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Antrasis Vokietijos žmoniti 
Kongresas kviečia amerikietį 
vokietį Gerhąrt Eislerį grįžti 
namo. Jis yra paprastųjų žmo- 
niij draugas ir tie žmonės jo 
nepamiršta.

Eislerio nelaimė tame, kad jo 
iš Amerikos nebeišleidžia. Per 
prievartą jis čia pateko ir per
prievarta jis nebeišleidžiamas, r • n j" n i • M -• Al ’1 1 i* 
Kaipo anti-fašistas, pabėgęs Amenkiiiio Radijo Reporteris Norėjo Atsilankyti pas_ 
nuo hitlerizmo, jis važiavo Mek- Partižanų Vadą; Todėl Monarchistų Agentai J j Nužudė
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sikon. Bet turėjo važiuoti per 
mūsų didžiąją, gražiąją žemę. 1 
Čia jis buvo sulaikytas.

Skaičiau Henry Wallace “At
virą Laišką Stalinui.” Dali šio 
laiško Wallace papasakojo savo 
prakalboje pereitą savaitę New 
Yorke.

Tai įdomus dokumentas. Wal
lace džiaugiasi apsikeitimu 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
notomis. Jis siūlo tuojau pra
dėti derybas dėl išlyginimo vi
sų nesusipratimų. v

Nėra tokių skirtumų, ku
riuos būtų galima išspręsti ka
ru, ir nėra tokių
kurių nebūtų galima 
diskusijomis

Tokia šio 
mintis.

nesutikimų, 
išlyginti 

ir susitarimu.
laiško pagrindinė

Plieno Darbiniu-Jungtinėje
kti Unijos konvencijoje delega
tas iš Indiana Harbor, Ind., iš
stojo prieš unijos vadovybės 
kreivą politiką. Jis išdrįso pa
kritikuoti nusileidimą plieno 
trustui algti klausimu. Jis kri
tikavo Philip Murray atsineši- 
mą linkui Wallace ir trečiosios 
partijos. \
/ Vadovybės pakalikai darbi- 

• ninką Milgą sučiupo ir biau- 
riai primušė. Jam tuo pagrū
mota : nori gyventi, tai

. burną užsičiaupęs.
Kau kuriui CIO unijų vadai 

jau pasivijo Federacijos i “ 
biurokratus. Uniją 
darbo bus jų nusikratyti. .

tylėk

unijų 
nariams

Vienybės redaktorius V. Ras
tenis per dvi ilgas špaltas; pa
sakoja, kad jam ir visai smeto
ninei veislei buvę daug geriau 
prie hitlerininkų 1941-1944 
metais, negu prie bolševikų 
1940-1941 metais. t

4 Nesuprantu, kam jo ta vieša 
išpažintis. Visiems jau seniai 
aišku, kad atėję vokiečiai Lie
tuvon
garą. Buvo Lietuvoje žmonių, 

J<urie
x juos pasitiko 

padėjo Lietuvą naikinti.
Rastenis tais sutvėrimais ne- 

turėtų džiaugtis ir didžiuotis.

ne visiems atnešė pra-

isskėstomis rankomis 
ir paskui jiems

. Keleivio bendradarbis J. Jur- 
gunas nepalieka mąnęs ramybe- 

* je. Jis užsispyręs liepia mane 
. ir kitus važiuoti Lietuvon ir 

savo akimis viską pamatytu 
Pamatysite, girdi, ir sykiu su 
manimi rėksite prieš Lietuvą.

Betgi aš buvau Lietuvoje 
pačiais sunkiausiais pokariniais 
laikais. Viską mačiau savo aki
mis. Mačiau ir sakau, kad J. 
Jurgunas ir jo kamarotai ne
gražiai meluoja, Lietuvos liau
dį piktai plūsta, teisybę apie 
Lietuvos gyvenimą sąmoningai, 
slepia, iš nebūto padaro būtą, 
iš balanos priskaldo vežimą, bal
tą paverčia juodu, vadovaujasi 
ye protu, bet kerštu. *

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

SVARBU VISŲ DĖMESIUI!

IZRAELIUS ŠAUKIA J. 
TAUTAS SUSTABDYTI 
ARABŲ ĮSIVERŽIMI

n
,Y

Athenai, Graikija. — Po
licija rado Salonikos Įlan- 
kęs vandenyj kūną Geo. 
Polk’o, amerikinio CBS ra
dijo korespondento. Kūnas 
peršautas, rankos ir kojos 
vielomis surištos; pinigai 
nekliudyti-.

Monarchiniai Graikijos 
valdininkai smerkdavo Pol
ką, vadindami jį komunis-. 
tų šalininku. Paskutiniu lai
ku Polk rengėsi slaptai ke
liauti į graikų partizanų 
užimtą sritį ir pasimatyti 
su generolu Markosu Vaf-

tiadesu, partizanų koman- 
dierium. Monarchistų val
džia per kelis paskutinius 
mėnesius nedavė praleidimo 
jokiam užsieniniam kores
pondentui į partizanų užim
tas vietas.

Aišku, jog monarchistų 
agentai nužudė* šį korespon
dentą.

Monarchistai keikė jį y- 
pač po to, kai amerikonų 
žurnalas Harper išspausdi
no nepalankų jiem Polko 
raštą aįne Graikiją.

Ragina Siųst CIO Delegaciją Chrysler’is Vartoja 
Prieš Mundto Bilių

Philadelphia. — CIO Raš
tininkų ir ' Profesionalių 
Darbininkų vykdomasis ko
mitetas ragino visas CIO 
unijas iš įvairių valstijų 
siųsti bendrą didžiulę dele
gaciją į W<ashingtoną, kad 
paveiktų Kongresą atmesti 
Mundto policinės valstybės 
bilių.

Raštininkų ir Profesiona
lų Unija taipgi prašė CIO 
centrą sušaukti visašališką 
konferenciją kovai prieš 
Mundto bilių.

Teismo Drausmę prieš 
Truku Streikierius

Izraelius Prašosi j 
Jungtines Tautas

Detroit. — Chryslerio au
tomobilių korporacija išga
vo Macomb apskrities teis
mo indžionkšiną - drausmę 
prieš Dodge trokų fabriko 
streikierius; teismas užgy
nė streiko pikietininkams 
kliudyti streiklaužius. Ma
comb apskritis yra. republi- 
konų tvirtovė, buvusi Juo
dojo Legiono sėdyba.

Pranešama, jog Chrysle
rio korporacija reikalaus 
Jungt. Valstijų Aukščiausio 
Teismo indžionkšino prieš 
kitus jos auto,
streikierius Mich'igano 
stijoj.

Jau matėte pranešimą apie atidarymą Kultūrinio 
Centro Dekoracijos Dienoje. Taipgi skaitėte spaudoje 
apie atidarymo programą visose trijose dienose. Dabar 
turime pranešti tūlus pakeitimus toje programoje. Pasi
rodo, kad mes dar nesame, pasiruošę dideliam barikietui 
su valgiais ir* gėrimais.

Todėl Kultūrinio Centro atidarymo programa bus 
tokia:

Gegužės 29 dieną, tai yra, šeštadienį, bus šokiai. 
Ypatingai jaunimas yra kviečiamas dalyvauti.

Gegužės 30 d., tai yra, sekmadienį, bus didelis, šau
nus koncertas ir po koncerto šokiai prie puikios orkes- 
tros.

Kas liečia valgius, tai name yra puikus restauran- 
tas ir kiekvienas, norintis valgyti, arba atvažiavęs iš to
liau be pietų ir vakarienės, galės pasivalgyti ten pat 
puikiausiai paruoštų valgių.

Kviečiame iš arti ir toli visus dalyvauti šiose iškil
mėse.

Ta pačia proga vėl raginame visus finansiškai rem
ti mūsų įstaigą. Pasipirkite šėrų, kurie dar neturite, 
be jokių atidėliojimų. Kurie jau esate pasipirkę, prašo
mi savo šėrų skaičių padidinti.

Finansinis vajus tebeina. Korporacija dar turi ke
letą šimtų šėrų pardavimui.

Sekami prisidėjo:'
ŠERAIS

James Smith, Brooklyn, N. Y.
Eva Gailiūnas, Brooklyn, N. Y.
Zigmas Gailiūnas, Brooklyn, N. Y.
ALDLD 138 kuopa; Maspeth, N. Y.
LDS 14 kuopa, Mūspeth, N. Y.

Visais reikalais-rašykite: -
* LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Palestinos Žydu Valstybė Protestuoja, kad Egiptėnai 
Iš Angliškų Lėktuvų Bombarduoja ir Apšaudo Tel Avivą

Lake Success, N. Y. —iž- dienį pradėjo svarstyti žy- 
raelius, naujagimė Palesti
nos žydų valstybė, atsišau
kė į Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybą, kad sustabdytų ke
lių arabiškų šalių įsiverži
mą į Palestiną.. Izraeliaus 
užsienio reikalų ministras 
Mdshe Shertok sykiu skun
dė Jungtinėms Tautoms 
Egiptą, kurio lakūnai iš 
angliškų lėktuvų bombar
duoja ir apšaudo Tel Avivą, 
svarbiausią Izraeliaus mies
tą.

Saugumo Taryba pirma-

dų atsišaukimą. Sovietų de
legacija stipriai reikalauja 
sulaikyti arabų valstybių 
ąrmijų įsiveržimą Palesti
non. Pranešama (šiuos žo
džius rašant), kad Ameri
kos valdžia dar dvejoja, ar 
liept. Egiptui, Syrijai ir ki
toms arabiškoms 
nustot puolus žydus 
šaukt arabų armijas 
lestinos. •

šalims 
ir at- 
iš Pa-
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CIO Kailiasiuviai Džiaugiasi 
Svarbiais Unijos Laimėjimais

Smarkčja Karas tarp 
Įsiveržėlių Arabų 
Ir Palestinos Žydu

Egip

Tel Aviv. — Izraeliaus 
valstyb. taryba išrinko lai
kinuoju to krašto preziden
tu dr. Chaimą Weizmanna, 
73 .metų, ir kreipėsi į Jupgt. 
Tautas, kad priimtų Izrae
liu j Jungtinių Tautų orga
nizaciją.

Izraeliaus premjeras yra 
David Ben-Gurion, o užsie
nio reikalų ministras Moshe 
Shertok.

Trumano Valdžia Svarsto, 
Ar Praleist Žydam Ginklus

Washington. — Praneša
ma, kad Amerikos valdžia 
svarsto, ar leist Izraeliaus 
valstybei pirkti ginklus iš i 
šios šalies. Bet prez. Tru- 
manas dar laukiąs tikrų ži
nių, ar arabiški kraštąi ata
kuoja Izraeliu...

New York.— Pakilo med
vilnės serai biržoje.

fabrikų
val-

Platinamas Karė StoVis 
Prieš Minn. Skerdyklų 
Darbininkų Streikų

South St. Paul, Minn. — 
Minnesoios gubernatorius 
Luther Youngdahl atsiuntė 
daugiau milicijos ir paplati- 
no karo stovį prieš skerdyk
lų darbininkų streiką. Mili
cininkai, grasindami strei- 
kieriams šautuvais, palei
do varomus į Wilson sker
dyklą 'mėsinius galvijus. 
Streiko pikietininkai tik iš 
toliau galėjo Stebėti streik
laužių gynėjus.

Atlantic City, N. J.—CIO 
Kialiasiuvių ir Odos Darbi- 

,nirlkų Unijos suvažiavimas 
sveikino savo vadovybę, ku
ri padėjo, jiem išgauti algų 
.pakėlimą dar 10 iki 14 cen
tų per valandą. Vykdomoji 
unijos taryba raportuoda
ma pareiškė:

“Mes neužgerinome dar
bininkų priešų. Mūsų tary
ba veikė vieningai ir pažan
giai, neapisant dar negirdė
tų persekiojimų iš reakci
ninkų pusės.”

Suvažiavimui atsidarant, 
kalbėjo unijos pirmininkas 
Ben Gold, kailiasiuvių sky
riaus sekretorius iždininkas 
Isadore Pickman ir kt.

Pickman sakė:
“Mūsų unijoje yra demo-.

kratija — minties, žodžio y 

ir religijos laisvė. To nega
lima pasakyti apie kitas u- - 
nijas, kuriose net žiauriai 
persekiojami nariai už ne
patinkamas vadams nuomo
nes.”

Ši unija, apart algos prie
dų, išsikovojo dviejų savai- kę.

New York. — Darbo Fe
deracijos ir CIO Amalga- » 
meitų Rūbsiuvių Unijos va
dai reikalavo leist Izrae- 

liaus valstybeį pirkti gink
lus iš Amerikos.

F®
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Tel Aviv. — Iš naujo 
liepsnoja kova Jeruzalėje 
tarp žydų ir arabų.

n t...

“Amerika neis į derybas su 
rusais,” šaukia Naujienos. Bet
gi pats prezidentas tik kelios 
trumputės dienelės atgal pa
kartojo, kad jo užkvietimas 
Stalinui ‘atvykti į Washingto- 
ną tebegalioja. Argi Stalinas 
prezidento užkviestas tik ant 
arbatėlės, o ne deryboms?

čių apmokamas atostogas, 8 
apmokamas metines šven
tes ir sveikatos ir gyvybės 
apdraudą samdytojų lėšo
mis; taigi unijos nariai ap
rūpinti ir ligoninėmis ir ki
tais medikaliais aptarnavi
mais.

Unijos centro raportas 
pasmerkė Marshallo planą 
ir karinę abiejų senųjų par
tijų politiką. Raportas už- 
gyrė trečiąją partiją ir jos 
kandidatą prezidento vie
tai, Henry Wallące’ą. Suva
žiavimas vienbalsiai priėmė 
rapbrtą.

Dalyvauja 500 delegatų, 
atstovaudami 100,000 unijos 
nariu.

/

Kairo, Egiptas. — Egip
tėnų komanda skelbia, kad 
jie 20 mylių įsiveržė- į pieti
nę Palestiną; sako, jog ara
bai, be kitko, užėmę dvi žy
dų lėktuvų aikštes ir van- 
den - elektros jėgainę. Sy- 
rijtfs kariuomenė užėmus 
tris žydų kolonijas šiauri
nėj Palestinoj. Arabų Le
gionas iš Transjordano sa
kosi užkariavęs Kfar Etz-. 
ioną ip 4 kitas žydų koloni
jas. Irako ir Lebano armi
jos taipgi atakuoja žydus.

Tel Aviv. — Žydų kariuo
menė Hagana atėmė iš ara
bų Latruną, prie Tel Ąviv- 
Jeruzalės vieškelio. Žydai 
apsupo arabus Acre uosta
miestyje ir tikisi jį paimti.

Per dieną žydai nukovę 
bei sužeidę virš 200 arabų.

Tel Aviv. — Egipto lėk
tuvai jau bent tris kartus 
bombardavo Tel Avivą; už
mušė desetką žmonių, dau- , 
gelį sužeidė, žydai nušovė 
du egiptėnų lėktuvus.

Neoficialiai pranešama, 
kad Izraelius grūmojo iš o- 
ro bombarduot Kairo, Egip
to sostine, jei egiptėnų la
kūnai nesiliaus atakavę Tel 
Aviva, v

New York. — Pirmasis 
keleiviniai - prekinis lėktu
vas išskrido iš Lat Guardia 
-aikštės į Palestinos žydų 
valstybę. Kitas praneši
mas teigįa, kad jau du lėk
tuvai išlėkė Palestinon.

