo 
ankstesniuosius literatūrinius darbus, ir 
A. Vienuolio raštai pradeda rodytis so- 
lidžiais tomais, kurių susidaro net vie
nuolika.

Dar 1925 m. “Kultūros” b-vės Šiau
liuose išleidžiamas trečiasis A. Vienuolio 
raštų tomas, kuriame rašytojas pasirodo 
su romanu “Prieš dieną” ir apysaka 
“Vėžiu,” kuriuose vaiždūojama buržua-

Pereitų metų pabaigoje A. Vienuolis, 
kartu su kitais trimis mūsų tarybiniais 
rašytojais, apsilanko Kaukaze, kur susi
pažįsta su trijų tarybinių respublikų gy
venimu: Gruzijos, Armėnijos ir Azerbai
džano. Rašytojas su ypatingu susijaudi
nimu lanko tas vietas, kurios jaunystėje 
jam buvo taip gerai pažįstamos ir mielos. 
Tarybinės santvarkos dėka Kaukazo res
publikos neatpažįstamai pasikeitė: išau
go fabrikų, gamyklų gigantai, miestai 
pasipuošė naujais didingais pastatais. 
Prieš rašytojo akis' iškyla socialistinės 
statybos tikrovė. Tautų kultūriniai lai
mėjimai tarybinio gyvenimo periode pa
rodo didžiosios Stalino Konstitucijos gai
vinamąją jėgą.

Lietuvą išlaisvinus iš fašistinės oku
pacijos jungo, A. Vienuolis davė sau žodį 
atsidėti vien literatūrai. Pereitų metų 
“Pargalės” 2 nr. atspausdintoji rašytojo 
apysaka “Išdukterė” rodo, kad j įsai g$li 
daug duoti mūsų tarybinei literatūrai.

.Didžiąją savo gyvenimo dalį A. Vie
nuolis praleido Anykščiuose, kuriuos 
skrodžia A.' Baranausko, J. Biliūno ap
dainuotoji ir aprašytoji Šventoji, kuriuos 
gaubia gražūs kalnai kalneliai, rašyto
jas visa savo buitimi sutapo su gimtuo
ju kampeliu. Todėl Anykščių darbo žmo
nės ir negalėjo rasti tinkamesnio kandi
dato į Lietuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos deputatus, kaip ne tik plačios savo 
apylinkės, bet ir visos Tarybų Lietuvos 
pažįstamą, gerbiamą ir mylimą rašytoją 
A. Vienuolį-Žukauską. Jie su pasididžia
vimu džiaugiasi galėję savo balsus ati
duoti už įžymų lietuvių prozos kūrėją.

Julius Būtėnas.

Į Spartuolišką Sargybą
KAUNAS. — “Aleksoto” 

fabrike vyksta plačios lenkty- 
i nes Didžiosios Spalio socialis
tinės revoliucijos 30-jų sukak- 
I tuvių garbei. Įsipareigojęs iki 
(šios istorinės datos įvykdyti 
i metinį planą, fabriko kolekty- 
, vas įvykdo ir. viršija gamybi- 
|nes užduotis.

Pirmosiomis sausio mėne
sio dienomis fabrikas gavo, 
atsakingą užsakymą — paga
minti respublikos MTS ir tary- 

į biniams ūkiams 300 detalių, 
į traktoriams. Su dideliu entu- 
; ziazmu ėmėsi vykdyti užsaky- 
! mą prityrę gamybininkai, Vin
cas Petrauskas. Juozas Jurk- 
ša ir kiti. Per du mėnesius pa
gaminta 1640- detalių — š 
kartus daugiau, negu buvo 

1 numatyta pagal sutartį. Pro
dukcija jau nugabenta į že
mės Ūkio Ministerijos bazę.

Fabrikas viršijo • bendrąjį 
vasario mėnesio planą.

Dabar stiklo gamintojai 
stojo sargybon Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos sesi
jos garbei. Pasiekti pirmi ga
mybiniai laimėjimai: kasdien 
viršijama pamaininė užduotis.

Jaunieji Statybininkai ir 
Metalininkai

KAUNAS. — Iškilmingai iš
leista statybininkų FGA mo
kyklos auklėtinių laida. 120 
žmonių gavo tinkuotojų, dažy
tojų, mūrininkų atestatus. 
Dauguma baigusiųjų mokyklą 
dirbs Kauno statybose, kai! 
kurie gavo paskyrimus į Vil
nių, Klaipėdą, šiauličTs ir ki
tus respublikos miestus.

Tuo pačiu metu buvo iš
leisti ir pirmieji metalininkų 
FGA mokyklos mokiniai. *

Valstiečiai Ruošiasi Pavasario 
Sėjai

MAŽEIKIAI, -r Laižuvos 
valsčiaus darbo valstiečiai, 
nenorėdami išleisti iš savo 
rankų dvejus metus iš eilės 

' laimėtos pereinamosios Rau
donosios vėliavos, sparčiai 
ruošiasi artėjančiai pavasario 
sėjai. Pilnu tempu vyksta že
mės ūkio padargų remontas. 
Valsčiuje įsteigti 5 grūdų va
lymo punktai, kuriuose darbo 
valstiečiai valosi grūdus.

Pavyzdingai veikia grūdų 
valymo punktai Pakliaupės ir 
Purplių apylinkėse.



=FRANK KRUK
♦ z

arba Graborius Pranas Krukelis
* ★ ★ (APYSAKA) ★ . ★ ★

— ...- - -  — Parašė Petras Cvirka= ------ -

Saulėtoji Florida - 
Ar Vįsiems?

(Tąsa)
Dar nespėtum tu iš vežimo išlipti, po 

miestą apsidairyti, tuojau prie tavęs pri
šoktų, kur buvęs nebuvęs, pašto viršinin
kas Dūda ir be jokių ceremonijų tau 
pirmas ranką pakištų. Po dviejų minu- 
čhi jis išpleškintų apie savo šeimą, vai
kučius, draugus. Sužinotum iš jo, kiek 
kuris algos gauna, kokia liga serga, ko
kią nuosavybę turi, be to, kad antstoliui 
nepakanka algos alimentams mokėti, 
kad jis labai apsišvietęs žmogus ir ne-, 
seniai vėl vieną storą knygą perskaitęs. 
Šimts žino, gale, jeigu jis laiku nesusi
valdytų, išsibliautų, kad antstolis slaptai 
ruošiasi profesoriumi būti, o klebonas 
bus paskirtas Romoj kardinolu, bet grei
čiausia jis tave nustebintų kuo kitu. Sa
kytų, saugokitės, vienas čia yra pas mus 
labai pavojingas, jis daro slaptus prane
šimus. Žodžiu, nupieštų tokį špionažo 
tinklą, kad jaustumeis pakliuvęs kaip 
muselė. Jeigu dar nebūsi po kelionės nė 
dulkių nuo rūbų nusivalęs, visviena jis 
nutemps pas save į namus. Supažindins 
tik su žmona, bet ir su dukrelėmis. O 
jeigu bus vėlu ir vaikai miegos, pažadins 
juos, prikels iš lovos, ant- rankų atneš 
mieguistą I^eokadiją ir dar jos sesutę, 
abi pastatyts asloje arba ant stalo, lieps 
pašokti Aguonėlę, padeklamuoti. Stebė- 
sies tu jo viso gyvenimo įtaisymu. Kam
bary parodys šautuvą, su kuriuo jis ne
priklausomybės kovose nušovęs penkis 
lenkus; kaip vienas lenkas baisiai vaito
damas numovęs žiedą už kažkokią pa
slaugą jam atidavė. Paskum vėl parodys 
senus kailinius, save gimnazisto unifor
moje, dar rusų mokykloje, paskum užsi
mirš viską ir išsiaiškins, kad jis nepri
klausomybės kovų metu Rusijoje ėjęs 
visų karo pajėgų komisaro pareigas.

Seniai jis į tave kreipsis — tu, o pažįs
tamiems perstatys kaip gerą jaunystės 
laikų draugą.

