
Didžioji Diena.
Geras tarimas, gera 

pradžia.
Tiems, kurie rašo 

testamentus.
Vėją sėja, audrą piaus.
Tyla nebus gera byla.

Rašo A. BIMBA.

Susirenka Jungtiniu Tautų 
seimas. Iš Paryžiaus pasau
lio akys atkrypsta į New ! 
Yorką, i Fresh Meadow Par-i 
ką, kur prieš keletą metų jvy- Į 
ko pasaulinė paroda. Penkias-! 
dešimt vienos šalies atstovai; 
suplaukė i seimo posėdžius.

Mūsų dienraščio skaitytojai 
bus gerai informuojami apie 
seimo eigą. Bus diskusijų, bus 
ginčų, bus nutarimų. Kaip 
Paryžiuje, kaip kiekvienam! 
tarptautiniam sąskridyje, taip j 
šiame Jungtinių Tautų šeimoj 
susirinkime k irsis progreso ir 
reakcijos jėgos.

★ ★ ★
Sunku buvo karą laimėti, 

nelengva pasaulyje taiką išlai
kyti. Kaip pasibaigia taika, 
prasideda karas.

Jungtinės Tautos yra dar 
jaunutė organizacija. Senoji 

' Tautų Lyga taikos neišlaikė. 
Ar geriau pasiseks Jungti- 

/ nėms Tautoms? 
★ ★ ★

Naujo karo trokšta tiktai 
fašistiniai idijotai ir pelna- 
grobiai. Kiekvienas protingas, 
padorus žmogus pasakys: Te
gul gyvuoja Jungtinės Tau
tos! Tegul gyvuoja jos pas
tangos taiką išlaikyti ’

★ ★ ★
Patinka man tie draugai, 

kurie galvoja ir veikia savo 
iniciatyva, šį sykį pavyzdį 
suteikia Montellos Lietuvių 
Literatūros Draugijos 6-toji 

, kuopa. Ji nelaukia iš Centro 
instrukcijų, ką daryti dėl at- 
žymėjimo 400 metų sukakties 

* nuo pasirodymo pirmosios lie
tuviškos knygos pasaulyje. Ji 
nutarė atenančiais metais su
ruošti didelį literatūros vaka
rą to jubiliejaus proga.

Gerai, gražiai pasielgta. 
Draugijos Gentras neužilgo 
paskelbs to svarbaus įvykio 
atžymėjimui programą. Toje 
programoje, be abejonės, bus 
punktas apie literatūrinius va
karus didžiosiose kolonijose.

★ ★ ★
Nesupykite tie draugai, ku

rie ruošiatės mirti. Visiems 
ta diena ateis. Nuo jos dar 
niekas gyvas nepabėgo. Todėl 
nėra nusidėjimo apie mirtį 
galvoti.

Galvoti reikia apie tai, ką 
turi, ką paliksi. Daugelis 
draugų turi parašę arba rašo 
testamentus, savo dali turto 

, skiria Lietuvių Literatūros 
Draugijai bei progresyviška- 
jai spaudai. Gražiai ir išmin
tingai jie pasielgia.

Bet ir čia reikia apdairumo 
ir atsargumo, jeigu nori, kad 
po mirties tavo prašymas bū
tų atmintas ir pagerbtas. Tes
tamentas turi būti protingai 
sutaisytas.

★ ★ ★
Štai koks buvo liūdnas 

atsitikimas. Vienas labai ge
ras mūsų Draugijos priete- 
lius mirdamas visą turtą pa
liko Draugijai. Apart keleto 

A tūkstančių dolerių banke, ne
mažai buvo nuosavybės. Viso 

. labo turėjo būti dvylikos tūk
stančių dolerių palikimas.

Bet testamentas buvo ne
gerai padarytas. Vietoje tie
siai Draugijai pavesti, drau
gas paskyrė jo turto tvarky
toją. Tasai draugas, atsimin
damas “savas pas savą”, su 
geriausiais norais, pasisamdė 
lietuvį advokatą. Tasai advo
katas pasisamdė kitą tokį patį 
advokatą.

Prasidėjo apkainavimas, ty
rinėjimas, teismai.

Kai tie du advokatai pama
tė, kad Draugijai lieka gero
kai pinigo, patys sau pasiėmė 
“už darbą” du tūkstančiu do- 
Joriu!

Tikėsite, ar ne, bet iš viso

* .Tąsa 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00
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Panaikintas Rainy 
Tvarkymas Beveik 

Visiem Valgiam
Dar Bus Neva. Kontroliuojama 

Cukraus ir Ryžių Kainos
Washington. — Kainų 

Administracija panaikino 
kainų tvarkymą jau fakti- 
nai visiems valgiams ir gė
rimams. Bet dar ketina kol 
kas kontroliuot kainas cuk
raus, sirupų ir ryžių.

Sykiu tapo nuimtos kainų 
“lubos” nuo valgio ir gėri
mo dalykų valgyklose.

TREČIA TIEK DAUGIAU 
GYVULIŲ PASKERSTA 
Washington. — Nuo kai

nų kontrolės panaikinimo 
mėsai, skerdyklos pasker
džia trigubai daugiau gy
vulių, negu prie OPA, kaip 
raportuoja ž e m dirbystės 
departmentas.

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

KUNIGAS COUGHLIN PRAŠĖ 
VOKIETIJOS NACIŲ TALKOS 
PRIEŠ PREZ. ROOSEVELT/

Kainų Administracija 
taipgi paliuosavo nuo kont
rolės kainas grąžytų (kos
metikų) ir tūlų kitų vaisti
nėse pardavinėjamų prekių.

OPA aiškina, jog cukraus 
ir ryžiaus kainos dar kont- 

i raliuojamos todėl, kad šių 
I produktų vis labai trūksta.

Amerika Tvirtina, 
kad Sovietai Varžą 
Bulgarijos Spaudą

Washington. — Jungtim 
Valstijų generalio prokuro
ro padėjėjas C. John Rogge 
parodė iš pačių nacių doku
mentų, kad radijo kunigas 
Charles Coughlin prašė Vo
kietijos nacių patarimų, 
kaip • sėkmingiau kovot 
prieš prez. Rooseveltą.

Tuo tikslu kun. Coughli- 
nas pasiuntė savo agentą 
Leo T. Reardoną į Berlyną 
pas Hitlerį. Ten Reardonas i 
tarėsi su Ribbentropu, bu
vusiu užsieniniu naciu mi
nistru, kurį talkininkai jau 
pakorė kaip karinį krimina
listą.

Kun. Coughlin taipgi pa
rašė laišką buvusiam hitle
rininku konsului Detroite ir 
prašė, kad konsulas padėtų 
suderint fašistinį Coughli- 
no judėjimą su nacių pla

nais, pagal nurodymus, ku- j 
riuos Coughlino ’ agentas i 
gavo Berlyne.

Kun. Coughlinas taip nu- 
siskandalino su fašistine 
savo propaganda, kad buvo 
priverstas apleisti radiją.

Amerikinių fašistų vadas 
G. L. K. Smith dabar šau
kia per savo laikraštuką 
“Cross and Flag” sugrąžint 
Coughlinui radiją.

Tas G. L. K. Smith as šiuo 
tarpu įkaitęs darbuojasi už 
republikonų k a n d idatus 
rinkimams lapkričio 5 d.

(N. Y. Daily Worker rei
kalauja, kad Amerikos tei
singumo departmentas vie
šai paskelbtų Rogge’s ra
portą apie amerikonų faši- j 
stų ryšius su Vokietijos na-1 
ciais.)

Prez. Truman Ragino 
Atmesti Šnekas , 

Apie Karą
U

Santvarkų Skirtumai Neturi 
Pastot Kelio Taikai

VADINAMAS VALGIŲ 
“ATPIGIMAS”

New Yorke ir kituose 
didmiesčiuose vidutinė jau
tiena pardavinėjama po 89 
centus svarui, arba 50 nuo
šimčių brangiau, negu prie 
kainų kontrolės. Sviestas 
“nupigęs” iki 97 centų sva
rui.

VIŠINSKIS PRIEŠINGAS 
VETO KLAUSIMO 

KĖLIMUI
New York. — Andrius 

Višinskis, Sovietų delegaci
jos narys visuotiname 
Jungt. Tautų susirinkime, 
sakė, jog jis priešinsis kėli
mui klausimo kas liečia pil
ną Penkių Didžiųjų teisę 
vetuoti (atmesti) daugu
mos nutarimus.

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas į- 
tarė Sovietus, kad jie varžą 
spaudos laisvę Bulgarijoje; 
sako, sovietinis generolas 
S. Biriuzovas, talkininku 
kontrolės komisijos narys 
Bulgarijoj, paveikęs bulga
rų laikraščius, kad nespaus
dintų Amerikos protestų. 
Amerika protestavo, kad 
Bulgarijos valdžia, girdi, 
neužtikrina laisvu rinkimu 
ateinantį sekmadienį.

Demokratai Laimės, 
kaip Spėja Izviestija

Lenkijos Ambasada
Peikia Angliją už

Lenkų Savinimąsi

Attlee ir Churchill 
Puola Sovietus dėl 

Veto Teisės

VALDŽIA TARPININ
KAUJA LAKŪNŲ 

STREIKUI

Washington. — Valdinė 
Tarpininkavimo Taryba 
stengiasi sutaikyti strei
kuojančius TWA oro1 linijų 
lakūnus su samdytojais. 
TWA tuo tarpu paleido iš 
darbo 15,000 kitų savo dar
bininkų - tarnautojų.

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies
tija pranašauja, kad lapkri
čio 5 d. Amerikoj bus iš
rinkta dauguma demokra
tų į kongresą, ir tai nežiū
rint, jog demokratai po 
Roosevelto mirties “išeik
vojo politinį savo kapitalą.” 
Izviestija sako, demokratų 
vadai svyra į reakcijos pu
sę.

Nanking. — Amerikonų 
apginkluoti, Chinijos tauti
ninkų laivai bombarduoja 
chinų komunistų valdomą 
Chefoo uostą.

London. — Lenkijos am
basada Londone kritikavo 
anglų valdžią už buvusios 
fašistinės lenkų armijos 
kareivių a p g y v endinimą 
Anglijoje. Juos anglai sura
šė į tam tikrą korpusą, kad 
reikale galėtų pašaukt į ar
miją.

Lenkijos ambasada ypač 
apgailestauja, kad Anglija 
iš anksto nepranešė jiems, 
kad įstojantieji į tą lenkų 
korpusą netenka Lenkijos 
pilietybės.

Atidėtas Telegrafistą
Streikas 1 Savaitei

Į —
New York. — Prašant 

miesto valdžiai, CIO teleg
rafistų unija atidėjo vienai 
savaitei toliau streiką prieš 
Western Union telegrafo 
kompaniją.

I
Tokio. — Išgabenta 18,- 

000,000 jardų japoniško šil
ko į Ameriką.

London.—Anglijos prem
jeras Attlee ir buvęs prem
jeras Churchillas smerkė 
Sovietus už veto (atmeti-' 
mo) teisės naudojimą Jung
tinėse Tautose. Churchillas 
pažadėjo savo konservatų 
partijos ' paramą Attlee 
“socialistų” vafdžiai kovoje 
dėlei veto teises aprėžimo. 
Attlee skundėsi, kad Sovie
tai vadina “fašistais visus 
nekomunistus.” Churchillas 
lygino Sovietų politikus 
prie nacių vadų.

Ar Prezidentas Spręs 
Mainierią Klausimą?
Washington. — Dar ne

žinia, ar prez. Trumanas 
dalyvaus sprendime ginčo 
dėl naujos sutarties, reika
laujamos minkštųjų anglia- 
kasyklų mainieriams.

New York. — Svarbiau
sias dabar reikalas yra pa- 
liuosuoti pasaulį nuo karo 
baimės, pareiškė preziden
tas Trumanas, kalbėdamas 
atidaromo jo j Jungtim Tau
tų visuotino susirinkimo se-, 
sijoj Flushing Meadow; 
parke, N. Y., spalių 23 d.

Prezidentas ragino 51 j

Sovietų Armija Jau 
Ketvirta Kartą

Mažinama
Maskva. — Sovietų vy

riausybė įsakė paleist dar 
dideli skaičių kariuomenės 
iš tarnybos. Tai bus jau ke
tvirtas karių paleidimas iš 
mobilizacijos per paskuti
nius 16 mėnesiu. Jie reika
lingi darbams pramonėse ir 
kolektyviuose ūkiuose. Yra 
patvarkyta, kad vietinės 
valdybos parūpintų paleis
tiems kareiviams ir saržen- 
tams darbą ne vėliau, kaip 
vieno mėnesio eigoje.