Atominiai Darbininkai 
Rengiasi Streikuoti

$
0

Fordo Darbininkai Atsisako 
Nūsimušt Algas; Ruošiasi 
Kovai dėl Algų Pakėlimo

NAUJI ATOMINIAI 
BANDYMAI PAVYKĘ

Washington, geg. 17. — 
Valdinė Atomų Jėgos Ko
misija pranešė, jog buvo iš
bandytu trys Jnauji atomi
niai ginklai ties Eniwetok 
sala, Pacifiko Vandenyne. 
Sako, bandymai gerai pavy-

Detroit. — Fordo auto
mobilių kompanija reikala
vo, kad jos darbininkai su
tiktų nusimušt algą, nes da
bar jie . “gauną daugiau”, 
negu kitos kompanijos mo
ka savo darbininkams. CIO 
unija atmetė Fordo reika
lavimą, ir tariasi streikuoti 
dėl algos pakėlimo 30 cen
tų valandai. Fordo darbi
ninkų lokalas kartu pasky
rė $125,000 paramos strei- 
kuojantiem Chryslerio au
to. darbininkam.

Washington. — Suiro de
rybos tarp atominių Oak 
Ridge fabrikų darbininkų, 
Darbo Federacijos unijistų, 
ir valdžios atstovų. .Taigi 
darbininkai ruošiasi strei
kuoti, kada išsibaigs teismo 
indžionkšinas prieš juos 
birželio 7 d. Bet valdžia, 
turbūt, panaujins indžionk
šiną.

Darbininkai reikalauja 
pakelti algą 15 centų va
landai.
Carbide kompanija siūlo 
tik apie piisę tiek.

Atominių darbų

Jankių Saržentas Maskvoj 
Atsisako Grįžt Nąmo 

t

AMERIKA GALĖTU SUSIDERĖTI SU SOVIETAIS, KAIP TVIRTINA MASKVOS LAIKRAŠČIAI
Maskva. — Žymiausi So

vietų laikraščiai Izviesti ja 
ir Pravda atsiliepė į Hen
rio Wallace’o > pasiūlymus, 
kuriuos jis davė atvirame 
laiške Stalinui. Sovietų vy
riausybės organas, Izviesti- 
ja pakartoja užsieninio mi
nistro Molotovo pareiškimą, 
jog visus nesusipratimus 
tarp Jungtinių . Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos galima 
išspręsti taikiomis derybo
mis. — Taip atsakė Moloto
vas į Amerikos ambasado-

riaus Bedell Smitho faktiną 
pakvietimą derėtis.

Izviesti j a sutinka - su to
kiais Wallace’o siūlymais:

Sumažinti apsiginklavi
mą; uždrausti atomines 
bobibas ir kitus masinio žu
dymo ginklus; nesikišti į ki
tų kraštų vidujinius reika
lus; panaikinti1 karines ba
zes ' *
svetimųjų kariuomenę iš 
Chinijos ir Korejds.

Kad tokios derybos būtų 
sėkmingos, reikia pirma nir

•statyti, kas kišasi į Svetimų 
valstybių reikalus įr kas ; 
grūmoja kitom' šalim, sako 
Izviestija ir pabrėžia:

“Yra" žinoma, kad Sovie
tų Sąjunga nesiunčia gink
lų į Chiniją, o Chinijos val
džia vartoja tik amerikinius 
ginklus. Visiem žinoma, kad 
Amerika laužo Jungtinių 

užsieniuose; ištraukti Tautų seimo nutarimą, rei-
• 1 • • v 1 ’I • . • t ' ' V • J •'IIkalaujantį sumžint ginkla

vimąsi ir uždraust urminio 
naikinimo ginklus.”

Pravda rašo:

’‘Wallace’o pasiūlymai su
tinka su didele dalim tos 
politikos, kurios Sovietų Są
junga neatlaidžiai laikosi.”

Tik su tūlomis Wallace’o 
laiško smulkmenomis Iz- 
viestija nesutinka, pavyz
džiui, kur jis sako, jog 
“milionai amerikiečių ma
no,” kad Šovietai planuoja 
pasaulį užkariauti ir kad 
milionai sovietinių žmonių 
tikį, kad Jungtinės Valsti
jos rengiasi į Sovietų Są
jungą įsiveržti. Izviesti ja

sako:
“Sovietų visuomenė nelai

ko Amerikos žmonių kal
tais už kriminalinius planus 
saujelės asmenų, kurie 
traukia sau pelnus iš kari
nių. kurstymų.” Antra ver
tus, Sovietų vyriausybė vi
suomet skelbė nuomonę, 
kad todvi šalys gali taikiai 
sugyventi.

London. —‘Anglijos val
džia ketina atidėti Izrae- 
liaus pripažinimą.

' ..'v ■, . - . ! ■ . > ■ t-1--'-* ’ ' ■ ‘
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ORAS.— Būsią apsiniaukę.

Tel Aviv, geg. 17.—Pra
nešama, jog žydai sumušė 
įsiveržusią Palestinon Egi
pto armiją.
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Washington. — Ameriko- . 
nų saržentas James M. Mc
Millin, 21 metų, atsisakė 
grįžti namo ir pareiškė,, 
kad jis pastoviai apsigyvens 
Sovietų Sąjungoj. McMillin 
buvo Jungtinių Valstijų 
ambasados tarnautojas Ma
skvoj. Menama, kad jis įsi- ( 
mylėjęs rusę ir nori su ja\ 
susituokti.

Šių metų pradžioj ameri- ' 
kone Annabel Bucar, Jung
tinių Valstijų ambasados 
raštininkė Maskvoj, apleido 
tarnybą ir pranešė, kad ji 
visai apsigyvens Sovietų
Sąjungoje. )
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Izraeliaus Valstybė
Žydų žemė, žydų valstybė Palestinoje oficialiai ir 

formaliai paskelbta ir ji vadinsis Izraelium arba Izrae
liaus valstybe, o gal Izraeliaus žeme?

»

'Izraelius pareina nuo biblijinio Jokūbo, — tėvo dvy
likos genčių. Pats “Izraelius” žodis, sakoma, reiškiąs 
“Dievas valdo”, ar “Dievas ryžtasi.”

Mums nesuprantama, kodėl 20-tojo amžiaus žydai 
pasirinko tokį, atgyvenusį diedas, savo valstybei pavadi
nimą. Bet tai jų dalykas. , p

Dabar svarbu tai, kad gimimas žydų valstybės — 
Izraeliaus valstybės —- išeitų naudon patiems žydams ir 
visai žmonijai, kad šios v^stybės gimimas nepagimdytų 
didžiulio kraujo praliejimo ir neuždegtų pasaulinio gais
ro.

Tai labai daug priklausys nuo mūsų krašto politi
kos, nuo jo nusistatymo. Jei mes mokėsime pritaikyti ge
rą politiką, — viskas Artimuose Rytuose eisis gerai.

• Visų pirmiausiai Amerikai' tenka nuimti embargo 
nuo ginklų Izraeliaus valstybei. Jeigu arabiškos valsty
bės, apginkluotos angliškais ir amerikietiškais ginklais, 
puola ir ilgiau puls Izraeliaus žemę, tai ir pastarieji pri
valo turėti ginklų apsigynimui.

Antra, jei Amerika griežtai pasakys arabiškoms 
valstybėms liautis puolus žydų žemę, tai jos ir klausys.

Anglija, ta veidmainė ir didžiausia kaltyiinkė dėl 
to, kas darosi Palestinoje, taipgi privalo būti instruktuo
ta daryti taip, kaip reikia. Anglijos valdžia, kuri šoka 
pagal Amerikos dolerinę muziką, Washington© klausys, 
jei tik jai bus taip įsakyta daryti.

Be abejojimo, Izraeliaus valstybė neužilgo atidarys 
duris tūkstančiams žydų, trokštančių ten .apsigyventi. 
Amerika ir čia turėtų jiems padėti tai padaryti.

Nelengvi Izraeliaus valstybei bus metai kiti, bet žy
dų tauta'yra užgrūdinta sunkiomis kovomis už būvį, už 
išsilaikymą, todėl jai nėra baisūs joki pavojai.

Politinis Ragožius
Tuojau po to, kai žydai oficialiai paskelbė Izrae

liaus valstybės nepriklausomybę, prezidentas'Trumanas 
ją pripažino de facto.

Mūsų nuomone, tai geras dalykas. Reikėjo žydų že
mei nepriklausomybę pripažinti.

Bet aplinka, kurioje jis tai atliko, atrodo labai keis
ta. Tasai netikėtumas, tasai staigumas nustelbė ne vieną 
žmogų.

Juk tai buvo toks politinis ragožium persivertimas, 
kokių retai kur pasitaiko.

Tik pagalvokime: Praėjusiais metais Jungtinės Tau
tos, Amerikai sutinkant, oficialiai pasiūlė Palestiną 
perskelti, padalinant į dvi valstybi: arabų ir žydų.

• Vėliau, veikiama aliejinių interesų Artimuosiuose 
Rytuose, Amerika atkeatė savo pirmesnį nusistatymą ir 
jau atsisakė nuo pirmesnės pozicijos. Vietoje žydų žemei 
nepriklausomybės, Amerika pradėjo piršti “globą,” —- 
Jungtinių Tautų, žinoma, globą, bet’toji globa faktiųai 
būtų buvusi Amerikos!

Sukilo prieš tai žydai,' nepasitenkinę buvo ir arabai.
Tuomet, Amerikos sumanymu, buvo sušaukta nepa

prasta Jungtinių Tautų Assamblėjos sesija, — sušauk
ta specialiai tam, kad atmetus žydų valstybės nepriklau
somybę!

Per keletą savaičių Assamblėjoje ir kituose J. Tau
tų organuose, komitetuose, buvo rie'tasi, diskusuotas Pa
lestinos klausimas. Amerika norėjo pakreipti savo pu
sėn daugumą Jungtinių Tautų narių, bet jai nevyko.

Tarybų Sąjungo griežtai laikėsi pirmesnėsės pozici
jos ir su ja ėjo daug šalių, jei ne oficialiai, tai neofi
cialiai!

Anglija stovėjo “nuošalyj,” o Franci ja ištikimai rė
mė Ameriką.

Ėjo manevrai, buvo sakyta daug' kalbų, sukelta 
daug ginčtj. Bet mūsų atstovai vis nesutiko su Izraeliaus 
valstybės nepriklausomybės paskelbimu.

Paskutinėmis dienomis prieš nepriklausomybės pa
skelbimą, sekretorius Marshallas pasiuntė “slaptą” laiš
kelį laikinajai žydų valdžiai, prašydamas ją nukelti ne
priklausomybės paskelbimą tolimesniam laikui. Žydai, 
žįnoma, atsisakė Marshall© patarimą priimti.

Bet, štai, kai tik žydai nepriklausomybę savo vals
tybei paskelbė, prezidentas Trumanas tuojau ją pripa
žino !....

Sakoma, jis tai padarė tuo sumetimu: kad Tarybų 
Sąjunga nepripažintų pirmiau1 už Ameriką! Atsieit, jį 
privertė prie šito žygio'T. Sąjunga!

Mums gi atrodo, jog šis Trumano žygis yra susijęs 
su rudeniniais rinkimais. Jis žino, jog Amerikoje gyve
na apie keturi milijonai žydų; jis norės jų balsų gauti. 
Na, ir štai, jis dėlto nepaisė net persiversti ragožiumi! 
z Bet kaip dabar jausis'tie amerikiečiai, kurie Jung

tinėse Tautose buvo instruktuoti kovoti prieš Palesti
nos perskėlimą ir žydų valstybės nepriklausomybės pa
skelbimą?!

Į Tarptautinė Apžvąlga | 
■ Rašo D. M. š.
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Mūsų šalyje pereitoji sa
vaitė pasižymėjo propagan
da ir pasiruošimais apsi
ginklavime ir kampanijoj^ 
prieš liaudies demokratines 
laisves. Kongresas nutarė, 
kad būtų 70 karinių pulkų 
lėktuvų, tai yra, daugiau, 
kaip generolai reikalavo. 
Prezidentas Trumanas vėl 
iš Kongreso reikalauja, kad 
jau ir taip prie didelių ka
rinių išlaidų dar pridėtų 
$2,435,000,000 į metus.

Generolas Geo. C. Ken
ney, komandierius karinio 
orlaivyno, gąsdino, kad “ko
munistų jėgos auga,” ir, 
kad “civilizacija pavojuje.” 
Jo įsakymu, į Alaską per
mesta šimtai lakūnų.

Bendrai, komercinė spau
da, kuri taip neseniai šūka
vo, kad karas prieš Tarybų 
Sąjungą būtų tik žaislas, 
“nieko Amerikai nekainuo
tų,” staigiai apsivertė ir 
šaukia, kad Tarybų Sąjun
ga labai galinga ir ruošiasi 
karui. Ta pati spauda Jung
tinių Valstijų karines jėgas 
— armijos, orlaivyno ir lai
vyno pasakiškai mažina.

Kongresas paėmė svarsty
ti antidemokratinį taip va
dinamą Mundto bilių. Ko
mercinė spauda ir radijas 
gąsdina piliečius “komuniz
mo baubu” ir įkalbinėja, 
kad tas bilius nieko neturi 
prieš Amerikos demokrati
nes laisves. Tai apgavystė! 
Gegužės 13 Washingtone, 
Kongreso rūmus pikietavo 
2,140 delegatų iš daugelio 
valstybių, reikalaudami at
mesti Mundto bilių. Pikietą 
suruošė Komitetas .už De
mokratines Teises.

Ir prezidentas Trumanas 
korespondentams pareiškė, 
kad Mundto bilius yra prie
šingas Amerikos tradici
joms ir politinėms laisvėms.

Antitarybinė kampanija 
kenkia Amerikos prekybai 
su Tarybų Sąjunga. 1947 
metais Sovietai pirko Ame
rikoje už $149,504,000 įvai
riu reikmenų, o savo tavoru 
į Ameriką atvežė tik už 
$77,102,000. Reiškia, Ame
rikai prekyba buvo naudin
ga. Ji daugiau pardavė So
vietams tavorų, negu iš jų 
pirko. 1947 metais Sovietų 
Sąjunga atvežė į Jungtines 
Valstijas $27,885,000 ver
tės aukso ir $3,236,240 ver
tės, sidabro apmokėjimui už 
amerikoniškus tavorus.

1948 metais Sovietų-Ame- 
rikos prekyba labai sumažė
jo. Dėl to nukentėjo nemažai 
amerikoniškų firmų. Tūlos 
turėjo iš Sovietų užsakymų, 
bet nedraugiški santykiai ir

valdžios kišimasis į preky
bos reikalus atvedė prie to, 
kad daugelį užsakymų Ta
rybų Sąjunga atšaukė.

Pasaulis nustebęs. Gegu
žėj 4 d. Maskvoje Jungtinių 
Valstijų atstovas generolas 
Walter Bidell Smith pasiū
lė Tarybų Sąjungai pasitar
ti dėl sušvelninimo santykių 
tarpe abiejų šalių. Sovietų 
Sąjungos Užsienio minis
tras Molotovas atsakė suti
kimu.

Taikos šalininkai leng
viau atsiduso, kad bus su
sieita ir bandoma išrišti 
abiejų šalių nesutikimai. 
Tik karo šalininkai nusi
gando ir šaukė, kad “Sovie
tams negalima pasitikėti, 
su jais -neverta, tartis.”

Bet štai išstoja generolas 
Geo. Marshall, Jungtinių 
Valstijų Valstybės Depart
ment galva ir aiškina, kad 
tartis pasiūlymo nebuvo. 
Panašiai paskui pasisakė ir 
Trumanas,- nors generolo 
W. B. Smitho notoje aiš
kiai pasakytai “Kas liečia 
Jungtines Valstijas, tai du
rys visada plačiai atdaros 
pilnam apsvarstymui ir iš
rišimui nesutikimų.”

Pasaulis nustebo. Kas 
slepiasi už tų pasiūlymų 
tartis ir atsisakymo nuo jų, 
tai vėliau pamatysime.