Netrukus parodys tokią draugystę abu 
su žmona, kad sušauks, prikels visą tu
ziną miegančių vaikų, išrikiuos juos as
loje, karišku būdu, eilėje ir pasveikins 
dargi kaip kareivius: — Sveiki vyrai! Į 
ką vaikai atsakys choru: — Sveikas tam
sta! — jeigu jiems prižadės saldainių. f 
Duos pakilnoti dukreles — Leokadiją ir 
Kvintiliją, kurioms lieps prasižioti,* čia 
prašys kišt joms pirštą, o paskum užka- 
mandys kąsti, tuo pačiu išgirdamas jų 
augančius, stiprius dantis. Jei kaip, tai 
.paduos vieną kurį iš vaikų į jūsų rankas 
ir prašys pakilnoti, o vaikas, ko gero, 
įsikabins jums į ūsą ar ausį ir tol nepa
leis, kol prižadėsite duoti pažaist savo 
laikrodžiu arba pajodinėsi jį ant nuga
ros, ką dažnai darydavo laisvu laiku tė
vas Dūda, tuo būdu savo prieauglį pra
tindamas kavalerijos meno.

Į kitą kambarį nusivedęs papasakos, 
kad savo Meilutę vedė iš kilnios meilės, 
kad jam pasiaukavusi žmona kaip suma
niam ir protingam. Paskum duos pata-/ 

'rimų, kad gyvenant šeimyniniu gyveni
mu nieku būdu nepatartina prie žmonos 
rengtis, mautis kelnėmis, net kojines nu- 
siavus krapštyti tarpupirščius, nes tatai 
sugadins visą gyvenimą, meilės tyrumą. 
Apie tai ir laikraščiai rašą.

Visą laiką viršininkui kalbant, stengia
si jį prarėkti žmona, kuri j kiekvieną 
aiškinamą daiktą pina žodį, o viršinin
kas vis pertraukia:

— Meilute, palauk, duok man pasaky
ti... Ne, ne! Jau netaip buvo. Palauk, 
Meilute, juk pirmiausia jis pasikorė, o 
paskum atrado raštelį, kad esąs nesusi
pratimų auka.

Meilutė, jo žmona, būtinai nori savo 
vyrą perrėkti ir ranka užima burną, kad 
t’ik pati galėtų pasakyti. Bet viršininkas 
nenusileidžia, nebent pamato žmonos 
akyse ašaras, tik jau tada dftoda kalbėti 
ir atsiprašo Meilutės, į akis pabučiavęs. 
Čiauškia ją mylįs, dar pasiklausia: ar 
atsimeni, Meilute, kai tu man rašei: gė
lės žydi, širdis smarkiai plaka... Ateik, 
ateik, karalaiti dausų.

— O, ponas! Mano žmona .turi poetinį 
talentą. Eilėraščius rašo ir, žinote, ką 
apie jos talentą pasakė Sungaila?... Ne
žinote, ponas, kas Sungaila?

Vėl »pradės aiškinti — Sungailą gyve
nantį dvare, turintį didžiausią visame 
apskrityje kuilį, pavyzdingą ūkį, o patį 
esant žymų poetą, ne bet kokį, net ir* 
knygą išleidusį. Pernai jis čia įjojo pas 
Barniškį pro langą į vidų... Nežinote, 
kas Barniškis? Nagi, mokytojas. Pats 
linksmiausias, meiliausias šposininkas, 
apie kurį net apskrities viršininkas pa
sakė: jeigu aš nustočiau visko, — žmo
nos, vaikų, tarnybos, — galėčiau gyvent 
dėl Barniškio!

Jeigu Dūdą sjcubiai iškviestų ir tektų 
palikti su jo Meilute, — stebėtis reikėtų 
šitos poros panašumu ir charakterių ben
drumu. Per dvi minutes papasakos apie 
visas miesto ponias, kuri senas sukneles 
nešioja, vis naujai perdažydama, kuri 
kiek auksinių dantų turi, kuri daro slap
tai abortą ir prisikišusi, beveik į ausį 
papasakos, kad jos vyras su teisėju pik
tuoju, kad teisėjo žmona šlubuoja ir visi 
žino, kad jos koja medinė... Paskum, jei
gu bus dar laiko, leisis į tokį intymišku-

* mą, kad atidengs rūbų kraštelį ir rausda
ma parodys mažutę rožinę dėmę. Tai 
amžinai 'palikusi nuo tų laikų, kai ji no
rėjusi nusižudyti, būdama dar gimnazis
te. Ji taip jį mylėjusi! Jis buvęs tik ką 
grįžęs iš Rusijos, su dragūno kelnėmis... 
Meilutė išims senus laiškus ir paskaitys, 
kaip jai vyras gražiai rašė, vadindamas 
ją burtų, vandenų lelija, neišsemiamo 
grožio versme ir Afrikos leopardu, dras
kančiu jam širdį, ir perspės, kad šeimy
niniame gyvenime reikalingas kuklu
mas, bent mergautinis drovumas. Pa
vydžiu!, ji, Meilutė, niekuomet prie vy
ro nesitvarkanti, savo moteriškų kombi
nacijų nedaranti. Ji nesuprantanti, kaip 
gali žmonės vedę ilgai mylėti viens ki
tą, kad ir tokie teisėjų pora — bendrą 
indą pasidėję...

— Oi, nemanykite, mes taip negalė- . 
tumėm! Jeigu savo vyrą pamatyčiau ši- 
'taip darant — skirčiaus tą pačią dieną.

Tą pačią valandą, tam pačiam žmogui 
ji, Meilutė, užsimiršus vėl papasakos, 
kad jie taip mylisi, taip gerai sugyvena, 

/— pas juos ir indas bendras. Ko gero, 
Kdar iš tualetinio staliuko ištrauks ir pa
rodys.

(Bus daugiau)

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

—y •• «M» H**** '« IWI1H K...

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

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

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

KRUVINAS ANGLŲ-žY- 
DŲ MŪŠIS LAIVE

Jeruzalė. — Anglų karei
viai varė 800 slaptai at
plaukusių žydų iš jų laivo 
į anglų laivus deportavimui 
į koncentracijos stovyklas 
Cyprus saloj, žydai smar
kiai priešinosi. Sužeista 9 
žydai ir 3 anglai.

Tel. TRObrldge 6880

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis Ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
k«np. Inman St., arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

Rašo JONAS
(Tąsa)

Skorpionas. — Scorpion- 
skorpionas, kaip Dr. R. W. 
Hegner’is byloja, auga iki 
aštuonių colių ilgumo: prie- 
šakis storas — kietas, uode
ga plona, ilga su smaila vir
šūne, kaip akstinu. Turi ke
turias poras kojų ir žnyblių 
vieną porą priešakyje, tarsi 
vėžys. Akių kelias poras tu
ri: dvi sprande, kakle iš 
šonų po lygią skaitlinę — 
tris ar daugiau porų. Kam 
jam tiek daug akių? Sunku 
pasakyti. Gamta klaidų ne
daro — (Juoda, kiek reikia.

Gyvena skorpionai pla
čiai: Afrikoje, Europoje ir 
Amerikoje. Daugiausia tro
piškuose žemės kontinen
tuose. Amerikietis skorpio
nas gyvena smiltyse, urvus 
išsikasęs, gi kitų kraštų jie 
slapstosi po akmens ar ki
tose patogiose jiems vietose.

Skorpionas ne vegeterio- 
nas — maitinasi vabalais. 
Medžioja naktimis, dieno
mis guli urve — nesirodo. 
Gaudo vorus ir kitus mažus 
vabalus maistui. Medžioda
mas, uodegą neša pakėlęs į 
aukštį — pasiruošęs gilti 
auką. Žaibo greitumu ker- 
ta-gilia. Jeigu ne gana vie
no įgilimo — pakartoja ant
rą... Gildamas skorpionas ir 
nuodus paleidžia. Nuodai e- 
są stiprūs — auka greit su
paralyžiuoja.

