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Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Tą supranta Chinijos ko
munistai. Jų generolas Chau 
En-lai pareiškė: “Tokia per- 
taika, tai nebūtų tikroji per- 
taika. Chiang Kai-sheko jėgos 
nukentėjo didelį smūgį pul
damos Kalganą, Komunistai 
visai išnaikino du jo pulkus iš 
109-tos divizijos. Tikrumoj, to
kia pertaika tik suteiktų jam 
laiko patraukti ten naujus pa- 
drūtinimus panaujintam puo
limui ant Kalgano.”

Taip buvo rugpjūčio mėne
sį, kada komunistai ir demo
kratai apsupo reakcininkus 
Mukdeno srityje, tai gen. 
Marshall tuojau pasiūlė 1 Ci
ties dienų “pertaika.” Kada 
reakcininkai pataisė savo po
ziciją, gavę iš Amerikos už 
$800,000,000 ginklų ir amuni
cijos, tai gen. Marshall vėl 
“nematė, kad karas eina.” 
Dabar reakcininkų jėgoms 
pavojus Kalgano srityj, tai 
gen. Marshall ir vėl “nori tai
kos.”

Generolas Marshall siūlo i 
Chinijoj 10-ties dienų pertai-1 
ką. Paviršutiniai atrodo geras 
dalykas, bet tikrumoje, tai 
pagalba Chinijos reakcijai. 
Kaip reakcininkai laimi, tai 
generolas Marshall ramutis ir 
tykutis. Kaip tik komunistai ■ 
kerta reakcininkams smūgį, 
tai jis tuojau siūlo “pertaika,” 
nes “pertaikos” laiku reakci
ninkai, su Amerikos jėgų pa
galba pataiso savo poziciją.
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Jeigu Chinijos komunistai ir 
demokratai priims generolo 
Marshall siūlomą “pertaika,” 

' / - * ^tai tuo laiku reakcininkai pa- 
įtaisys savo poziciją ir toliau 
’kariaus.

Bet jeigu nepriims, tai ge
nerolas Marshall ir Wall stry
to imperialistai sakys: “Chi
nijos komunistai nenori tai- 

| kos.” Tada jie turės pasiteisi
nimą vėl suteikimui genero
lui Chiang Kai-shekui daugiau 
ginklų ir kitokios pagalbos.
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Bet, nepaisant, kaip impe
rialistai ir reakcininkai ma
nevruos, jiems nepavyks už
karti savo valią Chinijos liau
džiai. Jie sieke suskaldyti Chi
nijos Demokratinę Lygą, bet 
ir tas nepavyko. Chinijos liau
dis nori būti laisva, kaip nuo 
savo ponų, kapitalistų, šalies 
išdavikų, taip ir nuo svetimų 
“demokratinio” jungo. Ir Chi
nijos liaudis atsieks tą laisvę, 
nepaisant, kad tas jai ir at
sieis daug gyvasčių.

Mr. H. Wallace sako, kad, 
jeigu Jungtinės Valstijos ne- 
sigamintų atomines bombas ir 
nekrautų į sandėlius, tai Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos san
tykiai būtų geri. Jis sako: pa
naikinkime bombas ir praša
linsime nesutikimų priežastį.

Anglijos ir Wall stryto “de
mokratiniai” teisėjai paliuosa- 
vo nacių vadus F. von Pa- 
peną, H. Schachtą ir Goebbe- 
lio pagelbininką Fritzsche. 
Bet Stuttgarte vokiečiai suė
mė buvusį bankierių ir Hit- 

- lerio finansuotoją H. Schach
tą ir rengiasi teisti, kaipo liau
dies priešą. Ar ne sarmata 
Amerikos ir Anglijos “demo-

Unijos ir N. Tortas 
Šaukia Trumaną Imt 

Mėsinius Galvijus
Chicagiečiai Kongresmanai Sykiu 
Su Unijom Ragina Valdžią Paimt 

Mėsos Pramonę į Savo Rankas
New York. — Kai New 

Yorko miesto taryba ragi
no šalies valdžią užgrobt 
bergždžiai laikomus mėsi
nius gyvulius ir gatavos 
mėsos sandėlius, tai CIO 
Skerdyklų Darbininkų ir 
kitų unijų delegatai jau 
ruošėsi keliauti į Washing- 
toną ir daryt tiesioginį 
spaudimą T r u m a n o val
džiai, kad tuojau perimtų į 
savo rankas visą mėsos 
pramonę. Nes suprantama, 
jog mėsos trustas geruoju 
nebaigs s a vo sėdėjimo 
streiko prieš A m e r i kos 
žmones.

Su skerdyklų darbininkų 
delegacija į Wąshingtoną 
vyksta ir chicagiškiai kon
gresmanai Martin Gorski, 
Wm. L. Dawson ir Wm. A.

ITALU VETERANAI 
SUSIKIRTO SU 
KARIUOMENE

Roma, spal. 9. — 20,000 
Italijos karo veteranų, be
darbių ir “pabėgėlių” de
monstravo Romoj prie val
džios rūmų. Jie ypač reika
lavo maisto ir darbo. Ka
riuomenė ir policija užpuo
lė demonstrantus. Įvyko 
smarkus mūšis, kuris tęsėsi 
tris valandas. Bent trys as
menys liko užmušti; gana 
daug sužeista.

Bedarbių ir veteranų de
monstracijos vyksta ir ki
tuose miestuose.

Baigiasi Byla prieš 
Arkiv. Stepinacą

Zagreb, Jugoslavija. — 
Teismas užbaigė tardyti ar
kivyskupą Stepinacą ir 15 
kunigų, vienuolių ir fašistų, 
kurie įkaitinti, kad bendra
darbiavo su naciais ir Jugo
slavijos išdavikais usta- 
šiais. Arkivyskupas sakė, 
kad jo “sąžinė gryna,” ir 
teisinosi, kad “milionai 
žmonių bendradarviavo su 
vokiečiais.” S p r e n dimas 
jam ir kitiem teisiamiem 
bus paskelbtas šį penktadie
nį.

Anglai įvedė karo stovį 4 matinę 
Palestinos srityse.

Rowan. Jie dalyvaus uni
jų delegatų ir vartotojų or
ganizacijų atstovų konfe
rencijoje, kuri atsidaro šį 
penktadienį Was hingtone. 
Konferencija reikalaus, kad 
valdžia pateiktų žmonėms 
mėsos.

Generolas Federaci
jos Suvažiavime 
Kalbėjo už Karą

Chicago. — Generolas 
Carl Spaatz, Amerikos oro 
jėgii komandierius, sakė 
Darbo Federacijos suvažia
vime, kad Jungtinės Vals
tijos privalo ne gaišuoti, 
bet ruoštis naujam karui. 
Jis ypač pabrėžė karo gali- 

i mybes iš oro per šiaurinį 
Į žemės, ašigalį. Spaatz pa
dalinę suvažiavimo delega
tams žemėlapius, kurie ro
do, kaip per šiaurinį ašigalį 
bombanešiai gali pasiekt 
pramonės centrus Europoj. 
Azijoj ir Amerikoj.

Amerikonai Įžeidę 
Atvykusį Sovietų 
Ambasadorių

Washington. — Sovietų 
ambasada užprotestavo 
Jungtinių Valstijų valdžiai, 
kad muitinės inspektoriai 
New Yorke nemandagiai 
pasielgė su Sovietų ambasa
dorium Nikolajum Noviko
vu, kuris atvyko praeitą 
penktadienį. Amerikos val
stybės departmentas įsakė 
ištirti sovietinės atstovybės 
skundą. Muitinės inspekto-j 
riai teisinasi.

Sovietų ambasada sako, 
kad inspektoriai sulaikė 
Novikovą bent valandą, lyg 
kokį areštantą. Tuo tarpu 
jie neprileidę kitų sovieti
nių atstovų prie Novikovo. 
Be to, inspektoriai reikala
vo, kad Novikovas pasira
šytų pareiškimą, jog savo 
bagaže jis neturi jokių “ne
teisėtų” daiktų. To reika
laudami, jie sulaužę diplo- 

neliečiamybę, ben
drai pripažintą pasaulyje.

kratams” ?
★ ★ ★

Kardinolas Spellman su pa
maldomis iš bažnyčių jau nu
sikraustė net į Polo Grounds 
stadiumą. Gi kardinolas Spell
man meldėsi už dar gyvo ar
kivyskupo Aloizo Stepinaco 
dūšią, keikė maršalą Tito ir 
jugoslavų tautą.

reikšmės turi. Kada pa- 
(Tąsa 5-me pusi.)

Popiežius ekskomunikavo 
(nuo bažnyčios atskyrė) mar
šalą Tito. Well, dabar tas ma
žai

Pasimokinę iš savo brolių Anglijoje, šie kanadiečiai 
nusprendė užimti valdinius budinkus laikiniems na
mams. Edward Hanratty, stovintysis virš perkrausto- 
mojo vežimo, buvo areštuotas kaltinimu, kad jis spėka 
įsilaužęs į valdžios nuosavybę. Bet buvęs karinių oro 
jėgų oficierius, turįs savo kreditui 46 atakas ant prie
šų, vis vien kovoja už pastogę.

Būrys merikinių
Bombanešių Lėks

plink Pasaulį
Pasaulinis Bombanešių Žygis 

Bus Politinis Įrankis, kaip 
Pripažįsta Karo Departmentas

Anglai Skiria 150 Milionų
Atominiams Tyrimams

London. — “Socialistas” BARUCHAS SAKO, AME-
Anglijos premjeras Cle
ment Attlee pranešė seimui, 
kad jo valdžia skiria “pra
džiai” atominių tyrinėjimų 
apie 150 mįlionų dolerių. 
Attlee prašė seimą užgirti 
valdžios pasiūlymą.

Tie pinigai eis anglų ban
dymams išrasti savo atojni- 
nę bombą. Nes reikmenų 
ministras John Wilmot pa
reiškė, jog dar negalima 
net mėginti atspėti laiką, 
kuomet atominė jėga bus 
pakinkyta pramonės reika
lams.

RIKA PASILAIKYS 
ATOM-BOMBĄ

New York. — Bernardas 
M. Baruchas, Amerikos at
stovas atominėje Jungtinių 
Tautų komisijoje, užreiškė 
spalių 8 d., jog ši šalis, nie
ko nepaisant, pasilaikys 
sau atom-bombas, iki ato
miniai bandymai ir atomi
nės medžiagos bus sužiūrė
ta ir suvaldyta visame pa
saulyje. Amerika, girdi, 
turi apsisaugoti pirma, ne
gu atidengs atom - bombi- 
nius sekretus kitiem kraš
tam.

Washington.— Jungtinių 
Valstijų armijos vadai pla
nuoja pasiųst būrį didžiau
sių B-29 bombanešių lėkti 
aplink visą žemės rutulį, 
kaip pranešė W. Stuart 
Symingtonas, karo sekreto
riaus padėjėjas. Supranta-

Chiang tik Norėjęs 
Apgauti Chiny 
Komunistus

Nanking. — Chinų komu
nistų vadai aiškina, kodėl 
jie atmetė Chinijos valdo
vo Chiang Kai-sheko pasiū
lymą pertraukti mūšius de
šimčiai dienų. Tą pasiūly
mą Ch i angas pagamino iš
vien su amerikonais tarpi
ninkais. Komunistai sako, 
jei Chiangas nori paliaubų, 
tai turi pasitraukt atgal iki 
tų pozicijų, kurias jis turė
jo pirm dabartinio ofensy- 
vo. O jei ne, tai komunis
tai supranta, kad jis nori 
tik pertvarkyt savo jėgas 
naujam ofensyvui.

ma, jog valstybės depart
mentas užgirs tą žygį, ku
riame dalyvautų bent 8 iki 
24 bombanešių. Besikalbė
damas su korespondentais, 
Symingtonas pripažino, jog 
tas a plinkpasaulinis skri
dimas yra amerikinės “po
litikos instrumentas.”

B-29 bombanešiai vra lai
komi geriausiais iki šiol 
atominių bombų nešiotojais. 
Po vieno tokio bombanešio 
kelionės per šiaurės polių 
pereitą savaitę, generolas 
Spaatz, Amerikos oro jėgų 
galva, pareiškė, kad ta ke
lionė įrodė, jog amerikiniai 
bombanešiai gali atlikt “sa
vo pareigą” bet kurioje pa
saulio dalyje.

MOLOTOV SMERKIA 
AMERIKINĮ PLANĄ 
DĖLEI TRIESTE

CERSONAS NURODO DEMOKRATU MAŠINOS 
SĄMOKSLĄ PRIEŠ KOMUNISTŲ KANDIDATUS

New York. — Rinkiminio 
komunistų vajaus vedėjas 
šioje valstijoje, S. W. Ger- 
sonas sakė per radiją, kad 
įvairūs politikieriai ir val
dininkai yra padarę są
mokslą išmest komunistų 
kandidatus iš rinkimų są
rašų. Todėl jie gąsdina pi
liečius, pasirašiusius už ko
munistu kandidatus, ir rei- 
kalauja, kad tie piliečiai at
šauktų savo parašus. Gerso- 
nas pranešė, jog tarp politi

ISPANIJOS FAŠISTAI 
SUTINKA SU TAFTŲ

Madrid. — Ispanijos fa
šistų spauda sutinka su 
Amerikos republikonų va
du, senatorium Taftų, kuris 
gailėjosi nusmerktų pakart 
aukštųjų nacių. Taftas siū
lė gerbti juos, kaip “vokie
čių tautos vadus.”

kierių, bauginančių tuos pi
liečius, yra ir šie:

Rensselaer miesto valdy
bos nariai: teisėjas Laverne 
Lewis; miesto iždininkas ir 
pašalpų a d m i nistratorius 
Ed. Scheibly, švaros depart- 
mento viršininkas Marty 
Bernard ir miesto advoka
tas James Millea. O visam 
tam sąmokslui vadovauja 
demokratų mašina Bronxe, 
New Yorke.

KAIP SOVIETAI BAUDŽIA 
MAISTO ŽULIKUS

Maskva. — Sovietu teis- £
mas nusmerkė sušaudyt va
dą šaikos, kuri padirbinėjo 
klastingus ženklelius mais
tui gauti. Du kiti už tai nu
teisti kalėjiman aštuoniem 
iki 10 metų.