Radijo Pleperiai Bau
gina “Raudonaisiais”
Chicago. — Valdiškoji 

Federate Susisiekimų Ko
misija stengiasi apriboti 
skystus plepalus, kuriais 
tūli bizniai garsinasi per 
radiją. Tie bizniai už tai 
urzgia, kad valdžia, girdi, 
elgiasi taip, kaip “raudonie
ji.” Apie tokius biznius kal
bėjo minimos komisijos vir
šininkas C. R. Denny.

9,000,000 darbininkų A- 
merikoj gauna mažiau kaip 
po $20 algos savaitei.

Cyprus. — Anglai sužeidė 
tam tikrą skaičių deportuo
tų žydų, kurie atsisakė eiti 
iš laivo Į koncentracijos 
stovyklą Cyprus saloje.

tautos delegatus išvien “at
mesti šnekas apie karą.” Ji
sai sakė: “Jokia tauta neno
ri karo. Kiekvienai tautai 
reikia taikos.”

“Svarbiausia,—tęsė prez. 
Trumanas, — mes neturime 
leisti, kad ekonominiu ir 
socialių santvarkų skirtu
mai pastotų kelią i taiką 
dabar ar ateityje. Jei būtų 
leista Jungtinėms Tautoms 
suskilti į nesutaikomas da
lis, pagal skirtingas politi
nes jų filosofijas, tatai at
neštų pasauliui pragaištin
gą nelaimę.”

Prezidentas sakė:
“Jungtinės Valstijos tiki, 

jog vienbalsio sutikimo tai
syklė tarp penkių (didžių
jų) nuolatinių Saugumo Ta
rybos narių uždeda tiems 
nariams ypatingą pareigą. 
Ši pareiga yra j ieškoti ir 
pasiekti susitarimų, kurie 
duotų galimybę jiems ir 
Saugumo Tarybai atlikti 
savo uždavinius, kuriuos jie 
prisiėmė pagal Čarterį, lin
kui Jungtinių Tautų bend
ru - nariu ir dėl taikos iš
laikymo.

“Nei veto (atmetimo) 
teisių naudojimas nei dau
gumos teisės negali užtik
rinti taikos. Niekas negali 
pavaduoti susitarimų, kurie 
visiems priimtini todėl, kad 
jie teisingi visiems paliečia
miems” (kraštams).
Reikalas Kontroliuot Urmi

nio žudymo Pabūklus 
Prez. Trumanas, be kit

ko, ragino padaryt sutartį 
dėl atominės jėgos kontro
liavimo pasaulyje. Jis siūlė 
susitarti ir prieš kitų masi
nio naikinimo pabūklų var
tojimą.

Sovietu užsienio reikalu 
ministras Viačeslavas Mo
lotovas padavė prezidentui 
ranka, nuoširdžiai sveikin- v f
damas Trumaną už puikią 
kalba.

TURKAI GAUS RADIJUS 
IŠ AMERIKONŲ

New York. — Amerikos 
Radijo Korporącija pasira
šė kontraktą su Turkijos 
atstovais — įtaisyti naujo- 
vinius radijo prietaisus 31- 
name Turkijos laive, pasta
tyti pajūrinę radijo stotį ir 
įrengti turkam radijo mo
kyklą.

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)

IŠ LIETUVIU MENO SĄJUNGOS FESTIVALIO
Rašo K. Petrikiene

Chicago. — Pirmadienio 
vakare, spalio 21, Lietuvių 
Auditorijoj oficialiai atida
ryta Festivalis. Pirm as
tuonių vai. didžiule svetainė 
jau buvo pilnutėlė publikos, 
kuri laukė didžiųjų iškil
mių, o iš vakaro toje pat 
svetainėje įvyko Alice Ste
ponavičienės kone ertas. 
Svetainė išpuošta dideliais

atvaizdais Lietuvos dabar
tinių ir pirmesniųjų meno 
kūrėjų: Čiurlionies, V. Ku
dirkos, Salomėjos Neries, 
Žemaitės, Liudo Giros, Vie
nuolio, Stasio Šimkaus.

Vakaro Programa
Vakaro programai pirmi

ninkavo “Vilnies” angliško 
skyriaus redaktorius Saka
las. Amerikos himną sugie
dojo Agotėlė Kenstavičienė.

Perskaityta pasveikini
mas nuo Chicagos miesto 
majoro; nuo Lietuvių Vete
ranų, L. Bložio kp. vardu, 
dalyvius pasveikino Klaud 
Liūtas. Trumpai kalbėjo V. 
Bovinas, Feiferis, Jonas 
Valentis, Stulgaitis. L. Prū- 
seika savo ilgesnėje kalbo
je nurodė lietuvių išeivijos 
sunkią meno vystymo epo
chą; jis pabrėžė, kaip 54

.metai atgal, šioje pat Chi- 
| cagoje grupė lietuvių pasi
ryžo suvaidinti istorinį vei
kalą “Kova Ties Žalgiriu”, 
tai kunigas iš ambonijos 
prakeikė lošėjus ir parapi- 
jonams uždraudė eit pama
tyt vaidinimą. Publikos su- 

! sirinko du tuzinai; šiandie- 
i ną jau kiti laikai, tęsė kal- 
i bėtojas.

(Tąsa 5-me pusi.)

CECHAI PAKORĖ NACJ ’ 
BUDELI DALUEGE

Praga. — Čechoslovaki- 
jos karinio teismo sprendi
mu, tapo pakartas Kurt 
Daluege, buvęs nacių poli
cijos generolas. Pagal jo į- 
sakymus, naciai išžudė tūk
stančius čechoslovakų pat- 
rijotų ir visiškai sunaikino 
jų miestelį Lidice.

ORAS. — Vėl bus šilta.

ANGLIJOS UNIJISTAI SMERKIA VALDŽIA UŽ LENKU FAŠISTU LAIKYMĄ
a

Brighton, Anglija. — De
legatai Anglų Darbo Unijų 
Kongreso suvažiavime kar
čiai kritikavo valdžią už 
tai, kad ji leido fašistinei 
lenkų kariuomenei apsigy
venti Anglijoje. Viso tik 
vienas delegatas išdrįso pri
simint, kad šie lenkai “taip-, 
gi kariavę.” Unijistų kong

---------- :---------------------- —-----  « . ... 0----------------- -—
Lenkai Nacių Veteranai Anglijoj Užpuldinėja Unijų Susirinkimus Apie tai rašydamas, spe-
_____ __________ _______ o J J_____1 ; cialis New Yorko Times

reso komitetas mėgino pa
teisinti savo “socialistų” 
valdžią. Komiteto atstovas 
Sir Joseph Hallworth sakė, 
dabar lenkų reikią kaip 
darbininkų. Bet ir jis nesu
rado gero žodžio tiems len
kams ir vadino juos tokiais,

kaip fašistiniai vokiečiai bei 
italai belaisviai. Ir tik. var
gai - negalais pavyko suva
žiavimo vadams atidėti tų 
lenku klausimą. 

4 4»

Lenkiški Hitlerininkai
Šiaip visi kalbėtojai suva

žiavime isakė: Didžioji tų

lenkų dauguma niekuomet 
neturėjo šautuvo savo ran
kose. Jie yra anti-semitai, 
fašistai, ir tik laukia Tre
čiojo pasaulinio karo prieš 
bolševikus.

C. E. McKerrow, škotų 
unijistų delegatas, pareiš-

kė:. ‘korespondentas, sako:
“Jie bastosi, kaip nacha- “Nėra abejonės, kad tak

tiški fašistai. Jie mandrau-j štančiai tų lenkų tarnavo 
ja ir švaistosi su hitleri-i ginkluotose nacių jėgose... 
niais savo medaliais. Jie Ir bijoma, kad per šiuos 
stengiasi ardyti darbininkų lenkus yra pravedama fa- 
susirinkimus mano mieste,” šizmas į darbo unijų eilęg” 
Škotijoje. Anglijoje.Škotijoje.
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Didžiosios Problemos Prieš Jungt. Tautų Seimą
New Yorke, Fresh Meadows parke, nuo pasauli- 

Yorko valstijos pastate, 
(Assembly) sesija. Sesi- 
iškilmėmis. Preziderttas 
Amerikos žmonių, Seimo

nes parodos išlikusiam New 
eina Jungtinių Tautų Seimo 
ja atidaryta su didelėmis 
Trumanas, vardu valdžios ir 
delegatus priėmė ir pasveikino.

Prieš sesijai prasidėsiant, daug nuomonių išsireik
šta, daug gražių, garsiai skambančių frazių pabarsty
ta. Abelnas visų kalbų tonas, tačiau, buvo nukreiptas 
į išlaikymą taikos pasaulyje. Štai nauja tarptautinė 
organizacija. Ar jai pavyks? Ar ji nepakartos senosios 
Tautų Lygos istorijos?

Šiai naujajai organizacijai žmonijos pavesta ne 
tiktai kokiu tai mechanišku būdu taiką išlaikyti, su
drausti agresorius, nubausti prasižengėlius prieš pasau
lio taiką ir ramybę. Jai taipgi pavesta uždavinys pa
kelti liaudies gyvenimo lygį visur, praplėsti žmonių de
mokratines teises, paskaidyti žemės gelmių -turtus 
taip, kad visos šalys ir tautos galėtų jais naudotis, ir 
tt. Tai darbai ir uždaviniai, kurie naujai, jaunai orga
nizacijai, aišku, labai sunkiai pakeliami. Todėl atsiran
da skeptikų, kurie abejoja, ar jai pasiseks.

Ir darbai ir sunkumai labai dideli, tiesiog milžiniš
ki. Kiekviena šalis, atsiuntus seiman delegatus, turi 
savo reikalus ir savo supratimus. Kaip tai viską suliedin- 
ti, suderinti? Kaip sutaikyti nuomonių ir pozicijų skirtu
mus? Kaip surasti bendrą jų kalbą tiems klausimams 
išspręsti?

Bus daug kalbų, daug ir karštų diskusijų. Didžiau
sias taikai ir žmonijos gerovei pavojus, kiek jau dabar 
galima įmatyti, tai tūlų reakcinių jėgų pastangos pasau
lį padalinti į du lageriu — Rytus ir Vakarus. Tos pas
tangos buvo ryškiai matomos Paryžiaus konferencijoj.

Kad tos pačios jėgos vėl darbuosis šioje Jungtinių 
Tautų Seimo sesijoje, netenka abejoti. Tai matosi iš iš
sireiškimų spaudoje.

Ne tik visa Amerika, bet visas pasaulis su giliausiu 
dėmesiu seks Jungtinių Tautų Seimo sesijos diskusijų ir 
tarimų eigą.

CIO Politinės Veiklos Komitetas (PAC) išleido 
penkiasdešimt tūkstančių panašių posterių, kurių šūkiai 
ir vaizdai paremti temomis apie infliacija, pasaulio tai
ką, prieš diskriminaciją, už įvedimą darbininkams eko
nominių teisių biliaus. Braižinius pagamino Ben Shahn, 
žymus Amerikos artistas.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerb. Redakcija: Prašau 

paaiškinti per Laisvę šį klau
simą. Aš, skaitydamas laik
raščius, pastebėjau, kad Pa
ryžiaus konferencija nustatė, 
kiek Balkanų šalelės gali tu
rėti armijos, laivyno ir tt. Bet 
aš niektu- dar nesu matęs, ar 
bus nustatyta didžiosioms 
valstybėms kariuomenės, lai
vynai ir tt., kada nors, ar ne?

Atsakymas
Šiuo tarpu ginkluotų jėgų 

kiekybė ir kokybė nustatoma 
tiktai toms šalims, kurios per
eitam kare ėjo išvien su Vo
kietija ir Italija. Kas bus da
roma su kitų šalių apsiginkla
vimu bei nusiginklavimu at
eityje, tuo tarpu sunku pasa
kyti. Daug priklausys nuo 
Įtakos ir veiklos Jungtinių 
Tautų ir susitarimo tarpe 
Jungtinių Valstijų, Anglijos, 
Tarybų Sąjungos, Francijos ir 
Chin i jos.

Skaitytojų Balsai

Klaipėda Turi Didelę ir Šviesią Ateitį
Rasoj. CIBAS,

Klaipėdos miesto architektas

Sekmadienį Balsuos Bulgarijos Liaudis
Ateinantį sekmadienį, spalių 27 d. balsuos Bulgari

jos liaudis. Bus renkama parlamento nariai ir kiti val
dininkai. Bulgarija užima 42,808 ketvirtainiškas mylias 
ir turi 6,600,000 gyventojų. Tai slaviška Balkanų valsty
bė. Buvęs jos karalius ir fašistai buvo Bulgariją įtrau
kę karan prieš Jungtines Tautas. Hitleris manė, kad 
apie 750,000 bulgarų armijos galės panaudoti prieš Sovie
tus. Bet tas jam nepavyko. Bulgarijos liaudis taip griež
tai tam priešinosi, kad karalius nei nedrįso Sovietų Są
jungai skelbti karo. Hitleris, vietoj pagalbos, turėjo pa
siųsti 120,000 savo armijos į Bulgariją, kad išlaikyti fa
šistų režimą.