Žmogui nekerta skorpio
nas. Kaip nors užsikabinsi 
jį — gausi. Savęs apsigyni
mui tą darys, o ne užpuo
limui. Su juo žaisti neiš
mintinga — geriau atsi
traukti. Jei to nepadarysi, 
turėsi nemalonurpų. Vienas 
New Yorke pereitą rudenį, 
vaisius iškraunant, buvo į- 
kąstas skorpiono, tai grei
čiausiai turėjo skubintis į 
ligoninę, kad skausmą ir ty- 
nimą sustabdžius. Kai kas 
pamanys, kad skorpionų yra 
visur. Ne! Minėtas čia at
klydo su vaisiais. Gal kokis 
šuleris tiksliai įdėjo, krau
damas daržoves. Spėti vi
saip galima. Faktas lieka: 
skorpionas nuodingas - pa
vojingas. Atsarga — prie
monė išvengti jo.

Reiltiliai
Klimatas patogus čia įvai

riems žemės šliaužūnams: 
krokodiliams, gyvatėms, ir 
kitiems. Stebėtis netenka, 
kad jų randasi. Miškų-bruz- 
gynu daug, visada šilta. Ko
dėl netarpti? Jie juk galiū
nai iki žmogus jų jaukaus 
gyvenimo nepradeda drum
sti. Rųbežių jie nežino — 
gyvena, kur patogu - sma
gu. Deja, žmogus mano ki
taip — įeina į jų teritoriją. 
Lėtai, bet su pasiryžimu, 
žmogus siaurina, aniems 
būstinę. Išrodo, kad siekia- 
si žmogus, su laiku, visai 
panaikinti jų teritoriją.

Sakė, kad Saint Peters- 
burgo priemiesčiai nėra lai
svi nuo gyvačių. Esą ir bar- 
škalių. Miestas,planuoja vi
sus gyvačių lizdus' pradėti 
naikinti sistematiškai. Rei
kia manyti, tai bus įvykin
ta. Ekonominiu atveju mie
stui pigau bus, negu žmo
nes įstatyt į gyvačių nuola
tinį pavojų. /

Gyvatės nepasitaikė susi
durti, bet jo giminaitį drie
žą — taip. Gal jis atsitikti
nai išėjo saulės spinduliuose 
pasikaityti ? Pasižvalgęs ap
link, vėl nukeliavo, iš kur 
buvo atėjęs. Iš prigimties, 
driežas naktinis gyvūnas, o 
ėmė ir atklydo ne savu lai
ku.

GUŽAS
Koks mažas sutvėrimas 

driežas, palyginus jį su jo 
pirmatakūnais, gyvenusiais 
senoje praeityje. Milžinai 
jie buvo, po šešias-dešimts 
sieksnių ilgio, o šiandien 
penkių šešių colių liliputas 
rėplioja! Kas gali įspėti, ko
kie jie bus dar tiek laiko 
praėjus, kiek nuo anų pra
ėjo? Gal neliks nei veislės? 
Gamta ant vietos nestovi. 
Neprisitaikysi prie jos — 
žūsi. ' y'

Driežas miške kiauruose 
medžiuose gyvena, o prie 
namų — plyšiuose. Vis po
romis stengiasi gyventi, bet, 
kada vietos nėra, gyvena 
pavieniai — arti vienas ant
ro. Naktimis vienas kitą 
šaukia — savotiškai ūkia. 
Tonas balso panašus šukų 
girgždenimui, jei brauktum 
skersai medį. Spėjama, kad 
liežuviu balsą padaro. Tik
rų įrodymų nėra.

Sakoma trijų veislių yra 
driežai. Driežai nėra pavo
jingi. Ką jis, biednas, bus 
pavojingas! Bijo žmogaus 
ir vargiai galėtų įkąsti — 
dantukus turi visai men
kus. Nuodų irgi neturi. 
Baimintis jų netenka. Visas 
blogumas, tai pažiūrėti pri- 
klus gyvūnas. Tačiau landus 
ir specialistas lipinėti, kur 
jam nepridera. Drąsos ir 
gabumų jam netrūksta: ei
na - lipa, kaip musė. Ne kur 
kitur imtas ir išsireiškimas: 
“Vikrus, kaip driežas.” Epi
tetas atitinka bent keno vi
krumui apsklembti.

Klausimas kyla: Kodėl 
driežas tokis vikrus? Tei
giama, kad jis turi po kojų 
pirštais limpamos medžia
gos. Kada lipa, tai šį masė 
prilaiko jį. Nagučiai, vieni 
per save, neužtenktinai ilgi 
užsikabyti. Pridėčkas gelbs
ti — pastiprina nagučius — 
vjkriai laipioja, kaip....

Paukščiai
Paukščių yra visokių — 

gražių ir negražių. Aišku, 
visus atžymėti neįmanoma. 
Vieną jų pavaizduosiu: pe- 
lican-pelikaną. Nėr& gražus 
paukštis, bet įdomus.

Pelikanų sviete yra kelio
lika veislių, bet čia yra dvi: 
balti ir rusvi. Mačiau tik 
baltą. Gal už miesto kur ir 
rusvasis randasi. Tačiau pe
likanas drąsus paukštis, 
žmogaus visai nebijo — lei
džiasi visai arti, — į rankas 
imti nesiduoda, skrenda. 
Kas turi žuvį — iš rankų 
paima greit; bąigtas drau
giškumas.

Išžiūra pelikanas yra ar
timas gandrams - starkams: 
kuprotas, ilgu snapu, o ko
jas turi trumpas. Snapas 
storesnis už gandrų. Turi 
per visą apatinę pažiaunę 
raudoną - raukšlėtą krepšį- 
maišelį. Krepšys padidėja, 
kada įdeda ką — maistą, 
žuvelę vaikams pamaitinti. 
Krepšys nepriduoda gražu
mo, bet didelis patogumas u 
maistui parsinešti. Tikįu, 
jog gamta su šiuo dadėčku 
pelikanui skriaudos nepada
rė.

Maitinasi pelikanai žuve
lėmis. Gaudyti žuvis jie ek
spertai, kaip teigia žinovai. 
Žuvautų neina pavieniai: jų 
čiela grupė susitaria į eks
pediciją — žuvauti eiti. Žu- 
vavimą praveda anksti iš 
ryto: nuskrenda toli nuo 
kranto, susirikiuoja, lygaus 
tolumo vienas nuo kito, į 
pusratį, ir, sparnais tašken- 
dami vandenį, plaukia rate į 
krantą. Atbaidytą žuvį į 
kraštą ima gaudyti. Pasitai

ko ir menkus pusryčius tu
rėti. Argi žuvis visada taip 
lengvai duodasi gaudoma? 
Ne! Tokiame atsitikime,pe
likanas iš ekspedicijos grįž
ta tuščiomis. Stypčioja pus
alkanis pakrantėmis, iki ki
tu būdu prisitaiko alkį pa
tenkinti.

Vaikus auginąs kukliai. 
Nesirenką gūštai išbudavo- 
ti vietos, — ne taip, kaip 
kiti paukščiai. Kada ateina 
sezonas vaikus perėti, kiau
šinius padeda ant smėlio ir 
baigta. Gal jam saulė-moti
na ir vaikus išperi?

Negrai
Mūsų spauda dažnai at

žymi negrų sunkią buitį. 
Deja, ne viską. Gal neįma
noma? Manau, čia ar nebus 
tinkama vieta keletas pasta
bų padaryti: negram va- 
žiuotės sąlygos - patvarky
mai ir kiti teisių susiauri
nimai. ’

Negrų važiuotė skirtinga 
nuo baltų žmonių. Nema
niau, kad tokis dalykas ga-
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Įima. Deja, taip esama mū
sų demokratiškoj šalyje! 
Taip garsiai šūkauja tūli, 
kad nėra demokratijos 
kitur, o namie panosėje pa
miršta ją praktikuoti. Ko
kia ironija! Negras įeina į 
stoti ir mato mūsų nedemo
kratiškumą: kad jam atski
ras tikietų langelis, laukia
masis kambarys, restauran- 
tas, išeinamoji - išvietė ir 
buse sėdynė. Kur akis at
kreipsi, ten užrašai - įsaky
mai “negrams” tik ir mir
guliuoja. Nejauku pasidarė. 
Oh, manau. Kokių dalykų 
dar esama!

(Bus daugiau)

Wallace šaukė francūzus 
išlaikyt respubliką, vengt 
diktatoriaus.

Graikijos valdžia prane
šė, kad partizanai užklupo 
30 žandarų.

Juozo Lugausko
HAITY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas 
patogu ir malonu.