Henry Wallace, trečiosios 
partijos kandidatas į preL 
zidentus, kalbėjo New Yor
ke, kur susirinko virš 20,- 
000 žmonių. Jis paskelbė 
atvirą laišką, maršalui Sta
linui, siūlydamas kokiais 
punktais galima išrišti vi
sus nesutikimus. Wallace 
laiškas Stalinui, tai kaip ir 
užsienio reikalais trečiosios 
partijos taikos platforma.

H. Wfillace, kalbėdamas 
Detroite, kur dalyvavo virš 
15,000 žmonių, , kietai pa
smerkė republikono Van- 
denbergo užsienio karinę 
politiką ir Trumano admi
nistraciją. Jis sakė, kad 
Vandenbergas buvo pikčiau
sias velionio Roosevelto 
priešas, gi Trumanas laiko
si jo politikos.

Gaila, kad kriaučių Amal
gamated Clothing Workers 
unijos konvencija, kuri 
vyksta Atlantic City, pasi
sakė prieš Henry Wallace 
ir trečiąją partiją. Žinoma, 
tai vadų politika. Eiliniai 
AGW unijos nariai žino, 
kad i demokratų ir republi- 
nų partijos nėra darbo žmo
nių partijos. Jie tą parodė 
New Yorke laike kongres- 
mano rinkimų,

Anglija vis tebelaiko de- 
sėtkus tūkstančių lenkų sa

Mandžurijos

vo armijoje. Ji juos laiko 
įvairiose p a sa u 1 i o da
lyse ir priverčia ginti britų 
imperialistų reikalus. Nice 
prieplaukoje, Fra/icijoje, 80 
lenkų kareivių paskelbė ba
do streiką, reikalaudami, 
kad juos paleistų iš armi
jos ir leistų grįžti į jų tėvy
nę.
f čechoslovakijos ■ p a r 1 a- 

mentas priėmė naują šalies 
konstituciją. Ją -priėmė' 
vienbalsiai 246 balsais. Jo
je pasakyta, kad Čechoslo- 
vakija eis tuo keliu, kuris 
veda prie “geresnio ir tur
tingesnio visuomeniško su
rėdymo — socializmo.” To
dėl Amerikoje komercinė 
spauda šaukia, kad ta kon
stitucija yra “raudona.”

Chinijoje ir Mandžurijoje 
reikia laukti naujų didelių 
veiksmų Liaudies Išlaisvi
nimo Armijos. Reakcinin
kai sako, kad komunistai 
jau sutraukę 250,000 armi
jos prie Mukdeno. Liaudies 
Išlaisvinimo Armija kirto 
kelis smūgius priešui Jahol 
provincijoje, 
pasienyje.

Mr. H. R. Lieberman ra
šo, kad generolo Chiang 
Kai-sheko generolai planuo
ja palikti Changchuną, 
Mandžurijos sostinę, kuri 
jau 'antras metas komunis- 
tų apsupta. Veikiausia taip 
“paliks,” kaip Hitleris savo 
laiku “paliko” Stalingradą.

Franci joj dabartiniai val
donai išteisina vieną po ki
tam Hitlerio sėbrus. Gegu
žės pradžioje išteisino bude
lišką generolą Maxime 
Weygandą, kuris buvo išda
viko maršalo Philippe Pe
tain hitleriškoje valdžioje ir 
žvėriškai šaudė francūzus. 
Tai jau ketvirtas ‘ Petain 
ministras išteisintas.

Graikijoj monarcho - fa
šistai vėl sušaudė 44 de
mokratinius kovotojus. Vie
nas iš jų parašė savo, šei
mai laišką,^ kuriame, tarpe 
kitko,' sako: “Aš mirsiu nuo 
amerikoniškų kulkų .'..

Ispanijos fašistinė gene
rolo Franco vąldžia sutiko 
pervesti Talkininkams (ge
riau sakant, Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų'kapita
listams) $80,000,000 vertės 
vokiečių nuosavybės, esa
mos Ispanijoje. ;

Reiškia, Ispanijos fašis
tai atsimoka už tą politiką, 
kuri yra jiems naudinga.

Pietų Korėjoje pravaryti 
mechaniški balsavimai. Kol 
kas pasekmių dar nepa
skelbi®. Dalykas, tame, kad 
faktiškai ten eina žmonių 
sukilimas. Slaptasis kore-

Senatini^ime Darbo Komitete svarstant mažiausios (minimum) darbininkams mokes- 
ties klausima daugelio unijų vadai ir viršininkai liudijo, jog dabartinė 40 centų per 
valandą mokestis nieko neapmoka, nieko neišmaitina. Thomas-McCorinack ‘bilius 
siūlo minimum pakelti iki 75 c., nors ir ta suma dabartiniame bingume nėra pa
kankama. Čia matomi atvykę liūdyti (iš kires): Sol Barkin iš audėjų, Gladys Dick- 
ąson iš Ąmalgameitų siuvėjų ir Irving Levy iš automobilistų unijų..

j iečių radijas reikalauja iš 
Jungtinių Valstijų,' kad at
šauktų savo armiją iš Pie
tinės Korėjos. Sako, kad ko
rėjiečiai nesutiks, idant jų 
tėvynė būtų paversta į ka
rinę bazę ir koloniją.

Lenkijos vyriausybė rei
kalauja, kad Jungtinių 
Valstijų atstovybė Lenkijo
je sulaikytų savo propa
gandą prieš lenkų santvar
ką. Sako, kad Amerikos at
stovybės buletinas skleidžia 
neleistinus prasimanymus.

Jungtinės Valstijos atsi
sakė įsileisti lenkų kores
pondentus į Ameriką, todėl 
Lenkija grūmoja išvaryti 
tūlus amerikiečius kores
pondentus.

Lenkijos Valstiečių Par
tija vėl apsivienijo. Ją buvo 
suskaldęs ponas S. Mikolai- 
čikas.

Palestinoje vis didėja ka
ras. Anglija išleido ilgą pa
reiškimą, kad ji jau pasi
traukia. Arabų kaimyniš
kos valstybės ruošiasi gink
lų jėga užimti Palestiną. 
Žydų organizacijos paskel
bė žydų tautos valstybę. 
Jungtinių Tautų organiza
cija neatliko savo pareigų. 
Atrodo, kad tas daug balsų 
kainuos Trumaruū ateinan
čiais balsavimais.

Tarybų Sąjungoje 9 d. ge
gužės buvo apvaikščiota tri
jų metų sukaktis nuo per
galės ant hitleriškos Vokie
tijos. Spauda ir radijas at
žymėjo, kad godūs imperia
listai ruošiasi prie naujo 
karo, bet jie nudegs nagus. 
Generolai N. Telenski ir N. 
Zamiatin, kurie yra žymūs 
specialistai karo reikalais, 
rašė, kad Sovietų Sąjungą 
yra taip galinga, kaip nie
kados pirmiau dar nebuvo. 
Prie to, pasaulyje dabar de
mokratijos jėgos yra daug 
galingesnės, negu jos buvo 
Antro Pasaulinio Karo iš
vakarėse.

Tarybinė Vyriausybė at
sikreipė į piliečius, kad jie 
nupirktų, 20 bilijonų rublių 
vertės bonusų. Į kelias die
nas gyventojai pervirsino 
tą kvotą ant 2,500,000,000 
rublių. Reiškia, liaudis re
mia vyriausybę ir turi pa
kankamai pinigų.

Jungtinių Tautų organic 
zacijoje nutraukė derybas 
atominių bombų klausime. 
Matote, Jungtinių Tautų 
Asamblėjos buvo dar 1946 
metų rudenį nutarta, kad 
atominės bombos yra bar
bariški ginklai ir reikia ei
ti prie jų uždraudimo var
toti, atsitikime karo. Bet 
tas tarimas labai nepatiko 
tiems, kas jų pagalba mano 
viešpatauti pasaulyje.

, Jugoslavijos atstovai pa
sitraukė iš Jungtinių Tau
tų Klubo, kuris surengė ru
sų baltagvardiečių paramai 
parengimą. Tarybų Sąjun
gos delegacija protestavo 
prieš tą pąrengimą.

A Tarybų“ Sąjungos delega
cija siūlė rezoliuciją, kad 
kiekvienoje šalyje valdžia 
aprūpintų mašinerija ir ki
tais reikmenimis darbinin
kus, kad jie . galėtų leisti 
laikraščius, apgynimui žmo
niškumo ir demokratijos tei
sių. Kapitalistinių šaliij at
stovai tą pasiūlymą atme
tė. ''

Andrius < A. Gromyko, 
Tarybų Sąjungos Užsienio 
ministro pavaduotojas ir 
buvęs atstovas Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje, 
išvyksta į savo šalį. Jo vie
ton atvyksta Jokūbas A. 
Malikas.

Belgijos premjeras socia
listas Spaak atšaukė pir
miau įteiktą savo rezigna
ciją (pasitraukimą).

Henry Paris, senate lakštų 
nešiotojas, kad apsaugoti savo 
darbą, dirba užsisegęs sagas 
su paveikslais ar šūkiais visų 
jau žinomų kandidatų j prezi
dentą. Tiktai mintyje drįsta 
vienas sau žinoti pasirinktąjį.

Žinios iš Lietuvos
GAMINIAI Iš BETONO

KAUNAS.—Erdviame kieme 
sukrauti įvairūs betono gami
niai — šaligatvio plytelės, ka
nalizacijos vamzdžiai, laiptų 
detalės ir kita. Tatai Vilijam
polėje esančio betono fabriko 
produkcija.

įmonės užduotis — aprūpin
ti statybas betoninėmis deta
lėmis. Paskutiniu metu čia 
gaminami ir miesto sutvarky
mui reikalingi dirbiniai. Įmo
nė atnaujino šaligatvių plyte
lių gamybą, pateikdama jų 
vasario > mėnesį 1,100 kvadra
tinių metrų, o taip pat 410* 
metrų šaligatvio briaunų. Nau
jai įsteigto Jonavos gatvėje 
Universalinio pramoninių pre
kių magazino filialo grindys 
išklotos dirbtuvėje padaryto
mis teracinėmis pirtelėmis. 
Jos gaminamos ir'kitoms par
duotuvėms. Įsisavinta kai ku
rių santechnikos įrengimų ga
myba.

★ ★ ★
20 KILOMETRŲ AUKŠTYJĖ

KAUNAS. .— Didžiuliai ba
lionai, pripildyti vandeniliu, 
kiekvieną dieną iškyla į orą 
laisvam skridimui. Jie su sa
vim greit nusineša į aukšty
bes nedidelius, bet sudėtingus 
automat inius registravimo 
prietaisus—zondus.

Kartuiolys pasiekia dešim
ties, paskui dvidešimties kilo
metrų ir dar didesnį aukštį. 
Bet ryšys su žeme nenutrūks
ta. Iš stratosferos ir tropo- 
sferos siunčia žemei savo sig
nalus zonde esantis miniatiū
rinis radijo siųstuvas. Kauno 
geofizinės observatorijos dar
buotojai, išleidę į orą balioną, 
atidžiai seka dideliame aukš
tyje esančio automatinio re
gistruojančio zondo parody
mus, teikiamus per radiją — 
apie stratosferos ir troposfe- 
ros oro temperatūrą, slėgimą, 
drėgmę. | ■

Ir taip — kiekvieną dieną. 
Oro stovio tyrinėjimas didelia
me aukštyje turi didelę moks
linę ir praktinę reikšmę. Ga
vusi iš tarybų valdžios naują 
modernišką techniką, Kauno 
mokslinio tyrinėjimo geofizinė 
observatorija žymiai praplėtė 
savo darbą, praturtino jį.

★ "A Ar
25 KILOMETRŲ ŽYGIS
TELŠIAI. — 250 sportinin

kų dalyvavo pėsčiųjų žygyje, 
skirtame PDG normoms išlai
kyti.

Pirmuoju 25 kilometrų dis- 
fanciją vyrams nužygiavau 
gimnastas Vytautas Pekeris. 
Jo laikas — 2 valandos 28 
minulės. Moterų grupėje var
žybas laimėjo gimnazistė Sta
sė Pociūtė. 15 kilometrų ,žy
gį ji atliko per vieną valan
dą 45 minutes. 10 kilometrų 
varžybos vyko berniukams ir 
mergaitėms. Črupių nugalė
tojais tapo Valentenavičius 
(gimnazija) ir Juozapavičiū
tė (dailiųjų amatų mokykla).
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Puikus Tarptautinis
Jaunuomenes Vakaras

kiai buvo grakščiai ir žva
liai išpildyti. Publikai ypač 
patiko sąmojingas šokis 
“Grandinėlė’’. Vykęs buvo 
režisierių fakulteto studen
to Jasinskio konferansas.

Daug prisidėjo organi
zuojant studijos pasirody
mą baletmeisteris draugas 
Grivickas ir režisierių fa
kulteto studentas Limantas. 
Maskviečiams susipažinti 
su Lietuvos TSR gyvenimu 
bei kultūros augimu vakare 
buvo suruošta parodėlė.

•>

Parodoje buvo surinkti 
gana daug įdomių ekspona
tų. Keli stendai knygų, iš
leistų paskutiniais metais, 
pirmoji lietuv. knyga, Maž
vydo katekizmas, išleista 
jos 400 metų sukakčiai pa
minėti, žurnalai, laikraščiai, 
įvairūs dailės dirbiniai iš 
gintaro, medžio, molio, lie
tuvių dailininkų paveikslai, 

rank darbių

Senatorius Owen Brewster, Maine republikonas, yra

kainavo, perdaug paėmė iš Jungtinių Valstijų Laivyno 
virš 30 milionų dolerių už Saudi Arabijos aliejų. Tai 
buvo gyventojų bonais ir taksais sudėti pinigai. Tai 
tokiais pat pinigais dabar remianie arabus prieš žydus 
Palestinoje vis už kompanijų aliejų. Čia vienas iš vė
liausių paveikslų, parodančių kompanijos aliejaus sto
ties įrangą, Arabijoje. Pastebėjote angliškus ir arabiš- 

kurs įsakus nerūkyti?

Apie Urugvajaus Socialistus

Balandžio mėnesį Luna- 
čarskio vardo Maskvos Val
stybiniame Teatriniame In
stitute (Gitis) buvo organi
zuotas tarptautinis jaunuo
menės vakaras, kuriame da
lyvavo 26 tautų studentai. 
Šis vakaras pavirto tikra 
tautų draugystės demons
tracija.

Šis vakaras vaizdžiai pa
tvirtino tai, kad nacionali
nė kultūra socialistinėje 
santvarkoje vystosi ir kles
ti. Tarybų valdžia suteikia 
kiekvienai tautai teisę vys
tyti ir stiprinti savo kultū
rą, socialistinę pagal turinį 
ir tautinę pagal formą. Pa- 
vaizdus to patvirtinimas y- 
ra tautinių teatrų augimas.

Per 30 metų tarybų val
džios tautinių teatrų skai
čius pasiekė 50, tuo tarpu 
kai prieštarybiniais laikais 
jų buvo 7.

Tautos, kurios niekuomet skulptūros, 
nėra turėjusios savo teatro, kampelis ir t. p. 
neturėjo nė savo rašomo
sios kalbos, dabar ne tik ga
vo galimumą steigti teatrus 
gimtąja kalba, bet jau turi 
savo nusipelniusių me
no veikėjų. Lenino — Stali
no nacionalinė politika lyg 
atvėrė atgimusių tautų ge
nijaus versmes. Auga ir 
tvirtėja talentai didžios ru
sų tautos kultūrds puoselė
jami.