Čilės Komunistai 
Smerkia Amerikos 
Karo Laivų Vizitą

Čilės komunistų laikraš
tis Sigio užprotestavo, kad 
Jungtinės Valstijos siunčia 
5 savo karo laivus Čilėn į 
“svečius.” Komunistai sa
ko, jankių imperialistai 
bando įsikišt į vidujinius 
Čilės reikalus taip, kaip An
glija kišasi į Graikiją.

Amerikos karo laivai at
plauks į Čilę lapkričio 4 d., 
kuomet Čilės kongresas 
spręs, kas yra išrinktas 
prezidentu. Komunistai kal
tina Jungtines Valstijas, 
kad jų karo laivai stengsis 
paveikt Čilės kongresą už- 
girt reakcininkų kandidatą 
Gružą Coke prieš bendrąjį 
demokratinių žmonių kan
didatą G. G. Videlą. Rinki
muose rugs. 4 d. Videla ga
vo 50,000 daugiau balsų, 
negu Coke, bet Videlai 
trūksta absoliutės balsu 
daugumos prieš visus kan
didatus.

Paryžius, spal. 9. — Tai
kos konferencija 14 balsų 
prieš 5 priėmė amerikonų- 
anglų planą dėlei vadina
mos Trieste miesto ir sri
ties savivaldybės. Užsieni
nis Sovietu ministras Molo
tovas pasmerkė tą planą. 
Jisai sakė, toks planas reiš
kia tik anglų - amerikonų 
viešpatavimą Trieste. Mo
lotovas reikalavo tikros 
tarptautinės kontrolės ir 
gyventojų savivaldybės.

Pittsburgho Elektros 
Streikas Tęsiasi

Pittsburgh, Pa. — Du
quesne elektros kompanija 
vis atmeta savo streikierių 
reikalavimus. Kartu jinai 
organizuoja saviškę neva 
uniją, su kuria galėtų susi
taikyti. Bet streikieriai, 
nepriklausomingos u n ijos 
nariai, kietai laikosi. Jie 
reikalauja 20 nuošimčių 
daugiau algos ir kitų page
rinimu.

Tuo tarpu dėl streiko žy
miai suparalyžiuota miesto 
pramonė.

Anglai lavina graikų mo- 
narchistus karui prieš res- 
publikiecius.

NAUJAS POLITIKIERIŲ PLANAS IŠBRAUKT N. Y. KOMUNISTŲ KANDIDATUS
Albany, N. Y. — Demo

kratų politikieriai sugalvo
jo naują planą, kaip iš
braukt komunistų kandida
tus šiems rinkimams. Jie 
sako, jeigu tūli piliečiai, pa
sirašiusieji už komunistų 
k a n d i d atus, neužsiregis
truos balsuoti rinkimuose, 
tai komunistai turės būti 
išmesti iš rinkimų sąrašų.

Jei Tūli Pasirašę už Komunistus Piliečiai Neužsiregistruos j man atvykti, kad galima 

Balsuoti Rinkimuose, tai Būsią Atmesti Komunistų Kandidatai kffi komunistų aiškintais 
................... ........................  --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- i jie esą “apgauti.”

K o m u n i stų kandidatai 
yra Benjamin J. Davis į 
generalius valstijos proku
rorus ir Robertas Thomp
son į kontrolierius.

A u k š č i ausias valstijos 
teismas priėmė tą demokra
tų mašinos manevrą ir ati
dėjo svarstymą skundo 
prieš komunistus iki spalių 
16 d., tai yra, iki praeis lai
kas užsiregistruoti balsavi ORAS. — Būsią lietaus.

mui. Registravimasis baig
sis šį šeštadienį, spalių 12 d.

Komunistų priešai tuo 
tarpu ieškos tokių piliečių, 
kurie davė savo parašus ko
munistų kandidatams, bet 
nebus užsiregistravę bal

suoti.
Skundas prieš komunis

tus pradiniai buvo sudary
tas dėl to, kad komunistai, 
girdi, neteisingai aiškinda
mi dalyką, išgavę kai kurių 
piliečių parašus. Politikie-

rių advokatai įteikė teismui 
prisiektus liudijimus nuo 
60 piliečių, kurie buvę taip 
“suvilti.” Komunistų advo
katai reikalavo atmesti i$š- 
tinius liudijimus. Jie sakė, 
tie piliečiai turi patys teis-
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i. Susiorganizavo Nauji ‘'America 
Firsteriai”

Karo išvakarėse reakcininkai veikė susiorganizavę 
į taip vadinamą “America First” grupę. Jų pozicija 
buvo artima vokiečių nacių pozicijai. Jie darė viską, 
kad pakenkti hitlerininkų priešams. *

Dabar susiorganizavo nauja grupė į “American Ac
tion, Inc.,” kurios platforma yra tokia, kaip buvo “Ame
rica First.” Jų vyriausis tikslas — “kova prieš komu
nistus, kairiuosius, ateivius, internacionalistus, newdy- 
lerius.” Jie net žodį “demokratiją” visur pakeičia žo
džiu “republika.”

Dienraštis P. M. teikia žinių, kad per trumpą laiką 
ši grupė sukėlė virš $1,000,000 “kovai už apvalymą De
mokratų ir Republikonų partijų nuo kairiųjų.” Jie dės 
pastangų, kad nebūtų išrinkta į kongresą 187 kongres- 
manai, kurie laikėsi demokratinės pozicijos ir buvo Roo- 
sevelto šalininkai arba taip pasirodė “kairiais.”

“American Action, Inc.” priešakyj stovi generolas 
Robert E. Wood, galva Sears, Roebuck and Co., kuris 
pirmiau rėmė Charlesą Coughliną ir finansavo kampa
niją prieš Rooseveltą, kad pastarasis nebūtų išrinktas 
prezidentu.

Kitais vadais yra: E. T. Weir, pirmininkas Weirton 
Steel Co.; pulkininkas R. R. McCormack, reakcinio Chi- 
cagos Tribune dienraščio ir eilės kitų laikraščių leidėjas;
L. du Pont, direktorius parako ir kitokių sprogstančių 
medžiagų, E. I. du Pont de Nemours & Co., išdirbėjų;
M. K. Hart, galva National Economic Council, Inc., nuo
latinis Ispanijos fašistų rėmėjas; W. H. Hartz, preziden
tas Illinois valstijoj Manufacturers Assn.; Upton Close, 
Teakcinis radijo komentatorius; Charles Lindbergh ir kt.

Sakoma, jie laikinai nepriėrpę į savo tarpą Gerąldo 
L. K. Smitho, kaipo jau perdaug žinomo fašistinių jė
gų vado, bet jeigu jų “biznis” gerai seksis) tai bus vieta ir 
tokiems!

Jie leidžia brošiūras, puola komunistus, unijų va
dus, ateivius, buvusius Roosevelto šalininkus; reikalauja 
išmesti juos iš valdžios. Taigi Amerikos liaudis privalo 
budėti!

Generolas Marshall Gelbsti Chiang Kai-she ką
Nuo pradžios liepos mėnesio turčių spauda rašė apie 

generolo Chiang Kai-sheko pergales ir “komunistų nai
kinimą.” Ir štai vienu kartu ta spauda pasisakė už 
“taiką Chinijoj?’

Kas gi to atsitiko? Kodėl Wall stryto imperialistai 
ir Chinijos reakcijos galva generolas Chiang' Kai-shekas 
užsimanė taikos su “sumuštais komunistais”? Kodėl ge
nerolas Marshall pasiūlė Chinijos komunistams ir de
mokratams dešimties dienų pertaiką? Kodėl generolas 
Chiang Kai-shekas, kuris “baigė naikinti komunistus,” 
jau priima tas generolo Marshallo sąlygas?

Į tai galima būtų atsakyti trumpai: tokia jau Wall 
Stryto imperialistų taktika intervencijoje prieš Chini
jos liaudį, prieš tos šalies demokratiją.

Wall stryto imperialistai atvirai užpulti ant Chi
nijos; kaip padarė Anglija, užpuldama ant Indonezijos 
arba Graikijos, negali, nes Amerikos liaudis tam prie
šinga. Jau greitai sukaks metai laiko, kai Mr. Truma- 
nas pasakė, kad Jungtinės Valstijos nesikiš į Chinijos 
vidaus reikalus ir rems tik tokią vyriausybę, kuri bus 
visų partijų sudaryta. Maskvoj, 1945 metų pabaigoj, 
Mr. Byrnes pažadėjo išvešti iš Chinijos mūsų armiją. 
Kartu pasiuntė į Chiniją generolą Marshall’ą ir Mr. 
Stuart pravesti Washingtono politiką.

Generolas Marshall ir Mr. Stuart apginklavo virš 
milioną Chiang Kai-sheko armijos amerikiniais ginklais,, 
suteikė jam už šimtus milionų dolerių amunicijos ir kitų 
reikmenų, perdavė apie 300 karo laivų, davė’ tūkstančius 
karo lėktuvų ir išmokino Chiang Kai-sheko armiją veikti 
amerikoniškai. Gen. Chiang Kai-shekas pasijuto galin
gas ir liepos mėnesį pradėjo karą “išnaikinimui komu
nistų.”

Bet tas “naikinimas” neina taip, kaip ponai nori, 
nes Chinijos komunistai, — tos šalies liaudis. Komunis
tų reikalavimai yra liaudies reikalavimai.

Gen. Chiang Kai-shekas užėmė daug miestų, bet 
komunistų ir demokratų jėgos veda partizanų karą. Mr. 
H. L. Lieberman, spalių 6 d. rašė iš Nankingo, kad gen, 
Chiang Kai-sheko karas prieš komunistus nedavė pa
geidaujamų rezultatų.

Pastaruoju laiku' gen. Chiang Kai-sheko trys ar
mijos puolė ant komunistų centro Kalgano. Komunis
tai sukaupė jėgas ir sunaikino 6,000 chiangkaishekinin- 
kų iš 16-tosios armijos, o kitus pastatė į pavojų. Gene- 
nerolas Marshall ir pasiskubino pasiūlyti 10-ties dienų 
pertaiką, kad išgelbėti Chiang Kai-sheko kitas armijas 
nuo sunaikinimo. Generolas Marshall kaip tik taip ir
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RAGINA MACARTHURĄ 
GRĮŽTI WASHING- 
TONAN

New Yorko mieste sek
madieniais leidžiamas New 
York Enquirer, kurį reda
guoja (žinoma, ir leidžia) 
tūlas William Griffin. Šis 
žmogus yra aiškus pronacis 
ir karo metu jis buvo aršus 
prezidento Roosevelto prie
šas.

Dabar p. Griffin’as rei
kalauja gen. MacArthurą 
grįžti Washingtonan ir čia 
“padaryti tvarką”... tokią, 
kokią jis padarė Japonijo
je. Girdi, tegu MacArthu- 
ras grįžta Washingtonan, o 
Japonijon reikią pasiųsti vi
sus dabartinius valdžios 
pareigūnus, kurie čia privi
rė tiek daug košės bešeimi
ninkaudami.

Visas editorialo tonas 
kvepia tuo, kad Amerikos 
reakcininkai siekiasi Mac
Arthurą parsikviesti ir sta
tyti 1948 m. kandidatu pre
zidento vietai. Tūliems la
bai rūpėtų ir tai, kad Mac- 
Arthuras pataptų mūsų 
krašto diktatorium.

Visokių sapnų Amerikos 
reakcininkai sapnuoja, kad 
tik juo greičiau Amerikon 
įvedus fašizmą.

Tai verčia Amerikos liau
dį labiau budėti ir ruoštis!

Šią savaitę New Yorke 
registruojasi tie piliečiai, 
kurie norės balsuoti kon
gresiniuose rinkimuose lap
kričio mėnesį. Mes kviečia
me visus darbo žmones, 
Amerikos piliečius, būtinai 
-užsiregistruoti,’ kad jie ga
lėtų balsuoti už pažangius 
kandidatus, kad jie galėtų 
pasisakyti prieš Dewey ir jo 
mašiną. ■ \

KOMUNISTŲ PARTIJOS 
TURI BŪTI TVIRTINA
MOS, SAKO POLLITT’AS

Pirmadienio Daily Wor- 
keryj telpa straipsnis, pa
rašytas generalinio Angli
jos Komunistų Partijos se
kretoriaus Harrio Pollitt’o. 
Jame šis britų darbininkų 
veikėjas nurodo, kaip An
glijos Darbo Partija apga
vo to krašto liaudį, — ap
gavo, nes ji veda kitokią po
litiką, negu žadėjo 1945 m.

latiniais žadintojais budė
ti ir rodančiais darbo 
žmonėms kelią į kovą už ge
resnę buitį, taipgi už taiką. 
Dėl to komunistinės parti
jos, rašo Pollitt’as, privalo 
būti tvirtinamos, į jas trau
kiant juo daugiau naujų 
darbo žmonių. Komunistinė 
spauda turi būti skleidžia
ma ligi šiol nematyta ener
gija ir pasišventimu.

Kas yra reikalinga Angli
joje, tas pats ir Amerikoje. 
Be tvirtos komunistinės 
partijos, be tvirtos komu
nistinės spaudos, nuolat ke
liančios aikštėn liaudies 
priešų suokalbius ir užma
čias, darbo žmonės nieko 
gero nepasieks.

ARGENTIN. KOMUNIS
TŲ PARTIJOS 
KONGRESAS

Demokratinių Argentinos 
lietuvių laikraštis Vienybė 
(1946 m. rugpiūčio 21 d.) 
praneša:

“Penkias dienas pasekmin
gai sesi j onavęs, rugpjūčio 
18 dieną užsibaigė Argenti
nos Komunistų Partijos 11- 
tasis Kongresas, kuriame bu
vo išreikšta Argentinos dar
bininkijos mintys ir siekiai. 
Dalyvavo 250 atstovų iš visų 
šalies dalių. Taipgi dalyvavo 
kitų Amerikos šalių Komu
nistų Partijų fraternaliai de
legatai, iš: Kubos, Brazilijos, 
Paragvajaus, Čilės ir Uru
gvajaus. Jie atnešė tų šalių 
liaudies sveikinimus ir jų so
lidarumą neatlaidžioje kovo
je už taiką ir prieš imperija- 
lizmą. Taipgi prisiuntė savo 
sveikinimus Ispanijos liau
dies kovotoja ir Komunistų 
Partijos generalinė sekretorė 
Dolores Ibarruri - Pasiona- 
ria, šiaurės Amerikos Komu
nistų Partijos vadas. W. Z. 
Foster ir Anglijos komunis
tų lyderis Harry Pollit.