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS
284 Scholes Street

Brooklyn, N. Y.
< 1

Telephone EVergreen 4-8573
1 _ *

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

------------------ —f ..................................... ’ '

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

TeL EVergreen 4-8003 j

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
/

Gferiausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skeltai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-86%

«

CHARLES J. ROMAN
’ (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

★

1113 Ml Vernon St.,
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



Meliunas
PARDAVIMAI

Valandos

Lietuvos
TONY’S

dar-Tel. ST. 2-8842

Joseph Garszva

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
426 LAFAYETTE STR

Tel. MArket 2-5172

BULOVĄ!
660 GRAND ST. License No

MAFALDA STANZIONE

prie

ROBERT UPTON, JewelerCARMINE MILO

Reikalauk tik

<96-97)

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

JOSEPH WEINGAST 
(Colonial Dairy)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Borough of 
be consumed

Matthew A.
BUYAUSKAS

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

TELEPHONE
BTAGŪ 2-5043

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

teismas 
nacių

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką

Lake Success, N. Y. — 
Anglija atsišaukė į visas 
Jungt. Tautas, kad neišleis
tų laivų su plaukiančiais Pa
lestinon žydais.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

SILVIO D’ANDREA

Berlin. — Sovietinis ko
mendantas kaltina ameriko
nus, kad jie daro spaudimą 
miesto valdybai ir sovietinė
je Berlyno dalyje.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI '

Miami Beach, Fla.— Val
džios agentai suėmė keturis 
vyrus, pavogusius 25 kul
kosvaidžius iš armijos gink
lų sandėlio.

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

Washington. — Telefonų 
kompanija atsisako daryti 
bendrą sutarti su visa Te
lefonistų Sąjunga.

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

Tel. SOuth 8-5569

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

jau atvyksta pirmosios raudo
nosios gurguoles su dovano 
mis sesijos garbei.

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Puikiai. Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

NOTICE 
GB 1352. 
to sell beer 
the Alcoholir 
Fultpn St., 1 
Kings, to be consumed, off the premises

ALBERT M- EARJtiAYE

U-taa puslapis---------------- —----
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

is hei-eby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

Section 107 of 
_ Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

949-959 Willoughby Ave
Tel. STagg 2-3842

Stone Ave.
Broadway Line

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

at retail under Section 107 of 
r Beverage Control Law al 1197 
Borough of Brooklyn, County of

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

(Shalinskas)

Funeral Home

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

NOTICE 
GB 13339 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
1477 Myrtle Avenue 
County of Kings, 
premises.

ARMHOLE RASTERS 
Patyrę 

Prie Vyriškų Coatų 
Geros Rūšies Rūbai 

Nuolat, Gera Alga. 
Matykite 

MR. FISCHER

Viršum Ketvirčio Uždavinio
VILNIUS.’ — Respublikos 

miškų pramones ūkiai — pir
mūnai gražiai pasitiko Tarybų 
Lietuvos aukščiausiojo val
džios organo pirmąją sesiją. 
Dar sesijos išvakarėse Pabra
dės, Nemenčinės, Joniškio, 
Telšių, Tauragės ir Pagėgių 
miškų pramonės ūkių dirban
tieji visiškai atliko pirmojo 
ketvirčio miško ruošos uždavi
nius mišką kertant ir vežant. 
Zarasų, Švenčionių ir Pajūrio 
miškų pramonės ūkių kolekty
vai baigė išvežti miško- me
džiagas, numatytas ketvirčio 
planu.

Miškų 
pirmūnų 
pasiryžo

Anglų Unijų Vadai Bausią už 
“Neleistinus” Streikus

London. — Anglijos darbo 
Unijų Kongreso vadai jau 
tris dienas svarstė, kaip su
laikyt darbininkus nuo 
streikąvįmo be unijos virši
ninkų užgyrimo. Buvo siū
loma atimti unijines korte
les iš darbininkų, dalyvau
jančių “neleistinuose” strei
kuose. Kuomet Unijų Kong
reso vadai apie tai kalbėjo
si, 10,000 darbininkų be lei

dimo sustreikavo keliose 
pramonėse.

WORCESTER, MASS.
Balandžio 26 d., 3 v. dieną, City 

Common įvyks svarbus masinis mi
tingas, kurį rengia Komunistų Parti
jos viet. skyr. Tai bus atžymėjįmas 
May Day, jam bus iškelta svarbūs 
šių dienų klausimai, kaip puolimas 
darbo unijų ir visų liberalų žmonių, 
nusiteikusių prieš reakcijos kilimą. 
Bus geri kalbėtojai. Kviečiame da
lyvauti

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

Nauji Gamybiniai Laimėjimai
ŠIAULIAI. — Visos miesto 

įmonės leningradiečių kvieti
mu įsijungė į lenktynes dėl 
antrųjų stalininio penkmečio 
metų plano įvykdymo iki' Spa
lio revoliucijos 30-jų sukak
tuvių.

Gamybinių laimėjimų są
skaitą istorinių sukaktuvių 
garbei atidarė “Verpsto” teks
tilės fabriko kolektyvas. Va
sario mėnesį, pritaikius Mat- 
rosovo darbo organizacijos 
metodus, fabrikas išleido 3 
kartus daugiau produkcijos 
negu sausio mėnesį.’ Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
sesijos garbei fabrikas prieš 
terminą baigė vykdyti ketvir
čio planą. Dešimtys fabriko 
darbininkų atlieka po dvi ir 
tris normas per pamainą.

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

Aš manau, kad kiekvienam 
iš mūsų yra svarbu žinoti, apie 
pradžią spausdinamų knygų 
lietuvių kalboje. Ir taipgi apie 
tuos rašytojus, kurie pradėjo 
rašyti knygas lietuvių kalboje. 
Tad L. Pruseika, kaipo geras 
rašytojas, jis savo kalboje 
duos platų nurodymą apie tai. 
Kalbės ir bėgamais dienos 
klausimais. Todėl kviečiami 
visi vietos ir apylinkės lietu
viai skaitlingai dalyvauti pra
kalbose.

Spartina gamybos tempus 
odos įmonės. “Elnio” kombi
natas davė šaliai viršum va
sario mėnesio plano 550 kilo
gramų kietos odos, daugiau 
kaip 17,000 ketvirtainių, de
cimetrų minkštos odos ir dau
giau kaip 1,000 porų avaly
nės. 108 nuoš. įvykdė mėnesi
nį planą “Stumbro” fabrikas.

Didelių laimėjimų vasario 
mėnesį pasiekė “Vatos” fabri
kas, viršijęs užduotį pusantro 
karto, “Bangos” kepykla — 
27 nuoš.

žymų vaidmenį pasiekiant 
šiuos laimėjimus suvaidino 
sklandus elektrinės darbas. 
Elektros energijos gamyba 
siekė, 107 nuoš. plano.

Visa miesto pramonė įvyk
dė vasario mėnesio planą 108 
nuoš. Dabar visi Šiaulių pra
monės įmonių kolektyvai sto
jo rengti gamybines dovanas 
pirmosios sesijos garbei. Šiau
lių dirbantieji siekia pirma 
laiko užbaigti ketvirtinį pla
na.

Čechoslovakijos 
nusmerke pakart 
žandarus, kurie dalyvavo 
cechų miestelio Lidices su
naikinime.

Ar dar tu nesupranti, kad drausmė yra drausmė?”

CAMBRIDGE

Labai Svarbios Prakalbos
Sekmadienį, gegužės 4 d., 

Coliseum Svetainėje, 2201 N. 
Monroe St., įvyks labai svar
bios prakalbos — Pirmosios 
Gegužės minėjimas. Kalbės 
New Yorko miesto kaunsilma- 
nas Peter Cacchione, taipgi J. 
Joseph Henderson, negrų vei
kėjas.

Bus ir koncertinė progra
ma. Dainuos Miss Laura Dun
can, Mr. Peter Seeger ir kiti. 
Jžanga tik 40 centų, o vaikai 
žemiau 14 metų amžiaus vel
tui bus įleidžiami. Visus ir vi
sas kviečiame dalyvauti.