Visų tautų atstovai, kal
bėjusieji vakare, karštai 
sveikino didžiąją rusų, tau
tą, kuri praturtina juos 
savo patyrimu, suteikia ga
limumą semtis žinių, impul
sų iš tyriausių žmonijos ge
nijų šaltinių, ir širdingai 
dėkojo už tai, kad jie gali 
mokytis iš geriausio visame 
pasaulyje tarybinio teatro 
meistrų. Čion atvykusiems 
iš broliškų respublikų bei 
naujos demokra
tijos šalių slavų tautų 
jaunuoliams ir jaunuolėms 
atskleidžiami geriausios ru
sų teatro tradicijos ir socia
listinės kultūros atsieki- 
mai. Visiems, kas turi ga
bumų, noro mokytis ir dirb
ti kas siekia suprasti meną, 
tikrąjį meną, tie gali jį už
valdyti, tiems atidarytas 
platus kelias.

Programą pradėjo gruzi
nas Kandinašvili, kuris gru
zinų kalba meniškai ir ne
paprastai vaizdingai suge
bėjo išreikšti tai, ką visi 
jaučia didžiajam dirbančių
jų draugui, visos pažangios 
žmonijos* vadui, draugui 
Stalinui.

Puikiai pašoko plastišką, 
orientališkai gracingą šokį 
su ąsočiu tadžike Aziza A- 
zimova.

Paskui savo atsiekimus 
parodė totorių studija, mor- 
dovų studija, išpildžiusi su
dėtingą “Mordovų suįtą.” Į- 
domus buvo ir armėnų an
samblis su originaliais mu
zikos instrumentais kemen- 
dže ir tasa ir kit.

Bet ypač įspūdingas buvo 
lietuvių studijos, įkurtos 
prie Maskvos feunačarskio 
vardo Valstybinio Teatrinio 
Instituto, baigiančiųjų pir
mąją kursą studentu pasi
rodymas. (Čia ruošiamas ’ 
naujo lietuviško teatro ko
lektyvas).

Lietuvių studijos vardu 
susirinkimą pasveikino stu
dentas Gabrėnas. Choras, 
Maskvos konservatorijos 
studento Kuprevičiaus ve
damas išpildė tris puikias 
liaudies daineles, susilauku
sias gausių plojimų. Dar 
labiau patiko liaudies šo
kiai, kuriuos išpildė 4 poros 
tautiškais drabužiais. Šo-

Publika gausiai lankė šį 
puikiai įrengtą lietuvių tau
tinės kūrybos kampelį, do
mėjosi lietuvių menu, apie 
parodą įrašė daug malonių 
atsiliepimų. ■

Maskvos teatriniam in7 
stitute, be broliškų respub
likų jaunimo, mokosi ir se
miasi žinių iš rusų tautos 
meno lobyno taip pat ir 
naujos demokratijos šalių 
jaunimas, kuris taip pat ak
tingai dalyvavo vakare.

I bendrą šventės akordą 
įsiliejo ir skambios cechų 
dainos ir jausmingos jugo
slavu deklamacijos bei dai
nos ir bulgarų puikūs vy
riški šokiai ir savbtiška 
mongolų sutartinė.

Tačiau, kas už visą la
biau paveikė žiūrovus, tai 
ta nuotaika, bendras to va
karo nusiteikimas, jaunuo
liškas f ryžtas ir gilus, gilus 
tikėjimas tautų draugyste 
ir jos šviesia ateitim.

Januomenė- ryžtingai 
reiškė, kad ji, tarybinio 
no atstovi] ir geriausių
nos žinovų vedama ir pade
dama, išėjusi j platu kūry
bos kelią, toliau tęs šaunias 
tarybinio teatro' tradicijas. 
Jie sieks tapti naujojo me
no nešėjais,' naujojo gyve
nimo kūrėjais.

J. Petraitis.

Lietuvos Žinios
DIPLOMAI GERIAU
SIOMS GAMYBININ- 

KĖMS ' • '
“Kauno Audinių” įmonė- 

. je įvyko iškilmingas susi
rinkimas, skirtas Tarptau
tinei Moters Dienai.

Šventės proga įmonės va
dovybė įteikė diplomus de
šimčiai geriausių gamybi
ninkių, sėkmingai kovojan
čių dėl penkmečio įvykdymo 
per ketverius metus. Už 
pavyzdingą darbą buvo pa
žymėtos daugiastaklininkės 
Vladislava Norkienė, Ona 
Ablamaitė, špuliuotojos A- 
delė Špurminskaitė, Antani
na Ročkienė ir kitos.

pa- 
me- 
sce-

ĮVYKDe penkmetinį 
PLANĄ

Kaunas. — Iš siuvimo- 
trioktažo įmonių tarpo 
Kauno “Jurginio” siuvimo 
fabrikas pirmasis jau įvyk
dė penkmetinį gamybinį 
planą.

Palyginti su 1945 metais, 
šiemet “Jurginio” fabriko 
gamybinis pajėgumas padi
dėjo penkis kartus. Jei 1945 
metais fabrikas teturėjo 
vieną skyrių, tai dabar jų 
net šeši. Penkiuose sky
riuose siuvamos mašinos

<15*
AFL ekonomistas Boris Shishkin ir Columbia Univer
siteto profesorius Ernest G. Osborne pasikalba tarp se
sijų per keturias dienas vykusios visašališkos konferen- Į 
cijos Washingtone. Čia tartasi, kaip surasti priežastis 
“vis labiau krinkančio šeimos gyvenimo.” Įdomu tas, kad 
advokatai pasiūlė pamatiniai pakeisti' ir suvienodinti - 
divorso įstatymus, ištraukti juos iš teismų ir advokatų 
kontrolės, nors jiems patiems gręsia dėl to praradimas 
daug darbų ir pajamų, jeigu tie įstatymai būtų suvie
nodinti. Jie pasiūlė įvesti panašią sistemą, kokia var
tojama Tarybų Sąjungoje išsprendimui šeimų nesan

taikos bylų.

varomos su transmisijų pa
galba. Darbo spartuolių 
skaičius padidėjo kelis kar
tus.

Per dvejus pokarinio 
penkmečio metus “Jurgi
nio” fabriko kolektyvas kas 
mėnesį žymiai viršydavo 
savo planinius uždavinius/, 
visuomet duodamas nusta
tytos rūšies ir neblogos ko
kybės gaminių.

Iki penkmečio pabaigos 
“Jurginio” fabriko kolekty-' 
vas pasiryžęs viršum plano 
pagaminti siuvinių už vie
ną milijoną rublių.

Už DUOTOJO ŽODŽIO 
IšTESeJIMĄ

\ *

Rokiškio “Plūgo” žemės 
ūkio padargų fabriko ko-^ 
lektyvas žymiai viršijo 
1947 metų planą. “Naujais 
metais — į naujus laimėji
mus”, — su tokiu šūkiu 
plūgiečiai įsijungė į darbą 
šiais metais ir kovoja dėl 
penkmečio plano įvykdymo 
per ketverius metus.

“Plūgo” fabrike — nema
ža darbo spartuolių. Sunar- 
stymo skyriaus darbininkas 
Bagaslauskas savo dienos 
uždavinį įvykdo iki 135 pro
centų, darbininkas Kurklie
tis -— 130 procentų, kalvis 
Balčiūnas— 122 procentais, 
mechanikas Mikulėnas— 
120 procentų.

Įvykdyti ir sausio, ir va
sario mėnesio gamybiniai 
planai. Nemaža plūgų, akė
čių, šutintuvų ir kitų padar
gų yra pagaminta viršum 
plano. Be to, didelę paramą 
“Plūgo” kolektyvas sutei
kiu apskrities darbo vals
tiečiams, remontuodamas į- 
vairias žemės ūkio mašinas 
bei padargus.

MONTEVIDEO. — Ge
gužės Pirmosios vakare su
ruoštame Urugvajaus socia
listų mitinge — visai ne
skaitlingame publika — 
kalbėjo ir socialistų parti
jos vadas, senelis daktaras 
E. Frugoni. Klausęsi jo kal
bos, turėjo stebėtis šio žmo
gaus, vadinamo “mokyto
ju,” “lyderiu” ir kitais tL 
tūlais, beidėjiškumų, politi
niu bukumu, arba teisin
giau sakant — politiniu iš
sigimimu.

Sunku mums net įsivaiz
duotų kad žmogus, sulaukęs 
tokio seno amžiaus, apie 40 
metų dalyvavęs politikoje, 
galėtų kalbėti tokias nesą
mones, tarti sakinius be jo
kios logikos ir pasirodyti to
kiu dideliu tuščiaviduriu ... 

JDr. FrugOni savo kalbą 
pradėjo ir baigė šmeižda- 
mas komunistus ir Tarybų 
Sąjungą'. Pakeltu tonu gy
rė socializmo nuopelnus ir 
pats save (!). Tačiau nei 
vieno, bent kiek žymesnio, 
socializmo nuopelno darbo 
klasės labui jis konkrečiai 
neįvardino. Pasakė tik tiek, 
kad jokia socialinė, politinė 
ar kultūrinė reforma šioje 
šalyje nebuvo pravesta be 
socialistų pagalbos. Kalbėto
jas išliejo savo'pyktį pries 
komunistus, kad šie nelei
džia socialistams ligi galo 
įgyvendinti jų iniciatyvas, 
o, esą, paima į savo rankas 
ir tas iniciatyvas praktiškai 
praveda. Bet, girdi, garbė 
priklausanti 
listams,

socia- 
kaip tų refor

mų sumanytojams ... Pa
galiau, — tęsė Frugoni — 
komunistai stovi žemiau už 
mus, nes jie užgimė socia
lizmo eilėse...>

Prieš save matydamas 
neskaitlingą klausytojų pu
bliką, socializmo “tėvas” 
savo ryškiai pesimistinę' 
nuotaiką pragiedrino 
džiais: “Tai kas, kad mes 
neskaitlingi?! Bet palengva, 
jau 40 metų, vis gyvuoja
me.” (Jei jis būtų pasakęs 
“vis žengiame,” tai būtų 
galima dadurti: atgal!)

jos, — nesulaikomai grims/ 
ta gyvenimo purvyne, pa
smerkti istorinio vystymosi 
išnykti kartu su jų rams
toma kapitalistine santvar
ka.

Urugvajaus socializmo 
“lyderis,” užuot pateikęs sa
vo partijos kovos platfor
mą, savo kovinius lozungus 
šių dienų politikos eigoje, 
pasitenkino tiktai papūgiš- 
ku puolimu prieš tarybinę 
valstybę ir prieš visą pa
žangiąją darbo liaudį. Fru- 
goni, kaip lygiai Ąrgentinos 
socializmo “tėvas” Repetto, 
kaip jų dievinami “socialis
tai” visoki bliumanai, Šu
manai, saragatai, etc., tebe- 
birbina ta pačia nudėvėta, 
išklerusia, kapitalizmo lio
kajų birbyne. Frugoni są
moningai nutyli tiesą apie 
tarybinę santvarką ir ima
si ją plūsti šlykščiausiu 
šmeižtu; kartų, ir kvailiau
siu šmeižtu- Frugoni pažįs
ta Tarybų Sąjungą. Jis apie 
3 metus gyveno Maskvoje, 
ten eidamas įgalioto Uru
gvajaus ministro pareigas. 
Ir štai ką jis patyrė Socia
lizmo tėvynėje ir pasakė 
per Gegužės Pirmąją:

— Bolševikai pasisavino 
mūsų vardą, nes jie savo 
valstybę pavadino Tarybų 
Socialistinių Respublikų Są- 
junga...(!)

— Tarybų Sąjungoj dar
bo žmonės turi dirbti su
valstybintos ekonomikos sis
temoje, nes privatus kapita
las tapo panaikintas ... 
(Baisus “atradimas”!)

— Tarybų Sąjungos pilie
čiai nesijaučia laimingti ir 
ramūs, nes bėgyje 30 metų

Frugoni savo * “išmintin
gąją” kalbą baigė padary
damas tokią išvadą ir nu
statydamas tokią socialistų 
poziciją:

— Tiesa, Šiaurės Ameri
ka yra imperialistinė vals
tybė. Apie ją galima visaip 
manyti ir spręsti. Tačiau, 
jankių imperializmas siekia 
tiktai kapitalistinių mono
polių ekspansijos, bet jis 
mums leidžia protauti, kri
tikuoti, kurti ir gyventi... 
O “rusų imperializmas,” 
esą, siekia paglemžti kitas 
tautas ir pavergti žmogaus 
sielą. Mes, — šaukė Frugo
ni, — esame “trečioje, pozi
cijoje”: prieš abu pasaulio 
imperializmus, bet Ameri
kos kapitalistai mums ne
buvo ir nėra pavojingi. Te
gyvuoja socializmas!...

Tai viskas, ką svarbiau
sio turėjo pasakyti Gegužės 
Pirmosios dieną Urugva
jaus socialistų “mokytojas.” 
Tai visas jo politinis ir mo
ralinis bagažas. Taip kvai
lina savo negausius klausy
tojus “socializmo” vadai, 
jau seniai išsiskyrę iš dar
bininkų eilių ir nuėję pa
pūgomis tarnauti reakci
nėms jėgoms.

' Antanas Vaivuskas. 
10-5-1948

GAMTININKŲ SEKCIJA
Kaunas. — Įdomų darbą 

atlieka neseniai prie Kauno 
I berniukų gimnazijos gam
tininkų būrelio susikūrusi 
gamtininkų sekcija, kuriai 
vadovauja mokytoja drg. 
Strazdienė.

Įvyko šeši sekcijos narių 
susirinkimai. J ų m e t u 
buvo perskaityti referatai: 

turėjo kariauti kas septinti!“Gyvybės atsiradimas,” 
metai. .. (Kad. šie karai 
buvo imperialistų agresijos 
karai prieš TSRS, Frugonis 
visai nepriminė. Dėl grobi
kiškų užpuolimų, pagal 

žo- Frugonį, kalti bolševikai!)
— Tarybų Sąjunga —

Mes visai nebūtume ma
tę reikalo rašyti apie Fru- 
gonio kalbą, pasakytą vie
šoje tribūnoje, jei jis nebū
tų taip kvailai šmeižęs Ta
rybų Sąjungą. Greta to, 
mums Frugoni įtikina
mai parodė, kad jo vedama 
socialistų partija, — ir ki- 

’tų kraštų socialistų parti-

“Mičiūrinas — naujų auga
lų atmainų kūrėjas”, o taip 
pat pranešimai apie įžy- 
n]įųpąįus; mokslininkus Ti- 
miriazevą, Lisenko ir kitus.

Artimiausiu metu numa- 
torną^dar plačiau susipažin- 

raudonojo imperializmo ša- ti su tarybinių selekcininkų 
lis...(!) j laimėjimais.

Užuojautos Išreiškimas

PER PUSKETVIRTŲ 
METŲ

Pernai Mažeikių “Apavo” 
avalynės fabrikas" metinį 
planą įvykdė 130 procentų. 
Atsiliepdami į šauniųjų le
ningradiečių kreipim ą s i, 
aulų skyriaus darbininkai į- 
sipareigojo penkm etinę 
programą įvykdyti per 3,5 
metų. Aulų skyriaus penk- 
metinis gamybos planas jau 
įvykdytas 50 nuošimčių.

i Įmonė nuolat tobulėja. 
Pirma buvo išleidžiami tik 
kalti batai. Dabar gamina
ma siūta ir klijuota avaly
nė. : .
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: DEL LEIDŽIAMO 
Į ŽODYNO '
Į Dienraštis Laisvė išleis la-j 
1 bai reikalingą žodyną, ku-Į 
į ris turės virš 25,000 žodžių, j 
J Vadinsis: Į

K ■Angliškai - Lietuviškas 1 
ŽODYNAS I 

i English-Lithuanian į 
Į DICTIONARY ■ 
j šis žodynas greit bus pra-Į 
įdėtas spausdinti ir jis bus J 
į gatavas i pabaigą šių metų. Į 

žodyno Kaina $4.00 Į 
Į Iš anksto užsisakantiems! 