“Argentinos darbo klasės 
vadai V. Codovilla, R. Ghiol- 
di, J. J. Real, G. A. Alvarez 
ir kiti, savo kalbose išreiškė 
partijos liniją ir Argentinos 
liaudies siekius.

“Iki šių dienų, Argentinos 
Komunistų Partijos nutiestas 
kelias yra ilgas ir sunkus, 
jos nariai turėjo pernešti mė
nesius ir metus kalėjimuose,

turėjo iškentėti sunkius ir 
žiaurius kankinimus, dauge
lis iš jų krito nuo priešų kul
kos, kaipo fašizmo aukęs, 
bet ne tas buvo svarstoma 
Argentinos Komunistų Par
tijos 11-tame Kongrese. Ja
me buvo nutarta pravesti di
delis ateities darbas, kuria
me turi būti vieningai tęsia
ma kova už darbo klasės ge
resnę ateitį.

“Pirmoje eilėje, buvo 
svarstoma: šalies padėtis 
tarptautinėje plotmėje, dėl 
susidariusių persigrupavimų 
imperialistinių ir fašistinių 
jėgų, kurios ruošia agresyvi
nį prieš visas šalis, kurios 
kovoja už savo nepriklauso
mybę ir progresą; šios šalies 
žemės reformą, sustiprinimas 
pramonės ir pilnas pasiliuo- 
savimas nuo imperialistinių 
monopolijų.

“Kova už taiką, Pietų 
Amerikos šalių nepriklauso
mybė, šalies progresas, tai 
buvo pagrindinės užduotys 
šio K. Partijos 11-to Kongre
so.

“Tai didelis šios šalies tau
tinis įvykis, kuris atidaro pla
čią perspektyvą jos ateičiai 
su savo garbinga praeitimi, 
kuri yra surišta su svarbiau
siais darbininkijos klausi
mais.”

JOHN GREEN, CIO Indus
trial Union of Marine & Ship
building Workers, atsišaukė j 
darbininkus vienytis prieš or
ganizuotą reakcijos vieningu- 

' mą. Unijos 12-ji konvencija 
! Įvyko Saratoga Springs, N. Y.

Laisvės vajus gavimui 
naujų skaitytojų ir abelnai 
sukėlimas dienraščiui biu
džeto 1947 metams, yra mū
sų pats didysis darbas 
šiuomi sezonu. Nuo to dar
bo negali atsisakyti nė vie
nas apšvietą branginantis 
žmogus.

Štai gražus laiškelis, pra
šome pasiskaityt:

“Gerbiama Laisvės Adm- 
cija: Šitame laiške rasite 
banko čekį už $92.75. Šie- 
pinigai yra už 13 senų Lai
svės prenumeratų ir už vie
ną naują skaitytoją. Taipgi 
$5 aukų Laisvės biudžetui. 
Biudžetui aukojo sekanti 
asmenys: J. Prekuskas, 
Woodbury, Conn., $3.00. Po 
$1.00: S. Kutelis, ir Ant. 
Šimkus, pastarieji iš Wa- 
terburio. — Draugiškai,

M. Svinkūniene,
Waterbury, Conn.”

Puikiai įstojo į vajų drg. 
Svinkūniene, tačiau ją nu
kirto drg. K. Žukauskienė 
iš Newark, N. J., priduoda
ma 13 naujų prenumeratų 
ir 10 atnaujintų. Pinigais ji 
pridavė $165.50: Pernai Žu
kauskienė gavo pirmą do
vaną. Bet Waterbury yra 
daug didesnė kolonija už 
Newarką ir Svinkūniene 
turi daug progų pakilti.

Dar vienas įdomus laiške
lis, skaitykite:

“Brangūs Draugai: Šiuo
mi prisiunčiu čekį už $64.- 
50. Tai yra už 3 naujas 
Laisvės pTenumeratas ir už 
4 atnaujintas, $44.50. Liku
sieji $20 y r už Laisvės ben
drovės šėrus. Draugiškai,

L. Bekešiene,
Rochester, N. Y.”

Senas, pasižymėjęs vaji- 
ninkas P. J. Martin iš Pitts- 
burgho. prisiuntė dvi prenu
meratas. Aišku, jog ir 
Pittsburghas smarkiau dar
buosis šiemet.

August Gerbut iš Hart
ford, Conn., užsimokėjo pre
numeratą ir aukojo $1.50 į 
biudžeto fondą.

Graži talka, naujų talki
ninkų prisideda kas dieną 
tam garbingam savo dien
raščio sustiprinimo darbui. 
Linksma, kad darbas eina 
pilnu ruoštu. Gražiai gau
nama naujų skaitytojų, 
parduodama šėrų ir gauna
ma aukų. Labai džiuginanti 
vajaus pradžia.

Rūpi tik tas, kad dauge
lis kolonijų vis dar neįstojo 
į darbą. Kodėl tas toks ne
rangumas? Juk dabar virš
laikių mažai kur dirbama, 
jokių kitų vajų neturim, tai 
kuomi galime pasiteisinti 
delsimą stoti į darbą sustip
rinimui savo dienraščio?

Su parengimais biudžeto 
fondui irgi pei' lėtai rūpi
namasi. Negauname prane
šimų, kur kas rengiama.

Atsiminkime, kad turime 
sukelti $20,000 prenumera
tomis, $10,000 parengimais 
ir aukomis, ir $2,500 Lais
vės bendrovės Šerais. Kur 
jau stojo į darbą, rezultatai 
geri. Tas turėtų šaukti mus 
visus į tą didžiąją talką, 
į tą neapsakomos svarbos 
darbą. Būkime jautresni, 
gaspadoriškesni, nelaukime 
paraginimų, bet patys su
praskime svarbą šio reika
lo ir stokime į darbą patys 
savo iniciatyva.

P. Buknys.

rinkimų kampanijos metu.
“Mes visi džiaugėmės, rašo

Pollitt’as, kai darbiečių par
tija buvo pastatyta valdžio
je. Netgi daugelis tuomet 
manė, kad dėl to, kas vyks
ta Anglijoje, pasikeis pasau
lio istorijos linkmė.”

Deja, darbiečių valdžia 
apvylė Anglijos darbo žmo
nių mases ir visą demokra
tinį pasaulį. Visa tai, ką 
darbiečiai žadėjo rinkimi
nėje kampanijoje, šiandien 
darbiečių valdžia padžiovė 
ant lentynos ir šventai vyk
do anglų imperialistų ir ka
pitalistų užmačias!

Harris Pollitt’as prime
na, jog tai vyksta dėl to, 
kad liaudis pamiršta vieną 
“mažmožį”: ji mano, jog iš
rinkus darbiečių daugumą į 
parlamentą, pasibaigia jos, 
liaudies, uždaviniai. Ji pa
miršta, kad liaudžiai, ypa
čiai darbininkams, tenka 
nuolat ir nuolat stovėti savo 
reikalų sargyboje, tenka 
budėti, nes be budėjimo 
nieko gero nebus!

Straipsnio autorius pri
mena, jog šiandien tik ko
munistinės partijos — tiek 
Anglijoje, tiek kituose kraš
tuos—tegali būti' tais nuo-

Mass. Valstijos 2-ros Apskrities Koncerto
Ir Visuotino LMS Suvažiavimo Reikalais
Massachusetts valstijos 

dainą - dramą mėgianti 
ir remianti visuomenė yra 
pasiilgus stambesnio, ko- 
lektyvėm jėgom suruošto 
meninio pažmonio. Tai nor
malus pasiilgimas, nes per 
ilgą metų eilę Mass, valsti
jos kolonijose veikė dideli 
chorai, o šių chorų sudary
tas antras apskritys bend
rom jėgom surengdavo ge
rus koncertus - išvažiavi
mus. O praūžęs karas me
no - kultūros veiklą, kaip ir 
abelnus mūsų kasdieninio 
gyvenimo reikalus, išbloškė 
iš normalaus kelio.

Dabar gi, pažangūs kul
tūrą - meną mylinti Ameri
kos lietuviai, šalia abelno 
aktyvaus dalyvavimo de
mokratinėj šios šalies veik
loj, už taikos laimėjimą, už 
atsteigimą abelno norma
laus gyvenimo žmonėm, i- 
masi stropiai rūpintis ir sa
vo tautiniais kultūros-me- 
no reikalais. Mass, valstijos 
LMS antras apskritys ren
giasi prie pirmo pokarinio 
savo koncerto. Rūpestingai

pasielgė ir rugpiūčio pabaigoj, kada komunistai apsupo 
reakcinipkus Mukdene. Tos pertaikos laiku reakcinin
kai ten pataisė savo poziciją; to jie dabar nori ir Kal
gano srityj. , ;

ruošiasi įvairių kolonijų 
chorai, grupės, solistai, vai
dintojai išpildymui gražios 
programos. O dailę mylinti 
visuomenė laukia šio gra
žaus pažmonio ir rengiasi 
skaitlingai jame dalyvauti.

Koncertas įvyks sekma
dienį, lapkričio 10 d., Lietu
vių Svetainėj, 29 Endicott 
St., Worcestery. Programoj 
dalyvaus ir Montello Dra
mos grupė. Pradžia antrą 
valandą po pietų. Tai duos 
progos tolimesniem sve
čiam dalyvauti.
Dedama pastangos, kad 
Mass, valstija būtų gražiai 
atstovaujama visuotiname 

Meno - Kultūros Suvažiavi
me ir Parodoj Chicagoje
Įvykusiame menininkų ir 

abelnai darbuotojų pasita
rime rugsėjo mėnesį, apart 
vietinių reikalų, buvo pla
čiai pasikalbėta dėl Meno- 
Kultūros Suvažiavimo. Pa
sirodė, kad nekurios koloni
jos jau yra pilnai prisiren
gę dalyvauti suvažiavimo 
sesijose bei programoj ir 
dailiadaikčių - piešinių pa
rodoj. O kitur dedama pa
stangų nugalėti susidariu
sias kliūtis, pasiųsti atsto
vybę ir dailaidaikčių pa
rodai. M. S.

LAISVĖS VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų z

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947
KARTU UŽTIKRINIMAS DIENRAŠČIUI 

LAISVEI 1947 METAMS BIUDŽETO
Vajaus Laiku Turime Sukelti

Už Prenumeratas $20,000 
Parengimais ir Aukomis $10,000 
Laisvės Bendrovės Šerais $2,500

Punktai kyla gražiai, dasideda vardai naujų vaji- 
ninkų. Ilgų metų čampijonas, Laisvės kontestose, An
tanas Stripeika, nusiskundžia nesveikavimu. Tačiau 
mano sustiprėti ir stoti į Laisvės vajų su pasiryžimu at
siekti pirmos vietos.

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:
Punktų

A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn ....................  322
V. Ramanauskas, Minersville ................................... 288
P. Pilėnas, Philadelphia .......................................... 284
J. J. Bakšys, Worcester ............................................ 234
Geo. Shimaitis, Brockton .................... z................... 216
Hartford Vajininkai, Conn.........................................  188
A. Stripeika, Elizabeth...............................................  174
A. Matulis, Jersey City.............................................. 148
LLD 25 Kp., Baltimore ............................................ 120
L. L. D. 20 kp. ir Moterų Skyr., Binghamton........... 118
P. Šlekaitis, Scranton ...............................................  116
P. Baranauskas, J. Mockait/s, Bridgeport.....................98
S. Puidokas, Rumford ....................................................55
V. J. Valaitis, New Britain........................................ 52

Biudžeto sustiprinimui Fondas:
Brooklynas turi.................. $51.50
Philadelphia, Pa....................... 25.00
Stamford, Conn.....................  13.50
Lawrence, Mass..................... 5.00
Elizabeth, N. J....................... 3.50
Scranton, Pa........................... 2.50
New Britain, Conn................ 2.00
Pittston, Pa................................... 50
Detroit, Mich................................ 50

Vis dar mažai tesigirdi apie parengimus sukėlimui 
savo dienraščiui 1947 metams biudžeto. Svarbu parink
ti aukų. Ir reikia įsitėmyti, jog aukos šiam reikalui turi 
būt stambesnėm sumom, res turime sukelti aukomis, 
parengimais ir parduotais serais $10,000.

Kiekviena kolonija privalo darbuotis, kiekvienas 
Laisvės skaitytojas turi parėti savo vajininkams. Kiek
vieno dienraštį Laisvę branginančio žmogaus užduotimi 
yra gauti Laisvei naujų skaitytojų.

Niekas nekliudo šiemet visiems darbuotis dienraš
čiui Laisvei, nes dabar neturime jokių kitų svarbių vajų. 
Dienraščio Laisvės vajus dabar yra svarbiausias darbas 
visų apšvietą branginančių žmonių. • h
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Trečias Puslapis

ENGLISH SECTION
Brooklyn to See Tries Srovę’ 
This Sunday; Cast Leaves for 
Chicago Festival Next Week

AN EDITORIAL
Let’s Have a Good English Section

Iiith Choruses, Singers, 
Actors, Artists Prepare for 
Cultural Festival in Chicago

BROOKLYN. N. Y. — The

Brooklyn’s Lithuanians will 
be the last to view the LMS 
production “Prieš Srovę” be
fore the cast starts packing 
for their thousand-mile jour
ney to Chicago where it will 
again be presented at the 
Lithuanian Cultural Festival.

The play, which is a three 
act drama in the Lithuanian 
language, has a cast of 19 
characters with a setting in 
the latter part of the 18th 
century in Lithuania. The play 
deals with the life of the poet
priest Father Strazdelis, one 
of Lithuania’s leaders in the 
fight against ignorance, super
stition and serfdom which pre
vailed in the land of our fore
fathers at that time. The role 
of Father Strazdelis depicts 
the life of a poor servant boy 
who later becomes a priest, 
the ambition of every Lith
uanian peasant for their boys 
in that period.

The first act takes place in 
the year 1782 and has three 
scenes. The second act, first 
scene is four years later and 
the second scene, nine years 
later. The final act, in one 
scene, takes place in 1833. 
The play is billed as a histo
rical play, being based on ac
tual occurrences.

Brooklyn Lithuanians will 
see the production at the New

National Hall, 261 Driggs 
Avenue, this Sunday, October 
13th. The curtain rises at 3 
p. m. Admissions are $1.00 
and $1.50. The cast is hoping 
to cover part of their travel
ing expense from the Brook
lyn presentation.