Rengėjai.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 9474 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 118 St. Nicholas Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANGIE GARONE

PHILADELPHIA, PA.
Dėlei įvykusio bankinio, surengto 

LDS 5 kp., 20 d. balandžio, Vei
kiančio Kom. susirinkimas neįvyko. 
Tad šaukiame kitą susirinkimą, ba
landžio 29 d., 7 v. v. Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave. Visi delegatai 
nepamirškite dalyvauti, nes negali
ma toliau laukt, neapsvarsčius tam 
tikrus klausimus, kuriuos jau laikas 
pradėt vykdint gyvenimam —• P. 
Puodis, sekr. (97-98)

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.

PATR1OA 
17 „ $2475

Rengiamos Svarbios Prakalbos
Kad atžymėjus 400 metų 

sukaktį nuo pasirodymo pir
mos knygos lietuvių kalboje, 
tai Lietuvių Literatūros Drau
gijos 85 kuopa rengia prakal
bas, penktadienį, gegužės 2 
d., 7:30 vai. vakare Lietuvių 
Piliečių Gedimino Kliubo sve
tainėje. 324 River St.

Kalbės L. Pruseika, Vilnies 
redaktorius iš Chicago, 111.

Po 1,000 Kubinių Metrų
ŠIAULIAI. — Pirmaujan

tieji miško ruošoje Radviliš
kio, Pakruojaus ir Šiaulėnų 
valsčiai jau užbaigė sezoni
nius miško kirtimo ir išvežimo 
planus.

Pastarosiomis dienomis per 
gausius valsčių aktyvo susirin
kimus nutarta sparčiai gamin
ti miško medžiagą penkme
čio statyboms, pramonei. Siek
dami garbingai pažymėti Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos sesiją, Radviliškio, 
Pakruojaus ir Šiaulėnų darbo 
valstiečiai nutarė pagaminti ir 
išvežti viršum plano po 1,000 
kubinių metrų miško medžia
gos.

J miško priėmimo punktus

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY

Parsiduoda Restauracija su 65 se
tų. Turime leidimą pardavinėti alų 
ir vyną (License to sell Beer and 
Wine). Jeiga $2700 iki $3000 j mė
nesį. Ronda $90. 5 metų lease. Kai
na $6500. Dabartinis savininkas nori 
pasiliuosuoti nuo biznio, nes išlaikė 
20 metų. Kreipkitės į Real Estate 
Gagcl, 335 Milford St., Brooklyn, 
N. Y. AP. 7-6430. (95-100)

Alcoholic Beverage Control Law 
17th Ave., Borough of Brooklyn, 
Kingu, to be consumed on the

Parsiduoda
WOODSIDE

2 šeimų Namas
Pirmų lubų rūmai neužimti.

70-59—45th Ave., Woodside, N. Y.
11 kambarių ir 2 Sun Porches. 
Gerai ištaisytas skiepas, garo ši
luma, automatiškas pečius.

Kaina $12,950.
Galima apžiūrėti šeštadieniais 

ir sekmadieniais. Kreipkitės aukš
čiau paduotu antrašu.

(95-100)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse išnešto.
Tel Virginia7-4499

PRANEŠIMAS
BERGEN COUNTY, N. J.

Suvienyta May Day Komisija, 
Bergen County ruošia masinį susi
rinkimą, įvykstantį geg. 1 d., vaka
ro. Sokol Hall, 129 — 70th St., Gut
tenberg, N. J. Bus rodoma Sovietų 
filmą “The Turning Point,’’ taipgi 
išgirsite žymius kalbėtojus. Šis su
sirinkimas bus vienas iš didžiausių 
šioj apylinkėj, tad kviečiame vieti
nius ir iš toliau dalyvauti. įžanga 
60c. Bilietus galima nusipirkti 
durų. --Kom. (97-98)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13415 has been issued to the undersigned 
to sell berf at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
7824 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas

306 UNION AVENUE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 961 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 32 Ten Eyck Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kingą, to be consumed 
on the premises.

PETER KAPISKAS

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietq, 
Vettuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

NOTICE is hereby given that 
RW 467 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 133 Bridge St., Borough of Brooklyn, 
County .of Kings, to be consumed on the 
premises.

Atidaryta Tarybinės Grafikos 
Paroda

VILNIUS. — Kovo 9 d. Dai
lės muziejaus salėse buvo ati
daryta tarybinės grafikos pa
roda. žodį į susirinkusius tarė 
Meno reikalų valdybos virši
ninkas J. Banaitis ir dailinin
kas Mackevičius. Savo kalbo
se jie pareiškė, kad ši paroda 
yra dalelė to, ką sukūrė ta
lentingieji mūsų šalies meni
ninkai, kuriems tarybinė san
tvarka suteikė plačias kūrybi
nio darbo galimybes.

Po to buvo pradėtas ekspo
nuotųjų grafikos darbų ap
žiūrinėjimas. Susirinkusieji il
goką, laiką sustodavo ties įžy
miųjų šalies meninmkų — 
Favorskio, Sokolovo, Vereis- 
kio ir kitų kūrinių, atliktų ak
varele, anglimi, o taip pat rai
žytų medyje, linoleume. Do
minuojanti tematika — Didy
sis Tėvynės karas, darbo šlo
vė, Tėvynės grožis ir kt.

Greta rusų dailininkų 
bų išstatyti taip pat ir 
broliškųjų respublikų grafi
kos meistrų kūriniai, štai — 
Armėnijos menininkų Aramo 
Vaneciano ir Garibiano dar
bai1, o kitoje vietoje keli sten
dai skirti Estijos ir Latvijos 
grafikai, kurią atstovauja dai
lininkai Abelits, Kangilaski, 
Aino Bach, Savgits, Lepp, Vit- 
sur ir eilė kitų.

Atskirą skyrių sudaro Lie
tuvos grafikų — Jurkūno, 
Kuzminsko, Katiliūtės, Rau
du vės, .Trečiokaitės-žebenkie- 
nės ir Bagdonavičiaus darbai.

pramonės ūkių — 
kirtėjai ir vežėjai 

duoti kraštui tūks
tančius kubinių metrų viršum- 
planines miško medžiagos.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3090 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1243 Surf Avenue. 
Brooklyn, County of Kings, ti 
on the premises.

ELLEN GALIS

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus ZM 
sudarau su ame-T I 
rikoniškals. Rei-fP '1 
kalu! esant ir A 
padidinu toki ; 
dydžio, kokio pa-y^ 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju N 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway Ir 
prie Chauncey St.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLemnore 5-6191

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 669 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the 
at 8880 — 
County of 
premises.

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

JTf/ kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose.
b/ Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu-

varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
^^S^jT^Z^Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran- 

ik//g‘ll aūeJu. iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga- 
’ linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
\ teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 

(t 5 ) jeigu nori važiuoti, tai tepk irxvėl tepk su Deksnio 
7^ \V J Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku- 

rie liudijk ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio 
Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo z/3 |( 
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 7N
Adomo klaida. 1An A J)

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. Į 
530 Sumnie/r Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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DEKEN’S OINTMENT

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

<1---------------- 1------------------------------------ !----------

y ’ H Peter 
f ■ KAPISKAS
■ BAR & GRILL

Degtines, Vvnai ir Alus 
R HE I NG OLD

J X. L?:’?' ' “X - BEER & ALES

/S

32 Ten Eyck St.

Peter Kapiskas

H BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
■ > -------------- j .sji

RONKONKOMA 
8634 tĮfgįįįFj



Paskutine Diena
Įsičiepyti Veltui

Pulk. Bare Paskirtas 
Kariam Kapu Vedėju

Padekite Informuoti 
Žmones apie Gegužinę

O ® "tbusipazinkite su Jauna., 
Kylančia Menininke

Nemokamam įsičiepi jimui 
policijos stotyse paskutine die
na yra šeštadienis, balandžio 
26-ta, 9 vai. vakaro. Stotys 
veikė per virš savaitę laiko, 
buvo atdaros 11-ką valandų 
kas dieną. Įeiepijo tūkstančius 
žmonių.