Kada, 1944 metais, Sovietų armija pasiekė Bulgari
jos sieną, tai liaudis sukilo prieš fašistinį režimą ir nu
vertė jį, sudarė savo laikinąją valdžią ir paskelbė karą 
hitleriškai Vokietijai. Bulgarų armija drąsiai ir ener
gingai kovojo Jungtinių Tautų pusėj. Šioj kovoj prieš 
hitlerininkus Bulgarija neteko virš 40,000 savo kareivių, 
bet ji daug padėjo priartinti hitlerininkų galą. Pary
žiaus Taikos Konferencijoj Jungtinės Tautos išdirbo Bul
garijai taikos sąlygas, atsižvelgiant į jos buvusią'padėtį.

Pereitais metais, lapkričio 18 d., Bulgarijoj buvo 
parlamentariniai rinkimai. Balsavimuose dalyvavo i97% 
galinčių balsuoti ir išrinko kandidatus iš liaudies partijų, 
kurios sudaro Tėvynės Frontą. Apie balsavimus Asso
ciated Press korespondentas rašė: “Rinkimai praėjo ra
miai. Jokių susikirtimų nebuvo... Balsavimai buvo ti
piški, kaip bile Amerikos mieste. Jie buvo atlikti mo
kyklose.”

Bet Bulgarijoj yra nauja forma valstybės—liaudies 
respublika. Bulgarijos liaudis nubaudė karo kriminalis
tus, nacionalizavo stambią industriją, bankus, žemę, 
miškus. Aišku, kad tas nepatinka buvusiems turčiams. 
Nepatinka tas ir užsienyj kapitalistams. Todėl Anglijoj 
ne vien lordai, bet ir “socialistai” Mr. Bevino rūšies ne
nori pripažinti Bulgarijos valdžios, kaip ir Wall stryto 
turčiai.

Ir šių rinkimų išvakarėse Mr. Byrnes pasiūlė Bul
garijai ir Sovietų Sąjungai, kad laike balsavimų spalių 
27 d. Bulgarijoj būtų iš užsienio valstybių priežiūra, 
kaip buvo Graikijoj. Bulgarija “šios malonės” nepriėmė. 
Tarybų Sąjunga pareiškė, kad tai būtų kišimasis į kitos 
valstybės vidaus reikalus. Visi žinome, kokių pasėkų 
tokia užsienio “balsavimų globa” davė Graikijoj.

United Press praneša, kad yra didžiausias susido
mėjimas būsimais balsavimais. Visoj šalyj eina masiniai 
liaudies mitingai. Manoma, kad balsavimuose dalyvaus 
apie 4,500,000 žmonių.

Cleveland, Ohio. —Neku- 
ris laikas atgal Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos moksli
ninkai susitarė apsimainyti 
savais talentais: Amerika 
pasiųs savo talentingus 
mokslininkus bei artistus į 
Sovietų Sąjungą, o Sovietai 
atsiųs savo talentingus 
moksle žmones čia į Ameri
ką. Buvo numatyta, kad iš 
tokio mokslininkų apsikeiti
mo bus naudos abiem ša
lim. Kada buvo gauta žinia, 
kad Sovietų mokslininkai 
bei artistai jau rengiasi at
skristi į Ameriką, Amerikos 
mokslininkai ir abelnai 
žmonės, po vadovybe Ame
rikos —Sovietų Draugingu
mo Tarybos, skubiai pradė
jo rengti Sovietų mokslinin
kams maršrutą per Kana
dos ir Jungtinių Valstijų 
didmiesčius. Sovietų Sąjun
gos siunčiami mokslininkai 
bei artistai buvo visi Tary
bų Ukrainos žmonės, kurie 
seka:

Mme. Zoya Haidai, laimė
jusi Lenino ordeną ir Ivan 
Potorzhynsky, laimėjęs Sta
lino dovaną, abu liaudies 
artistai ir Kievo, Ukrain. 
Valstybinės Operos žvaigž
dės. Semen Stefanyk — na
rys SSRS Vyriausiojo So
vieto ir teisių profesorius 
Lvov Universiteto. Andrei 
Malyska — poetas, Raudo
nosios Armijos viršininkas 
ir vyriausis redaktorius 
magazino “Dnipro”. Luką 
Palamarchuk — karo kore
spondentas ir vyriausias re-

gauna tokios didelės įtek
mės ir susidomėjimo. Bet 
Sovietų Sąjunga irgi nega
lėjo pakęsti tokio reakcio
nierių elgimosi — įsakė sa
vo mokslininkams skristi

Kaip Clevelandas rengėsi 
pasitikti Sovietų 
mokslininkus ?

Penktadienį, spalio 11, 
rengė svečių priėmimui 
bankietą Women’s City 
Club. Tą pačią dieną vakare 
prie kitų sueigų su svečiais, 
šeštadienį, spalio 12, Advo
katų Gildija ir Profesorių 
Kolegijos nariai rengė sve
čių pagerbimui- sueigą su 
užkandžiais ir pasikalbėji
mu. Tą pačią dieną vakare, 
Sevarance Hali, buvo su
rengtas mitingas su muzi- 
kale programa. Mitingas y 
vyko, tik vietoj pasigerėti 
Ukrainos Operos daininin
kais ir mokslininkų prane
šimais, tapo išneštos prote
sto rezoliucijos prieš tuos, 
kurie taip begėdiškai pasi
elgė, kad sulaikyti Sovietų 
mokslininkus nuo tolimes
nio maršruto. Dar sekma
dienį, spalio 13, visos Cle- 
velando ukrainiečių draugi
jos rengė didelę iškilmę sa
vo gimtinio krašto moksli
ninkams, kuriame tikėjosi 
išgirsti iš Operos daininin
kų savo gimtinio krašto 
liaudies dainelių. Bet reak
cionieriai neleido Clevelen- 
dui pasinaudoti tais garbin
gais svečiais.

Gerbiam. Laisviečiai:—
Prašau, prisiųskite man 

kokius 5 Laisvės ezgemplio- 
rius už rūgs. 4. Jeigu turite, 
kad ir daugiau, nes mūsų 
mieste daug kas, ir mes pa
tys, negavo to’numerio. O 
jis mums visiems labai 
svarbus su dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus, arba Jono Kaš- 
kaičio įspūdžiais.

Mes, didžiuma šio miesto 
L. skaitytojų, mylime skai
tyti iš kitų miestų veikimo 
korespondencijas, apysa
kas, įspūdžius, kur draugai 
sklandžiai aprašo. Didelis 
kreditas jiems priklauso, 
kaip Jonui Kaškaičiui, taip 
A. J. Sliekams, Stankui, J. 
Vilkeliui, Simanams ir vi
siems kitiems. Taipgi Lite
ratūros ir Meno skyriaus 
rašė jams priklauso didelis 
ir širdingas dėkui.

Su kuriais man teko kal
bėtis, jie man liepte liepė 
parašyti tokį laišką dien
raščiui Laisvei, kad virš mi
nėti raštai būtų talpinami 
vjsados, nes be jų būtų di
delis trūkumas. Čia yra tik 
keliolikos ypatų pageidavi
mas, bet, manau, kad bus 
plačiau šis dalykas disku- 
suojama organizacijų susi
rinkimuose.

Laisves Skaitytoja.

Klaipėdos miestas ne vien 
tik grynas ‘ pajūrio uosta
miestis. Jis yra ir žymus 
pramonės centras. Čia vei
kė Lietuvos TSR didžiau
sieji tekstilės, popieriaus ir 
fanieros fabrikai. Visiems 
žinoma, ką vokiečiai padarė 
su Klaipėda. Mes radome 
visiškai sunaikintą uostą, 
pramonę, 36% visiškai su
griautų ir sudegintų pasta
tų ir 28 nuoš. pastatų, ku
riu liko vienos sienos. Nese
niai atšvęstos buvo miesto 
išlaisvinimo metinės. Smar
kiai pasikeitė per metus 
Klaipėdos veidas.

Miestas buvo tuščias po 
vokiečių išvijimo, o šian
dien jau veikia daug įmo
nių. Jose dirba apie 6,000 
darbininkų.

Klaipėda pasidarys stam
biausiu Lietuvos TSR pra
monės ir uosto miestu. Pa
gal Klaipėdos uosto ir mie
sto atstatymo 5-kių metų 
planą uoste 1950 m. turės 
dirbti iki 3,600 žmonių, Ne
muno laivininkystėje — 1,- 
000, geležinkelio mazge — 
2,500, auto transporte — 
300, oro susisiekime —200, 
pramonėje 7,050, žvejyboje 
6,000, administracijos, švie
timo ir sveikatos apsaugos 
tarnyboje 2,500, statybos 
darbuose — 1,000; viso 24,-

150 darbininkų ir tarnauto
jų, kurie su savo šeimomis 
sudarys apie 80,000 gyven
tojų. Miesto plotas penkių 

' metų bėgyje sieks 3,770 ha.
Gyventojų patogumui dar 

'šiais metais bus pradėta ir 
i baigta statyti 300 žmonėms 
i pirtis. Vėliau bus pastatyta 
; dar viena pirtis 100 žmonių. 
Dar šiais metais bus pradė
ti ir baigti statyti medžio- 

! tojų namai, kuriuose įsi
kurs dramos teatras. Mies
to centru bus dabartinė Lie- 

1 pu gatvė, kuri iki Dangės 
! upės bus paversta didele 
'nuėsto aikšte.

Centrinė miesto gatvė 
rikiuosis , apie Palangos ir 
Puodžių gatves. Klaipėda 
bus sujungta tiesiogine ge
ležinkelio linija: Klaipėda— 

i Šakiai—Kaunas.
Mieste judėjimą palaikys 

i autobusai ir troleibusai, ku
rie miestui suteiks didmies- 

’ čio veidą. Uostas bus smar- 
Ikiai padidintas ir praplės
tas taip, kad jis bus pada
lintas į tris dalis: prekybos, 
keleivių ir žvejybos uostus.

Lietuvos TSR vyriausybė 
Į į Klaipėdos uostamiesčio at- 
! statymą ir tolimesnį vysty- 
, mąsi kreipia labai didelį dė
mesį. Klaipėda augs ir kles
tės taip, kad niekad anks
čiau.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
s ‘ Tel. Humboldt 2-7964

Per tą laikotarpį esti visa 
galybė liguistų požymių.

Pasak Jūsų gydytojo, tu
ri Jums būt kas negerai su 
kraujo apytaka, gal ir su 
nervais, su liaukomis, su vi
duriais...

Per gyvenimo pervartą—

moksli- 
žmonių

lome turėti minty ir virs 
minėtą reakcijonierių pa
sielgimą, kada eisim į balsa
vimo budelę.

KELMĖS M[TS PRIKŪLĖ 
1100 TONŲ GRŪDŲ

Raseiniai. — Kelmės M 
TS aukštu nuošimčiu virši
jo šių metų derliaus kūlimo 
planą.

Valstiečiams prikūlė 1100 
tonų grūdų, kas sudaro 
171.9 nuoš. kūlimo darbų 
plano.

1945

daktorius laikraščio 
anska Ukraina.”

Kanados ir J. V. 
ninku ir abelnai 
tūkstantinės minios
ko Sovietų mokslininkus: 
Edmonton, Kanadoj, susi
rinko 15,000 žmonių. Toron
to j, 10,000, Chicago j neteko 
sužinoti, kiek žmonių buvo, 
bet pinigų sukelta $4,000. 
Tik kada Soviet, mokslinin
kai nuvyko į New Yorko 
Tow Hall, kur tenais irgi 
jų laukė žmonių minios su 
įvairiais prisirengimais — 
Federalio I n v ė stigacijos 
Biuro agentai pastojo jiems 
kelią ir paliepė užsiregis
truoti, kaipo svetimos šalies 
agentais. Mat, Washingtone 
sėdinti reakcionieriai nebe
galėjo daugiau pakęsti, kad 
Sovietų Sąjungos moksli
ninkai Amerikos žmonėse

Chicago, III
Atvažiuoja Chicagon William 

•. Z. Fosteris
Chicagos darbo žmonės tu

rės progą išgirsti prakalbą žy
miausio Amerikos darbininkų 
vado, William Z. Fosterio 
prakalbą. Jis kalbės lapkri
čio 10 dieną masiniam susi
rinkime, Ashland Boulevard 
Auditorijoj, šis masinis susi
rinkimas bus paminėjimas 29 
metų sukakties nuo didžiosios 
rusų revoliucijos ir jsisteigimo 
Tarybų Sąjungos. Taipgi susi
rinkime bus rodoma spalvota 
filmą “Russia on Parade.”

Rep.
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RANKA TIRPSTA
Drauge gydytojau, gal 

duotumėt man kokį patari
mą per mūsų dienraštį. Bū
čiau jums taip dėkinga. .