The role of Father Strazde
lis is played by Jonas Valen
tis, renowned Lithuanian Am
erican dramatist in Brooklyn. 
He is also the director of the 
play. Others in the cast in
clude: Jonas Lazauskas, Ade
le Rainienė, Peter Grabaus
kas, J. Byronas, Paul Venta, 
Anelė Juškaitė-Venta, Juozas 
Kačergis, E. Feiferienė, Juo
zas Judžentas, Jonas Juška, 
A. Dagis, P. Rainis, and Jonas 
Rušinskas. Venta, Rainis, Ru
činskas and Dagis have more 
than one role in the play. Mu
sical director is Walter Žu
kas, Stage manager, Ursula 
Bagdonas and Costumes are 
by Max Lissauer.

It is a well worth while 
play to see for all Lithuan
ian Americans. The actors are 
veterans in the Lithuanian 
American stage in Brooklyn 
and vicinity and are consid
ered the best for the.v are to 
go to Chicago to show off 
Brooklyn’s talent in the Cul
tural Festival in Chicago.

With this issue, we are once again starting up the Laisve 
English Section. We hope to develop it to the pre-war stand
ard and make it once more the organ of the English reading 
Lithuanian Americans of the East, and of the country wher
ever Laisve goes.

In this work, we feel that we have the right to ask for 
your cooperation. We want news of Lithuanian activities in 
your communities — and if there are Laisve readers in your 
community, there are Lithuanians in your community. If there 
are Lithuanians, there is news which we want for the Laisve.

Remember the old days when each Chorus and LDS Lodge 
had an English Correspondent for the Laisve? Well, we want 
to start that all again. The English Section will appear every 
Thursday, if you cooperate. The material for publication in 
each Thursday’s edition should reach us on Tuesday of the 
same week.

Brooklyn LDS Bowlers Plan 
To Start Pin League Soon

No Meat Shortage Then
Vytautas, the Great, Grand , 

duke of Lithuania from 1392 
until 1430, gave ^what was to 
be a coronation party in 1429 
which lasted for 50 days, 
waiting for the crown to make 
him king of Lithuania to ar
rive from the Pope. Vytautas 
sought to separate Lithuania 
from Poland by crowning 
himself king.

During the party, at which 
there were many foreign visi
tors, it is recorded in history 
books, each day the celebrat

ing potentates consumed 700 
oxen, 1400 sheep, 100 elks, 
besides other foods and wash
ed it down with 300 casks of 
nectar and other drinks.

However, the crown for 
which they awaited never ar
rived, as the Poles, who had 
intrigued with the Pope, stop
ped the ambassadors of Vy
tautas as they entered Poland 
on their way to Lithuania and 
took from them the crown 
and the scepter without which 
Vytautas, of course, could not 
Vule.

In the second bowling prac
tice night organized by the 
Brooklyn LDS Builders last 
Thursday night at the Shu- 
macker Bowling Alleys, cor. 
Myrtle Avenue and Broadway 
in Brooklyn, the local bowl
ers began to find themselves 
after years of inactivity in this 
field. More and more LDS 
Bowling enthusiasts are turn
ing out, however, the full 
quota of 15 male and 15 fe
male bowlers is still not com
plete and if you haven’t been 
there yet, come up to the 
bowling alley and begin to 
bowl. Every Thursday night 
the LDS bowlers gather for 
their bowling sessions at 8 
p.m. It is expected that in a 
week or so, the Brooklyn LDS 
Bowling League will be start
ed officially. AIT Lithuanian 
bowlers, young and old, LDS- 
ers, and not, are invited.

Looking into the bowling of 
last week, Al Dobinis came 
out with the highest game of 
the season so far in the prac
tice sessions. His 201 game 
was really something to be 
proud of. The highest strings 
bowled by others were as fol
lows: George Pranaitis — 
172, Adam Stupur — 155, 
John Stupur — 156, Charles 
Young — 167, John Orman 
— 136, Walter Incas — 168, 
Tony Sineus — 155.

Among the girls, the high 
scores of the evening were: 
Helen Yeskevich — 127, Mil 
Young — 129, Helena Incas 
— 129, Amelia Burba — 107, 
and Helen Zablackas — 114. 
Amelia Burba showed marked 
ipiprovement when the form
er Stamfordite who is accust
omed to bowling duck pins 
gradually keeps raising her 
score with each game. Thurs
day night, her first was a 
low 41, but before the eve
ning was over, she waš proud
ly displaying a 107.

Many LDS members of 
Maspeth, Brooklyn, Richmond 
Hill, Woodhaven, So. Brook
lyn and Ridgewood sections 
thus far have been hindered 
from attending due to a num
ber of reasons, having had 
previous engagements for the 
Thurday night. However, by 
now, these matters should be 
cleared up and it is expected 
that many will turn out for 
the bowling tonight when the 
averages will be taken for 
the making up of league 
teams. We shall try to keep a 
running record of all the 
bowling in this section, which, 
we undersdand,’is to be pub
lished each week from now 
on.

—Builder.

“Must” Reading for Meat-Eaters

Why There's No Meat!
s ;----------------------------- ■—

Lithuanians, being a carnivorous race of hard working
people who need the food that comes from a heavy meat diet 
were hard hit by the current meat shortage. There is much 
propaganda about the reasons for the existing shortage and 
here we shall discuss a few of them.

The meat packers are blaming Communists and the Ad
ministration as well as the OPA for the high prices and the
meat shortages. But the actual facts are different. The short
age is artificially made by the meat trust in order to force the 
government to allow high prices, and to starve the people in
to throwing out the OPA and all price controls overboard.

It is significant that where®
controls have been taken off
certain food • products, the
prices have zoomed — as in 
the case of butter — and 
there was a “shortage” until
dairy products were decon
trolled.

Prior to June 30, when the 
big packers were spearhead
ing the campaign to kill price 
controls, meat was practically 
unobtainable. During the 
price - control holiday of July 
and August a transformation 
occured as if by magic and 
meat was plentiful. Then, 
with price controls reimposed 
in September, again no meat.

★ ★ ★
The Big Packers’ argument 

that OPA is responsible for 
this situation is strictly phony. 
Closer to the truth is that the 
large packers manipulated the 
meat supply to make it ap
pear price controls were res
ponsible for shortages.

How did the big packers

create the meat shortage be
fore June 30, which they at
tributed to the presence of 
price controls? Simply by re
fusing to purchase livestock, 
thereby artificially creating a 
shortage.

Evidence? An Associated 
Press story out of Kansas Ci
ty, dated April 23: “Office of 
Price Administration officials 
declared today a 30-day in
vestigation of the local meat 
packing situation... has con
vinced them that the big 
packers -can operate at a 
profit under OPA ceiling 
prices, but instead are ‘just 
refusing to buy’ cattle for 

slaughter.
“ ‘We have sent men to 

watch the sales .in the yards,’ 
Richard F. Bennett, OPA en
forcement attorney, asserted. 
‘Buyers for the big packers 
just sit on the fence or make 
ridiculous bids.’ ”

The^big packers pleaded

they weren’t buying because 
they coudn’t buy within OPA 
“compliance” ranges. On 
Sept. 5 (when price controls 
were again in effect), how
ever, the Chicago Journal of 
Commerce stated :

“Big packers bid what they 
insisted were federal maxi
mum - compliance prices on 
such cattle — from $11.50 to 
$13.50 — and consequently 
were shut out.

“Order Buyers paid $16 to 
$17 for good and choice veal- 
ers with odd head as high as 
$18. Big packer bids on com
parable grade vealers were 
from $15.50 down.”

Why could small and med
ium-sized packers operate 
then, and not the meat trust?

How else was this deliber
ate artificial scarcity brought 
about? By hoarding. Proof? 
Official Department of Agri
culture statistics. In June 
meat production declined 36 
percent. But meat in cold 
storage on July 1 showed a 
drop of only 18.9 percent, a 
decline only half as much as 
the decrease in production.

If the packers had wanted 
to relieve the serious meat 
shortage in June, they would 
have drawn on storage to a 
much greater extent — not

Lithuanian Cultural Festival 
which will be held in Chicago 
during the week of October 
20th is progressing very nice
ly, says Mr. Vincent Bovinas, 
secretary of the LMS National 
Committee here. There will be 
an art exhibit — the first of 
its kind ever sponsored by 
Lithuanians of this country 
and there will be a big show 
of dramatic, musical and other 
talents, all of which go to 
make up what is known as 
Lithuanian American Culture.

There is a long list of Lith.
American artists whose works 
are to be exhibited in the Lith
uanian Auditorium during the 
week. Mr. Bovinas now tells 
us that there is going to be ar
ray of talent that has never 
been witnessed before any
where in the country among 
Lithuanians. There will be 
choral groups, soloists, duets, 
and so on down the line. 
Dance groups will also share 
the spotlight along with all 
the other things.

Solos—Duets

Heading the list of soloists 
will be Biruta Ramoška of 
New York who is in the big 
time — an opera singer and 
is known from coast to coast 
and not only among the Lith
uanians. Other soloists who 
will take part in this biggest 
Lithuanian cultural undertak
ing include: Jeane Brown and 
Ona Mineikiutė of Brockton, 
Mass., A. Kubiliunas of Bos
ton, M. Ulinskaitė, Director of 
the Vilijos Chorus of Water
bury, Conn., Violet Cypas of 
Cleveland and Aldona Kli- 
mas-DeVetsco who is well 
known to New Yorkers, hav
ing lived and sang there a 
long time. The Zmitravich, 
mother and daughter, will 
sing solos and duets as will 
others of the above mentioned
singers.

Constance Abek and Agnes 
Kenston of Chicago, are on 
the program as well as many 
other soloists of Chicago. The 
Detroit Girls’ Sextette will al
so be there with songs.

One of the groups that Mr. 
Bovinas is especially proud to

Group of Male Singers of Sietyno Chorus of Newark which is going 
to the Lithuanian Cultural Festival in Chicago which will be held 
during the week of October 20th.

tell of is the Toronto Bangos 
Chorus group which is com
ing to the Lithuanian Cultural 
Festival in Chicago. Not only 
will the mixed chorus sing, 
but they are reported to have 
an excellent Male Chorus and 
a Women’s Chorus, plus a 
dance group that is expected 
to win the plaudits of the lo
cal Chicago audience as well 
as the visiting artists and the 
delegates to the LMS Conven
tion.

Dramatics has not been 
overlooked, either. The Brook

lyn group is going out in full 
force with the play “Prieš 
Srovę” after the first showing 
is held in Brooklyn which can 
actually be called a final 
dress rehearsal for Chicago.

Chicagoans, it appears, will 
provide other talents in dra
matics. The LKM Chorus, 
famous for its stupendous and 
colossal undertakings, is pre
senting the “Student Prince” 
in Lithuanian. The Roseland 
Aido Chorus, not to be left 
behind, is readying itself to 
put on an original operetta 
written by one of its own 
members.

Many Choruses

Among the choruses which 
will participate in the mass 
singing, there are besides 
those already mentioned: 
Windsor Canada’s Male Chor
us, Cleveland’s Women’s 
Chorus, Detroit Aido Chorus, 
and Women’s Chorus, Cicero 
Women’s Chorus, Roseland 
Women’s Chorus and from 
way out oast, both Newark 
'and Brooklyn are organizing 
to present male singing 

i groups.

JONAS VALENTIS

Who is directing “Prieš 
Srovę” which will be present
ed by the Brooklyn LMS 
Liaudies Teatras group of 
players. The play will be pre
sented in Brooklyn this Sun
day at the New National Hall 
and has already been present-

Lith Girl Chosen 
Champion Typist

New York. — In the re- 
I cently conducted exhibit of 
various types of business ma
chines, the International Busi-

less.
By contrast, on Sept. 1 

storage figures showed a drop 
of 20 percent over August, 
much higher than the decline 
in production in August as 
compared to July. This shows 
the haste with which meat 
was gotten rid of by the 
packers in August, in view of 
the likelihood that price 
control would return.

“The reason for this un
seemly haste ? Profits from 
selling ‘dear’ in the ‘free 
market’ what was bought 
‘cheap’ under ceilings. Four 
hundred and sixty million 
eight hundred and seventy- 
six thousand pounds in stor
age, with a mark-up of 10 
cents (probably closer to 15 
cents) a pound is a lot of 
profit”, as the Packinghouse 
Union Research Bulletin 
points out.

The conspiracy of the meat 
trust was resumed in Septem
ber, when price controls were 
restored. Hence, the absence 
again of meat from butcher 
shops.

The packers pleaded abnor
mally low receipts of live
stock in explanation of the 
halt in meat production, 
which resulted in the lay-off 
of some 100,000 packinghouse 
workers and butchers.

“Obviously, if sufficient 
livestock does not come to 
market, the meat packing in
dustry hasn’t enough raw ma
terial with which to work. It 
cannot produce meat without

livestock,” the America Meat 
Institute says.

The big packers say on the 
one hand that there is no 
marketable cattle available 
and on the other hand that 
farmers are withholding their 
cattle until OPA goes. Facts 
indicate that neither are 
true.

According to the Depart
ment of Agriculture, there is 
an all-time cattle high on 
Western ranges. Normally 
much of this cattle is market
ed in September and October. 
This year, however, the range 
cattle is being diverted to feed 
lots for further fattening to 
prolong the present shortage. 
It is well known the big pack
ers own many of these feed 
lots.

Nor are farmers withhold
ing their livestock.

Farmers are confronted, 
however, with uncertainty and 
insecurity, as a result of the 
big packers’ campaign to eli
minate price controls.

“If the government will say 
flatfootedly that prices are 

set, the farmers will know 
where they stand and there 
won’t be any question of ship
ments of livestock,” National 
Farmers Union President Ja
mes Patton told the confer
ence of Progressives here.

It is this picture, taken as 
a whole, which has led great 
numbers of the American 
people to insist that federal 
action be taken against the 
meat trust to solve the present 
crisis.

ed in Elizabeth, N. J. Then ncss Machines Corporation 
the group will head for Chi-j conducted a typing contest 
cago where the play will bejand crowned a Lithuanian 
put on at the Lithuanian {American girl, Stella Pajunas 
Cultural Festival. as world’s champion typist.

BEFORE THE CURTAIN
It seems hardty necessary to 

say that a good teamwork is 
essential to the proper pro
duction of any play. Team
work of the actors on stage, 
the stage hands, choral groups 
as well as the audience seems 
of great importance, as was 
witnessed by this writer last 
Saturday at Elizabeth, N. J., 
where the drama “Prieš Sro
vę” was presented.