Į $3.00 1
J Kurie esate užsisakę šį žo-Į 
Į dyną ir užsimokėję po $3. Į 
į būkite kantrūs, palaukite [ 
j dar keletą mėnesių ir gau-J 
j site žodyn$ ■ 
I V įj Kurie dar nesate užsisakę, [ 
į užsisakykite tuojau/ Pasi-Į 
{naudokite nuolaida kainoje.)

Siųsdami užsakymus ir į 
pinigus už žodyną, j 

adresuokite: !

Mirus
SILVESTRUI ASTRAUSKUI

Reiškiam širdingiausią užuojautą 
draugei Natalijai Astrauskienei, 

dukrai Ruth Gugas, 
žentui, anūkei ir visiems artimiems.

7 &

, Detroito Moterų Pažangos Kliubo 
ir Choro Nares.

GREAT NECK, N. Y

New York. —• Žymiai pa
kilo' pramonių serai Wall 
Stryte.

I v . s

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

I

BUS SUVAIDINTA TRIJŲ VEIKSMŲ 
. KOMEDIJA SU DAINOMIS

PONAS AMERIKONAS”
Suvaidins Brooklyno Lietuvių Scenos Mėgėjai

Parašė ir režisuoja Rojus Mizara

. SEKMADIENĮ, GEGUŽES 23 MAY
A. & J. KasmočiŲ Salėje

91 STEAMBOAT RD. Įžanga $1.00 (su taksais) 
PRADŽIA 4 V. V. — LOŠIMAS 5 V. V.

Po Vaidinimo bus Šokiai prie
Jurgio Kazakevičiaus Orkestros 

Brooklyno AIDO CHORAS sudainuos eilę 
gražių dainų, vad. J. Kazakevičiaus.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.
Rengėjai—Pirmyn Choras bendrai su 

kitomis trimis Organizacijomis.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Antr., Geguž. 18, 1948
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PARYŽIAUS ŽLUGIMASH
Istorine Apysaka Verte K. BARTKUS

(Tąsa)
31 ’

Paryžius gyveno savo įprastiniu gyve
nimu: teątro premjeros, parlamento ru
dens sesija, naujos mados, eilinis banko 
krachas, sensacingas turtingos amerikie
tės pagrobimas, keletas romansų, keletas 
nusižudymų. Tessa vis dar tebesitikėjo 
nuversti Bliumą; tačiau kuluaruose bu
vo kalbama, kad vyriausybe sustiprėju
si: nesikišimo politika nuramino radika
lus. Išnyko ir raudonos, ir trispalvės vė
liavos. Deseris triumfavo: jis teisingai 
pasitikėjo tautos išmintingumu. Kituo
se kraštuose žmonės žudo vieni kitus, su
veržė diržą, ginkluojasi, stato fortus ir 
kalėjimus, sveikina tribūnus ir karve
džius; o Paryžiuje ploja vis tam pačiam 
Morisui Ševalje, kuris nesumišdarąas 
tūkstantąjį kartą dainuoja: “Paryžius 
lieka Paryžius...”

Tačiau po ta ramaus gyvenimo prie
danga vyko kova, kaip vandens verpetai, 
virė nebylios aistros. Iro šeimos; ir ne 
vienas Tessa tomis dienomis neteko na
mų ramybės^ Ginčai kavinėse kartais 
baigdavosi šūviais, dažniau tyliu persi
skyrimu. Viską nulemdavo svetimi geo
grafiniai pavadinimai,’ kova kaimyninė
je, bet be galo tolimoje šalyje: Ispanija 
suskaldė Paryžių į dvi stovyklas. Visi— 
sujaudintieji vasaros streikų, drebėjusie
ji dėl savo turto, uždarinė jusie j i langi
nes, kai pro namus eidavo demonstran
tai, — su viltimi smaigstė ant žemėlapio 
geltonai raudonas vėliavėles. O darbinin
kų kvartaluose, žiūrėdami į tokį pat že
mėlapį, kalbėjo: “Madridas laikosi!”

Lapkričio vidury netgi Breteilio laik
raščiai turėjo pripažinti, kad generolo 
Franko kariuomenė sustojo prie pat Ma
drido vartų. Paryžiaus , priėmiesčiuose 
buvo kartojami stebuklingi žodžiai, at
skridę nuo Mansanareso krantų: “Jie 
nepraeis!” Sklido legendos apie Madri
do darbininkų didvyriškumą. Kaip apie 
Rolando žygius, buvo pasakojama apie 
internacionalines brigadas; ir ne vieną 
kartą metalininkai arba tekstilininkai su 
pasididžiavimu pridurdavo: “Ten ir mū
siškiai !... Diuvalis ... Žakas ... An
ri ...”

Perskaitęs rytinius laikraščius, Via- 
ras nusišypsojo: ,Madridas laikosi — 
vynuogės dar žalios!... Nuo tos dienos, 
kai Viaras tapo ministru,, jis daugiau 
nebegalvojo apie idėjų kovą, apie klasių 
susidūrimus, apie pasaulio gyvenimą. 
Politika jam pavirto į nuolaidas vie
niems ir kitiems, į kasdieninį, o kartais 
ir kasvalandinį vyriausybinės daugumos 
apskaičiavimą, į paskyrimus, apdovano
jimus, perkėlimus. Pasaulis pasidarė 
ankštas, kaip kambarys, prikrautas 
brangių ir greit dūžtančių niekniekių, 
— nei nepasisuksi, nei rankos nepaju
dinsi. Ir štai dabar, pasakęs sau, kad 
Madridas laikosi, Viaras minutę ištrūko 
iš to ankšto kambariuko; jis džiugiai at
siduso: vis dėlto šaunūs vyrai! Jis netgi 
pagalvojo: ten ir mūsiškiai! Jų tarpe 
yra socialistų darbininkų ...

Viaras tarė sekretoriui:
— Ar skaitėte? ... Breteilis per anks

ti atšventė pergalę. Darbininkai — tai 
ne jo “ištikimieji,” kurie tik krebžt — 
ir bėga, kaip triušiai.

Grfeitai Viaras vėl pasinėrė nuobodžia
me, kruopščiame darbe. Prasidėjo priė
mimas. Reikėjo vangiai kalbėtis, su ma
lonia šypsena atmesti prašymus, siūlyti 
negalimus dalykus. Atėjo deputatas Pi
ru, kuris liepos demonstracijos metu įky
rėjo Viarui. Piru, sūprantama, buvo ne
patenkintas:

— Kiekvieną dieną dešimtys žmonių 
slapta pereina sieną. Meš kiršiname prieš 
save Franką. O rytoj jis bus visos Ispa
nijos šeimininkas. Mano departmento gy
ventojai labai susirūpinę išsaugoti gerus 
santykius su Ispanija, nepareinamai nuo 
to, kas ją valdo.

Viaras meiliai šyptelėjo:
— Brangus kolega, dar neaišku, kas 

laimės. Juk jūs skaitėte paskutines te
legramas? Beje, aš neprieštarauju ... 
Mes įsipareigojome neperleisti j Ispaniją 
savanorių, ir mes tesėsime.

Piru išėjus, Viaras pasakė sekreto
riui:

— Reikės parašyti Rytų Pirėnų pre
fektui: sustiprinti, pasienio apsaugą.

Laimei, oficialių pakvietimų nebuvo; 
po ištaigingų pusryčiu, kurie nuvargino

Viaro skrandį, jis su malonumu suval
gė minkštai virtą kiaušinį ir špinatus. 
Laukė puiki diena: Vietoj parlamento 
posėdžio — kilnios estetinės emocijos, 
rinius jauno dailininko Andre. Korno, 
Jau seniai Viaras ruošėsi pamatyti kū- 
kuris paskutiniame Salione buvd išstatęs 
nuostabų peizažą: šakotas kaštanas, kai
rėje karuselė, dešinėje smulkutė figūra 
prie sienos. Tikriausiai, ir kiti jo darbai 
įdomūs ... Apie Korno daug kalbama. .. 
O tą peizažą Viaras nupirks. Viaras ne
buvo šykštus, tačiau ir pinigų švaistyti 
nemėgo. Jis su pasitenkinimu pagalvojo: 
Salione prašė trijų tūkstančių, vadinasi, 
atiduos už du.

Sužinojęs busimąjį vizitą, Andre atsi
minė Pjero pasakojimą ir susiraukė. 
Velnias jį griebtų!... Sutvarkyti, ar ką, 
dirbtuvę? Ne, neverta .'..

Viaras ilgai apžiūrinėjo kiekvieną 
drobę ir sakė pastabas: “Koks‘-spalvų 
lengvumas! Štai po šia kėde jaučiamas 
oras. Astrai truputį sausoki, šis peiza
žas primena geriausio peri jodo Utrillo.” 
Andre nesiklausė. Pradžioje jis įdėmiai 
apžiūrėjo Viarą ir pagalvojo: piešti jį 
neįdomu, vietoj veido — purvynė, viskas 
sujaukta. .. Paskui jis užsirūkė ir klus
niai kilnojo drobes, purtydamas nuo sa
vęs tirštas dulkes. Tikriausiai, pirkti no
ri... Ta mintis nepradžiugino ir nenu
liūdino Andre* Pinigams jis buvo abejin
gas: gaudavo — išleisdavo, neturėdavo 
jų — vietoj pietų valgydavo duoną su 
dešra. Anksčiau jis pavydulingai žiūrė
davo į savo kūrinių likimą, galvodavo, 
į kokias rankas jie pateks. Tačiau pa
veikslus beveik visuomet supirkdavo tar
pininkai, ir Andre priprato prie minties, 
kad išeidamos iš dirbtuvės, drobės žūs
ta.

Viaras tarė:
— Man labai patiko jūsų peizažas, iš

statytas Salione. Žinote, tas su me
džiu .. .\

Andre tylėdamas pastatė dar vieną 
drobę ant molberto. Tai buvo jo mėgia
miausias dalykas. Po tos nakties, kai jis 
sutiko Žanetą, jis buvo nuėjęs į Itali 
aikštę. Ten jis ir .nupiešė tą... Buvo 
apsiniaukusi diena; gatvės kampe mer
gina kažko laukė; o karuselių arkliai il
sėjosi.

— Štai tą peizažą aš norėčiau įsigyti.
Andre apsiniaukė, sudavė pypke į sta

lą; paskui paėmė drobę ir pastatė ją 
priekiu į sieną.

Nustebęs Viaras paklausė:
, — Ar jis parduotas?

Vaikišku šiurkštumu, negalvodamas, 
nesirinkdamas žodžių, Andre atsakė:

— Aš nenoriu, kad jis kabėtų pas jus. 
Jūs’nesuprantate? ... Viskam yra ribos. 
Kad jūs į jį žiūrėtumėt? Ne!

Kai Viaras jausdavo įžeidimą, visas 
jo veidas drebėdavo: pensne, ūsų galiu
kai, apatinė lūpa, pasmakrė. Jis man
dagiai pasakė: “Kaip jums patogiau,” 
padėkojo Andre už/suteiktą malonumą ir 
ceremoniškai išėjo iš dirbtuvės. Andre 
pažiūrėjo jam iš paskos ir nusikeikė. 
Vėpla! Ir štai tokia baidykle-tikėjo Pje
ras, kaip bobutės tiki dievo motina! Ne, 
ligi ko prieina žmonės! Ir geri žmonės,' 
kaip Pjeras. Aridre numojo ranka ir sė
do prie darbo, kurį buvo nutraukęs Via
ro atsilankymas. Darbas nesisekė, bet jis 
nesitraukė nuo drobės: bijojo minčių, 
pykčio, ilgbsio.

Sutemus jis, neuždegdamas’ šviesos, 
atsigulė į sofą ir ėmė laukti tos valan
dos, kada negyvoje dirbtuvėje pasigirs 
Žanetos balsas. Tai buvo lyg narkozas, 
į kurį jis įmilo. Kur jis nebebūtų tą va
landą, jis akimis ieškodavo priimtuvo. 
O šiandien kaštanas- ir karuselė' nauja 

.jėga žadino prisiminimus. Laikas slinko 
lėtai. Pagaliau sužibo žalioji akis; kaž
kas padainavo; pačirpino; ir štai Žane
ta ... Iš pradžių ji kalbėjo apie marių 
dugną, apie kriaukles, jų amžiną triukš
mą: tai buvo dirbtinio žemčiūgo rekla
ma. Paskui ^Žaneta deklamavo kažkieno 
eilėrąštį (jis nenugirdo autoriaus pa
vardės) : . s ' .

Apgautai leista man numirti,
Ir kaip smėlys, naktinio mūšio varis...
Vėl čirpino ir dainavo. Andre mašina- 

liškai pasuko rodyklę. Sodrus moteriš
kas balsas prancūziškai sekė: “Kalba 
Madridas. Šiandien mūsų dalys, suside-, 
dančios iš La Manšos kovotojų, kartu su 
internacionalinių brigadų kariais atmu-

Nuo tų galima išeiti iš proto. Ne nuo 
bombų, nuo venišo klyksmo. O padęti 

/negalima. Štai jie uždarė langines, užsi
klojo patalais ir miega. Jiems jauku, 
nors-kieme drėgna ir šalta, jauku, nors 
tolimame Madride dega namai. Jauku!... 
0 paskui staiga ir čia dangus ims kauk
ti; naktis, tamsi ir bloga lemianti, atgis. 
Bejėgiškai įsiskverbs į dangų prožekto
riaus akis: ne, nesuras!... Ir trenks
mas. Vienas, antras, trečias ... Kažkas 
praneš per radiją: “Yra užmuštų ir su
žeistų.” Ir naktį klyks moteris. Gal būt, 
Žaneta. Kodėl ją apgaudinėja šia tyla, 
kodėl nepažadina, nesako: bėk į laukus, 
į jūrą, vistiek kur? Juos visus apgaudi
nėja: ir kurpių, ir kates—visus. Žaneta

še atakas Universiteto miestelyje. Kon- 
traataka mes išmušėme fašistus iš medi
cinos fakulteto pastatų. Vokiečių lėktu
vai įvykdė du šiaurinių miesto kvartalų 
puolimus. Gyventojų tarpe yra užmuštų 
ir sužeistų ...”

Andre žvilgterėjo pro langą. Senoji 
Šerš-Midi gatvė miegojo. Miegojo ir an
tikvarai, ir linksmasis kurpius, ir gėlių 
pardavėja. Miegojo “Rūkančio šuns” 
lankytojai. Miegojo katinai. Retai pra
eidavo pavėlavę keleiviai. Nudardėdavo 
sunkvežimis. Paskui vėl tyla. Pilki na
mai atrodė tušti. Ir didelis ilgesys paga
vo Andre: jis pagalvojo apie Madridą. 
Jis niekad nematė to miesto ir vis norė
jo įsivaizduoti; koks jis —K baltas, tam
sus, triukšmingas, ramus — nežinia. Ta- pasakė: “Apgautai leista man numir
čiau naktį visas dangui liepsnoja, o apa
čioje klykia moteris. Ir taip kiekvieną 
naktį... Bet juk tai baisiau už mirtį!

ti...” Paprasta ir b&isu.
(Pirmosios dalies pabaiga) 

(Bus daugiau)

CLEVELANDO ŽINIOS0

Mirė Dominikas Petrauskas '
Gegužės 8 d., Highland Par

ako kapinyne, supilta naujas'ka- 
pas. Ten ilsis Dominikas Pet
rauskas, greta savo žmonos 
Onos, mirusios šeši metai atgal 
ir jos sesutės Marijos Smulks- 
čiūtės, mirusios kelios • savaitės 
atgal.