Esu moteris virš 49 m. 
amžiaus, ūgio 5 p. 4 c., sve
riu 200 sv. Man skauda de- .. ...... .

naktį, iper tą nemalonų laikotarpį 
i— įvyksta liaukų nesusi- 
tvarkymas. Kiaušidės nebe-, 
išsunkia į kraują moteriškų 
lytinių hormonų (karščia- 
gamių, “estrogenic hormo
ne”). Tatai neigiamai atsi
liepia į savistoviųjų (auto
nominių) nervų sistemą, o 
iš to kraujagyslės vietomis 
perdaug susitraukia, vieto
mis prasiskleidžia. Nuo jų 
susitraukimo susi trukdo 
kraujo apytaka. Jums šituo 
atveju, be abejo, daug gera 
padarytų moteriški lytiniai 
hormonai, kad ir tablečių 
pavidale — “Stilbestrol 1 
mg., 100 tablets”. Imkite po 
vieną kas diena per kokias 
26 dienas, apleisdama ne- 
ėmusi 4 d. Tada ir vėl.

Sumažinkite svorį. Ma
žiau riebalų ir skrobylų val

dykite. Jei rūkote, būtinai 
I nustokite rūkyt. Imkite vi- 
i taminų — “multiple vita- 
: mins”, po 1 tabletę 3 kar- 
I tus kas diena. lodo tinktū-
■ ros — “Tinct. lodin” — po 
i 1 lašą kas diena.

Žiūrėkite patalo, guolio, 
kad naktį rankos nenugule-

■ tumėt. Pagalves bent dvi 
sudėkite, kad nebūtų slėgi
mo į rankos gyslas ir ner
vus. Be to, gerai dar ir di- 
atermija ir ultra-fioletiniai 
spinduliai, braukymas, ma
sažas, mankšta, pasivaikš
čiojimai, maudynės, vonios,

i grynas oras. Visa tai daug 
r padės Jums prašalint tuos 
’ tirpulius ir skausmus.

bet paskauda ir dieną. Ir 
tirpsta pirštai, — kai judi
nu ar ką dirbu, tai mažiau, 
bet naktį tai tikra bėda. 
Labai prašyčiau patarimo.

Buvau bent pas kelis 
daktarus. Sako, kad necię- 
kuliuoja kraujas, kiti kitaip 
aiškina, bet pagelbėt tai 
nieko nepagelbėjo.

Lauksiu patarimo, 
gero velijanti.

Atsakymas. —
Jums, Drauge, gali būti 

keletas priežasčių to neti
kusio tirpulio ir skaudėji
mo. Bent dalinai su tuo ga
li ryšių turėt Jūsų gyveni
mo pervarta,— besiartinan
ti ar gal ir visai prisiarti
nusi gyvenimo permaina.
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Korporacijų pelnai, anot Netional City 
aprokavimo, “antrojo šių metų bertainio laikotarpiu 
pakilo beveik dvigubai buvusio pirmuoju bertainiu 
ir 12 nuošimčių aukščiau buvusio tuo pat laikotarpiu 
1945 metų.“ O algos? Braižinys, imtas iš CIO Eco
nomic Outlook rodo, kad savaitiniai uždarbiai pro- 
duktyvėje gamyboje numažėjp nuo buvusio $47.12 
uždarbio balandžio mėnesį, 1945 metų, iki $43.07 
liepos mėnesi, 1946 m. Uždarbis numažėjęs 19 nuo
šimčių. Tas dar nepadengia*uždarbio vertės numažė- 
jimo dėl pakilimo kainų maistui ir kitiems pragyve
nimo reikmenims.

Bank

Washington. — Tam tik- 
' ras kongreso komitetas 
• kvočia įvairias unijas dėlei 
jų išlaidų valdiniams 

, rinkimams.
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Apie Vieną Žvejį
Rašo J. Dovydaitis

Artėja pavakarė. Visą tėjo, išsitiesė pilnu ūgiu, 
dieną dangus buvo be sau- žiūrėjo į kitą pusę kranto ir 
lės, melsvai pilkos spalvos, rodė ranka:
Dabar jis pradėjo keistis į| —Ten jau prasideda R.y- 
juosvą, su baltomis gijomis; tų Prūsija. Iš visur išvary- 
audinį kuris pamažu leido-1 ti vokiečiai buvo dantimis 
si žemyn, nešdamas vėją ir Įsikabinę į žemę toje pusė- 
šaltj. Lygus, kaip ištiestas1 je. Jie patrankomis, kaip 
poliruoto metalo kelias, Ne-; dygliais, apsistatę. Vande- 
munas pradėjo raukšlėtis.; nyje, ant inkarų plaukiojo 
Prieš srovę kilo baltabriau-' jų minos ir statinės su 
nės, švirkščiančios putotais i sprogstama medžiaga. O 
purslais bangos. Pasirodė. mes eidavome per upę ir 
padriki, judrus debesys, ku- į ieškojome kelio į aną kran- 
rie bėgo iš jūros pusės Į • tą.
sausumą, per tamsias, lyg . Jis palinko ant turėklų ir 
melsvais dūmais apsitrau- taip ilgesnį laiką rymojo, 
kusias girias ir žalius lau- stebėdamas šniokščiančią 
kų kvadratus. ; gelmę.

Mažas mūsų garlaiviukas | — Ne vienas musų brolis 
pradėjo unkšti, šokinėti ir; nuskendo Nemuno bangose. 
Įnirtusiai daužyti putojan- Tačiau ir per vandenį pa
čius vandenis. Beveik visi siekėme vokietį....
keleiviai išėjo viršun. Buvo Ir kadangi jau anksčiau, 
savotiškai malonu žiūrėti į I iš pat kelionės pradžios,
nerimstančią upę, kurią 
šėlstanti gamta dabar pyk
dė ir šokdino.

Šalia manęs stovėjo ka
riškis, stambiasmakris, sti
priu, vaiskiai raudonu 
sprandu, kuris atrodė liep
snote liepsnoja viršum 
standrios palaidinės apika
klės.

Jis buvo palinkęs per at
ramą ir žiūrėjo į kunku 
liuojančią juodą gelmę. Kei
stas jausmas apima, kad? 
taip žiūri žemyn. Atrodo, 
kad iš vandens pakyla m 
tik svetimas, nežinomas 
pasaulis, bet šiose ūžian
čiose, sunkiose bangose 
kartu su naujumą pinasi ii 
tavo paties išgyvenimai 
praeitis, visa tai kažkaip 
susispaudžia, įgyja ryškius 
kontūrus, keliasi su nauja 
jėga...

Ar ne tai privertė pra- • 
kalbėti ir mano bendrakę-

Jis apsidairė, ilgai ir į- 
temptai žiūrėjo į vieną ir Į 
kitą krantą, paskui kreipė
si į praeinantį jūrininką, 
nediduką, lankstų berną, 
užsidėjusi ant kairiosios 
ausies mažą ir labai bliz
gančią riebaluotą kepurai-

— Kokia čia vieta?
Šis gi, matyt, judrus ir 

greitas ne tik judesiuos, 
bet ir liežuviu, iššovė atsa
kymą akimirka:

Pagal žemėlapį Mažoji 
Užuolaida. Jūrininkai vadi
na šitą vietą Akmeniniais 
Spąstais.

Ir jūrininkas nuėjo to
liau, krypuodamas ir mas
katuodamas rankomis, lyp 
palaidais virvių galais, ka
bančiais iš jo ankšto mun- 
duruko pečių.

— Visai teisingai — atsi
suko į mane kariškis. — 
Taip aš ir maniau. Matote 
anoje pusėje didžiulį ąžuo
lą.... Jį perskėlė vokiečių 

• gaubicos sviedinys. Ir kaip 
tik tada, kada iš ten iškė
lėme savo siekimo lizdą. 
Dvi valandos po to...

Aš, pagaliau, suradau tą 
medį, bet ten dabar nebe 
stovėjo išdidus ąžuolas 
puošniai pakėlęs savo vaini 
ką viršum kitų, bet tik aš 
tria, atpalaišijusia k'amie 
no viršūne nusviręs stuob 
ris, kurio šaknys dar vif 
buvo stipriai įsisiurbusios 
pievą, šalia vandens.

— Šitą upę mes pažįsta 
me ir ji mus, — kažkaip šil
tai ištarė kapitonas, vėl įsi
žiūrėdamas į verpetais besi 
sukančias vandens gyslas, 
kurios iš garlaiviuko šbm 
bėgo vis platesniu ir dides
niu trikampiu, be gailesčic 
mušančiu ir traiškančiu iš 
priešais 
bangas.

Paskui

mudu su kapitonu gėrėme 
karštą vandenį iš vieno ar- 
batiniuko, o taip pat mūsų 
kelionės krepšeliai gulėjo 
greta, apačioje kajutėje, 
tai jis dabar kažkaip pano
ro man papasakoti apie ne
senas, išgyventas ant Ne
muno kranto dienas.

— Stovime, būdavo, šioje 
pusėje. Vėjas taršo plau
kus, o kartu su juo ir kul
kos zvimbia. Vasara, gra
žu, šilta, žuvys naktimis 
pakrantėje pliauški, laukai 
nuplautu šienu kvepia, o 
vokietis nei naktį nemiega 
ir vis kala kulkosvaidžiais. 
O sutema — švyst ir plau
kia raketa po raketos vir
šum Nemuno. Dega van
duo šimtais spalvų, tar
tum ir gelmė ir dangus 
liepsnotų skystu fosforu.

Įsitaisėme čia, pakrantė
je. Stebime dienos metu iš 
tolimačių, o naktį žvalgai 
valtele peršliaužia, pašau- 
do, sukelia triukšmą, su
grįžta. 'Kartais ir tokį vo
kietį parvilkdavo... Apčiu- 
pinėjome, išuostinėjome pa
krantę, susidarėme vaizdą, 
kokios užtvaros, kaip šau
dymo lankai pas vokiečius 
sutvarkyti. Rengiamės, nes 
žinoma — vieną dieną at
veš paketą su penkiomis la
ko antspaudomis, o naktį 
ar kitą, arba prieš aušrą— 
urmu kaip reikiant imsimės 
laužtis į kitą pusę. Negi 
galima palikti Hitlerį tupė
ti anoje pusėje Nemuno?

Tačiau įsakymo vis ne
buvo. Apsiramino aplink 
viskas. Užėjo vasaros kait
ros. Į gretimus kaimus su
grįžo gyventojai. Galvijai 
ganydavosi pievoje. Kartais 
koks senis žvejys ir prie 
vandens ateidavo, po kark
lais apžėlusius krūmus šna
rėdavo. Traukė čionykščius 
prie savo amato, sausas 
tinklas pats veržėsi į van
denį.

Atsimenu. Įkrito man į 
akį vienas toks sugrįžėlis. 
Atėjo jis į kaimą, kur sto
vėjome, apžėlęs, suplyšęs, 
vieni skudurai. Kojos ba
sos, juodos kaip degutas, 
vaizduotos. O 
randas, vos 
•ausva luobele, gilus kaip 
griovis, ugniai
;iš. Kirtis ėjo nuo jo kak
tos, per tarpnosę, per kal
ųjį žandą. Vyras gi buvo 
;au pražilęs, ilgais baltais 
plaukais, kurie nekirpti gu
lėjo ant apikaklės. Akys di
delės, blizgančios, lyg juo
du aksomu apvilktos. Kaip 
pažiūri — rodos dviem kū
jais smogia. Piktas, 
kus žvilgsnis buvo....

“—Nemuno žvejys 
nius, — tepasakė jis. 
kui mostelėjo prieš 
ranka — vokietis norėjo 
galvą nukirsti...” įr dau-

ant veido 
užsitraukęs

liepsnojan-

atšokuojančias

karininkas surūs-

g.A’

Gri-
Pas- 
save

sun-

Trečias Puslapis

giau nieko. Tik paskui nu
sikvatojo, ne tai piktai, ne 
tai griaudžiai. Dusliai, sun
kiai kažkaip.

Daugiau apie jį sužinojo
me iš aplinkinių kaimynų. 
Grinius turėjo trobeliukę, 
krėstą iš molio ir mažytę, 
kaip kriauklę. Stūksojo ji 
Nemuno pakriaušėje. Pa
vasarį ledai ardė prieangį, 
žiemą pūgos užversdavo 
kaminą. Liesa, šluba žmo
na du pusnuogiai vaikai, 
suplyšęs tinklas ir lenta už
kaltu šonu valtis buvo jo 
visas turtas. Kai jis iš
plaukdavo į Nemuną, vai
kai, su skardinėmis ranko
se, važiavo kartu su tėvu 
ir sėmė iš kiauros valties 
vandenį.

Tykus, ramus užsidaręs 
žmogelis buvo Grinius. Išti
somis dienomis ir naktimis 
matydavo jo nediduką, juo
dą, palinkusį šešėlį, stūk
santį valtyje Nemune, ro
dosi, kad be paliovos jis

kalbėtųsi su vandenimis, 
jam gelmės, o jis joms pa
sakotų.