The “teamwork” of the 
audience was admirable. The 
only two depressing factors 
were: (1) too many empty 
chairs, and (2) the “team
work” of bowlers underneath 
the hall who were bent on 
knocking down all that the 
pinsetter would erect and in 
doing so made such a racket 
that it was hard for some of 
the players to concentrate on 
their roles.

Now let’s take the team
work of those who at that 
time seemed to tipify the con
structive type. First, the ac
tors themselves, but who real
ly deserves our admiration 
and praise were those who 
worked off-stage. They were: 
the floor committee of Eliza
beth ; Brooklynites: George 
Klimas, who helped Mrs. U. 
Bagdonas with props and set
ting of stage; Mrs. U. Bagdo
nas, herself, who had the

strenuous and nerve-wrecking 
job of managing the stage as 
well as the production; Frank 
Pakali who pinch-hitted for 
Walter Žukas and did a swell 
job of organizing, training 
and conducting his group of 
singers on such a short notice. 
Robert Feiferis who served in 
his capacity as an artist and 
otherwise lent his invaluable 
assistance. Henry Voegelin 
who deserves three cheers and 
a hand of hearty gratitude 
from all of us. Henry is a pro
fessional make-up artist of 
Broadway and, regardless of 
the fact that he is not Lith
uanian, he is one of our 
troupe, for, like the rest, he 
offered his services at Eliza
beth and Brooklyn perform
ances—gratis.

And that brings us to the 
Brooklyn performance. The 
play “Prieš Srovę” is very 
ably described elsewhere on 
this page and it wouldn’t be 
doing justice to elaborate on 
it any further. The only thing 
I’d like to emphasize is that 
the play is not a translation. 
It was originally written in 
the Lithuanian language by 
Juozas Petrulis. And on Oct
ober 13th we’ll try to present 
it as the author would like to 
see it presented.
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dėžutės su pomidorais, sly
vomis, kopūstais ir kitkuo. 
Už pertvaros sėdėjo kuklu
tė moteriškė ir skaitė laik
raštį: tai paštas. Iš priekio 
įtaisyta eilės dėžučių su 
vardais ir numeriais. Savo 
dėžutėj Hermanas rado ke
lis laiškus ir laikraščius. 
Keletą minučių pasikalbė
jom su pašto viršininke, at
sisveikinom ir, pavažiavę 
porą gatvelių, sustojom ties 
rausva būdele.

Raumeningas juodukas 
padavė, išėmęs iš kokios dė
žės, ledo gabalą. Hermanas 
įstamino automobilio už
pakalin — ir važiuojam na
mo. Tai tau ir miestelis — 
ir gelžkelio stotis Berclair...

uaiiinu. v ue jų šunenai ^al7iie pi ieš - guldami dar 
stačiai pasakiški.... žino-Isusikrovėm lagaminus: ryt 
ma, tokiu sodu ir pastatų * išvažiuojam _ į kito 

i svainio farmelę. Vėl Her
manui bus darbo mudu ten 
pristatyt. Ir jis pats ir jo 
motutė gailis, kad mudu jau 
i š v a ž iuojam: apsibuvom, 
a p s i p ratom, iššikalbėjom 
gerai, nuoširdžiai, čia besi

mi svečiuodami. Tai dabar ir 
; skirtis kaip ir nesinori... 
i O gal ir labai ilgam... Na- 
bagutė senelytė apgailes
tauja, kad gal jai daugiau 
nebeteks pasimatyt: .senat
vė, gali ir mirtis pasimai- 
šyt.. . Mudu ją p a guo- 
džiam: atvažiuosime dar ir 
vėl, o gal ir lėktuvu atlėk
sime, — kas čia tokio, — 
bile dabar kelią žinom.

(Tąsa)
Paskui gerą valandą, ki

tą vartėm rūpestingai su
rankiotą namų darbo albu
mą, pilną paveikslėlių ir 
spalvuotų atvirukų, vis 
daugiausia vyro parsiųstų 
saviškei iš kariuomenės. 
Įsižiūrėjau į paveikslėlius 
ir atvirukus iš Japonijos. 
Tie šelmiai japonai moka 
gražiai viską išstatyt ant 
parodos. Gražumėlis. tų 
geišų, japonių panelių ir 
moterų! Gražumėlis tų jų 
kimonų — plačių šilkinių 
siautalų bei palaidinių! Vai
kinai ir vyrai vis padaryti 
ant paveikslėlių tokie čiui- 
ni, gražūs, gražesni ir už 
europiečius. Namai jų to
kie išrangyti, išdabinti, iš
dailinti. O tie jų sodeliai

kartais Hermanui sudorot 
javus, apvalyt ganevas nuo 
tų įkirių dagių krūmokšlių, 
ir karves pamilšt... Ak
lųjų Teksu raistų gyvento
jai... p i 1 k o s ios žemelės 
vargani vaikai... Vieniša, 
nyku, gūdu.

Išvažiavom iš sodybos. 
Hermanas užkėlė vartus ir 
riedam toliau siauru kai
mišku keleliu. Pravažiuo
jam kokią stambią farmą. 
Hermanas aiškina, tai esan
ti turtingo ūkininko buvei
nė. Namai, pastatai, me
džiai — visa kas atrodo ge
rai prižiūrėta. Diržingas 
bernas varo per lauką ko-

tos elektrai pravesti vietos. 
Tik stūkso koks žymesnis 
pastatas — mokykla, baž
nytėlė, kokia krautuvėlė...

O štai ir didelesnis mies
telis Kenedy. Hermanas 
pastatė automobilį greta ki
tų paliai šaligatvį ir nuėjo 
ko tai nusipirkti. Maniškė 
irgi įėjo čia pat į krautu
vėlę ir parsinešė sieninį 
veidrodėlį savo vyresniajai 
seseriai, kad jai Hermanas 
parvežtų, o tai jos veidro
dėlis virtuvėj visai* jau ne
koks, nusišėręs, išsikreivu- 
liavęs.

(Bus daugiau)

Binghamton, N. Y

Toronto, Canada

I
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daug yra Japonijoj: vis tai 
tų zubrų turtuolių sodybos. 
Vargšelių darbininkų jie 
negi statys ant parodos — 
sudriskusių, sulysusių, krei- 
vakojų. Nerodys nei jų lūš
nelių, jų varganų budelių...

Renoldas parsiuntė 
parvežė savo Elzytei keletą! 
šilkinių skarelių ir kimonų 
iš Japonijos. Daug ką pa
pasakojo iš savo patyrimų. 
Džiaugės bent gyvas grįžęs 
ir nesužeistas. Maniškė su 
Elzyte dar ilgai žiūrinėjo 
visokius mažmožėlius,* o 
Renoldas su Hermanu iš
vedė mane į pašiūrę ir pa
rodė traktorių. Abu bro
liai jį naudoja ir bendrai 
užlaiko.

Nors nuo Renoldų “vie
na s ė d ž i o” iki Hermano 
vienkiemio tėra gal tik pu
sė mylios, bet parvažiavom 
važiuoti, ir mus 
Renoldienė. Ir ne be tiks
lo. Atvažiavusi paprašė 
manęs jai ką patarti svei
katos klausimais. Maniškei 
ji jau kai ką buvo pirmiau 
pasisakiusi, tai ir maniškė 
pabrėžė, kad aš kaip- nors 
sutvarkyčiau Elzytei svei
katėlę. Patariau, išklausęs 
jos istoriją, ir ji paliko la
bai linksma ir prisižadėjo 
pildyt patarimus.

kiuo traktorium. Hermanas 
aiškina, kad tai vandeniui 
nubėgt, kai užeina smarkus 
lietus ir užtvindo dirvas.

—O kas čia bėga? ar put-

Staiga susirgo Amilija Že
maitienė. Randasi Wilson Me
morial Hospital, Johnson City.

Aplankėme mudvi su V. 
Kapičiauskienę, 5 d. spalių. 
Amilija sakėsi geriau jaučiasi 
ir mano, kad už kelių 
sugrįš į namus.

A. Žemaitienė, sveika 
ma, daug darbuodavosi
nizacijose, ypač prie parengi
mų. Linkime greito pasveiki
mo.

Dar tebeserga K. Kulbis ir 
B. Kasteinienė.

N. Simonaitiene eina svei-

dienui-

būda- 
orga-

kojom, lenktyniuoja su au- 
tomobilium, kokios rudos 
paukštės. Hermanas sako, 
kad tai esą road chasers. 
Lietuviškai išeitų lyg “ke
lio vijikės.” Vejasi jos pas
kui važiuolį. Tikriau sa
kant, jos bėga iš priekio, o 
paskui iš šono. Dvi, trys, 
keturios ilgakojės rudos 
taškuotos paukštytės. Keis
tos tokios. Ir kam jos taip 
bėga? Ir nebijo, kad jų ne
suvažinėtų.. . Kai Herma
nas paleido automobilį grei
čiau, paukštės dar vis vijo-

J. K. Navalinskienč.

ramu ir jauku buvo... Se- 
nclyte šypsosi pablyšku
siom lūpelėm, bučiuoja ir 
mane ir maniškę...

Šeštadienio rytą, gegužės
L 

atsisveikinam su Berklėrio 
farmele. Pribuvo sudieu 
pasakyt ir Renoldas su pa- 
čiuke. Sukraustėm savo la
gaminą į automobilio užpa
kalį... na, sudieu, geri 
žmonės. Išsibučiavom visi. 
Moterėlės net kiek susijau
dino, ir ašarėlės blikstelėjo 
akyse... Kai žmogus nuo
širdžiai išklausai visų tų jų 
smulkučių vargų ir varge
lių, kai juos paguodi, padrą
sini ir nušvieti vilčia ir įti
kini, — artimi jie tokie pa
sidaro !...

Automobilis jau išjudo. 
Atsigrįžęs, permečiau grei
tom akim visą šitą ramutę 
sodybėlę. Rytinės saulės 
šviesoj svetingai blykčioja 
priekiniai langai. Visi trys 
šunys baksnoja nosim apie 
senelytę, bene gaus paglos
tyt, patekšlent per kaktą. 
Po kiemą styplinėja vištos 
ir išdidžiai pasipūtę kurkęs. 
O jie visi trys, sustoję už 
vartelių, mojuoja rankom:

atlydėjo “25 dieną, po pusryčių jau

Saulė dar buvo aukštai, 
tai Hermanas ir pakvietė, 
kad ir aš su juo pavažiuo
čiau dabar Berklėrio mies
telin, ledo parsivežt ir iš 
pašto dėžutės pasiimt siun
tinių. Gerai, važiuojam. 
Man vis tiek rūpėjo pama
tyt dienos šviesoj, kaip gi 
ištikro atrodo ta garsioji 
gelžkelio stotis, kurios ne
buvo galima nakčia nė pa
matyt, kai čia sustojo mū
sų traukinys prieš savaitę.

Į v a ž i u o jam miestelin.
Mažesnis ir už vidutinį kai-,_____..._________
mą. Pervažiavom pasker- good bye... Sudieu, sesyte, 
sai gelžkelio bėgius, ir Her- ir Renolduk ir Elzyte... Iki 
manas parodė ranka į rudą! pasimatymo.
namuką: tai, girdi, ir gelž-| 
kelio stotis, ir paštas, ir 
krautuvėlė — visa krūvoj. 
Privažiavom artyn, išlipom 
ir įėjom vidun. Viename 
pastatėlio gale ant stalų 
stovėjo sukrautos kelios

Pravažiuojam pro varga
ną meksikiečių lūšnelę. Se
nyva moterėlė turi ant ran
kų pusplikį vaikiščią. Ad- 
ios! Hasta ia vista...—Su
dieu! Iki pasimatymo... 
Tos lūšnelės įnamiai padeda

SO. BOSTON, MASS.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas

RENGIA METINĘ

VAKARIENĘ
Šeštadienį, Spaliui 12 October

PRADŽIA 7 VAL. VAK.

318 Broadway ( )
Rengėjai pasiruošę gražiai priimti svečius. Turėsime 

visokių įvairių valgių ir gėrimų. Tad prašome dalyvauti.
KOMISIJA.

krūmuose.
Kelias buvo visai kaimiš

kas, nelygus, dulkinas, vie
tomis telkšojo klanai nuo 
lietaus. Šalikelėse vis ly
gūs laukai, daugiausia ap
augę šiurkščiomis žolėmis, 
aptriužiusiais medeliais ir 
krūmokšliais. Ir visur pil
na tų plokščiašonių dagių 
kaktusų. Už keleto mylių 
įvažiavom į vieškelį. Kai 
dėl Teksu, tai dar ir visai 
pakenčiamas kelias. Einąs 
jis nuo Justono iki pat San 
Antonio miesto. Važiuojam 
į pietus. Saulė iš priekio 
vienodai ir neatlaidžiai spi
gina į nikeliuotas metalines 
automobilio dalis ir ver
te veria tau akis, kad net 
reikia užsimerkti. Pažiūri 
prisimerkęs, pažiūri, tai net 
tau ašaros akis užtraukia. 
Negera važiuot prieš saulę. 
Vargu ir Hermanui, tai jis 
užsidėjęs tamsius akinius.

Mane pradeda imt snau
dulys. Tas monotoniškas 
automobilio birzgimas, tas 
vienodas pro langus vėjelio 
šiurenimas ir tas neatlai
dus stačiai tau prieš akis 
metalo spindėjimas ima ta
ve ir įveikia. O čia dar ne
kaip labai miegota naktis 
ir tie visi atsisveikinamieji 
liūliuojanti įspūdžiai.. Mie
got nemiegu, bet tik taip sau 
užsimerkęs laikausi. Kart
kartėmis, kiek akis pravė
ręs, žvilgteriu į šalį: nieko 
tokio ypatingo, vis tokie 
patys begaliniai tyrlaukiai, 
nejaukūs, šiurkštūs, nuobo
dūs. .. Nei tau kur atsisėst, 
nei išsitiest, nei atsigult ant 
minkštos lygios žolelės... 
Ir prisimena gimtosios Lie
tuvos pievokšniai, pievos, 
miškeliai, pašlaitės... Koks 
didelis skirtumas! Kas čia? 
Ar kokia užkeikta, apkerė
ta žemė?

Pravažiavom keletą ne
didelių miestelių. Koloritas 
vis tas pats. Viena, kita 
gazolino stotelė. Plokščia
stogės pilkos nublukę tro
belės, aplinkui darželiai. 
Gatvės be grindinių, be.ša
ligatvių. Tik tyso išilgai ke
lio prie medelių pritvirtin-

LLD 20 kp. susirinkimas 
įvyko rugsėjo 13, Lietuvių sve
tainėje. Narių dalyvavo ne
mažai. Gautos dvi naujos na
rės, 11. Žukienė perstatė Edith 
Bubaitę, o S. Jasilionis — Ari
ną Mikolajunaitę. Priimtos 
vienbalsiai.