Laidojimo tvarką prižiūrėjo 
Aldona Vilkelis. Jos koplyčioje 
buvo susirinkę labai daug žmo
nių. Tai buvo velionio Domini
ko giminės, draugai, pažįstami, 
kurie atvyko atiduoti jam pas
kutinę pagarbą.

Gedulo dainą sudainavo Al
dona DiVetzko (Klimaitė). 
Jautriai ir stipriai ji dainavo. 
Kitą gedulo dainą sudainavo 
Julius Krasnickas. Daina pada
rė gilaus įspūdžio.

• Apie velionio asmenybę ir 
darbus trumpai prabilo Stasys 
Mažanskas. Koplyčioj viešpata
vo rimtis, žmonės buvo giliai 
susikuopę.

Grabnešiai buvo Darbininkui 
Pašalpinės Draugijos valdybos 
nariai. Tai draugijai Domini
kas Petrauskas nuoširdžiai dir
bo per daugelį daugelį metų.

Procesija į Highland Parko 
Kapines buvo labai ilga. Auto
mobilių buvo daug ir visi buvo 
pilni. (

Prie kapo kalbėjo Vilnies re
daktorius L. Prūseika. Savo 
kalboj jis apėmė visą mirusio 
veikėjo gyvenimą, nuo pat to 
laiko, nuo 1910 metų, kada Do
minikas atvyko Ulevelandan iš 
tolimosios Lietuvos, iš Skapiš-1 
kio krašto.

Draugo Petrausko 
Gyvenimas

Gimė Skapiškio parapijoj, 
Kundrenėlių kaime. Tėvai turė
jo nedidelį ūkį. Tėvas mirė, kai 
Dominikas buvo dar visiškai 
jaunas. Jis išmoko kalvio ama
tą. Iš jauni/ dienų jis buvo pa
linkęs prie socialistinių idėjų. 
Skleidė apšvietą, literatūrą. Ca
ro žandarai jį sekiojo. Tarpais, 
jam*tekdavo slapstytis. Vyriau
siai dėl tos priežasties jis ir 
nusitarė vykti Amerikon.

Clevelandan atvyko pas savo 
pusbrolį Povilą Dauderį.

Jo mylimiausiu darbu buvo 
visuomeninis, draugijinis dar
bas. . -*w,!

Darbininkų Pašaipūnėj Drau
gijoj jis uoliai**veikė per dau
gelį metų. Nenuilstančiai veikė 
Laisvės Draugijoj, kuri Vėliau 
susivienijo su Darbininkų Pa-

šalpįne Draugija. Kai Clevelan- 
cje organizavosi Mirtos Choras, 
savo laiku sulošęs žymią rolę, 
Dominikas labai daug darbavo
si chore ir tūlą laiką buvo jo 
pirmininku.

Daug veikė Lietuvių Litera
tūros Draugijoj ir sutvėrė LLD 
57 kuopą.

Protarpiais rašinėjo Laisvei 
ir Vilniai. Progresyvės spaudos 
rolę giliai įvertino.

Daug darbavosi vietiniam ko
mitete Pagalbos Teikimo Lietu
vai. Jam rūpėjo ir bendri De
mokratinių Lietuvių reikalai. 
Dalyvavo Demokratinių Lietu
vių Suvažiavime Pittsburghe it 
Brooklyne, nors jo sveikatos 
stovis jau tuomet buvo blogas;

Kalbant apie mirusio drau
go sveikatos stovį, reikia pri
minti, kad kokie astuoni metai 
atgal jam beveik ištisus metus 
teko . išbūti Warrensville sana
torijoj.

1942 metais mirė jo gyveni
mo draugė Ona Smulksčiūtė. 
Tas dar labiau paveikė jo svei
katą. Pastaruoju laiku sirgo la
bai sunkiai. Jį užatakavo net 
kelio ligos.

Dominikas, jo giminės ir 
draugai žinojo, kad artinasi 
mirties valanda. Ligoninėj jį 
beveik kasdien lankė pusbrolis 
Povilas Boika ir jo šeimos na
riai.

Sunkaus slegiančio įspūdžio 
padarė į draugą Petrauską, ka
da iš Lietuvos gavo žinią, jog 
vokiečiai okupantai sušaudė jo. 
brolį Ramusį. Ir brolio moterį 
tie budeliai sušaudė Skapiškio 
miestely.

Į laidotuves atvyko giminių 
ir iš labai tolimų vietų. Iš Chi- 
cagos pribuvo pusbrolis Povilas 
Dauderis su žmona. Iš Roches- 
terio pribuvo Jonas Stančikas 
su žmona. Iš Philadelphijos at
vyko Antanas Smithas, brolis 
velionio moteries Onutės. 
Iš Detroito atvyko Domicėlė 
Mockus, o iš Bridgeport, Conn., 
dvi pusseserės Arelė Vilčinskie- 

•nė ir Kaziūnė Juškauskienė.
x Po Laidotuvių jvyko 

Pažmonyš
Aldona Wilkelis pranešė ka

pinėse, prašydama, varde Povi
lų Boikų, kad palydovai susi
rinktų inamuose Mr. ir Mrs. 
John Keliat, Jr., Boikų dukters. 
Ten susirinko didelis būrys pa
lydovų. Visi buvo labai drau
giškai ir maloniai priimti. S. 
Mįažanskas,. varde Povilo Boi-
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PHILADELPHIA, PA

ALDLD 10 kuopa organizuoja busų ekskursi
ją į Brooklyną ant Atidarymo Amerikos Lietu
vių Kultūrinio Centro, kuris įvyks gegužės SO— 
May 30th.

Šiuomi pranešame,, kad busas yra pasamdytas 
ir išvažiuos 10 valandą ryto, nuo svetainės 735 
Fairmount Ave:

Kurie norite dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Kultūrinio Centro atidarymo iškilmėje, prašo
me tuojau įsigyti buso bilietus. •

Bus gražus apsivažinėjimas, linksmoje kom- • 
panijoje ir turėsime malonių pasimatymų su 
brooklyniečiais ir kitais Kultūriniame Centre. 
Dėl bilietų prašome kreiptis į buso organizavi
mo Komisiją:

A. Galkus, 1127 Green St., K. Budzinskas ir
Siaulinkieiiė.

kos, tarė visiems širdingą ačiū.
Po užkandžių giminės ir 

draugai vėl prisiminė Domini
ką Petrauską/vėl dalihosi savo 
mintimis ir įspūdžiais. Visus 
jaudino tas' faktas, kad laido
tuvėse dalyvavo tiek daug žmo
nių.

čia trumpas prakalbėles pa
sakė J. žebrys, A. Smithas, P. 
Dauderis, J. Stančikas, V. Už
kuraitis.

Buvo sumanyta, kad pagerbi
mui Dominiko Petrauskų at
minties būtų parinkta aukų pa
sveikinti Vilnies šėrininkų su
važiavimą. Kaip išsireiškė V. 
Užkuraitis, tai bus paminklo
r

budavojimas mirusiam visuo
meniško darbo veteranui.

Aukojo:
A. Smithas $20.
Po $10 aukojo: J. Stančikas, 

P. Boika, P. Dauderis, B. 'Kirs
tukas.

Po $5 įteikė: H. Stančikienė, 
Mr. ir Mrs. Verbickas, A. Vil- 
šinskienė, M. Žebrauskienė, Y 
Romandas.

J. Stripeika $2. A. Gendrė- 
nienė $1.25.'

Po $1 įteikė: S. Mazan, D. 
Lesnik, J. Janukaitis, J. Ke- 
merziūnas, S. Jočius, J. Keliat, 
A. Pucevičius, V. Young, V. 
Tyzenhause, M. Raulinaitienė, 
M. Venslovienė, A. Radžers, K. 
Salen, F. Panzer, B. Kalvins- 
kas, A. Balčiūnienė, F. Skleris,
L. Keliat, A. Jeisūnas, P. Ku- 
rulis, W. Karsokas, K. Roman- 
dienė, V. Užkuraitis, F. Bauža, 
J. Eitutis, A. Pečiura, A. Moc- 
kaitis, J. Pabalis, M. Baltrušai
tienė, P. Radžers, P. Kirdeikis, 
W. Geibis, J. Rudis, A. Salen,
M. Juozuponienė, V. Zink, E. 
Boikienė, S. Jačienė.

Viso $126.
L. Prūseika tarė visiems ačiū 

varde Vilnies bendrovės.
Po to, yienas po kito, palydo

vai pradėjo skirstytis namo.
Atmintis apie draugą Domi

niką Petrauską ilgai ilgai neiš
dils širdyse jo giminių, draugų 
ir bendrai clevelandiečių.

Ilsėkis, brangus drauge, šal
toje Highland Parko Kapinių 
žemelėje! Vilnietis.

Dienraščio Laisves
ET
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Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
mūsų- didžiosios vasarinės iškilmės.

BROOKLYN, LIEPOS 4 JULY 
Clinton Park, Maspeth, L. L, N. Y

Bostono Apylinke 
MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY 

Vose Pavilion Park
Ant rytojaus" po šių piknikų bus šventa, Neprigulmy- 
bės Paskelbimo Šyentė. Proga būsaįs važiuoti 

' į piknikus iš toliau.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
- . (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Gr abortus •
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. ‘ BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

»*<•*-*
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CHICAGOS ŽINIOS
Gyvulių Priėmėjų Streikas Ne

įvyko; Susitaikė dėl Algų
Paskutinėje Valandoje „

Anksčiau buvo skelbta, kad 
pirmadienį, vėliausia —( antra
dienį, gyvulių priėmėjų strei
kas neišvengiamas. Pagal iaus, 
pirmadienį pora valandų prieš 
pažymėtą valandą kompanijos 
ir unijos atstovai susitaikė dėl 
algų pakėlimo ir streikas neįvy
ko.

Paskutiniomis žiniomis gyvu
lių priėmėjai sutiko priimti 12c 
pakėlimą algos, kuomet visi 
stakjardų darbininkai kovoja 
už 29c valandai pakėlimo.

Rašėjui antradienį teko 'ap
lankyti didžiumą skerdyklų, 
kur eina streikas. Visur, ne
žiūrint blogo — lietingo oro, 
pikietas buvo skaitlingas ir veik 
niekas nedrįso eiti per pikietą.

Streiko Komitetas Plečia 
Paramos Darbą

Iš pikieto eilių nuo Swift ir 
Wilson & Co., nusidaviau į 
UPWA-CIO buveinę, 4758 S. 
Marshfield Ave. Mat, turėjau 
nuo sekamdienio streikieriams 
rinkliavos pinigų. Per dienraš
tį Vilnį pereitą savaitę ir gale 
suplaukė arti pusantros šimti
nės stakjardų streikieriams pa
ramos nuo lietuvių pažangių 
organizacijų ir ’ pažangių 1

asmenų. Smagu buvo įteik
ti esantiems kovos lauke sker
dyklų darbininkams.

Įėjus UPWA unijos buvei
nėn, ėjo didelis judėjimas. Ne
žiūrint, kad lietus pylė, grupės 
streikieriu susiformavę vyko 
pamainyti savo draugų, kurie 
jau baigė savo pikietavimo va
landas.

Sutikau keletą savo tautie
čių: Alb. Bralaičių šeimą, Si
monaitį, žemaičių ir .pagaliaus 
jauną veiklų Stanley Aleksan
der, kuris daug valandų pralėi* 
džia UPWA Paramos Streikie
riams Skyriuje.

Daug Pašaliečių Padeda 
Stakjardų Streikieriams

Apie 100 asmenų darbuojasi 
šiame skyriuje dėl paramos 
streikieriu šeimom, kuriom ji 
yra labai reikalinga. Iš Alek
sander patyriau, kad iš virš mi
nėto skaičiaus darbininkų yra 
virš 60 proc. pašaliniai iš kitų 
unijų, organizacijų, bei pavie
niai asmenys, kurie įdeda , nuo 
12 iki 16 valandų darbo kas
dien, kad pagelbėjus streikieriu 
šeimom, kurių išteklius išsibai
gė ir reikalinga skubi parama.

Naujoj Vietoj UPW 
Šelpimo Skyrius

Nuo šios dienos iš UPW bu-

Peter Kapiskas

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Degtines, Vynai ir Alus 
’ RHEINGOLD 
BEER & ALES

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral HomeI

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

7 ......1............................................................. -■

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių . Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

veines Šalpos skyrius išsikelia 
į University of Chicago Settle
ment, 4630 MacDowell St. Ple
čiantis ir didėjant paramos rei
kalui padarytas šis žingsnis, 
kad aptarnavus vis didėjantį 
pareikalavimų skaičių.

Virš minėta įstaiga jau nuo 
seniau kooperavo su streiko ko
mitetu ir dabar, esant dideliam 
reikalui, pavedė dalį savo įtal
pos tam reikalui.

Iš jauno savo tautiečio ir su- 
gabaus lietuvio, Stanley Alek
sander, kurio tėvai ilgus metus 
gyveno Town of Lake apylin
kėj, sužinojau, kad jis dirba 
labai daug su kitais Welfare 
Skyriaus perdėtimais, kad pa
gelbėjus streikieriams išgauti 
iš miesto ir kitų' įstaigų pašal
pą. _•

Kas Reikia Daryti Reikale 
' ’ Pašalpos

Aleksander pareiškė:
— Pirmiausia streikierys-tu

ri kreiptis į UPW skyrių, kuris 
bus 4630 McDougall St., Čia jis 
gauna laikiną maisto kiekį, pi
nigų dėl gatvekario ir nurody
mus į City Welfare dėl pasto
vios paramos. Pastovią pašalpą 
iš miesto gali gauti tik Chica- 
goje išgyvenę metus ir daugiau 
laiko. Mažiau išgyvenę, siunčia
mi į United Charities Welfare.

Kaip miesto, taip Apjungtos 
šalpos organizacijos dideliam 
reikale teikia paramą streikie- 
rių šeimoms. Sulyg Aleksander, 
labai maža dalis streikieriu 
gauna paramos, vos apie 4,000 
šeimų.

Streikieriams maistą teikia 
6 virtuvės streiko srity.
Kur Maistas Reikia Priduoti

Paaiškėjo, kad visas surinkt- 
tas maistas reikia priduoti, 
Back of Yards * Council, 4600 
S. Ashland Ave. ši organizacija 
rūpinasi maisto rinkimu ir jo 
sutvarkymu^ Nes kurie pri
duoda maistą UPW buveinėn, 
4758 S. Marshfield Ave., vėliau 
jį reikia nuvežti mineton cen
tral inėn įstaigon. ;

Šalpos skyriuje- radau besi
darbuojant Vilnies Angliško 
Skyriaus bendradarbę Nellie 
De Shaff. Matyt ji įdeda irgi 
nemažai valandų. Kaip būtų 
gyažu, kad daugiau iš LDS So
rority moterų prisidėtų šiam 
prakilniam darbui.

Stakjardų streikas 
Chicagos darbininkų 
žmoniškesnes algas ir
laikymą. Todėl gelbėkime savo 
brolius ir seses, esamus kovo
je už visų bendrus reikalus.

Reporteris. ’

U.N. Facts an3 Facesr>
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f » V ? f JCELAND

III ■ ! ■ 111 Iceland, an island republic on the rim of■■ I II! ■11 lllill the Arctic Circle in the North Atlantic, has 
i—the world’s oldest parliament, the Althing, 

which was founded more than 1000 years Illi ■ ill I I III a?o by the first European settlers. Gt^zerncd
I Ml ■ Imli ill Denmark during much of her history,

, w i iiiiiiiiiiMWMiI||mi | jęeianfl severed the last ties to that King-' 
dom when it became a republic in 1944. Of great strategic importance 
during World War II, the volcanic island now is vital to aviation and 
shipping using the great circle routes. Her 132,000 people depend 
mainly on commercial fishing for a livelihood. Iceland’s representa-1 
tive to the United Nations is Thor Thors. Iceland’s national flag 
shows a red cross outlined in white, upon a dark blue Wackground.