Ka vokiečiai traukėsi, jie 
buvo užgulę, lyg skėriai vi
sas šias pakrantes. Raiti 
žandarai lakstė paupiu, vy
dami gyventojus įš namų. 
Vokiečiai ne tik tuštino so
dybas, bet laužė valtis, šau
dė kiaules ir besiganančias 
karves.

Su Griniumi žandarai 
turėjo ilgą , ginčą. Kelis 
kartus jie jį išvarė iš to 
kregždės lizdo, o jis iš ryto 
vėl pareina, su ryšuliu ant 
pečių, su klypuojančia žmo
na, su abiejais vaikais. Įsi
taisė bulviarūsyje į r tūno 
šalia Nemuno, lyg upės 
sargybinis.

Vokiečiai sudaužė jo .val
tį į smulkius šipuliukus, o 
šiuos sumetę į upę ir palel
io pasroviui, į jūrą... Pas
kui granatų ryšulį įme'tę į 
molinę bakūžę ir suskaldė 
ją į. kelis luitus. Po -to,

prieš pat mums ateinant, 
Grinių vokiečių kavaleris
tai išsivarė į mišką ir ten 
norėjo gyvą sukapoti. Su 
prekirstu veidu, kruvinas, 
jis pabėgo į tankumynus ir 
slapstėsi, skausmą malšin
damas drėgnam samanų 
patale, valgydamas uogas, 
laižydamas rasą nuo me
džių lapų.

Kai jis sugrįžo prie savo 
namo ir pažiūrėjo į bulvia- 
rūsį — iš ten pakilo dūz
giančių musių spiečiai. Čia 
jis buvo palikęs žmoną ir 
vaikus, o grįžęs rado tik jų 
liekanas. Paskutiniai vo
kiečiai, prabėgdami pro tą 
vietą, švystelėjo į rūsį gra
natą, kuri gabalais sudras
kė ir motiną ir jos sūnus.

Čia pat aikštelėje Grinius 
juos ir palaidojo. Jis ran
kiojo savo rankomis negy
vėlių liekanas, niekam nei 
žodžio netardamas, tik kar
do rėžis veide laidotuvių 
dieną, atrodė, buvo pasru

vęs šviežiu krauju, taip jis 
baisiais švietė iš po žilų 
plaukų. Paskui žvejys ant 
molinio namuko sveikojo 
kampo užmetė kelias len
tas, po jomis prisinešė šie
no ir apsigyveno. Dieną 
naktį jis vis slankiojo pa
krante, tai į vokiečių pusę 
žiūrėdamas, tai iš nuleistų 
antakių baisiu žvilgsniu 
persmeigdamas kiekvieną 
pro šalį einantį, lyg bijoda
mas, kad iš jo kas nori at
imti ir paskutinį, ką jis dar 
turi, neapykantą tiems, ku
riuos nuo jo skiria mėlyna, 
srauniai bėganti Nemuno 
tėkmė, su šmakščiomis žu
vimis, minkšto smėlio dug
nu ir slidžiais gelmių au
galais. Kartą jis sukalė ir 
surišo iš kelių medžio ga
balų plaustą, o paskui ant 
jo pasileido į Nemuno vidu
rį. Ten—kapitonas mostelė
jo -ranka į priekį — mes 
tuoj privažiuosime prie tos

(Pabaiga 5-me pusi.)

Ashland, Pa. <
Mirė Marcelė Kaminskienė
Spaliu mėn. 14 d. čia mirė 

širdies liga Marcelė Kamins
kienė. Astuoni metai atgal 
mirė josios vyras Feliksas Ka
minskas. Kaminskai Ashlan- 
de išgyveno 21 metus. Liko 
keturios dukterys ir vienas 
sūnus, kuris gyvena Cleve- 
lande, Ohio.

Kaminskas iš Lietuvos pa
ėjo iš žydiškių kaimo, Aukš
tadvario valsčiaus, Trakų ap
skrities.

J. Gudeliauskas.

MENO SAVIVEIKLOS 
BRIGADA

Rokiškis. — Prie LLKJS 
Rokiškio apskrities komite
to susiorganizavo meno bri
gada. Ši brigada yra numa
čiusi rengti įvairiuose ap
linkiniuose miesteliuose va
karus.

Pirmą tokį vakarį suren- 
; ge Panemunėlyje.
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Gera alga tai tik viena priežastis, kodėl

Con Edison darbininkai laikosi pas mus

.. . du sykui per paskutinius dvyliką mėnesių!

74% DAUGIAU ALGOS
—Kai gyvenimo lėšos pakilo 22%

Įtaisymas “Con Edison”
geros arbui vietos

čia dirbti todėl, kad tėvui, 
dirbti pas Con Edison.”

Kaip tėvas, taip ir sūnus. Dažnai žmonės ateina 
dėdės kartais ir.'motinos sakė', “Mum patinka

1930 *32.10 1946 •55.76

Vidutinis darbininkas yra čia išbuvęs apie 20 metų ... 
22,000 iš 26,000 mūsų darbininkų yra išbuvę čia bent 15

I

metų. O beveik 4,000 iš jų ketvirtį šimtmečio—arba 
ilgiau. Pas Con Edison tatai reiškė algos gavimą per 
52 savaites metams geruose laikuose ir bloguose.

f f I

padėjo mums suteikt N. Y
geriausią aptarnavimą uz
pigiausias galimas lėšas

S'a a 7h sv

Darbininkai ir savininkai
išvien dirbdami numušė
žemyn elektros lėšas
16 sykių nuo 1930 m
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Jonas Kaskaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Atsisveikinom, išsibučia- 

vom su Stančium ir abiem 
sesutėm. Maniškė jiems vi
siems gerai įglaudė popie
rinių į delnus. Suėjom į tą 
pusvagonį,.. Svieteli balta
sai, kas čia dedas!... Tuos 
nelaimingus čemodanus į- 
vilkt padėjo pats kondukto
rius, dėkui jam. Kur juos 
padėt? Visur pripurvinta, 
pribjaurota, prispjaudyta, 
prišiukšlinta. Č e m odanai 
visai nauji ir geri. Konduk
torius kojom nuspardė nuo 
aslos dalį šiukšlių ir sukro
vė čemodanus. Kur mud
viem sėst: net pažiūrėt bai
su... Sėdynės dulkinos, pai-i 
šinos, apžliaukotos, net pri- j užmigusio miestelio šaligat- 
siglaust baisu. Guli “poetiš-' viu. Štai tas ir kampas. Įei- 
kose” pozose suvirtę keli | nam į tą didžiausią visoj a- 
Gorkio tipai, padugnių pa- > 
daužos. Kriokia visa gerkle 
išsižioję, kur galva, kur ko
jos, nedaro skirtumo... Tie 
vargšeliai, kažin kas jie y- 
ra. Regis, kokie valkatos ar 
paskutiniai alkoholikai. Re
gis, viso jų buvo bent aštuo- 
ni... Vis jau seni, supelėję, 
sugruzdėję žmoneliai... ak
lųjų raistų važiuoliai.

Na, o maniškė, žinoma, 
ne kitaip: apsirėdžiusi, kaip 
ir vakar bažnyčioj, pilnam 
blizgesy. Manė/kad čia bus 
koks prašmatnus traukinys 
su rinktine publika, tai ne
gi bet kaip prieš ją pasiro
dysi. Aš irgi išeiginiais rū
bais. Taip jau buvo patvar
kyta. Kas gi mum dabar da
ryt? Reikia juk ^atsisėst. 
Reikės važiuot, šliaužte 
šiaužt pusantros valandos, 
kol pasieksime tą žymėtiną 
“Kenedy” stočiukę. Iš vieno 
čemodano išsiėmėm kokį tai1 
rūbą, skarelę ar ką ir nors 
kiek apšluostėm sėdynes ir 
jų atkaltis, kad nesudirbtų 
taip labai mums rūbų...

Nors baisiai noris miego 
ir amžinai privargę, už
migt nėr ko nė manyt. Pra- 
niūksojom nustebę visą ke
lionę, apie 40 mylių. Inžinu- 
kas tas prieky pukši, poška, 
kosti, čiaudi. Gazolinu 
smarkiai trenkia. Virš inži- 
nuko skambalas nuolat įki- 
riai skambina: karves, gir
di, nuo bėgių vaiko... Dieną 
gal tai ir turėtų prasmės, 
bet naktį? Kur čia tos kar
vės?

Sėdim, maigom pečiais, 
stebimės iš šių klaikių vaiz
dų. Konduktorius manda
giai patikrino mudviejų bi
lietus. Sakė, reikėsią mud
viem palūkėt toj Kenedės 
stoty arti penkių valandų ir 
tada sėst į kitą traukinį, į 
San Antonio miestą.

Štai gi ant galo ir toji 
Kenedės stotis. Kondukto
rius vėl pats padėjo man iš
nešt iš vagonėlio čemoda
nus, ir aš juos nuvilkau į 
stočiukę. Pats vidunaktis, 
pusė po dvylikos... Kas gi 
čia mudviem daryt? Stotelė 
mažutė, kaip ir paprastai 
pietuose, padalyta į du sky
rių: čia baltieji, o ten spal
votieji.'Iš narvelio, kuriame 
pardavinėja bilietus, pada
ryta skylės iš abiejų šonų. 
Baltieji važiuoliai perka bi
lietus vienam šone, o juodu
kai — kitam.

Vos spingsi blausiai žibu
rėlis. Suolai suodini, apdul
kėję. Du susirietę žmogeliai 
snaudžia: matyt irgi laukia 
kito traukinio. Ar ir mud
viem čia laukt iki rytui? 
Pasiklausėm mergaitės nar
vely n ar čia nėr kur kokio 
viešbučio. Taip, sako, čia 
stačiai už trijų blokų ant 
kampo, mūrinis dviejų auk
štų namas. Gerai, manau, 
būtų nueit ir nors porą va-

landų žmoniškai pramigt, 
bet kad kemėras su tais če- 
modanapalaikiais... Betam
pant, regis, tau ir akis iš 
kaktos išvarys. Rankos pas
kui net dreba, širdis krūti
nėj šokinėja, prakaitu kū
nas limpa... Tampyk tu da
bar juos į viešbutį, o paskui 
vėl atgal... Galą gali gaut... 
Paprašiau tos mergaitės, ar 
aš negalėčiau čia stoty pa
likt lagamino. Taip, sa 
galite, — aš prižiūrėsiu.

Padėkojom jai ir einam 
su dviem mažais čemoda- 
nukais, kurių, manėm, rei
kės gult einant ir atsike
liant, reikės ko iš ten išsi- 
imt. Bet nereikėjo... Einam

pylinkėj viešbutėlį. Tuščias 
nemažas kambarys, pilnas 
kėdžių: gal čia svečių skai
tykla? Žmonių nieko nesi
mato. Prieinu į kampą prie 
užtvarėlės, ogi ten snaudžia 
vargšelis viduramžis juodu
kas. Pašoko, žiūri. Klausiu, 
ar negalėtume gauti kam
bario iki penktai valandai 
ryto. Ne, sako, nėra. Visai 
nėra tuščių kambarių.

—O ar negalėtume mes 
čia šiam kambary nors ant 
kėdžių pasėdėt ir gal už
snūstu me.

Sutiko. Aš jam tuoj 
šmakš popierinį rankon, už 
prielankumą. Nuėjom to
liau kamputin, atsisėdom 
ant kėdžių, na ir bandysim 
pasilsėt... Nei aš nei maniš
kė užmigt vis viena negalė
jom. Ot tik taip sau pasnop- 
sojom truputį švaresnėj 
vietoj, nekaip toji stotelė. 
Prieš penktą pasiėmėm če- 
modanukųs ir 
šaligatviu,

tarškinam 
kaip “nczvany- 

neradę prie
glaudos... Reikia skubintis: 
traukinys jau matyt atėjęs. 
Skambina ten, barškina, — 
da padla pabėgs ir mudu 
paliks... Keliai aš nutem
piau iš stoties tą nelabąjį 
lagaminą, bent per du kar
tu, koliai aš jį sunešiau į 
vagoną, tai, regis, man ir 
rankos iš pečių nutrūks... 
Čia, mat, negi koks didmies
tis, o dar naktis, visur tuš
čia, nėr kas tau galėtų pa
dėt nusinešt., Raudonkepu- 
rių, porterių čia iš viso nie
kad nėr. Pačiam reikia tą
sytis...

Ant galo susėdom ir va
žiuojam. Už trejeto valan
dų pasiekėm ir San Anto
nio stotį, suvargę, sumukę, 
nei bluosto nesudėję per tą 
visą mielą vargingą nakte
lę... O kas dabar daryt? 
Pusė po aštuonių. Pasitei
ravau apie bilietus iki Los 
Angeles miesto. Agentas 
pasakė, kad “geriausias 
traukinys išeinąs kaip 11 
vai. vakare. Gerai, nusipir
kom bilietus. Dabar visą 
dieną galime pabūt čia ir 
šiek tiek apžiūrėt San An
tonio miestą. Bet nemiego
ję ir labai nuvargę: nesi
nori kur ir baladotis. Visa 
kas tada žmogui atrodo ne- 
taip.