Miesto gyventojai baigia vi
si įsičiepyti. Bėgiu pastarųjų 
19-kos dienų, iki balandžio 
25-tos, buvę įsičiepiję 5,055,- 
000 gyventojų. Apie 225,000 
įsičiepiję ketvirtadienį. Sako
ma, šis buvęs rekordinis ma
sinis įčiepijimas; niekur pa
saulyje, niekada nebuvę tiek 
įčiepyta trumpu laiku.

Miestavuose susiedijų svei
katos centruose taipgi eilės re
tėjančios, tad pirmu kartu šį 
sekmadieni tuose centruose 
čiepijimo nebus.

Pulk. George H. Bare pa
skirtas viršininku Amerikiečių 
Kapų Registracijos Divizijos, 
veikiančios New York Port of 
Embarcation srity je, kaip pra
neša porto viršininkas maj. 
gen. Ewart G. Plank.

Jo vadovybėje bus prave- 
i damas darbas galutinai sure- 
1 gistruoti Suplanuoti ir praves
ti parvežimą iš užjūrių čionai 

'palaidojimui tų kare žuvusių 
i kariškių, kurių giminės to pa- 
. reikalaus. Įstaigos antrašas: 
First Avė. ir 58th St., Brook- 

i lyne.
Pulk. Bare yra kilęs iš Sar

dinia, Ohio, tarnavęs abiejuo
se karuose, buvęs užjūriuose 
4 metus. Dabar su šeima, žmo- 

i na ir trim vaikais, gyvena 
i Fort Hamilton, Brooklyne.

KARNIVALAS - BAZARAS

CITY CENTER CASINO,
133 West 55th Street, New York

GEG. 4-7, 1947

DURYS ATDAROS: SEKMADIENĮ, 
GEG. 4 D., 7:00 PM. iki vidunakčio.

NUO PIRMADIENIO IKI TREČIADIE
NIO, 11:30 AM IKI 11:00 PM.

BARGENAI.. LAIMĖJIMAI.. GARSŪS 
ŽMONĖS .. PASILINKSMINIMAI.. 
PARODOS

Nacionalė Amerikos-Sovietų Draugišku
mo Taryba, 114 32 Street, New York

Dar turime Gegužės Pirmą
ją skelbiančių lapelių lietuvių, 
kalboje.

Taipgi turime angliškų bro
šiūrėlių, aiškinančių Amerikos 
darbininkų šventės istoriją. 
Viena, išleista Bendros Gegu
žinės Parado Komiteto, trum
piau pasakanti apie šių metų 
gegužinę ir šiek tiek iš istori
jos, parsiduoda po 5c. Kita, 
pilnesnė, išleista International 
Publishers, kaina 10c. Abi la
bai svarbu įteikti angliškai 
skaitančiam jaunimui ir suau
gusiems.

Ir yra guzikučių, parsiduo
da po 5c. Bet jeigu kas duoda 
daugiau, mūsų darbuotojai, 
pardavinėjantieji nuo Lietuvių 
Komiteto gautus guzikučius, 
yra prašyti priimti gegužinei, 
ir stambesnes aukas. Išleidi
mas lapelių, didiesiems pla
katams (iškaboms) medžia
gos ir kitkas sudaro lėšų.

Bendros Gegužines 
Lietuvių Komitetas.

Iš atlikusių nuo karo pade
gamų skysčių (liquid fire), 
vartotų ugnies pylimui ant 
priešų ir bomboms, dabar iš
dirbama muilas. Muilas esąs 
taip švelnus, kad tinkąs var
toti ligoninėse ir net “sham
poo” daroma, sako vadai ar- 
mijon rekrutavimo stoties, 
esančios 246 Graham Ave., 
Brooklyne.

CLOTHINGFOOD
INC.

With Duty Prepaid

4-6192

H

H

I

MES SIUNČIAME MAISTĄ IR DRABUŽIUS Į 
VISAS DALIS SOVIETU SĄJUNGOS 

su jau apmokėtais muitais.
Pavyzdiniai maisto ir drabužių pundeliai—visi muitai 

ir lėšos čia apmokama.
PUNDELIS S 110 
1 sv. sviesto Kiekinėj
1 puskv. Mazola aliejaus Kiekinėj
1 sv. kaše i 1 Svė slyvų

unc. košei* antienos Kiekinėj 
sv. miltų
unc. arbatos
unc. šokolado
gabalai Ivory muilo 
pkl. cigaretų

t
K

2
VISO UŽ $14.50

PUNDELIS No. 400
3 jard. 100% vilnono suknelei nr

2 gabalų siutui
jard. medvilnės audeklo suknelei
jard. flanerlio
pakelis adatų
korta kabliukų-akučių
korta užspausdžiamų sagų

VISO UŽ $29.22

4 
4

1

c
Mes cheminiai išrūkome padėvėtus drabužius. Visi pundeliai 

pilnai apdrausti. Greitas pristatymas užtikrintas.
Atgabenkite savo drabužius ir valgius — mes juos supakuosime 
ir pasilsime Jūsų vardu. Arba jūs galite pasirinkti valgius 

drabužius iš didelio jų {vairumo mūsų sandėliuose, 
žemiausiomis kainomis.

Rašykit ar telefonuokit dėl katalogo.
MŪSŲ RASTINĖ BROOKLYNE 

S91 Eastern Parkway 
(Kampas Bedford Avenue)

Brooklyn 16, N. Y.
MAin 2-1771; MA—2-8811

ir

R

MŪSŲ RASTINĖS ŽYMIUOSE MIESTUOSE:
BOSTON s Shapiro’s Hook Shop, 7 Beach St., Tel.: Devonshire^6757
PITTSBURGH, PA.: Max Jenkins, 710 Columbia Bldg., Tel.: ATlantic 8253

11 a.m. to I p.m. daily, except Sunday. JewisH Cultural Center, 6328 Forhes St., 
Tel.: Jackson 3100 daily 6 to 11. p.m., except Saturday.

CLEVELAND, OHIO: H. Zupnlrk Travel Service, 19 Colonial Arcade. CHerry 7610 
DETROIT, MICH.: Reliable Package Service, 9115 Linwood Ave., Tel.: Tyler 8-2560 
LOS ANGELES, Cal.: A. Ravitch. 542 So. Broadway, Tel.: VAndyke 1810
TORONTO. CAN.: D. Dworkin & Co., 525 Dundas St., W., Tel.: Elgin 9337 
MONTREAL, CAN.: A. Nirenberg, Travel Bureau, 4871 Park Ave., Tel.: TAIon 0377

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

SENIAUSIA ir GERIAUSIA
dėl

PUNDELIŲ
I VISAS DALIS SOVIETŲ 

SĄJUNGOS
Iš ANKSTO 

APMOKĖTAIS MUITAIS

Maisto Pundeliai
Nauji i? Padėvėti Drabužiai

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

GALIMA GAUT PARUOŠTŲ 
MAISTO PUNDELIŲ

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

šį kartą leiskite man jus 
supažindinti su jauna, grakš
čia, gražų balselį turinčia ir 
gražiai dainuojančia mergina, 
vaidinančia Mildą Daunoriūtę 
operetėje “Lietuvos žiedai.” 
Girdėsite ją dainuojant solo, 
duetus, grupėse ir kartu su vi
su Aido Choru. K

Kas ji iš tikrųjų per viena, 
ta gražuolė, vaidinanti Mildos 
Daunoriūtės rolėje, kurią tė
vai nori išpiršti turtingam ba
jorui Silvestrui Tautkui? Ope
retėje jums tas piršlybas ste
bint, ne vienam nuriedės gai
lesčio ašarą per skruostus, dėl 
Mildutės likimo. O vėliau teks 
kartu su Mildute pasidžiaugti, 
matant ją linksmą ir jau su 
savo mylimu' vaikineliu!

Kas ta gražuolė, kuri savo 
dainomis ir savo grakštumu, 
kaip ir savo geru vaidinimu 
jus žavės?

Ji yra Lillian Bastytė.
Lillian Bastytės gimtinė yra 

Manchester, Conn. Ji dabarti
niu laiku gyvena Maspethe ir 
lanko Alviene Dramatic The
atre; prieš kiek laiko atgal ji 
lankė Juillard Institute per du 
metus.