Bridgeport, Conn
UŽKVIETIMAS

Tur būt vargiai kur užtiksi 
žmogų, kuris nežinotų, kad 
Bridgeportas randasi pajūryj 
ir kad šiame pajūryj randasi 
gražus parkas. Gražiomis pa
vasario dienomis, čia pajūrio 
bulvaru praslenka veik iš vi
sų Amerikos valstijų automo
biliai... jie vienur, kitur 
truputi staptelia; automobilis
tai pakvėpuoja pajūrio oru, 
pasigroži dideliais ir mažais 
medžiais bei gėlėmis...

Bet visai netoli nuo pajūrio 
randasi Lietuvių Kliubas. Tai
gi, eikime prie dalyko : , '

Bridgeporto lietuviai, varde 
LDS ir LT.D vietinių kuopų, 
ruošiasi perstatyti dvi gražias 
ir juokingas komedijas. Per
statymas įvyks gegužės 22 d., 
šeštadieni. Pradžia 7:30 vai. 
vakare, 407 Lafayette St., Lie
tuvių Kliubo Salėje.

Komedijos bus suvaidintos 
■— “Kontrolis 
Stenografė.” > 
gana juokinu
gabių Lietuvos rašytojų, 
medi jos 
Lietuvos 
kaip jie 
panelių, 
pinigus
prisimeilindavo’ prie 
žmonų. . . 
pamatyti, 
šokiai.

Bridgeporto lietuviai nieka
da nepraleidžia progos, kuo
met vaidinama juokingos ko
medijos. Bet šį kartą, mes 
manome, nepatingės ir apylin
kių miestų lietuviai aplankyti 
mus. 1

Rengėjai duodame garbės 
žodį iš anksto, kad stengsi
mės nėpražiopsoti atvykusių 
svečių. Stengsimės šiltai ir 
draugiškai Jus priimti. Todėl, 
kurie žinote kelią į Bricjgepor- 
tą iš Brooklyno, iš Stanfordo, 
iš Waterburio, iš New įJave- 
no ir kitų miestų -— laukiame 
ir kviečiame Jus atvykti anks
čiau, pamatyti pajūrį, parką, 
o vėliau 7— iminėtas komedi
jas.

Pasimatysimo Bridgeporte-- 
407 Lafayette ' St., Lietuvių 
Kliubo Salele. t

Pasiliekame laukianti svečių, 
Rengėjai:
Petras, Juozas, ir Mikas.

Chicago. — Policija buvo 
pasiųsta ištirt pranešimą, 
kad 17 metų berniukas Ro
bertas Furey muša* savo 
motiną viešbutyje. Robertas 
su peiliu puolęs atėjusią po
liciją; u, tad policininkas 
Charles Wollpert ir nušovė 
Robertą. Nušautojo motina 
sako, kad Robertas jau tre
ti metai kartotinai ją mušė.

15c
10c
25c

yra visų 
kova už 
unijų iš-

Washington. — Gręsia 
visuotinas CIO telefonistą 
streikas.

Plieno Unija Davė $60,000 
Skerdyklų. S treikieriains

Boston. — , CIO Plieno 
Darbininkų Unijos centras 
paskyrė $60,000 paramos 
streikuojantiems skerdyklų 
darbininkams. Unijos suva
žiavimas karštai sveikino 
CIO prezidentą Ph. Mur
ray, kuomet jis pranešė a- 
pie paspirtį skerdyklų strei
kieriams.

Prekyba su Ryty Europa— 
Gyvybės Dalykas Šveicaram

Geneva. Šveic. — Ameri
konai taip užverčia- savo 
dirbiniais užsienių’ rinkas ir 
net naminę Šveicarijos rin
ką, kad jau 30% suma
žino šveicarų dirbinių par
davimą, lyginti su petnai 
metais. Šveicarijos socialis
tų laikraštis Vorwaerts dėl 
to rašo:

“Tokiose sąlygose būti
nai reikia mums su- 
megsti prekybos ryšius su 
rytinės Europos kraštais, 
kad galėtumėm apsikeisti 
produktais su jais. Tai yra 
gyvybės ar mirties klausi
mas Šveicarijos ūkiui.”

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PRESERIAI 
SPUNČIUOTOJAI IR 

KRYSERIAI
PRIE HOFFMAN MAŠINOS 
WALFISH CLOTHING CO.

702 Broadway, N. Y. 5 lubos.
(118)

JiELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Būti
namų darbas. Guolis ant

NAMŲ DARBiNINKE-MOTERlS. 
kaipo vienai iš šeimos. Pagelbėti^ prie vai
kučio. Lengvas 
vietos. Kick-tiek kalbanti angliškai.

GEDNEY 6-5761. , (121)
OPERATORES. Patyrusios. Reikalingos 

prie moteriškų suknelių. S. WOLTER DRESS 
SHOP, 102-02— 43rd Ave., Corona, L. I. 
NEWTON 9-7712. (LIT)

ŽYDAI UŽĖMĖ JERUZA
LĖS CENTRĄ

Tel Aviv. -^\žydų kovu- 
nai, įveikdami arabus Jeru
zalėje, užėmė to miesto 
centrą, žydai atėmė iš ara
bų ir Acre uostamiestį, į 
šiaurę nuo Haifos.

Arabai praneša, kad jie 
“nušlavė” keturis žydų kai
mus bei miestelius Kfar 
Etzion srityje, į pietus nuo 
Jeruzalės.

New York. — čionaitines 
darbo unijos renka miliono 
dolerių fondą lėktuvam ir 
amunicijai pirkti Izraeliaus 
valstybei Palestinoje.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

’ ir ‘‘Išsvajota
Abi komedijos 

os; parašytos
Ko-

vaizduoja buvusių 
ponų gyvenimą: 

meilinosi prie jaunų 
kaip vogė valdžios 
ir, pagalinus, kaip 

svetimų 
. Juokinga ir įdomu 

Po vaidinimo bus

■ August Gustas 
BEfTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.)
1 I % • ” IAtsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

f v

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite. i

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Inc., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. 
—•—-—-—-—-—-—■—■—■—■—■—■—■—■—■—«—* 4.

i|»a—— ■—«—■—a—■—Ha—

1 Paul Gustas Funeral Home, * 
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6,'N. Y.
, Skersai gatvės r/uo Armory

LIETUVIS ŲAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį ,

EVergreen 7-4774

* ’ /

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 

; prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas

i, kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei

kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
•

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Adomas Pauplys, įkilęs nuo 

Ukmergės apskr., Gelvahių vaisė., 
Maželių kaimo, Lietuvoj, dabar gy
venu Argentinoj, pajieškau savo gi
minių, gyvenančių Jungtinėse Vals
tijose, kaip tai, Adomo Strazdo, 
Juozo Strazdo, Levošės Juzanukės 
ir Levosės Strazdaitės. Prašau jūsų 
pačių atsiliepti, arba 
jos pranešti man, už 
kingas

Adomas Pauplys, C.
3486 Avellaneda V. Alsina, Buenos 
Aires, Argentina.

,žirianti apie 
ką būsiu de-

B. P. Gaidos

Pajieškau Katrines Strakšicnės 
1 (Šakalytės) ir Juozo šakalio, gimu
sių Skuodo vaisė. Kretingos apskr., 
Būdvietės kaimo, Lietuvoj. Turiu la
bai svarbh reikalą, malonėkite atsi
liepti arba žinanti praneškite, už ką 
Įpūsiu labai dėkinga—Ona Šmitaitė, 
35 Cleveland Ave., Brockton 7, 
Mass. x (116-118)

aS* aS* at* *711^a. at Tr A *A A A A A

I
X J. Kaškia'učius, M. D.|

530 Summer Avenue, Ž
Newark 4, N. J. T

HUmboldt 2-7964 - J

SANDĖŲIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudinio, 448 dus!., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikai. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ..................... ..... :.........

Oficierių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ...........

Apie Dangų, Saulę, Mėnesi ii- Žvaigždes 
Elcnutė ir Jonukas, gražios npysakidt. 
Bibliją, su 379 pavcksl., išaiškinimai,

ką" jie reiškia ......................r..... f..... $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .............................................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus .......................................
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimą 
lapelių prio bažnyčios. Knygutė x su 

paveikslais. ..a........... ...................................
Duktė Marių, graži apysaka ..............
Duktė Gyvena Pūstynėje—ir apie du 

brolius ...... ....................... ...................
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ............................. ..............
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ..................................
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitokį clgėsiai, su paveiksi...............
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ......................
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ..r............................. ...........
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir t.t...................................
Kabalas, laimes rodyklė, su Saliamono 

nosia .......................... ..........................
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ......................................
Keliautojai, į Šventą Žemę, Jeruzolimą 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimai laimių 

rašant paikutes ...................... ,..........-
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 
Nebijok Mirti1, nes iš Jos Neišbėgsi, 

knyg. su paveiksi. ........................
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .......
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prio ko jio 

priveda žmogų ..................................
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

viską paskui žinoti ... ........................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .-...............      !

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, su paveik.

Pekla, Kur Ji Yra? Kain Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo .............

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas į Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ..................................  I

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ................................ :
Trys ' Užkeiktos Karalaitės .....................
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga I 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apio 450 

receptų ................................................. :
Stebūklingas Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks......................................... ...................

231 Bedford Avenue
35c
75c

35c 
25c

25c

30c 
15c 
35c 
25c

' 35c

15c

25c
35c
35c

65c
50c
25c

25c
10c

25c

$2.50

25c

30c
35c

$1.00
25c

$1.50 
25c 

$1.50

$1.00
25c

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

\ lūs ir krajavus ;
sudarau su ame- 

n rikoniškais. Rei- ; 
įkalni esant ir 
^padidinu tokio 
w dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai- į 

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom. !

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.'

• Tel. GLenmore 5-6191

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

' PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

1 < SAVININKAI \

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN^

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

-J
SKELBKITĖS LAISVĖJE

į Egzaminuojant Akis, 
i Rašome Receptus 
jDarome ir Pritaikome. Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ

irDEGTINE, VYNAS 
’ ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 

a Brooklyn, N. Y,

50c 
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300, pusi. 

$1.75c
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, apražo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jio tinkami ......................... ............

Laiškams popiera, rašyti j Lietuvy, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c; 3 tu z. $1. s

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ....................
Dvi uncijos ......................................... .

ŽOLES AllBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ................ /...................
•Nervų pastiprintojas .....................»........
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthinos 
Nuo kosulio ir Kokliušo .........................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo .......-
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės ...................... ..
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti 

lovoje .......................................................
Vidurių valytojas .....................................—
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ...........v..
Nuo šlapligės diabetų ........ ......................
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai .......................... I"
Nito užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ......  $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
i.oo. r 
Nuo Pailių ................................................. 85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų-------- 60c
Nuo nemalonaus kvapo .....................—. 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) —...... 85c 
Nuo veneriškų ligų ......................-....... * $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimų ir nuo ‘ 
pražilinto ......................... ...............  60c
Norintieji įsigyti bilo vieny ii viri minėtų 

knygų ar žolių, rašykite į:
M. ŽUKAITIS. 

,334 Deau St., Spencerpofy

45c

25c

$1.25
$2.25

60c 
6 5c 
60c 
60c 
ęoc 
60c

75c

60c 
60c 
60c 
85c 
85c 
75c 

$1.25

N. Y, 
(adv.)

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias- Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas Ey. 4-8698
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Aidiečiai Ruošiasi 
Vykti Great Neckan

■ i

Pasiruošta Atidaryuiui Liet.
Kultūrinio Centro

Villiamsburge Įvyko 
Palestinai Sveikinti 
Masinis Mitingas

Nežiūrint pylusio lietaus 
praėjusio sekmadienio popietį 
ir daugelio netolimose susie- 
dijose rengtų panašių mitin
gų, williamsburgiečių rengtas 
mitingas Palestinai pasveikin
ti įvyko masinis. Apie tūks
tantis publikos susirinko į 
Williamsburg Bridge Plazą 
ties Jurgio Washington© sta
tula. Permerkti lietaus, jie 
išstovėjo iki pasibaigė progra
ma.

Brooklyniečiai Masiniai 
Pikietavo Skerdyklą

Pirmadienio rytą streikuo
jantieji skerdyklų darbinin
kai unijistai pikietavo di
džiausią Brooklyne skerdyklą, 
esančią prie Wilson ir White, 
Williamsburge-Ridgewoode.

Firmoms vis aršiau puolant 
streikierius, bandant sulaužy
ti streiką ir uniją, susiedijos 
darbinhikai, kitų unijų nariai, 
pirm ėjimo į savo darbą, at
vyksta pagelbėti streikie- 
riams. Kaimynas.

Brooklyn© Heights ir Boro 
Hali sekcijose ne už ilgo įve
siu 1,700 naujų telefonų.

Leisti ar neleisti kelti busų 
fėrą diskusijoms viešasis po
sėdis įvyks gegužės 25-tą, City 
Hali.

žaibų-griaustinio audra su 
smarkiu lietum užplukdė že
mumose gatves ir pri liejo 
skiepus keliose Brooklyn© da
lyse trečiadienio vakarą. Tem
peratūra nupuolė nuo 84 
laipsnių iki 65.

Harry Bialick, 23 metų, tu
rės stoti teisman išsiaiškinti 
dėl miltinai suvažinėjimo au- 
tomobiliumi nežinomo vyriš
kio •praėjusį šeštadienį, ties 
Spring St. ir Bowery, New 
Yorke. t

Federaliame teisme, N e w 
Yorke, gelžkeliečiui Edward 
H. Sullivan’ui priteisė $175,- 
000 už traukinio nelaimėje 
prarastas abi kojas. Ieškinį 
turės sumokėti Southern Pa
cific Railway-firma, kuriai ji
sai dirbo. 

-------------

Jean Rocha, kasininkė už
eigos 733 Greenwich St., New 
Yorke, tapo apiplėšta rytmetį 
einant į darbą. Jinai nešėsi 
su sayimi $900 įstaigos pini
gų, kurie buvę pavesti jai pa
dėjimui į banką.

UNIJA VeL DERĖSIS 
SU SKERDYKLOMIS

,Chicago. — CIO Skerdyk
lų Darbininkų Unija nuta
rė panaujinti derybas su di
džiosiomis skerdyklų kom
panijomis dėl algos pakeli-1 
mo. i

Maureen O’Sullivan su grupe kitu žvaigždžių aktorių. 
filmoje “The Big Clock/’ New Yorko Paramount Teatre.

Lietuviai Veikliai Remia 
Kovą Prieš Mundt Rilių

—Dabar, arba niekad,—pa
reiškė lietuviai, susirinkę į 
Filmų Vakarą praėjusį šešta
dienį .išgirdę kalbėtojo prane
šimą apie tai, koks tas Mundt 
bilius. Visi suprato, jog lai
kas veikti prieš jį dabar, tuo
jau. Laikas veikti taip karš
tai, kaip neveikėme niekad 
pirmiau.

Būrys čia susirinkusių suau
kojo $77.25. , Ta suma buvo 
virš sudėtosios apmokėti filmų 
lėšas. Tai gera pradžia į ko
vos fondą.

* Ir visi pasirašė po peticija, 
prašančia kongreso atmesti tą 
bilių.

Reikia tikėtis, kad ir tie, ku
rie čia negalėjo būti, prisidės 
prie to svarbaus ir skubaus 
darbo nelaukę didelio ragini
mo. Kiekviena pažangi orga
nizacija užsidėjo sau pareigą 
atlikti ką nors prieš tą bilių. 
Neatsilikime ir mes lietuviai. 
Jeigu fašistinis Mundt bilius 
būtų priimtas, taptų įstatymu, 
neaplenktų nei lietuvių orga
nizacijų.