Nusitarėm - duot stoty 
daiktus pasaugot, o patiems 
eit kur viešbutin ir nors 
kiek pramigt. Pat pirma už
valgėm pusryčių stųties už
kandinėj, pasiėmėm mažuo
sius čemodanėlius ir mau
nam skersai gatvę į hotelį. 
Mūsų laimei, tuščias kam
barys yra. Puiku. Įėję apsi- 
prausėm ir bumpt lovon. 
Pramigom iki kokiai pir
mai valandai. Būtume ir il
giau miegoję, ‘ bet baisiai 
karšta. Atsikėlėm ir einame

nors kiek po miestą pasi- 
švaistyt.

San Antonio miestas, 
kiek mudviem teko apma- 
tyt, nieko tokio ypatingo 
neturi. Namai seni, daugy
bė mažyčių krautuvėlių. Po 
gatves vazojas pusplikiai 
saule nupleškėję žmoneliai. 
Kur nekur didesnė ir šva
resnė krautuvė. Įsinorėjom 
valgyt. Daug vargo turė
jom, kol susiradom žmoniš
kesnę užkandinę. O tai vis 
menkutės landynėlės. Toliau 
kur matos ir didesnių rū
mų, bažnyčių, viešbučių.

Vakarop vėl grįžom į 
stotį. Nusipirkom atvirukų 
su vaizdeliais ir pleškinam 
draugams ir giminėms. A- 
pie devintą valandą pradė
jo rengti; traukinį. Porteris 
raudonkepuris mums padė
jo. įsinešt su čemodanais. 
Nusivarginę, tai tuoj ir nu
ėjom gult. Traukinys tuo 
tarpu sau ir važiuoja. Rytą 
atsikėlę, dairomės, ar nėra 
vagone kokių įdomių kelei
vių, kad būtų galima susi
pažint. Juk, keliaujant, la
bai dažnai pasitaiko pada
ryt įdomių pažinčių.

Mes- sau laikėmės ramiai 
ir kukliai. Aš skaitinėjau 
“Laisvės” senus numerius, 
ypač sekiau apysakas ir 
meno skyrių. Be abejo tė- 
mijom pro langą ir gamto
vaizdžius. Didžiulė ta Tek
su valstija, meksikiškai 
“Techas”. Dalį jos prava
žiavom miegodami ir nema
tėm. O nuo ryto, tai nieko 
ypatingo. Daugiausia vis 
nuobodžios vienodos išdžiu
vę, šiurkščios pievos, dyki 
laukai. Kur nekur pasi
maišo apskurę medeliai, 
brūzgynai, kur nekur vieni
ša farmelė. Galvijėliai ieško 
sau pašaro šykščiuose rais
tuose. Tik retkarčiais pri
važiuojam kokią skurdžią 
stotelę. Stovi ten grupelė 
kresnučių saule nudegusių 
meksikiečių. Didžiulės 
jiems “sombreros” — skry
bėlės priduoda kiek ekzo- 
tiško spalvingumo. Jau ne
be tokia lyguma, kaip pir
ma. Vis dažniau kyšteri 
k a u b urėliai, nuolaidžios 
kalvelės. Atrodo, kad va
žiuojam truputį vis į kal
ną. Tolumoj dūluoja ir auk
štesni kalnai, visas jų rete
žis.

O karšta. Vagonai neblo
gai atvėsinami, elektriniai 
vėduokliai nuolat mala, tai 
važiuot galima. Bet, kai pe
reini per vagonų eilę, val
gyt eidamas, tai tuoj patė- 
miji, kad lauke labai karš
ta. Tik stabterk kiek, išėjęs 
iš vagono, ant sąkabų, , . ir 
tuoj pajusi karštą tyrlau
kių alsavimą.

Valgyt šitam traukiny 
duoda pogeriai. Ir kainos 
nebrangios. Bendrai, pietų 
šaly maistas pigėlesnis. A- 
pie rytines valstijas trau
kiniuose už maistą skaito
ma beveik dukart tiek, kiek 
pietuose. Per pusryčius ir 
pietus valgomojo vagono 
prievaizda — žvalus, taktiš
kas vyras. Bando tave pa
sodint tuoj, kaip tik kur at
siranda tuščia prie stalo 
vieta. Neprisieina visą pus
valandį stovėt tvankaus va
gono gale ir mūksot, ir 
lauk, ir lauk, ir niekad ne- 
sulaukt, kadangi pagaliaus 
prisikimš sau pilvus štai vi
si šitie susėdę besočiai va
žiuoliai... O jie, regis, lyg 
tyčia, taip išlengvo čiaumo
ja, šlepsi burna, lūkuriuoja, 
dairos... Tave net apmaudas 
ima, prakaitas akis ėda....

Per vakarienę ir ant ry
tojaus per pusryčius prie-

vaizda buvo jau kitas. La
bai dtpikrus tipas. Diktato
riškai stalus tvarko. Susi
raukęs, niurgzlus riebus se
niokas, kaip tas Britanijos 
buldogas. Abiem atvejais 
prisiėjo ilgai paprakaituot, 
belaukiant savo čergos. Ki
ti net murmėt pradėjo ir tą 
tvarkdarį net Hitleriu išva
dino, žinoma, jam negir
dint. Ir tikrai keistas užsi
spyrėlis ! Maniškė, užma
čius!, kad viena pora jau iš
eina, tuoj smuko prie sta
lo, paskui ją ir aš. Tai tas 
susiraukėlis, pribėgęs, ir 
pareiškė spiegiančiu balsu, 
baltom vartydamas ir gur
klį išpūtęs: girdi, aš čia 
gaspadoriūs, — kai bus sta
lai parengti, pašauksiu, o 
dabar išeikit ir palaukit. 
Maniškė irgi pyktelėjo ir 
nepasidavė. Sako, aš sergu, 
stovėt negaliu ir tu manęs 
iš čia neiškrapštysi... Tas 
kiek atlyžo. Mato, kad su 
moteria netaip lengva susi
taikyt, tai nusigrįžęs, visas 
išraudęs, kaip gaidžio 
skiauterė, nuėjo sau toliau. 
Bent gi jo apopleksija ne
trenktų...

O tuo tarpu juodukai pa
davėjai ėmė, nešė nuo stalų 
išvalgytas lėkštes, dengė 
staladengtes, ir tik jau ta
da, kada stalai buvo pri
rengti, pašaukė tasai prie
vaizda įkaitusių laukėjų ei
lę eit ii' sėstis. Ant rytojaus 
į pusryčius tyčia mudu ne- 
siskubinom, kad išvengus to 
nemalonaus konflikto. Nuė
jom visa valanda vėliau, 
kaip ir niekur nieko, nero
dydami anam piktam se
niokui jo apmaudo iš vaka
rykščio nuotykio.

Vagone, ramiai sau laik
raščius beskaitydamas, kaž
kaip nugirdau įžambiai nuo 
mūs sėdynėj besikalbant vy
rą ir moterį. Kalbėjo labai 
gyvai, draugiškai, bičiuliš
kai. Iš padilbų karts nuo 
karto žvilgčiodamas, patė- 
mijau, kad vyras, gal kokių 
36 metų, gražiai nuaugęs 
atviro veido, protingų akių, 
juodaplaukis karininkas, su 
gražiai prilipusia uniforma, 
su" įvairiais ant rankų ir 
krūtinės pasižymėjimo žen
klais, kurių prasmės aš ne
išmaniau. Atrodė simpatin
gas ir įdomus kavalierius. 
Taip bent aš jį iš pirmos 
pažiūros priėmiau, (b. d.)

PHILADELPHIA, PA.
Sekančių Rinkimų Klausimu

Iki visos šalies labai svar
bių rinkimų -j valdvietes beli
ko tik keletas dienų. Apie 
šiuos rinkimus daugiausia kal
ba, šmeižia ir mulkina palšą 
svietą tur būti tik vieni ščy- 
riausi, amžinai nusidėję ir nu
sidėvėję republikonai. Tur būt 
jie niekad . tiek nenusidėjo 
žmonėms, kaip prie Herberto 
Hooverio prezidentavipo. Kas 
jį ir jo buvusią administraciją 
nekeikia.

Daug žmonių nežino ir ne
nori žinoti, kad šis žmogus 
dar ir dabar yra republikonų 
partijos vyriausias vadas ir po 
jo direktyva yra vedama pro
paganda per spaudą, radiją, 
bažnyčiose ir visur, kur tik 
yra republikoniško raugo. Re- 
publikoniški šunlupiai apsipu
toję šūkauja Philadelphijoje, 
kaip jie laimės rinkimus, kas 
bus gero padaryta žmonėms. 
Bet klausimas yra vienas: ką 
šie stambaus kapitalo republi
konai padarė Philadelphijoje 
bešeimininkaujant per su virš 
50 metų ? Gera — nieko. Blo
ga—taip. Padarė miestui 
skolų virš $300,000,000. Apie 
vandenio apšvarinimą pakal
ba tik artinantis rinkimams. 
Nesimato jokių pagerinimų 
nei gatvių taisyme, nei namų 
taisyme; o jau žiūrėkite “ases- 
mentus” žymiai pakėlė už 
nuosavybes.

Kas tą daro? Republikonai. 
Kas kelia kainas ant produk
tų, kas trokšta atskiedimo 
pinigų ? Re p u b 1 i k o n a i pirmu
tinėje vietoj. Kas išvystė mė
sos krizę? Mes sakom, trus- 
tai-monopolija. Kas pakėlė 
aukštas kainas mėsos? O kas 
ten sulindę? Daugiausia re
publikonai. O ar nėra to bru- 
do Kongrese? Labai daug. 
Daug žmonių keikia preziden
tą Trumaną, kad jis taip ne
daro, kaip darė prezidentas 
Roose veltas. Pre z. Roose veltas 
buvo kovotojas už žmonių ge
rovę, o Trumanas, atrodo, 
nenori pyktis su reakcininkais. 
Tačiau bendrai imant demo
kratinius žmones kongrese, 
senate, jie vistiek pažangesni 
už republikonus, išskyrus pie
tinių valstijų demokratus, nu
sistačiusius prieš negrus žmo
nes.

Ypač Philadelphijoje veik 
visi demokratai kandidatai 
bus renkami kietai nusistatę 
už Roosevelto politiką. Lietu
viai, neapsigaukite. Visi atsi
minkite hoovervilles, bankų

bankrūtavimą, 4,000,000 far- 
mų subankrutavimą, bedarbių 
ir baduolių demonstracijas 
Hooverio laikais. Atsiminki
te, kada jūs streikavote, tai 
Hooverio policijos buožės ne 
vienam suskaldė galvą vien 
už tai, kad jūs reikalavote al
gą pakelti. Prie prezidento 
Roosevelto to nebuvo.

Šiomis dienomis Hitlerio he
rojus pakorė, kaipo karo kri
minalistus, o jau J. A. V. tū
li republikonai apverkė, ap
raudojo, ypač Ohio senatorius 
Taftas ir k it. O nekurie ku
nigai net mišias atlaikė už jų 
dūšias. Na, o atsiminkime, 
kad šio krašto jaunų vyrų apie 
milijonas žuvo, kad sumušt 
karo kriminalistus fašistus.

Lietuviai žmonės nesiduoki
te save suvadžiot. Philadel- 
phijoj lietuviški fašistiniai nu
siteikę elementai net radijo 
stotis naudoja, ka/d apmonyti 
ir užagituot, kad lietuviai bal
suotų už republikonus. Spalių 
19 d. lietuviškoje radijo va
landoje, kurią veda vargoni
ninkas Dzikas, pastatė tūlą 
republikoną vesti agitaciją už 
republikonus. Jis sakė: “Jei 
mes sudarysime didžiumą, tai 
atsiminkite lietuviai, kad mes 
ant rytojaus pareikalausime 
Stalino ištraukti Raudonąją 
Armiją ir savo policiją ir su
teikti nepriklausomybę Lietu
vai, Latvijai, Estonijai ir ki
tiems kraštams.” Išnaudoto
jų agentai mulkina svietą, kad 
iš jų būtų galima gauti pinigų 
ir balsų; išnaudotojai žiūri, 
kaip geriausiai pasipinigauti 
iš žmonių tamsumo - nesusi
pratimo.

Mes visi sakom, jei prezi
dentas Roose veltas būtų gy
vas šiame mėsos krizyj, mėsos 
skerdyklos būtų paimtos val
džios ir paleistos žmonių mė

sa aprūpinimui. Reakcininkai 
siunta, jie nori pelnų, jie no
ri skaldyt žmonių galvas.