Vadinasi, Lillian ruošiasi 
ateičiai meno srityje — dra
moje ir muzikoje. Tuom pat 
laiku dainuoja Aido Chore ir, 
kaip matote, ji vaidina opere
tėje. Tai Aido Choro pažiba 
ir Aidas didžiuojasi, turėda
mas savo eilėse tokių žmonių, 
kaip Lilija Bastytė.

Daugelis brooklyniečių ir

Veteranai Maršuosią 
Gegužinei Uniformuoti 
ir Medaliuoti

Vil'š penki tūkstančiai ant
rojo karo veteranų sudarys 
savo būrį Bendros Gegužinės 
parade ateinantį ketvirtadienį, 
gegužės 1 d., kaip praneša 
Bendros Gegužinės Komiteto

/ .................. —.. ........
Ryžiai ........................ 1 sv.
Košer Notola Riebalai 13 unc. dėžė
Muilas ...................... 1 sv.
Sviestas .................... 1 sv.
Kaša .......................... 1 sv.
Kruopos ...................... 1 sv.
Arbata .................... % sv.
Spaghetti .................... 1 sv.
Pienas, Išgarintas 14 unc. dėžė 
Cocoa ........................ % sv.
v ......................- ___________ ___ J

Be Jokiu Kitu Lėšų 
Speciales Kainos 
Organizacijoms

DĖL SMULKMENŲ 
rašykite, telefonuokite arba 

ateikite

WORLD TOURISTS, INC
18 W. 23rd Street, 

New York 19, N. Y. 

Te!. Orchard 4-4660
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siųskite mūsų jau gatavus 
kraštų suteikiama jų pareikalavus.

vykdomasis direktorius Jo
seph Cadden.

Daugelis veteranų maršuos 
ir gatviniuose atskirų būrių.

Antrojo Pasaulinio Karo 
5,000 veteranų būrys maršuos 
savo armijos ir laivyno unifor
mose, su visomis gautomis de
koracijomis - medaliais arba, 
kairi jie vadina, “fruit salad.”

Iš apklausinėjimo užsiregis
truojančių marguoti veteranų 
būryje, Mr. Cadden aprokavo, 
kad “kiekvienas turės Good 
Conduct Medalį, apie 50 nuo
šimčių turės bile kurią iš se
kamų dekoracijų: Silver Star, 
Distinguished Service Medal, 
Legion of Merit arba. Bronze 
ar Battle Star. Ir,” sako Mr. 
Cadden, .“tie 5,000 atstovau
ja žiedus Amerikos unijinio 
judėjimo. Laike antrojo karo 
jie įrodė pasiaukojimą mirti 
už mūsų šalį — šiame poka
riniame krizyje jie vėl įrodė 
savo pasiryžimą daryti viską 
už taiką, darbus ir saugtimą.”

Ant didžiojo stebėtojų pa
stolio, Union Square, kuris pa
sveikins visus atmatuojančius 
būrius, taipgi stovės “honor 
color guard,” sudaryta iš ve
teranų marinų, jūrininkų ir 
karių. -Visi parinktieji į garbės 
sargybą yra gavę Silver Star 
ar aukštesnį požymį už atsi- 
žymėjimus mūšiuose.

MIRĖJūsų šeimynai Sovietų Sąjungoj 
Greitas Pristatymas Pigiausiomis 

Kainomis.
DRABUŽIAI

• Mes siunčiame naujus 
ir padėvėtus drabužius.

• Mes teisingai Įkainuojame 
visus pavartotus daiktus

• Mes cheminiai išrūkome 
padėvėtus drabužius.
Turime leidimą išrinkt Sovietam 

, muitus.
VISI PUNDELIAI APDRAUDŽIAMI 

SPECIALftS KAINOS 4)RGANIZAClJOMS
IR KOMERCINIAMS SIUNTĖJAMS

MAISTAS
Atgabenkite savo maisto pundelius* arba

Čia kainos taikomos tik Rusijai. Kainos dėl kitų
SPECIALIAI MAISTO PUNDELIAI

PUNDELIS No. 1) 1 Dėžė Sviesto; 1 Dėžė Nutola; 1 Dėžė Spaghetti; 1 Dėžė Kruo
pų; 2 Gabalai H. Muilo; 1 Kiekinė Coco*; 1 Dėžė Miežienės, 1 Pakelis $11 fij 
Arbatos; 1 Kiekinė P. Pieno. *
PUNDELIS No. 2) 1 Kiekinė Sviesto; 1 Blokinė Kavos; 1 Kiekinė Cocoa; 1 Pak. 
Arbatos; 1 Dėžė Džiovintų Slyvų; 1 Dėžė Kruopų; 1 Dėžė Sutrintų žir- $1*1 23 
nių; 1 Dėžė Fąrinos; 1 Kiekine Salmon; 1 Kiekinė P. Pieno. *
PUNDELIS Nd. 13) 1 niekinė Mėsos Kepsnio; 1 Kiekinė Lašinių; i Dėžę Kaziuku;
1 Kiekinė Tang Mėsos; 1 Blekinė Vynuogių Konservų; 1 Kiekinė Kepenų 09 
Rožės; 1 Blekinė Medaus; 1 Dėžė Sriubos Mišinio; 1 Dėžė Farinos. *
PUNDELIS No. 10) 1 Kiekinė Jautienos suį Padažu; 1 Blek. Lašinių; 1 Dėžė Mie- 
žienės; 1 Dėžė Arbatos; 1 Blek. Kavos; 1 Blek. Sirupo; 1 Blek. Sardin- $1g 
kų; 1 Blek. Kiaušinių Miltelių; 1 Blek. P. Pieno; 1 Gabalas Ivory Muilo.'**

apylinkės lietuvių jau girdėjo 
Liliją Bastytę dainuojant ir vi
si girdėję pasakys, kad tai tik
rai gražu ir smagu jos dainų 
klausytis. Dabar, pamatę ją 
kartu dainuojant ir vaidinant 
operetėje, daugelis dar dau
giau susižavės. Kuomet patys 
ją pamatysite ir išgirsite, pa
tys pripažinsite, kad šis ko
respondentas rašė tiesą.

Lillian Bastytė

Aido Choras ir visi mes lin
kime L. Bastytėi meninėje sri
tyje gražios ateities — pasiek
ti pačias viršūnes.

Didelė garbė tenka ir tė
vams, ne vien Bastytės tė
vams, bet ir visiems kitiems, 
kurie stengiasi savo jaunuolius 
auklėti panašiai, kaip Lilija 
Bastytė.

Ją ir kitus gerus daininin
kus ir vaidintojus matysite, 
girdėsite ir žavėsitės Aido 
Chorui perstatant operetę 
“Lietuvos žiedai.”

Operetės autorių ir režisie
riu yra Jonas Juška.

Ji bus perstatyta gegužės 
11-tą dieną, Schwaben Hali 
salėje, 474 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne. Pradžia 3:30 
vai. po pietų; įžanga $1: vien 
tik šokiams įžanga 60c. šo
kiams gros Antanas Pavidis ir

Emma Ackerman, 70 m. 
amžiaus, gyveno 47*4 Ross 
Str., Brooklyne, mirė balan
džio 24 d., namuose. Kūnas 
pašarvotas grab. J. Garšvos 
koplyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks' 
balandžio 26 d., 10 vai. ryto, 
Mt. Olivet kapinėse.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Thomas.

Mūšy skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraityje Laisvoje

Mire Rozwadowskis, 
Lenkijos Konsulas

New Yorke, namie, 149 E. 
67th St., mirė daktaras Euge- 
niusž* Rozwadowski, 63 metų 
amžiaus, ilgametis diplomatas, 
pastaruoju laikku, pradedant 
1946 m., buvęs Lenkijos ge- 
neraliu konsulu New Yorke. 
Pirm to, nuo 1941 m., jis dir
bo konsulato štabe, o nuo 
1945 spalių 1-mos iki 1946 
vykdomuoju konsulu.