Kokioje Padėtyje Bilius 
Dabar Randasi?

Bilius buvo ketinamas svars
tyti kongrese praėjusį pirma
dienį ir gal būtų be ceremoni
jų buvęs priimtas, jeigu ne 
masių laiškai, telegramos, pe
ticijos protestui prieš tą bi
lių. In jeigu ne delegacijos.

Vien tiktai iš New Yorko 
praėjusį ketvirtadienį nuva
žiavo į Washingtona virš pus
antro tūkstančio organizuotų 
darbininkų unijų ir kitų liau
dies organizacijų atstovų. Jie 
lankėsi pas kongresnVanus ir 
senatorius. Tūli lig šiol tylė
jusieji kongrcsmanai pasisakė, 
kad jie balsuos prieš tą bilių. 
Jau stojusius prieš tą bilių 
kongresmanus delegacija pra

Unijų Delegacija Skris 
Į Washington^ Kovoti 
Prieš Mundto Biliy

Nęw York ė esančių darbo 
unijų viršininkai ir advokatai 
gegužės 18-tos rytą skris į 
Washingtoną kovoti prieš 
Mundt-Nixon bilių. Skris 
dviemis čarteri uotais lėktu
vais.

Bilius, buvęs žadėtas svars
tyti šalies kongrese praėjusį 
ketvirtadienį, bet atidėtas ma
sinei New Yorko organizacijų 
delegacijai pribuvus, į Wash
ingtona, bus svarstomas šį an
tradienį, 18-tą. Milionieriams 
skubiai reikia to biliaus, kad 
galėtų kaboti algas ir ruošti 
karą. Tas bilius uždraustų 
protestuoti prieš blogumus.

" ■ I. I - ■ ■ /

Brooklynietis namo svainin- 
kas Leon Pomerantz atsisakęs 
leisti nuomininkui įsivesti tele
foną dėl to. kad jo įvedėjai 
sutepsią naujai išdekoruoto 
namo sienas. Nuomininkas 
patraukė savininką į teisnhą. 

šė darbuotis, paveikti į tuos, 
kurie svyruoja ar tcbestoja 
už ta bilių.

Delegacijos atsilankymo 
dieną, ketvirtadienį, preziden
tas Trumanas pasisakė, kad 
jis balsuos prieš tą bilių. O 
kongresas biliaus svarstymo 
nebaigė, atidėjo į šį antradie
nį, gegužės 18-tą.

Biliu Dar Galima Atmušti
Ką sų tuo biliu m i darys to

liau, priklausys nuo visų vei
kimo.

Brooklyn© susiedijų organi
zacijos pasmarkino savo vei
kimą. Praėjusį šeštadienį A- 
merikos Darbo Partijos klu
bai. Wallace for President 
Komitetai, Amerikos Komu
nistų Partijos klubai, daugelis 
unijų ir kitų organizacijų tu
rėjo gatvėse pasistačiusios sta
lus prašams rinkti.' Partiniai 
klubai važinėjo po gatves su 
garsiakalbiais ir grupe kalbė
tojų, daugiausia jaunimo; su
stodami ant kas kelinto kam
po pasakyti trumpas prakal
bas. Pastovi pusvalandį, pa
sako kalbą išaiškinimui bi
liaus, padalina lapelių, va
žiuoja ant kito kampo.

Tie sunkvežimiai, garsiakal
biai reikia samdyti, lapelių 
spauda apmokėti. Taigi, tam 
reikalingi ir pinigai. Reikėjo 
krūvos pinigų ii* delegaciją 
pasiųsti. Nėra lengva pi
nigus rinkti nei suaukoti. 
Tačiau ši kova yra tik šešė
lis prieš tuos sunkumus, prieš 
tą vergiją, kokią reikėtų kęs
ti, jeigu Mundt bilius taptų 
įstatymu.'

Reikia tikėtis, kad visa liau
dis, o kartu ir mes lietuviai, 
kas darbu ir aukomis, kas 
bent vienu iš tų prisidėsime, 
kad Mundt bilius niekad ne
taptų įstatymu. L. K. N.

40,000 Newyorkiečią 
Sveikino Naują . 
Žydą Valstybę'

žydų liaudies organizacijų 
suruoštame masiniame mitin
ge pasveikinti naujai įsikūru
sią Palestinoje žydų Valstybę 
į Polo Grounds atsilankė 40,- 
000 publikos — žydų ir kitų 
tautų .kilmės newyorkiečių.

Tarpe daugelio žymių new- 
i vorkiečių, susiedijos atstovų, 
i kalbėjo senatorius Glen H. 
Taylor, trečiosios partijos vi- 

i ce-prezidentinis kandidatas;' 
kongrėsmanai Vito Marcanto- 
nio ir Leo Isacson, CIO 

j Wholesale & Warehouse 
"Workers Lokalo 65-to prezi
dentas Arthur Osman; žydų 
Rašytojų. Artistų, Mokslinin
kų Amerikinio Komiteto pre
zidentas B. Z. Goldberg; ra
šytojas Arthur Miller: garsu
sis' dainos, teatro ir filmų ar
tistas ir liaudies reikalų gynė
jas Paul Robeson; senatoriai 
Elbert Thomas, Claude Pep
per, Walter Magnusen; veikė
jai Albert E. Kahn, Ben Gold, 
Yakov Riftin, Bartley Crum; 
menininkai Larry Adler, Mi
hail Kusevitsky, John Gar
field.

/Kalbėtojai savo kalbose ir 
dainininkai specialėse tai iš
kilmei dainose nesitenkino 
vien tik pasveikinimu naujos, 
1,878 metus lauktos, sunkio
mis kovomis iškovotos valsty
bės. Jie stipriai pažymėjo, 
jog kova dar nėbaigta. Pales
tinos žydai yra užpulti. Visas 
pažangusis judėjimas privalo 
paremti žydų apsigynimo ko
vą.

Gegužės 16-tą prasidės 
Jones Beach rezorto koncertų 
sezonas. Tęsis per gegužės ir 
birželio mėnesius, sekmadie
nių popiečiais? .

Lietuvių Centro Atida
rymą Atžymėsime su 
Nepaprastu Programų

žymi dainipinkė, solistė, ku
ri dabar New Yorke lanko 
konservatoriją, dainuos Kul
tūrinio Centro atidarymo 
koncerte, gegužės (May) 30 
dieną.

Birūta yra 'duktė K. Sen-

BIRŪTA SENKUS 

kaus, kuris turi restaurantą 
(su gėrimo laisniais) Miners- 

.ville, Pa.
Platesnė atidarymo progra

ma bus paskelbta vėliau. 
Šiąja proga dar primename, 
jog Kultūrinio Centro atidary
mas įvyks gegužės 29 ir 30 
(May 29 & 30).

Kultūrinio Centro oficialis 
vardas yra:

LIBERTY AUDITORIUM 
110-06 Atlantic Avenue 

Richmond Hill, 
. L. L, N. Y.

Dominick Scuttaro, 29 m., 
nuteistas pusaštuntų iki 15 
metų kalėti už pasisiūlymą 
senyvoms keleivėms panešti 
jų valizas ir paskui apiplėši
mą. Vieną moteriškę jis mir
tinai primušęs tikslu apiplėš
ti.

Teisėjas Kenneth O’Brien 
atmetė Hotel Dauphin prašy
mą leisti kelti nuomą už 
apartmentus. Miestavoji. Rent 
Commission jau buvo leidusi 
nuomą kelti. ‘

RANDAVOJIMAI
Paširandavoja fornišiuotas kamba

rys v£rui ar moteriai, apšildomas ir 
visada šiltas vanduo, arti 14th St. 
ir Broadway traukini^ Jinijų. Kreip
kitės šeštadieniais ar sekmadieniais. 
Jei kitom dienom, tai tik ųuo 5 
P. M. būname namie. Diek, 309 East 
5th St., Apt. 20, Nfcw York" City, 
N. Y.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL-EAST, 

NEW YORK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas jvyks 

geg. 19 d., Kultūros iCentre; 110-06 
Atlantic Ave., 8 v. v. Nariai, kurie 
galite, malonėkite dalyvauti, kurie 
dar neužsimokėję už šiuos metus, 
malonėkite užsimokėti. — V. P.

(117-118)

RIDGEWOOD, JN. Y.
LLD 55 kp. susirinkimas jvyks 

geg 18 d., 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St Nariai daly
vaukite šiame susirinkime. Turime 
daug svarbių dalykų aptarti. — P. 
Babarskas, sekr. (116-117)

TONY’S A
• UF-TO-DATĖ .>SP^3

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ŽKS?2222222222222222222222£222222?22222?222S22225e'l
į

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: .Ji—8vakare
' s

Penktadieniais uždaryta.

Komedijos “Pono Ameriko
no” vaidintojai ir Aido Choras 
yrą užkviesti vykti Great 
Neckan ir ten komediją pa
statyti.

“Ponas Amerikonas’’ bus 
ten suvaidintas gegužės 22 d., 
Kasmočių salėje. Vaidinimas 
prasidės lygiai 5 valandą va
karo, o po to tęsis šokiai.

Komedijos repeticija įvyks 
jfenktadienį. Laisvės salėje. 
Visi aktoriai ir dainininkai ra
ginami būti laiku. Pradžia 
7:30 v.

Beje, aidiečiai žada važiuoti 
Great Neckan busti.

žada būti ten ir daugiau 
brooklyniečių ir apylinkės lie
tuvių. Vienas Jų.

Pakilo po Operacijos
• Sophie Thomson po opera
cijos pamažu, sveiksta, sti
prėja. Praėjusį sekmadienį 
pirmu kartu atvyko į Lietuvių 
Kultūrinį Centrą. Jinai daly
vavo pasitarime dėl būsimų to 
centro atidarymo iškilmių šio 
mėnesio 29 ir 30-tą dienomis. 
Dar ne visai stipri, tačiau, sa
ko — norėjau pasimatyti su 
visais ir išgirsti, kaip einasi 
įstaigos reikalai.

Queens autobusų linijos 
taipgi pareikalavo miesto val
džios leisti pakelti fėrą iki 7 
centų, su ekstra mokestimi už 
pasus (transfers) iš' vienos į 
kita linija.

George Lynch, 28 mėtų, 
newyorkietis, areštuotas 'už 
sudaužymą iki mėlynių 6 me
tų amžiaus podukros.

Rizziero Bordini, 73 m. am
žiaus, gyveno 373 Marcy Ave., 
Brooklyite, mirė geg. 15 d., 
Kings County ligoninėj. Kū
nas pašarvotas grab. Povilo 
Gusto koplyčioj, 354 Marcy. 
Ave. Laidotuvės įvyks gegu
žės 19 d., šv. Jono' kapinėse. 
Velionis paliko nuliūdime 
žmoną ir sūnų. Laidotuvių 
apeigomis rūpinasi graborius 
P. Gustas.

PEĮST L ( VE 
DRUGS, Ine.

405 SO. 4th ST., ;
, Cor. Hewes St. , 1

Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, , įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel? EVergreen 7-6238

GYDYTOJAS

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

i BROOKLYN, N; Y.

H—2 dienom > 
: | 6—8 vakarais į
; Ir Pagal Pasitarimais. į
; Telefonas EVergreen 4-0208 ?

H------------------------------------ ra

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
K gražus pasirinkimas.

E----- ---------------------------- —a

Lietuvių Kultūrinio Centro 
Auditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, praėju
sio sekmadienio popietį lietu
vių gerų įstaigos patrijotų at
silankė didelis būrys. Susirin
kimas tikslu pasiruošti cen
tro atidarymui atrodė pana
šesnis į masinį mitingą, negu 
į eilinį pasitarimo sąskridį.

Turėjome atstovybę ir iš 
apylinkės. Iš New Jersey da
lyvavo P. Janiūnas ir gal dar 
kas. Iš Great Neck buvo at
vykęs d. Klaston, Vezdžiūnai- 
tė ir gal tūli kiti. Brooklynie
čių kai kurias šeimas čia at
stovavo visos trys gentkartės.

Susirinkusieji išgirdo namo 
komisijos raportą apie visą 
tai, kas jau nuveikta ir ko
kios naujos užduotys stovi 
prieš mūsų akis. 1 Apie porą 
desėtkų draugų-draugių daly
vavo diskusijose.

Nutarta:
Atidarymas ruošti kaip ko

misijos buvo numatyta — pa
skutinėmis dieniomis šio mėne
sio. Tačiau nusitarta tenkin
tis dviemis dienomis ir be ban- 
kieto, bankieto ruošimą atidė
ti toliau.

Atidarymo dviemis dieno
mis programa bus sekama:

Šeštadienį, gegužes 29-tą, 
šokiai.

Sekmadieni, 30-tą gegužes 
(May), po pietų šaunus kon
certas,' o vakare šokiai.

Pirmadienį, 31-mą, aišku, 
restauranas ir bowling taip 
pat veiks, tad, kuriems dar 
bus likęs' energijos išteklius 
nuo pirmųjų dviejų dienų, ga
lės, užeiti šiaip sau pabuvoti, 
pasivaišinti.

Restauranas Veikia 
Kas Dieną

Restaurane galima gauti ge
rą valgį kas dięną nuo 3 po 
piėtų, o šeštadieniais «ir sek

JŪSŲ AKYS

yra

JŪSŲ BUITIS 
f J

SAUGOKITE JAS GERAI

Klokite išegzaminuoti savo akis 

% ‘sužinokite tiesa apie savo akis*

Jerome Hurwitz b. s. a., o.
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikoni jūsų regėjimui. 
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

EV. 8-2123
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais .uždara

Man's BULOVĄ...richly styled 
...always accurate arid depend* 
•bl*. 45240

Įvairybė kostu- 
džiulerlų. Snk- 
setaf Elgin — 

išdirbimo,. 
Longines,

Graži 
miškų 
nfclėm 
American
Laikrodžiai 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, BenrUs, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
Žiedai. • 

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn
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madieniais ir ankščiau, nuo 
pietų.

Praėjusį sekmadienį atva? 
žiavusieji į pasitarimą dauge
lis čia pietavo ir veik visi va
karieniavo. Ir visi giria Li
berty Auditorijos Restaurano 
šeimininkės Globičienės ga
mintus valgius — tikrai šei
myniškai pagaminti. Kas die
ną keičia valgį. Taigi, kad 
ir kas dieną užeinantis gali 
gerai pavakarieniauti. Sek
madienį čia buvo karštų ko
pūstų (sriubos), dešrų, karš
tų ir “salad” bulvių, košelie- 
nos. hamės, namie kepto py
rago, žalių daržovių.

• Į susirinkimą, į bowling ar 
šiaip reikalu keliaujant h’ sa
vo centrą visuomet galima ri
zikuoti tiesiai iš darbo, iš par
ko ar iš miesto, nes visuomet 
randasi gerų valgių ir karš
tos kavos.

Masiai Lankėsi 
Albanėje

, ... .A, ...

Detroitiškiai Masiai .rašo 
M i žarai:

’‘Sveikinimai iš Albany, N. 
Y. Mes esame nuo jūs labai 
arti, bet podraug ir taip to
li...”

Pasirašo Stephanie ir Mi
chael Masiai.

Pasirodo, kad jiedu buvo 
atvykę į Albany, turbūt, advo
katės Masytės profesijos rei
kalais, bet i New Yorko mies
tą užsukti negalėjo.

Siųskite Siuntinius j
( LIETUVĄ

Ir j visas kitas Europos dalis.
Pilnai apdrausta ir muitas 

apmokėtas per
THE LEWNARD TRADING CO.
68 Park Row, New York 7, N. Y.

CORTLAN! T 7-3962 '
(122)

Now b the time to choose the perfect gift 
... a Parker **51” pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow 1
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