Prezidentas Rooseveltas mi
rė, bet jo geri darbai pasiliko, 
pasiliko ir jo rėmėjai, tik rei
kalinga kuo daugiausiai jų iš
rinkti.

Phila. lietuviai, balsuokite 
už demokratų partijos kandi
datus šiuose rinkimuose, nes 
jūs balsuosite už prezidento 
Roosevelto rėmėjus.

Vet.

Raymond, Wash.
Lapkričio 5 dieną įvyks 

svarbūs rinkimai. Kiekvienas 
progresyvis žmogus turėtų 
rimtai pamislyti, pakol jis eis 
į balsavimo vietą, už ką jis 
turi balsuoti. Washingtono 
valstijoje mes turėjome pir
meivius senatorius ir keturis 
kongresmanus. Šiemet turime 
vėl visus juos išrinkti. Ant se
natoriaus reikia balsuoti už 
Hugh Mitchell, kuris yra jau
nas ir pažangus vyras. Į kon
gresmanus trečiam distrikte 
reikia balsuoti už Charles Sa
vage, kuris šimtu procentų 
stovi su darbininkais ir yra 
geras unijistas, priguli prie 
1WA, CIO unijos. Per du me
tu būdamas kongrese visuo
met gynė darbininkų reikalus. 
Todėl mes ir vėl turime jį ten 
pasiųsti, kad jisai turėtų pro
gą ir vėl ginti mūsų reikalus.

A. B.

Matthew |A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

3V8

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tol. MArket 2-5172

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

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktj, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis a 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų 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 E Vergreen 7-1661
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Apie Vieną Žvejį
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

vietos. Ji guli kaip tik prie
šais buvusią žvejų sodybą. 
Jokio akmens ten nėra, bet 
tik mažutė, lygi sala. Keli 
karklų krūmokšniai, žu
vėdrų išvaikščiotas takas ir 
dar bangos išmesta skiedra 
— viskas kas yra ant šio 
žemės gabaliuko, lindinčio 

( iš vandenų.
Grinius priplaukė iki sa

los, neskubėdamas užvilko 
plaustą ant seklumos, pas
kui perėjo iki kito krašto, 
atsistojo ir žiūrėjo į vokie
čių pusę.

Iš tolo mes matėme žve
jį. Matėme tai, kaip aplink 
pradėjo spragsėti priešo 
kulkos, upėje sukeldamos 
baltus vandens trykštelėji
mus, o žemėje smėlio dulk- 
stelėjimus, lyg nematoma 
ranka aštria lazda drasky
tų salos paviršių. Paskui 
Grinius, n e s k u bedamas, 
grįžo atgal, įbrido į vande
nį, nustūmė plaustą, užšo
ko ant jo ir, pasiremdamas 
irklu, pasileido į savąją pu-

i

Po šio vadas pasišaukė 
žvejį ir griežtai, bet drau
giškai perspėjo. Upė yra 
fronto priešakinė linija ir 
pagal visas karo taisykles 
draudžiama joje maišytis 
pašaliniams. Nežinau, ką 
galvojo po šio pasikalbėji
mo žvejys Grinius, bet jis 
daugiau nei į kitą pusę, nei 
j savo nesikėlė. Tik vis ne
pavargstantis, akmeniniu 
veidu, ant kurio tebebuvo 
nesikeičianti niūrios ramy
bės kaukė, paženklinta ne
užgydomu randu, klajojo 
krantu ir tebežiūrėjo į aną 
pusę.

Pagaliau priartėjo diena, 
kada mes turėjome įvykdy
ti šiose vietose Nemuno 
forsavimą. Reikėjo įsika
binti į krantą anoje pusė
je, sudaryti mažą prietiltį, 
paskui jį padidinti, stumti 
nuo. upės vokiečius ir taip 
plėsti įspaustą anoje žemė
je savą pėdą, kad iš ten ga
lėtų po pulko, smogti divi
zija, vėliau korpusas, ar
mija...

Tokios operacijos, su
prantama yra laikomos di
džiausioje paslaptyje, bet 
savieji, ypač tie, kurie pir
mieji šoka į upę ir eis per 
ją ir ugnį į priešo krantą— 
tai žino trupučiuką anks
čiau. Reikia gi sutvarkyti 
kėlimosi priemones, tiks
liau apskaičiuoti nusileidi
mus į upę ir išlipimus iš 
jos, ir dar daugybę kariš
kų dalykų, apie kuriuos aš 
čia neminėsiu.

Keltis buvo nutarta 
antro kilometro prieš 
meninius slenksčius, nuolai
džioje ir neklampioje vieto
je.

Pati gražioji muzika pra
sidėjo dar neprašvitus. 
Tuoj po vidunakčio, užgulę 
ant plaustų, laikydamiesi 
už sienojų, tuščių statinių, 
šiaudų prikimštų palapinių, 
kiti pilnais irklais varyda
mi valtis, į vandenį metėsi 
mūsų vyrai. Vokiečiai juos 
sutiko pasiutusia ugnimi. Į 
upę, kaip lietus atsimušda
vo artilerijos sviediniai ir 
sprogdavo. Jie kėlė ne tik 
stulpus vandens, bet negy
vas žuvis, dumblą, suskal
dytų plaustų liekanas. Kaip 
prasiveržęs’ ugniakalnis, iš 
gelmių švysčiojo liepsnų 
liežuviai, lydimi nesiliau
jančio graudinto ir skeveld
rų kauksmo.

Staiga pačiame mūšio į- 
tempime, kai iki kranto li
ko’ nebedaug ir kai priešo 
ugnis pasidarė ištisinė, tar
tum siena, kažkas pabandė 
persikelti per Nemuną į 
vokiečių pusę ir prie pat 
Akmeninių slenksčių.

I šolo matėsi vienišas ži
bintas. Nebuvo galima įžiū
rėti, kas ten. Aišku buvo tik 
tiek, kad klajojanti ugnis 
slinko, kaip vaiduoklis, 
skrosdamas naktį savo liū
dna akimi, tolyn, nuo mūsų 
į priešo krantą.

Vokiečiai staiga susilpni
no ugnies tirštumą prieš 
mus, o nukreipė ją į spar
ną, link Akmeniniu slenks- V/ c*
čių. Priešas, be abejo, pa
manė, kad tai yra klastin
gas manevras apeiti jį.

Plaukiantis žiburėlis iš
nykdavo artilerijos salvėse, 
kurios daužė su pašėlusiu 
įnirtimu Nemuną. Paskui 
ugnelė vėl pasirodydavo 
siūbuojanti, užgęstanti ir 
vėl užsideganti. 
Kaip nenumaldomas li
kimas, stipresnis už plieną, 
ugnį, už vokiečių įsiutimą, 
kažkas ėjo į priekį.

Patekėjusi saulė mus ra
do jau apsikasusius, o per 
Nemuną nepaliaunama 
vilkstine ėjo pastiprinimai. 
Vokiečiai kontratakavo, 
norėjo mus nustumti atgal 
į vandenį, bet jie tik pri
eidavo iki šimto ar penkias
dešimt metrų, o paskui gu
lė į dirvą lavonu arba 
šliaužė atgal...

Kapitonas nutilo,
artėjome prie nykios salos 
Nemuno viduryje, ant ku
rios drebėjo nuo vakario 
vėjo glamonėjimo jauni 
krūmeliai, tartum nuo jų

pus- 
Ak-

Mes

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 hepervėlu.

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

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių, į miltelių pavydalą, sveika ir skan 
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 įsigytivo sveikatą ir nesijauti 100%
ir po kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio 
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 gerai 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 j 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 atbukus 
■orotavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu i visus kitus miestus ir apmokame pašto

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

t , ■

būtų nudraskyti rūbai...
Salos viduryje matosi 

apskritos, lyg taurės duo
bės, pilnos žalsvo vandens. 
Pro šalį pramosavo ilga- 
sparnė žuvėdra, sunkiai 
nešdama savo baltą, išpūs
tą krūtinę viršum pasišiau
šusių bangų, prieš vėją.

—Kaip tik čia, — ištarė 
kapitonas, — praplaukė 
žvejys Grinius. Jis, lyg ka
reivis, tą naktį stengėsi 
prasimušti į priešo pozici
jas ir atsilyginti už save 
pats...

Mažas mūsų garlaiviukas 
prašokavo pro vienišą že
mės plotelį, iš visų pusių 
skalaujamą vandens. Ir 
man atrodė, kad tą akimir
ką ūžiančioje ir virpančioje 
prieš audringą naktį gelmė
je aš pamačiau #nt plausto 
žvejį, rūstų, žilą, kruvinu 
randu kaktoje, su žibintu 
prie kojos, besiiriantį į 
priekį ir įsmeigusį žvilgsnį 
į kitą krantą.

Waterbury, Conn
Už ką balsuoti Darbo unijos 

Rinkimuose?
Lapkričio 4 dieną bus rin

kimai International Union of 
Mine, Mill and Smelter Work
ers. Tai bus be galo svarbūs 
rinkimai unijos viršininkų. 
Jai priklauso daug lietuvių ir 
svarbu, kad jie balsuotų už 
pažangiuosius kandidatus.

Pažaįngūs kandidatai yra 
trys. Į unijos preidentus kan
didatuoja dabartinis prezi
dentas Reid Robinson. Tai 
atsidavęs unijistas ir unijos 
vadas. Jo vadovybėje ši uni
ja išaugo nuo 15,000 narių iki 
120,000! Robinsonas taipgi 
yra CIO vice-prezidentas.

Į unijos vice - prezidentus 
kandidatuoja Maurice Travis, 
kuris paskutiniais šešiais mė
nesiais eina unijos vice-prezi- 
dento pareigas. Tai puikiai 
kvalifikuotas asmuo tai svar
biai vietai.

O į unijos District 6th Ta
rybą kandidatuoja Joseph 
Scioli.

Visus šiuos tris kandidatus 
reikia paremti savo balsais. 
Todėl lapkričio 4 dieną visi 
unijos nariai privalo balsuoti 
už Robinson, Travis ir Scioli.

Rep.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Naudingas parengimas įvyks spa
lių 27 d., Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St. Pradžia 2 vai. dieną. 
Visi spaudos mylėtojai ir rėmėjai 
kviečiami dalyvauti šiame parengi
me. Bus skanių valgių ir gėrimų. 
Taipgi gera orkestrą. —Rengėjai.

(241-242)

PLYMOUTH, PA. .
Lietuvių Laisvų Kapinių Korpora

cijos pusmetinis susirinkimas įvyks 
spalių 27 d., 2 vai. dieną. Stravinsko 
salėje, 42 Ferry St. Šėrininkai ir lo
tų savininkai malonėkite dalyvaut, 
nes bus daug svarbių reikalų apsvar
styt. —Ona Sinkevičienė, rašt.

(241-242)

WORCESTER, MASS.
Spalių 27 d., Liet. Salėje, 29 Endi

cott St., įvyks bankietas su gražia 
programą. Dalyvaus IWO Dramos 
Grupė iš Bostono. Kalbės Robert 
Minor, iš New Yorko, tai svarbus 
kalbėtojas. Pradžia lygiai 6 v. v. 
Rengėjai, Worcesterio Komunistų 
Partija kviečia visus dalyvauti.

(241-242)

BALTIMORE, MD.
Spalių 26 d., LLD 25 kuopa ruošia 

parę. Liet, salėje, 851 Hollins St. 
Prasidės 8 v. v. ir tęsis iki vidurnak
čio. Bus gera muzika šokiam, turė
kim skanių valgių ir jvairių gėrimų. 
Viskas už $1.50. Kviečiame dalyvau
ti. — Pascrskis. (241-242)

Fotografas
Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

\ lūs ir krajavus 
L sudarau sh ame- 
nrikoniškais. Rei- 
■ kalu! esant ir 
^padidinu tokio 
w dydžio, kokio pa- 
V geidaujama. Tai

pogi atmallavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Are.
prie Chaoneey St., Broadway Line

TeL GLemnore 6-6161

IŠ LIETUVIU MENO SĄJUNGOS FESTIVALIO
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Programoje pirmiausiai 
pasirodė iš Chicagos jauna, 
labai gabi pianistė Stepha
nie Navickaitė. Išpildžius 
jai porą klasiškų kūrinių, 
nuoširdūs publikos aplodis
mentai reikalavo daugiau; 
tad pridėjo Šopeno minuet 
valcą. Bet kur tau! Gausūs 
aplodismentai nepaleidžia 
jaunutės graikščios Stepha
nie nuo scenos. Ji prideda 
dar vieną. Vėl trukšmingi 
reikalavimai— vis daugiau ; 
taigi dar pridėjo Shostako- 
vičiaus polką ir baigė savo 
dalį, nes pirmininkas buvo 
pabrėžęs, kad programa tu
rės baigtis nuskirtu laiku, 
nes kožną vakarą per ištisą 
savaitę bus įvairūs parengi
mai.