Gimęs Wionzowoj, . Lenki
joj, Rozwadowskis mokėsi 
Viennoj, Leipzige, tarnavo 
Austrijos - Vengrijos diploma
tiniame štabe New Yorke ir 
Hagoj. 1919 metais įstojo i 
Lenkijos diplomatinę tarnybą 
Hagoj. Paskui tarnavo gene- 
raliu konsulu Karaliaučiuje, 
Cologne, New Yorke, Triesto. 
1933 metais buvo pasitraukęs 
į privatišką užsiėmimą indus
trijoje. 1939 m. dalyvavęs gy
nime Varšavos. Paskiau su šei
ma ištrūko į Franciją, iš ten 
į Portugaliją ir New Yorką.

Moterų Baliaus Nebus
Nuo pat rudens užsiregis

travęs dieną Moterų Die
nos minėjimo pramogai, Mote
rų Apšvietos Kliubas, paga
liau, tos pramogos nevykdys 
dėl per artimo supuolimo su 
kitų organizacijų pramogomis.

Originalę mūsų dieną, li
tą, užleidome Aidui, kuris be
galėjo operetės “Lietuvos žie
dai” statyti 4-tą dėl kelių cho
ristų išvykimo į LDS bowling 
turnamentą, Detroite. Paskiau 
4-tą leidome panaudoti south- 
brooklyniėčiams, kadangi jie 
tai dienai galėjo gauti grupę 
aktorių iš Bridgeporto suvai
dinti “Mikšių Svajonė.” ( Sau 
pasilikome 3-čios vakarą. Bet 
galop ir tą paliekam tik jur- 
giečiams.

Mot. Kliubo sekretorė,
O. Depsiene.

________ —____6-tas puslapiu 
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Šeštadienis, BalancJ. 26, 1947

Gegužinė The Worker 
Laida Jau Išėjo 
Iš Spaudos

Gavome angliško* darbiniu* 
kų savaitraščio The Worker 
gegužinę laidą už balandžio 
27-tą, 64 puslapių. Parsiduo
da, kaip paprastai, po 10 cen
tų kopija, žinant, kiek daug 
jame darbo žmonėms naudin
gos informacijos rasis, iš anks
to užsisakėme pundą. Gaukite 
po kopiją sau ir draugams 
Liet. K. Kliubo patalpose.

• Valdyba.

SAN CARLO OPERA CO.
Center Thea. 49 St. ir 6 Ave. 

Rockefeller Center
PAVASARIO SEZONAS Dabar iki Get. 4
.Šiandien popiet Izi Traviata
Šį vakarą--Aida
Rytoj popiet - La Bohema
Rytoj vakare—Ii Trovatono
Pirmad. vakr., bal. 28—Modama Butterfly
Ąntr. vakr., bal. 29 Cavalleria Rusticana

ir Pagliacci
Treč. vakr., bal. 30—La. Tosco .. . .
Ketvirt. vakr..-geg. 1—Carmen
Penkt. vakr., geg. 2—Faust
SeSt. popiet, geg. 3 -La. Boh’in'i
Šežt. vakr, geg. 3—La Traviata
Sektn. popiet, geg 4 Barber of Seville
Sektn. vakr, geg. 4—Aida

i ...........................—.....I . i,i .... į Ii, i į~ Ii.i.i— ■ I i. i ■

DVIGUBA PREMJERA PENKTAI)., GEG. 2 D. 2-se TEATRUOSE!
Didžiausius bet kada matytas judžių Įvykis! Niekados pirmiau, niekados paskuti 

Boris Morros ir Wm, LeBaron perstato
‘•CARNEGIE HALL"

jo Radijo Orkestrą.
Įsigykite tikietus iš anksto. 

Jie gaunami pas aidiečius ir 
Laisvės raštinėje.

A. C. K.
’1 ■ ■ ■ K
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žvaigždinė Padangių Drama! Pilna su
jaudinimų istorija keturių brcJių,

- mylinčių tų pačių merginų!
Anne Baxter • William Holden 
Sonny Tufts • William Bendix 

‘Blaze of Noon’
ir žavinti

“BIG TOWN”
Istorija drąsaus redaktoriaus kovoj prieš 

piktadarius!
EXTRA! Girdėk Bill Floyd, 

vargonininkų, kasdien
Brooklyn . Flatbush
PARAMOUNT ir De Kalb Avės.

IlllllllllllllllllllllimO

Tikrai puikus veikalas su
Gregor Piatigorsky 
lx?opold Stokowski
Artur Rodinski
Lily Pons 
Rise Stevens
Bruno Walter

WINTER GARDEN 
Broadway ir 50th St. 
Reguliarūs kainos 
Nuolat rodoma

Jascha Heifetz 
Artur Rubinstein
N. Y. Philharmonic Symphony 
Walter Damrosch 
Fritz Reimer 
Jan Peerco

ir daugelis kitų vaidintojų!
Dviejuose didžiuose teatruose

PARK AVE. THEA.
. Park Ave. ir* 59th St.

Visos sėdynės rezervuotos 
Popiet 2:30, vkr. 8:30

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Vokietija... Matyk 31 Buchenwnldo mirties stovyklų bosų teisme Dachau! čechoslo- 
vakija, Prapa . . . Matyk sugrįžimų pas tėvus saikų, kurie buvo nacių išgabenti j J 
Vokietijų karo metu! Rusija... Sovietų mokslininkai išrado mašiną, kuri paverčią 
saulės spindulius į varomųjų jėgų! Pietų Afrika ... Matyk karalių Jurgį ir karališ
kųjų šeimynų atsisveikinant su Pietine Afrikai Japonija... Matyk imperatorių 
Hirohito su šeima dalyvaujant sportų parodoj . . . Matyk naujausių March of Time 
filmų . . . “TEACHERS’ CRISIS” Nuostabūs faktai, dėl kurių kilo jų streikas!
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

ATEIVIS FARMERIS
»

AMERIKOS ŽEMĖJE— 
TVIRTYBĖS IR SAUGUMO 

ŽENKLAS!

Pagal mėgiamąjį scenos 
veikalą

JUHANI TERVAPAA 

“The Farmer’s Daughter” 
su žvaigždėmis

LORETTA YOUNG
JOSEPH COTTEN

ETHEL BARRYMORE

“Širdžiai šilta ir smagi ko
medija, kur juokai laimin
gai maišosi su romansu!”

—SUN.

Būtinai pamatykit šią filmą

Sujaudinanti žmogžudystės paslaptis slaptinguosiuose Rytuose! Istorija vyro ir 
dviejų mpterų, kurios jam pastoja kelią kerftui prieš Rytų pasaulio padugnius!

ALAN LADD * GAIL RUSSELL * WILLIAM BENDIX

“CALCUTTA”
su JUNE DUPREZ

* Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoje *
DUKE ELLINGTON ir Jo Orkestras

The Golden Gate Kvartetas * Coke ir Poke
EXTRA' Buck ir Bubbles * Viduuaktj rodoma kas naktj

Paramount . ' Broadway įr 43rd St.

v RADIO CITY MUSIC HAM, 
Tautos Teatrinė Vieta • 'Rockefeller Center. _

Kibirkščiuojanti, juokingiausia komedija . . . pagal Betty MacDonald’^ 
geriausiai perksth-ų apysaką . . .

CLAUDETTE FRED
COLBERT MacMfuRRAY

“THE EGG AND I”
su MARJORIE MAIN

DIDŽIOJOJ SCENOJ: “TREETOPS,” smagus, melodijų pilnas regįtiys . . . 
pagamintas Leonldoff’o, su Bruno Maine scenerijomis , . . taip pat RockctteS, 

Baleto Grupė, Glee Oiub. Music Hali Simfonijo.j Orkestras, diriguojamas 
Charles Previn’o.

v

Visų labiausiai virpinąs Romansas filmoje! x
Prietikiai su didžiausiais pasaulyje sujaudinimais klasiškose V 
lenktynėse! Virpiųimai... nuostabumai! O

coHnel Maureen 1; <
WILDE O’HARA X

“THE HOMESTRETCH” |
TECHNI - SPALVOMIS! g

SU GLENN LANGAN * HELEN WALKER 2
* Ir puikūs asmenų vaidinimai scenoje *

Hazel Scott, Fred ir Elaine Barry.

Extra! CARL RAVAZZA * HENRY YOUNGMAN

ROXY 7TH AVENUE ir GOTH STREET
»< v c 1 __ ! I ?

TTrZ^T T BROADWAY 
JLVX V XZJLJX ir 49th STREET