Prieš susirinkimą ir po at
ėję nariai vakarieniavo, taip
gi ir svečias draugas Lideika 
iš Great Neck, N. Y., kuris 
lankėsi grįždamas iš Chica- 
gos. Vakarienė buvo gardžiai 
pagaminta per drauges M. Be- 
kerienę ir M. Luzinienę. šios 
draugės ne tik kad daug dar
bo įdėjo, pakol pagamino val
gius, bet ir aukavo valgomų 
daiktų. M. Bekerienė aukavo 
namie keptą kėką, M. Luzi- 
nienė duoną, II. žukienė gry
bų, P. Grinius slyvų. Kreditas 
priklauso M. Bekerienei ir M. 
Luzinienei už pagaminimą va
karienės ir sukėlimą pinigų 
dėl kuopos. Iždas pasididino 
$16. K-pos Narys.

Užsimokėk Laisvės pre
numeratą ir kitą prikalbink 
ją skaityti.

Kaip Bangos Choras Ruošiasi 
Festivaliui

Nors Bangos Choras apla
mai ir atskiri jo dainininkai 
bei dainininkės atskirai nesi
rengia “sumušti” amerikiečių 
chorus bei dainininkus ir dai
nininkes, tačiau jis ruošiasi 
prie meno festivalio, kuris 
įvyks Čikagoje, labai rimtai. 
Jis nori parodyti, kad toron
tiečiai įvertina suvažiavimą 
arba festivalį, nuvykdamas, 
pasirengęs kaip didelei šven
tei.

Choristai lankosi į pamokas 
labai gražiai ir atydžiai lavi
nasi skirtas dainas. Tenka pa
stebėti, kad jie net žodžius 
daug geriau mokinasi. Atrodo, 
kad Čikagoje jiems nereiks 
turėti popierius laike dainavi
mo. Jeigu kuris neužtektinai 
išmoks, tai tokiam teks tiktai 
mykti, bet aš tikiu, kad to
kių! veikiausiai nebus.

žiūrint į choro narius laike 
pamokų ir klausant jų daina
vimo, kyla pasitenkinimo jaus
mas. Jeigu jau būtų galima 
ką pasakyti, tai tą, kad cho
rui dar reikia daugiau aty- 
dos kreipti į aiškesnį žodžių 
ištarimą ir jausmų išreiškimą. 
Kai kurie nariai neužtektinai 
įsigilina į dainos jausmus. Tie
sa, mokinimosi metu gal nėra 
tiek atydos kreipiama, bet to
kiam festivaliui rengiantis, 
reikia priprasti teisingai dai
nuoti jau laike pamokų. Rei
kia atminti, kad tenai bus 
daugiau atydos kreipiama ir 
į tokius dalykus.

Be mišraus choro, Čikagoje 
dainuos vieni vyrai ir vienos 
moterys.

Reikia pasidžiaugti, kad su 
choru bus trys solistai — 
Sasnauskas, R. Strazevičiūtė ir 
II. Degutienė. Kiek man teko 
patirti, tai jie visi trys ren
giasi labai rimtai. Tiesa, mū
sų solistas ir solistės nėra pro
fesionalai dainininkai, tačiau 
jie yra puikūs dainininkai. 
Torontiečiai gali tiktai pasi
džiaugti, kad turi tokį skai
čių solistu.

Tur būt sunkiausiai dirba,

tai šokikai, draugės B. Janaus- 
kienės vadovybėje. Kai jie ima 
šokti, tai net išprakaituoja. Aš 
manau, kad jie duos labai 
gražų įspūdį Čikagoje. Jie 
gražiai pašoks, o prie to — vi
si gražūs, šešios poros jaunuo
lių.

Kadangi Toronto lietuvių 
kolonija nėra tokia didelė, tai 
tokia programa iš Toronto, 
manau, bus užtektina, kad ir 
tokiame dideliame menininkų 
susibėgime. s

Gaila, kad torontiečiai ne
gali pasirodyti kitose srityse. 
O gal ir pasirodys, tik aš nie
ko apie tai nežinau. Galiu tik 
tiek pasakyti, kad moterų tar
pe yra labai puikių siuvinėto
jų. Aš esu tikras, kad jos tu
ri puikių siuvinėjimo darbų, 
mezginių, kurie turi meniškos 
vertės. Man rodos, kad yra 
ir vienas kitas piešimo mėgė
jas ir turi kūrinėlių. Būtų ge
rai, kad jie pasiųstų po vieną 
kitą vertingesnį kūrinėlį.

Viršuj kalbėjau daugiausiai 
apie Torontą, bet nereikėtų 
įsivaizduoti, kad tik Toronto 
lietuviai turi meniškų darbi
ninkų. Jeigu kur kitur, nekal
bant jau apie Montrealą, yra 
siuvinėtojų, piešėjų ar kokių 
kitokių meno kūrėjų, turėtų 
pasiųsti po vieną kitą kūrinėlį. 
Manau, kad kanadiečiai turė
tų pasirodyti savo darbais 
daug geriau, negu kad yra 
rengiamasi pasirodyti. Ne
bent jie niekam apie tai ne
sako ir nėra dar viešai žino
ma. Reporteris.

Boston, Mass
Mirė Antoinette Killman

Mirtis išskyrė iš gyvųjų tar
po dar jauną, darbščią mote
rį, Antoinette Killman, kuri 
paliko dideliam nuliūdime du
krelę Ruth, seseris Juliją 
Rainardienę ir Leną Neviac- 
kienę, brolį Charles Lenktį ir 
jų šeimas. Pašarvota buvo lai
dotuvių direktorių Zaletskų 
koplyčioj, kur ji skendo gau
sybėj gyvų gėlių ir kur ją 
atlankė daugybė draugų ir pa
žįstamų atiduoti paskutinį at
sisveikinimą. Draugijų nariai, 
giminės ir draugai sako: Ilsė
kis, Antoinette, ramioj gra
žaus kapinyno tylumoj, kur 
nedrums tavo sielos gyvenimo 
audros bei neatsiektų vilčių 
širdperšos.

Velijai ne tik sau, bet ir 
visiems kitiems geresnio, lai
mingesnio rytojaus; dirbai tam 
ir savo darbais užsipelnei il
gos atminties gyvųjų tarpe, 
pažangioj visuomenėj.

Bostono pažangioji visuo
mene išreiškia užuojautą šio
je nuliūdimo valandoje dukre
lei, seserims ir broliui ir jų 
šeimoms.

Zavis.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-B770

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Reumatiški Skausmai
Dcksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltį’’ Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
1§~oz $5.00.

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St Hicksville, L. I., N. Y.

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alatis. Prie to, čia yra 

skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Ml Vernon St
PHILADELPHIA, PA

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

RONKONKOMA
< 8634

TELEPHONE
jj STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki, j ūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas EVergreen 7-1661
Telefonas Poplar 4110
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PRANEŠIMAI HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ir t.t., atsisveikino 
ir nuvažiavo namų

Kelios Tokios Talkos

(Pabaiga)
Beje, tuo laiku pas Las- 

kius dirbo ir brooklynietis 
karpenteris — Jurgis Wa- 
risonas; jisai ten dirbo prie 
atnaujinimo gyvenamo na
mo. Sekmadieniai jis ne
dirba prie namo, 
bet vistiek eina pagel
bėt dirbt prie šieno. Taigi, 
prie stalo buvo vyrai kiek
vienas skirtingo amato, bet 
ant farmos, — visi dirbo 
farmerio darbą.

Šie pietūs tęsėsi veik iki 
saulėleidžio. Binghamtonie- 
čiai pradėjo rūpintis važia- 

l ‘ vimu namo. —- Nuo Laskių 
farmos iki Binghamtono y- 
ra 47 mylios. Pasiėmę ko 
kam reikia nuo farmos, tai 
yra: vištų, Smetonos, kiau
šinių, 
mus 
link.
Buvo

Kaminskai ir Pagiegalai 
nenusigando to sunkaus 
darbo prie šieno. Vieną sa
vaitę praleidus, jie vėl atva
žiavo jau iš vakaro, tai yra 

^šeštadienį apie pietus. Ir 
vėl jie stvėrėsi už darbo. 

a Pernakvojus pas Laskius, 
ant rytojaus pasikartojo to
kia pati talka, kaip dvi sa
vaitės‘atgal.

Ir taip su pagelba talki
ninkų binghamtoniečių į 
apie 4 savaites suvežėme i- 
ki 75-kių vežimų šieno. Vie
ną kartą su minėtais bingh- 
amtoniečiais buvo atvažia
vęs ir Kaminskų jaunas sū
nus Albertas su savo jauna 
pačiute ir mažyčiu sūnuku. 
Kaminskų sūnus nors yra 
čia gimęs ir augęs, vienok 
lietuviškai taip gražiai kal
ba, kaip kad būtų Lietuvoj 

f /Užaugęs. Jisai yra karo ve- 
*^!eranas. '

Rugpjūčio 8 d. iš Bingh
amtono vėl atvažiavo net 
kelios šeimynos: Pagiega
lai, Kaminskai, Kaminskų 
sūnus su žmona, A. Žoly
nas su žmona ir Dzidulio- 
nis su žmona. Smagu buvo 
praleist sekmadienis su 
jais. Šį kartą darbo jiems

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

jau nebuvo, nes skubus dar
bymetis ant farmos jau už
sibaigė. Dieną praleidome 
pasivaikščiodami farmos a- 
pylinkėj bei miške grybų 
jieškodami. Pavakare jie 
pasiėmė nuo Laskių maisto 
produktų ir išvažiavo į na
mus.

Nauji Svečiai
šeštadienį, rugsėjo 21, 

pas Laskius atvyko praleist 
atostogas Matas Šolomskas 
su žmona iš Brooklyno. Ma
tas dirbo Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo centre 
ir taipgi vedė “Laisvėje” 
anglų kalboj skyrių. Ma
nau, kad daugumas čįąbar 
pasiges angliško skyriaus 
“Laisvėje”. Kiek teko gir
dėt, kas sekė Mato Šoloms- 
ko vedamą anglišką skyrių, 
visi gyrė, kad jisai parašy
davo gana interesingų ir 
naudingų dalykų. Kol kas 
nežinau, kaip ilgai Matas su 
žmona bus pas Laskius.

Ant rytojaus, tai yra sek
madienį, dar atvažiavo iš 
Binghamtono A. Pagiegala 
su žmona ir J. Strolis su 
žmona ir jaunute dukrele. 
Vėliau po pietų atvažiavo 
seniau buvęs binghamtonie- 
_is ii’ scrantonietis Sadaus
kas su žmona, jauna dukre
le ir sūnum. Jie dabar turi 
savo farmą Homer, N. Y., 
netoli nuo Cortlando. Sa
dauskas seniau buvo dali
ninkas Scrantone esančios 
lietuvių keptuvės, vardu 
Providence Baking Co.

Ištikrųjų, gyvenimas ant 
farmos nėra nuobodus, kuo
met ten tankiai apsilanko 
mūsų draugai, progresyviai 
žmonės. Kadangi visi tie 
svečiai yra vienodų minčių, 
tai smagu kalbėtis su jais 
bile klausimu; nereikia nei 
pataikauti, nei ką nutylėti. 
Jie visi yra “Laisvės” bei 
“Vilnies” skaitytojai.

Pabaigoj rugpjūčio mėn. 
buvo atvažiavęs pas Las
kius farmerys Verbyla nuo 
Utica, N. Y. Jisai irgi mū
sų minčių žmogus. Pernak
vojęs pas Laskius porą nak
tų, Verbyla išvažiavo pas 
senus pažystamus Brookly- 
nan, o iš ten ketino vykt į 
“Laisvės” pikniką Philadel- 
phijon.

Beje, liepos mėnesyje pas 
Laskius praleido porą sa
vaičių vakacijos Juozas Lu- 
gauskas iš Brooklyno. Jisai 
yra dalininkas užeigos, va
dinamos “Happy Days.”

Tai taip eina gyvenimas 
pas farmerius Laskius.

REGISTRUOKITĖS!
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Apgynėjas Mažumų
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BALSUOTI UŽ

HERBERT H. LEHMAN
I U. S. SENATORIUS ĮĮĮMM 

v
Franklin /). Hooscvell jį vadindavo “Mano geroji dešinėji ranka!”

DEMOCRATIC, AMERICAN LABOR AND LIBERAL 
PARTIJŲ KANDIDATAS Į U. S. SENATORIUS

Independent Citizens’ Committee Išrinkimui Herbert II. LEHMAN — U. S. Senatorium

Hartford, Conn
Darbininkų Transportacija; 
Lietuviu Prog. Parengimas

Geram Tikslui
Conn, valstijoj veikia tik 

viena gatvekarių ir busų kom
panija, nėra varžytinių. Ji va
dinasi Connecticut Kompani
ja. Nežinau, kaip kitur, vei
kiausia tas pats visur, bet 
Hartforde, kuomet darbinin
kai išeina iš dirbtuvių, tai tik
ra bėda; busų prisiunčia ma
žai, darbininkai sugrodami 
veik viens ant kito. Busų kom
panija atsiunčia taip vadina
mus “star” boselius tvarkyti 
busus prie dirbtuvių. Tie pri
žiūri, kad busai persipildę bū
tų. Darbininkai grūdasi, kad 
gautų vietos parvykti namo. 
Busų vairuotojai pyksta. Sa
ko: “žmonės turėtų protes
tuoti, busų yra užtektinai.”

Dabartiniu laiku, iš tų ka
rų, visi išnaudotojai taip jau 
išsilavino išnaudoti žmones 
visokiais būdais. Nors yra ne
va įstatymai, bet kompanijos 
apeina tuos įstatymus, kompa
nijos turi savus žmones val
džioje.

Kodėl gi darbininkams ne
pasistengti išrinkti darbinin
kiškus žmones į valdžios įstai
gas, kad ir mūsų reikalus kas

atstovautų ? Dabar negauna
me mėsos, nors kaip paaiški, 
mėsos yra. Turčių politikieriai, 
reakcionieriai rengiasi prie 
ateinančių rinkimų, na, o mes, 
žmonės, turime kentėti?

Geram Tikslui Parengimas
Sekantį sekmadienį, spalių 

13 d., progresyviai lietuviai 
rengia parengimą. Kiek pelno 
bus, tai skiriamas' agitacijai, 
kad išrinkus į šalies kongresą 
ir senatą bent porą pažangių, 
darbininkiškų žmonių. Visi 
privalome paremti šį parengi
mą, Prasidės nuo 2 vai. po 
pietų, Laisvės Choro svetainė
je, 155 Hungerford St. šokiam 
gera muzika. Sueikime visi 
skaitlingai, paremkime savus 
reikalus.

Užsiregistruokime visi 
balsuokime visi Nov. 5 d.

Visus ir visas užkviečia
L. K. Kliubas.

San Francisco, Cal.
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komitetui pasiųsta $291.72. 
šie pinigai Vilniaus Ligoninei. 
Už kelių dienų pasiųsime dau
giau. Tai auka nuo Baltijos 
Komiteto, pelnas nuo parengi
mo, kuris bus pasiųsta taip 
greit, kaip atskaita bus baig
ta.

Aukavo sekami:
Po $50: Antanas Šatas, J. 

K. Chaplik, K. B. Kaross.
Telda Valiuliutė (King) 

$30.
Mare Baltulioniutė (Strauss) 

$25.
K. Mugianienė $10.
P. Čiapas, $5.
C. Kiesil $2.50.
Pelnas nuo progresyvių or

ganizacijų pikniko $69.22.
K. B. Karliene.

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iŠ mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mincra
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per nnskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame. __

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautičsi vi
sados nbrvuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth, 
kuri yra sudaryta iš 10-tics įvairių daržo
vių, į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa-

sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kamp** Broadway ir Stone At*. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Springfield, III Hart, Mich.

BINGHAMTON, N. Y.
ŲLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 11 d., paprastoj vietoje ir 
laiku. Visi nariai dalyvaukite, nes 
yra svarbių dalykų aptarti, kaip tai 
Laisvės vajaus reikalas ir kiti daly
kai. Bus skaitoma paskaita. Pasi
žadėjo paskaityti S. Jąsilionis. Ne
pamirškite ir naujų narių atsivesti. 
A. Navalinskas, pirm. (227-228)

MONTELLO, MASS.
Penkios Apšvietos organizacijos 

rengia delegatams išleistuvių vaka
rą į Meno Sąjungos suvažiavimą. 
Įvyks spalių 12 d., Liet. Taut. Namo 
apatinėj salėje, kampas Vine ir N. 
Main St. Pradžia 7:30 v. v. Prašome 
dalyvauti.

Paskutinis piknikas ir atsisveiki
nimas pušyno, Liet. Taut. Namo 
Parku, įvyks spalių 13 d., 1 vai. die
ną. Kviečia Liet. Taut. Namo Drau
govė. (228-229)

EASTON, PA.
Spalių 13 d., 2:30 vai. dieną įvyks 

LLD 13 kp. susirinkimas, 429 North
ampton St. Kailiadarbių salėje. Ma
lonėkite būti, nes reikės aptarti 6-to 
apskr. konf., Laisvės vajus ir kru- 
tamieji paveikslai.—Sekr. (228-229)’

HARTFORD, CONN.
Spalių 13 d. įvyks balius su šo

kiais ir skaniais užkandžiais ir gėri
mais. Laisvės Choro salėje, 155 Hun
gerford St. Balius rengiamas para
mai darbininkų partijos rinkimų 
kampanijos pravedimui. Tad visi 
kviečiami dalyvauti ir smagiai pra
leisti laiką. Šokiams gros gera or
kestrą. Pradžia 2 vai. dieną.—Kom.

(228-229)

WORCESTER, MASS.
LLD U kp. susirinkimas įvyks 

spalių 13 d., 10 vai. ryto, po 29 En
dicott St. Draugai, dalyvaukite, nes 
dabar eina spaudos vajus ir 7-to 
apskr. metinė konferencija čia pat. 
Tie dalykai reikės mums aptarti. — 
J. M. Lukas, Sekr. (228-229)

ALDLD 7 APSKR. REIKALAI
7-to Apskr. metinė konf. įvyks 

lapkr. 3 d., 11 vai. ryto, 318 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. Visos 
kuopos ruoškitės su skaitlinga dele
gacija ir raportais iš kuopų veikimo. 
Yra daug svarbių dalykų aptarti ir 
kuo skaitlingesnė konferencija dele
gatais, tuo naudingesnių tarimų ga
lima pravesti. — Apskr. sekr. D. 
Lukienė. (228-229)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. spalių, 7 v. v. 735 Fairmount 
Ave. Dalyvaukite, nes reikės dele
gatus išrinkt į 6-to Apskr. konferen
ciją, kuri įvyks 20 d. spalių, — J. S. 
Sekr. (228-229)

CLEVELAND, OHIO
LLD 190 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 11 d., 7:30 v. v., 536 E. 123rd 
St. Nariai dalyvaukite, nes turime 
daug svarbesnių tarimų. Turime 
daug laiškų įvairiais klausimais, 
taipgi ir spaudos vajaus klausimas 
ir pastovios vietos įsigijimas. Tad 
svarbu bus nariams dalyvauti. — P. 
Nemura. (228-229)

vo sveikatą ir nesijauti 100%
* ir po kiekvienu valgiu gerk

užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerą! yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukusį 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius.

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

Wl“

waxuA*-------- ******

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 1

394-398 Broadway
Brooklyn, N, Y.

TeL ST. 2-8342

REIKALINGOS
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORĖS

SU AR BE PATYRIMO

Nuolatinis Darbas
Vakacijos Su Alga 
Lengvus Išdirbiniai

Linksmos Apylinkės 
Vien Tik Dieninis Darbas.

Kreipkitės

Du-Ray Mills, Ine.
MICHELIN BUILDING 

MILLTOWN, N. J.
(228)

MERGINOS-MOTERYS
Viršaus 16 Metų Amžiaus

Lengvas Fabriko Darbas 
Maloni Aplinkuma
GERA ALGA

Kreipkitės
Pirmadieni—Penktadienį 9 A. M. 

iki 5 P. M.

NEVINS-CHURCH PRESS
92 MIDLAND AVĖ., 

Glen Ridge, N. J.
(229)

MERGINOS
GRĘŽIAMŲJŲ PRESŲ OPERATORĖS— 

80c J VALANDĄ 
MERGINOS SUSTATYMAM — 

75c J VALANDĄ
PATYRUSIOS. 40 VALANDŲ 5 DIENOS 
APMOKAMA ŠVENTES IR VAKACIJOS 

ENDURA
429 KENT AVE. BROOKLYN 

(B’way BMT Line)
(234)

AUBURN CITY HOSPITAL
REIKIA

MOTERŲ
ABELNAM VALYMUI

KREIPKITĖS
DARBO DIENOM 8 A. M. iki 5 P.M.

5-19 LANSING ST.
AUBURN, N. Y.

TELEFONAS AUBURN 179
(230)

KRISLAI

Naujienos Negeros Pas Mus
Laisvės ir Vilnies vajai pra

sideda. Ir tie mūsų draugai, 
leidėjai tų laikraščių, prašo 
dirbti, rinkti naujus prenume
ratorius ir atnaujint senus 
skaitytojus. Bet mūsų geriau
sias vajų draugas Kazimieras 
Lagunas sunkiai serga Memo
rial Ligonbutyj. Jau 5 savai
tės, kaip ta sunki liga kanki
na. Darė operaciją ant tulžies. 
Atlankiau ir kalbėjausi su 
draugu K. Lagunu, prašo, kad 
kiti draugai bei draugės, kas 
sveiki, kad užimtų jo vietą ir 
darbuotųsi kas link vajaus. O 
antra, prašė, kad draugai ir 
draugės atlankytų jį ir pasi
kalbėtų. Gįrdi, sunki liga, vie
na, o 
nystė,

Tai 
te tą 
ligonį, 
gunui
darbuotis.

antra — ir jau ne jau- 
veik 67 metų.
geri žmonės, atlankyki- 
buvusį darbštų draugą 
O aš vėlinu drg. K. La- 
pagyti ir vėl krutėti,

Liepos 21 d. sukako metai, 
kaip draugė Malvina Lagunie- 
nė ilsisi kapuose. Tai buvo 
darbšti moteris pirmeiviškam 
veikime. Lyg ta bitelė, ji bė
giodavo su tikietukais, kad 
tik daugiau parduoti ir naudos 
padaryti.

A. Čekanauskas.

REIKALAVIMAI
RcikaUnga moteris prie namų ruo

šos (darbo). Moteris norėdama tu
rėti puikų pragyvenimą ir gerą mo
kestį lai atsišaukia. Gali atsišaukti, 
kad ir iš toliau, aš su automobiliu 
parsivešiu. Eliz. Bekampienė, 
502 Chapel Ave., Merchantville, N. J. 
Telefonas Merchantville, 8-1082.

(227-232)

' Rugsėjo 8 d. įvyko ALDLD 
207 kp. susirinkimas, kuria
me nariai suaukavo 5 dol. pa
sveikinimui kultūros meno su
važiavimo : V. Blažienė 2 do
lerius, o po 1 dol.: A. Viš- 
niauskas, A. česnienė ir J. K.

Šį metą pas mus vyšnios 
puikiai užderėjo, kurie turi di
delius vyšnių sodus, pasidarė 
nemažai pinigų, nes keninės 
mokėjo jiems po 300 dol. už 
toną. Vienas pasakojo, prisky
nęs net 30 tonų iš 10 akrų so
do. Skynėjam mokėjo 3 cen
tus už svarą. Kurie jauni, 
smarkūs skynėjai, uždirbo po 
90 ir 100 dolerių į savaitę.

Dabar jau baigiama skinti 
pyčiai ir slyvos. Pyčių kaina 
šį metą buvo nupuolus iki 1 
dol. už bušelį. Prasideda sky
nimas obuolių. Obuolių labai 
geras derlius.

Yra iš lietuvių, susitaupiusių 
po kelis tūkstančius dolerių, o 
paaukoti kokiam prakilniam 
reikalui jokiu būdu nesutiks, 
bet aludėje net po kelis dole
rius ant syk palieka.

Vienas amerikietis farmerys 
yra savininku keliolikos na
mų šiame mieste, o pats su 
žmona ir samdiniu bernu (lie
tuviu) per apie 20 metų gyve
na tvarte 'su gyvuliais. Tai 
toks neapsakomas skūpumas. 
Pardavė farmą. Bet mintis įsi
skverbė į galvą, jog perma- 
žai pinigų jis gavo už tą far
mą. Sakoma, paėmęs “šautuvą 
pradėjo grūmoti pirkikui ir ki
tiems. Tuomet pašauktas šeri
fas nugabeno tą “vargšą” į 
Traverse City į psichiatrų, na
mą. Gal jam prisieis užbaigti

BALTIMORE, MD.
Spalių 13 d., Coliseum, 2202 N. 

Monroe St. (važiuojant gatvekariais 
No. 1-11, 5-33, 13, 31 ar 32) įvyks 
masinis susirinkimas, pasilikimui 
Ben Davis, Jr., narys Nacionalio 
Komiteto, Kom. Partijos, USA. Pra
džia 2 vai. dieną. Dalyvaus daug ar
tistų programoje. Kiti kalbėtojai, 
Philip Frankfeld, Dorothy Rose 
Blumberg. Įžanga 60c. Svarbu vi
siems dalyvauti ir išgirsti šiuos gar
bingus kalbčtojtis. Užkviečia Balti
more Komunistų Partija, 201 W. 
Franklin St. (228-229)

SCRANTON, PA.
Literatūros Dr-gijos 39 kp. susi

rinkimas įvyks 13 d. spalių, pas E. 
Geležauskienę, 1210 Blair Ave., 2 v. 
dieną. Visi draugai dalyvaukite, nes 
turime daug svarbių reikalų ap
svarstymui. Taip pat bus renkami 
delegatai į 12-to apskr. konf., kuri 
įvyks lapkr. mėnesį Scrantone. — 
P. Šlekaitis, sekr. (228-229)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 13 d.. 2 vai. dieną, 143 Pierce 
St. Visi nariai dalyvaukite, turime 
daug svarbių dalykų aptarti, kaip 
tai delegatų rinkimas j 6-tą apskr. 
konf., Fin. Sekr. rinkimas ir kiti da
lykai. — L. Tureikis. (228-229)

savo senas amžius švariuose 
namuose.

Po sumušimui Naujienų ir 
Keleivio garbintų Hitlerio ar
mijų, beveik visi tų šlamštų 
skaitytojai pastaraisiais laikais 
pavojingai pradėjo kliedėt. 
Kai kas pranašauja, kad»ne- 
kuriems gal prisieis važiuoti 
pas anąjį farmerį.

- Vietinis.

Washington. — Mėsos 
pramonės patariamasis ko
mitetas Kainų Administra
cijoje prašė žemdirbystės 
sekretorių panaikint mėsos 
kainų kontrolę.

Washington. — šiemet 
numatoma geriausias der
lius nuo 1940 metų.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
saulyj viešpatavo kunigų in
kvizicijos teroras, tai tais lai
kais tokis dalykas reikštų 
žmogaus sudeginimą ant laužo 
arba kitaip nukankinimą. Da
bar gi gyvena šimtai milionų 
žmonių, kurie nei nenorėtų 
būti popiežiaus vergais, jeigu 
jis ir siūlytų jiems tą savo 
“loską.”

ŽYDŲ MINOS UŽMUŠĖ 
DAR PORĄ ANGLŲ

Jeruzalė. — žydų teroris
tų užtaisytos minos kelyje 
susprogdino anglų troką ir 
užmušė du kareivius; sužei
dė kelis kitus asmenis, jų 
tarpe ir arabų vadą Daoud 
Nashishibi.

DAR PAŽIAURĖJO TE
RORAS GRAIKIJOJE
London. — Maskvos ra

dijas sakė, kad po kara
liaus Jurgio II sugrąžinimo 
G r a i k ijon, monarchistai- 
fašistai užkūrė dar kruvi- 
nesnį terorą prieš visus de
mokratinius graikus.

New York. — Amerikos 
Slavų Kongresas pasmer
kė republikoną senatorių 
Taftą, kuris reikalavo ne
kart nacių vadų.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
ARTHRITIS 

reumatizmo
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lė6ų jum*. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jum* ne- 
lėšuos, jei nepatik*.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK 
P. O. Box 668. Newark 1, N. J, 
DEKEN’S OINTMENT CO.
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0 NewYorko^/fe^feZlnioi
Mead Žadėjo Ištirti 
Freeporto Bylą

Senatorius James M. Mead 
pažadėjo pravesti nuodugnų 
ištyrimą FreepoHo bylos, 
gu jisai būtų išrinktas į 
bernatorius.

jei
gu-

vie-

PERMAŽAI REGISTRUOJASI, 
KAD NUGALĖTI DEWEY

Dar Dvi Truckmany 
Firmos Susitaikė

“PRIES SROVE”
Kronikine trijų veiksnių, šešių paveikslų drama.

I *

Freeporto, kaip žinia, 
nas kariškis ir vienas vetera
nas buvo nušauti, trečias tų 
dviejų brolis buvo sužeistas, 
ketvirtasis areštuotas. Soviką 
policistą ’dabartinė tenai esan
ti prokuratūra paleido 
bausmės, išteisino.

Piliečiai pakartotinai reika
lavo gubernatoriaus Dewey 
pravesti tyrimą, bet Dewey 
atsisakė įsikišti į Freeporto re- 
publikono prokuroro Gehrig 
pravestą bylą. Pagaliau, pilie
ti jos organizuotai spiriamas, 
Dewey buvo paskyręs specia- 
lę komisiją, bet ta komisija, 
sako vietos piliečiai, netyrinė
jo bylos tikslu patraukti atsa
komybėn kaltininkus, bet kad 
juos nubaltinti. Ir nubaltino.

Nušautieji du broliai Fergu- 
sonai kariškis ir veteranas, ar
mijos buvo atrasti buvę ne- ta to įrankio 
kaltais jokiame akte, kuriame 
būtų reikėję į juos šauti. Taip
gi ir du civiliniai broliai buvo 
beginkliai laike policisto į juos 
šaudymo.

Tėmytojai registracijų sako, 
kad pirmomis dienomis užsi
registravusių piliečių skaičiai 
neužtikrina darbininkų ir kitų 
demokratinių jėgų laimėjimą 
prieš Dewey reakcinių repu
blikonų mašiną. Laimėjimas 
paliekamas gembleriškai rizi
kai.

be

Piliečių 
registracijos 
ko žinovai, 
reakcininkų
tą savo pareiškimą Įrodo skai
tlinėmis.

susilaikymas nuo 
ir balsavimo, sa- 
visuomet reiškia 

laimėjimą. Ir jie

Stato Scenon Lietuvių Meno Sąjunga

JONAS VALENTIS REŽISIERIUS
Pamatykite gyvenimą ir kovas su aukštąja kunigija liaudies prieteliaus ir au

toriaus giesmės “Pulkim Ant Kelių Visi Krikščionys”—kum Strazdelio.

sirodo “nesvarbūs“ ir jie ne
balsuoja, reakcija laimi. Vie
nos dienos pralaimėjimui ati
taisyti kartais reikia desėtkų 
metų sunkaus darbo.

Reakcininkų paisymo, o dar
bininkų nepaisymo rinkimų 
yra dar viena priežastis.

Reakcininkai, visoki išnau
dotojai, būdami mažytėje 
mažumoje, niekad negalėtų 
laimėti rinkimų, jeigu jie ne
būtų visi organizuoti. Jie ne
turi, ant ko atsidėti. Jų laimė
jimas priklauso nuo pačių da
lyvavimo ir taip gudriai su- 
makliavojimo visokių klausi
mų, kad 
painiotų 
balsuotų 
jeigu už

votė

ti.

MIRĖ
69

4
U

m.
Ni-

eilinis 
ir taip

už jų

Wholesale and 
Workers Lok ai o 
Kenneth Sherbell,

— 19 balsų prieš 2. I zidentą ir kongresą svarstyti 
rezoliuciją balsavo du | atsteigimą mėsos padalinimo.

gyvena su žmona 
mėnesių sūneliu

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Bnlių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

Bteičiua su naujausiais (taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

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

Išskiriant trečiadienj 
ir sekmadieni.

L. K. N.

taipgi priėmė pa-

departmentinės
Gimbels darbinin-

CIO Department

Praeities patyrimai rodo, 
kad reakcininkas niekad ne
apsileis gynime savo reikalų. 
O balsas rinkimuose yra labai 
sėkmingas savo reikalams gin
ti ginklas. Reakcininkas jo 
neužmiršta. Pavartoja ne tik
tai savo balsą, bet ir perka, 
kur gali nupirkti. Bet darbo 
žmonės, liaudis, ne kartą už
miršta tą ginklą pavartoti.

Dėl ko taip?
Aišku. Reakcininkas supran- 

galią. Darbo
žmonės ne visi, ne visuomet 
supranta. Juos politikieriai ne 
kartą supainioja. Darbinin
kams kartais tūli rinkimai pa-

visokių
žmogus susi- 

priglušintas 
reikalus. O 

reakciją neužtikrin
tas jo balsas, tai kad jis 
riau visai nebalsuotų.

Tuo tarpu darbininkai, 
darni didelėje didžiumoje, da- 
leidžia sau, kad jie gali atsi
dėti ant kitų. “Nenueisiu aš, 
nueis kiti,“ tūlas pasako. Taip 
viens ant kito atsidėdami ir 
nenueina, o reakcininkai nuei
na, savo pakalikus nusiveda ir 
laimi.

ge

bu-

Scenos Žvaigždės Bus 
Programoje Freeporto 
Vaiky Paramai”

ir radijo žvaigž- 
Garrett ir Larry 
Call Me Mister, 

Heath iš Deep Are 
Muriel Gains ir 

Premice iš Ruban

Freeporto nušautojo 
rano Fergusono vaikų fondo 
naudai rengiama įdomus va
karas spalių 18-tą, Penthouse 
Club 65, 13 Astor Place, New 
Yorke.

Programą sudarys paskiįbUr 
šių veikalų 
dės: Betty 
Winters i: 
Gordon
the Roots, 
Josephine
Blue, Nancy Kenyon ir Ken- 
eth Spencer iš Showboat, Ca
nada Lee, Russell Deville/Sa- 
ra Vaughn, P. J. Sidney, Fred 
Keating.

Vakarą rengia New Yorko 
Komitetas Teisėtumui Free- 
porte. Tikietai iš anksto $1.25, 
prįe durų $1.50.

Kazimieras Valeika, 
amžiaus, gyveno 117 St. 
cholas Avė., Brooklyne, mirė 
spalių 9 d., Wyckoff Ligoni-

MIESTO TARYBA REIKALAVO 
VALDŽIOS PAIMTI MĖSĄ

New Yorko Miesto Taryba 
praeitą antradienį savo posė
dyje priėmė rezoliuciją, ku
rioje reikalauja, kad valdžia 
paimtų mėsos kontrolę į savo 
rankas.

Rezoliucijoje prez. Truma- 
nui sakp, kad šalyje yra nepa
prasta padėtis ir prezidento 
pareiga ją paskelbti, kad būtų 
galima galvijus

Queens tarybininkai: Alfred 
J. Phillips, republikonas ir 
Hugh Quinn, demokratas.

Michael J. Quill, Bronx 
darbietis, balsavo už rezoliuci
ją, bet kritikavo ją, kad ji 
“ne gana stipri.“ Mėsos sulai- 
kinėjimą nuo žmonių jis stip
riai pasmerkė, sakydamas: 
“Tai yra suokalbis. Galvijų

Dar kartą pralūžo buvęs 
užsikietėjusių truckmanų sa
vininkų frontas. Praeitą antra
dienį pasirašė su unija sutartį* 
dar dvi iš užsilikusių 'firmų, 
priimdamos taip vadinamąją 
“Bohack formula,” pakeliant 
mokestis po 31 centą valan
dai.

Vėlia tįsia pasirašiusiomis 
yra Holland Transportation 
Co., operuojanti 66 sunkveži
mius tarp New Yorko ir Nau
josios Anglijos ir Overland 
Freight Service, operuojanti 
25 sunkvežimius tarp New 
Yorko ir Philadelphijos.

Tarpe stambesnių paskiau
siais laikais pasirašiusių vie
tinių yra Hoffman Beverage 
Co. Smulkesnių firmų pasira
šė daugelis laikotarpiu tarp 
laimėjimo streiko didžiumai ir I 
spalių 8-tos. Tų skaičiuje yra I 
ir A. A. Atlas, Laisvės kaimy- | 
n ai. i

Tačiau dar liekasi nemažai ! 
ir streikuojančių. Tiems pa
dėtis biskelį palengvės tuo at- Į 
žvilgiu, kad jie jau galės gau- į 
ti nedarbo apdraudą. Iki šįol, ! 
per 7 streiko savaites, reika-' 
lingieji pašalpos gaudavo tik j 
po $10 iš unijos.

Newyorkieciu lokalo 807 
pradėtas ir laimėtas streikas 
padrąsino ir viso rytinio pa
jūrio truckmanus reikalauti 
sau geresnių algų ir darbo są
lygą-

Darbininkų mokyklos sky
riai atidaromi B r o o k 1 y n o 
Brownsvilleje ir Bright o n 
Beach sekcijose, taipgi Bronxe. 
Šimtai visokiausių įdomių kur
sų laukia lankytojų.

paimti vy- baronai laiko Amerikos žmo- 
riausybės kontrolėn ir nuimti nes sau užstatais.“ Jeigu ne- 
trukdymus įvežimo mėsos iš duoda gana pelno, gali alkin- 
Pietų Amerikos.

Panašių rezoliucijų buvo I Taryba
pasiūlę darbiečiai ir demokra-1 taisą, įteiktą tarybininko Stan- 
tai. Priimta demokratų pasiū- [ ley M. Isaacs, raginančią pre- 
1ytoji 
Prieš

Unijistu Vadą Išstatė 
Kandidatu

Gimbels Darbininkai 
Laimėjo Žymų Algų 
Pakėlimą

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. 

i:
LLD .1 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 10 d. Laisves salėje, 419 Lo
rimer St. Pradžia 8 v. v. Susirinki
me kalbės A. Bimba apie LLD svar
bą ir Ar Reikalingas Šaukti LLD 
Suvažiavimas 1947 metais. Prašome 
visus narius dalyvauti susirinkime. 
— G. K. org. (227-228)

PAJIEŠKOJIMAI
Noriu pirkti Beer Garden arba 

Restauraciją už prieinamą kainą, 
(pageidaujama, kad Restauracija tu
rėtų leidimą alaus). Gali būt bile 
apylinkėj, Brooklyne arba Lond Is
lande. Kas turite tokį biznį ir nori
te parduoti, prašau rašyti pas

W. Smith, 5422 — 3rd Ave.,
(c/o Delicatessen Store),
Brooklyn, N. Y. (227-232)

Brooklyno dąrbiečiai ir uni- 
jistai energingai darbuojasi už 
jauną CIO 
Warehouse 
65-to vadą 
veteraną. 

Sherbell 
ir 16-kos
647 Pennsylvania Ave., Brook- 

nėje. Kūnas pašarvotas grab. lyne. Unijiniame veikime ji- 
F. W. Shalins (šalinsko). ko-' sai jau žinomas nuo 1934 me- 
plyčioje, 84-02 Jamaica Ave., tų, įstojo jo unijai turint 150 
Woodhaven, N. Y. Laidotuvės 
įvyks spalių 12 d., 10 vai. 
ryto, šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
sūnų, dukterį ir giminių.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi grab, šalinskas.

narių visame didžiajame New 
Yorke. Augindamas uniją au
go ir pats iki dabar jo uni
jos pastangomis jis jau išsta
tytas kandidatu į New Yorko 
Valstijos Senatą darbiečių iri 
republikonų tikietais.

Didžiulės 
krautuvės 
kai, nariai 
Store Employes Lokalo 2-ro,
laimėjo bendrą algų pakėlimą 
po $10, kuriui po $7 turės at
mokėti ir už praeitą laiką nuo 
gegužės 1-mos. Nuošimčiais 
imant, gauta apie 43 nuošim
čiai daugiau mokesties. Palie
čia 1,761 darbininką.

Šis laimėjimas, tikimasi, tei
giamai paveiks į vedamas de-- 
rybas su Macy’s, Sack’s, Bloo
mingdale’s ir kitais stambiais 
krautuvininkais.

NOTICE is hereby given that Spec- 
Toy-Culars, Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
"Bugle-Tone” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
toys. (228)

Užsiregistruokite 
Balsavimui!

SPALIO (OCTOBER) 7,8,9,10,11,12
Užsiregistruokite kaip American Labor Party bal

suotojas. Registruojantis padėkite kryžiuką prie Ame
rican Labor Party ženklo.

Amerikos Darbo Partija New Yorko valstijoj lošia 
svarbią rolę kaipo pažangi politinė organizacija. Rei
kia ją remti, jos jėgas auginti.

Ta partija stato kandidatais pažangius žmones, kurie 
kovoja už taiką, prieš reakciją, prieš naujo karo ren
gėjus, prieš gyvenimo reikmenų neapsakomą brangumą.

Registracija balsavimui prasidės 7 d. ir baigsis 12 d. 
spalio (October).

Užsiregistruokite. Paraginkite savo draugus ir pažįs
tamus tą patį padaryti.

Brooklyno Pažangiųjų Lietuvių Rinkimų Komitetas, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N.

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

ii

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

Tel. BOutk 8-5509

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

“Ir tave nors kartą nuo kelio nuskinsiu!” —■ Scena 2. veiksmas 11.

VAIDINIMAS ĮVYKS

Sekmadienį, Spalių-Oct. 13-tą
NEW NATIONAL HALL

261 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.
PRADŽIA 3-čIĄ VAL. PO PIETŲ. PO VAIDINIMO ŠOKIAI

Įžanga $1.50 ir $1.00. Tik šokiam 75c.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St«. BROOKLYN «, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JONAS LAZAUSKAS

*Valandos: 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

American Veterans Komite
tas ruošia maršavimą Į Alba
ny spalių 19-tą. Reikalaus nuo 
gubernatoriaus namų. Limozi- 
nams keliai gali palaukti, sa
ko benamiai veteranai. Tikisi, 
kad darbininkų judėjimas pa
rems jų maršavimą.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Užlaiko Valgių ir Gėrimą Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS 

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

BULOVĄ!Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4490

DEAN
15 jowelt . . . $2475BROOKLYNO LIETUVIŲ

Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CAMBRIDGE 
x 15 . . . $2975

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devde Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

MATIKI
JI

g ROBERT LIPTON, Jeweler
Į 701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
H Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarai*.

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.