Scenoj pasirodo tauti
niais rūbais pasipuošę sese
rys Nancy Roman ir Dara- 
tėlė Yuden. Jodvi švelniai 
sudainavo “Kur Bakūžė Sa
manota” ir kelias kitas mū
sų publikos mėgiamas dai
nas.

O. Mineikiūtė iš Montel
lo, Mass., įspūdingai padai
navo “Tykiai, Tykiai Ne
munėlis Teka” ir dar porą 
gražių kavalkų. Publika 
viešnią, sutiko labai nuošir
džiai.

Povilas Stogis, Agotėlė 
Kenstavičienė — čikagie- 
čių savi mylimi dainininkai. 
Jųdviejų solo ir duetų skai
tlingoji publika norėjo klau
sytis vis daugiau ir dau
giau, bet tas laiko apriboji
mas jiems trukdė.

Valiukas, iš Wilkes Bar
re, Pa., su savo komiškomis 
dainomis davė klausovams 
gražaus įvairumo. Publika 
vis reikalavo daugiau iš jo, 
ir jis nesišykštėjo skanaus 
humoro patiekti.

Estradoje pasirodė
gražiais, tautiniais kostiu
mais pasipuošę, gabios, V.

Bielajaus mokinės ’šokikes 
— Mildred Chipas ir Vandą 
Žalis. Jodvi labai mikliai iš
pildė kelis kavalkus. Publi
kai reikalaujant vis dau
giau, Mildred gražiai lietu
vių kalboje paaiškino, jog 
jos šoks daugiau trečiadie
nio vakare, “Prieš Srovę” 
veikalo vaidinime. Kvietė 
ten atsilankyt.

Paskutiniu koncerto pun
ktu buvo pasirodymas ben
drai Chicagos keturių cho
rų: Aido Choras, L. K. M. 
Choras, Roselando Moterų 
Choras, Cicero Moterų 
Choras, vadovybėje Walter 
Žuko, iš Elizabeth, N. J., 
mišrūs chorai labai įspūdin
gai sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus, ir taip o- 
ficialiai pirmas festivalio 
vakaras užsibaigė.'

Programa baigėsi 10.15 
vai., bet publika dar ilgai 
nesiskirste. Kožnas norėjo 
pasikalbėt su artistais, sve
čiais, kurių privažiavę iš 
daugelio ir gan tolimų vie
tų. Nuotaika jautėsi labai 
draugiška.

Pittsburgh, Pa

dvi

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

didelio palikimo Draugijai 
tiktai pusantro šimto

to 
teko 
dolerių I

Taip to gero draugo prakil
nūs troškimai neišsipildė.

Truputis Žinių
Spalių 20 dieną turėjome 

LDS 8-tos Apskrities komite
to susirinkimą. Plačiai kalbė
ta apie vakarienę, kuri įvyks 
spalių 27 dėl pagerbimo ka
reivių veteranų, LDS narių. 
Del vakarienės viskas sutvar
kyta, išrinkta darbininkai, 
gaspadinės, pasamdyta muzi
kantai.

Kalbėtasi dėl atsilankymo 
R. Mizaros, kuris pas mus bus 
spalių 29 d. Susirinkimas 
įvyks West Carson Str., LDS 
147 kuopos name.

Taipgi meę rengiamės prie 
koncerto, kuris įvyks lapkričio 
7 dieną. Koncertas bus ne
paprastas. Programą išpildys 
iš Chicagos dainininkai, kurie 
Pittsburghe sustos važiuoda
mi Brooklynan. Koncertas 
įvyks LMD svetainėje. Tikie- 
tai ir plakatai skleidžiami. 
Kaip jau žinoma, čia dainuos 
Abekienė, Kenstavičienė ir 
Stogis ir kalbės L. Pruseika.

Lapkričio 3 dieną yra ren
giama rusų draugystės kon
certas. įvyks Carnegie Hali. 
Dalyvaus net penki operos 
dainininkai. Įžanga $1.50.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUDĖJAI
PATYRĘ PRIE AUTOMATIC DRAPER STAKLIŲ 

NUOLATINIS DARBAS. PUIKIOS DARBO SĄLYGOS.
AUKŠTOS ALGOS SU GERAIS ŠIFTŲ BONAIS.

WORLD BESTOS CORP
52 COURTLAND ST.

PATERSON, NEW JERSEY
(247)

VARNIŠIO DARBININKAI
PATYRĘ

Burn-in ir touch-up vyrai prie 
dailaus staliorystės darbo.

Kreipkitės:
NEW YORK & BROOKLYN

CASKET CO.,
703 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

(242)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

JAUNOS MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS. 

40 valandų — 5 dienų savaitė.
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

APMOKAMOS V AKACIJOS
Nuolat, gera proga pakilimams, 

kreipkitės
ESTRO CHEMICAL CO., INC.

151 East 126th St., N. Y. C.
(Tarpe Lexington & 3rd Avės.)

(243)

POPIERINES Dėžės
STRIPPER & TURNER-IN

TAIPGI MOKINES

STOEHR & LAUTEN
5104 HUDSON BLVD., 

WEST NEW YORK, N. J.
(243)

OPERATORĖS
Prie Singer Siuvamų Mašinų

GERA ALGA 
NUOLAT

Kreipkitės

WALL FOOTWEAR 
CORP.,

60 WALL ST. 
PASSAIC, N. J.

MALE and FEMALE

(242)

9

DAILYDŽIŲ
1 METUI DARBAS
valandų diena, 5 dienų savaitė

Unijinės mokestys, 
$1.50 j valandą.

Dubeltavai mokama 
už viršlaikius.

Kreipkitės

GEORGE A. FULLER CO.
126 WEST STREET, 

NORTHAMPTON, MASS.
(246)

1»—————— .1 ■ ■ ■ ■ n wafa—»

APVALYTOJAI 
PATYRĘ

Prie Mokyklos Darbo.
Gera Alga. Nuolatinis darbas.

Reikalingi Paliudijimai.

Kreipkitės
DELEHANTY INSTITUTE

115 East 15th St., N. Y. C.
(241)

BATAI
PATYRĘ BATŲ SUPIOVEJAI

PRIE DAILIŲ MOTERIŠKŲ BATŲ

MACKEY STARR, INC
401 East 81st St., N. Y. C. 

MU. 5-5476
(242)

REIKIA
Patyrusių batų darbininkų. Gera alga. 

Nuolat.
MOTOLA CUSTOM MADE SHOE REPAIR 

8727 4th Ave., Brooklyn, N- Y.
  (242)

VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS

Lenkijos kardinolas Hlond 
pradėjo karą prieš komunis
tus. Savo aplinkraštyje į vier- 
nuosius jis įsako jiems vyti iš 
valdžios laukan komunistus!

Šis kardinolas apžiojo per 
daug. Tikėjimą ir bažnyčią 
įvėlė politikom Jis pasėjo vė
ją, paregėsite, piaus audrą. 
Tada ir jis ir jo kolegos rėks, 
kaip už liežuvių kariami.

Panašiai gudravojo . Jugos
lavijos arkivyskupas Stepinac. 
Pakliuvo bėdon ir atsidūrė ka
lėjime. Dabar didžiausias dė
lei to lermas. ,

Automobilių pramonės dar
bininkai stato kompanijoms 
reikalavimą algų pakėlimo.

Apsigaus tie, kurie manė, 
kad jie galės produktų kainas 
kelti iki debesų, o darbininkai 
tylės ir kentės. Paregėsite, tie 
patys, kurie reikalavo, kad 
valdžia panaikintų kainų kon
trolę, dabar nersis iš kailio, 
kai darbininkai pradės kovo
ti už algų pakėlimą.

Kad darbininkai netylės, 
kad jie tylėti nebegali, tai ne
tenka abejoti.

Sekmadienį įvyko Indepen
dent Unijos susirinkimas ir 
nutarė eiti prie užbaigimo 
Duquesne Light kompanijos 
streiko. Vadinasi, streikas 
baigėsi. Bet bravarų ir hote- 
lių darbininkai tebestreikuo- 
ja.

Elektros gaminimo darbi
ninkų streikas labai atsiliepė 
į visą miesto gyvenimą. Per 
dvi savaites nėjo nei gatveka- 
riai, nei busai. Darbininkai 
negalėjo pasiekti darbo vietų.

Politikieriai bandė visokius 
skymųs, kad streiką sulaužyti. 
Buvo unijos prezidentą Muel- 
lerį nuteisę metams į kalėji
mą. Bet į simpatijos streiką 
išėjo kitos unijos. Paskui ban
dė suskaldyti uniją balsavimo 
pagalba, bet ir tas nepavyko.

PRIE MAŠINOS OPERAVIMO 
PAKAVIMO IR SUSTATYMO 

DARBAS
Švari ir Šviesi Dirbtuvė

Gera Alga — Bonai — Viršlaikiai

Grupinė Apdrauda

Columbia Protektosite Co., Ine.
631 Central Avenue Carlstadt, N. J.

(249)

Politikoje Reikia Daktaro 
Kantrybės, Sako Nimitz

Gaisre Žuvo 10, Eksplodavus 
Žibaliniam Pečiui

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Serga Jonas Monskis, ran
dasi namie. Taipgi serga Pau
lina Norkienė. Abudu yra LDS 
160 kuopos nariai. Taipgi ser
ga Mrs. Bagdonienė, randasi 
šv. Jono ligoninėje.

Apsivedė Martinkienė su 
svetimtaučiu, išvažiavo į Flo
ridą apsigyventi.

Apsivedė LDS narių Slan- 
čauskų sūnus su M. Kunciute. 
Abudu northsaidės gyvento
jai.

Pardavė saliūhą P. Jankus. 
Skundžiasi sveikata, žada pa
silsėti.

Juozas Zeidat
o Savininkas į ’į ■ .

411 Grand St Brooklyn

Jonas Mažeika, chicagietis, 
aplankė Pittsburgh^ ir gavo 
nemažai apgarsinimų į Vilnies 
kalendorių.

D. P. Lekavičius.

Detroit. —Jungtinių Val
stijų admirolas Chester Ni
mitz sakė, reikia tokios 
kantrybės ir supratimo, 
kaip gydytojui, jeigu nori
me išlaikyti gerą valią ir 
draugiškumą tarp tautų. 
Jis kalbėjo Tarptautinei 
Chirurgų Kolegijai.

East Hampton, Conn. — 
Eksplodavus žibaliniam pe
čiui naktį name prie Poco- 
topaug ežero, kilo gaisras, 
ir žuvo Ed. Nelsonienė, 8 
jos vaikai ir Nelsonienės 
dukters B. Yeltemos mer
gaitė, 6 savaičių amžiaus.

Užginčija, kad Vokiečiai 
Deportuojami j Sovietus

Berlin. — Anglų-amerik. 
spauda paskelbė, kad Sovie
tai prievarta deportuoją vo
kiečius darbininkus ir inte
lektualus dirbti į Sovietų 
Sąjungą. Sovietai tatai už
ginčijo; sako, į Sovietus 
važiuoja tik tie, kurie pasi
rašė sutartis.

Washington. — Amerikos 
atstovas Indijai, o Indijos 
atstovas Amerikai tapo pa
kelti į ambasadoriaus laips
nį,, pagal šių dviejų šalių 
susitarimą.

Montreal, Canada. — Su
gedusia mesa ar duona čia 
apsinuodijo 300 žmonių.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostls, sudaryt# 

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 
16-oz $5.00.

DEKEN’8 OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1. N. Jf.



ftnštas Puslapis
i - ■ n Į. UI j I I <1 ...............................  < ,1 I-

Laisve*—Liberty, Lithuanian Daily Penktadienis, Spalių 25, 1946

NewWto^g^rZinios
reikalavo Transporto 
n i n k ų Unijos

Darbi-' 
prezidentas

Thompson Įspėjo apie 
Pavojų dėl Demokratų 

Nuolaidų Reakcijai

Minia New y or kiečių Išėjo 
Sutikti UTN Delegatus

Budžeto Taryba Skiria
Transportininkams

Daugiau Pinigų

Pranešime sako, 
tarimo pageidavęs 
O’Dwyer pirm

kad tokio 
ir majoras 

išvykimo pa

Elizabethe Mirė Kazys] Busmanai Arti Prie 
StreikoKrištaponis

Robert Thompson, kandida
tas į New Yorko Valstijos kon
trolerius, įspėjo demokratus, 
kad jie pamėgdžiojimu re
publikonų atakų ant komunis
tų ir kitų progresyvių kasa 
duobę savo kandidatams, tei
kia paramą Dewey’u i ir jo vi
sam tikietui.

Thompsonas, kare didvyriš
kai atsižymėjęs veteranas, 
kandidatuoja Komunistų Par
tijos tikietu. Savo pastabą 
demokratų vyriausiems kan
didatams Mead’ui ir Lehma- 
n’ui jisai padarė radijo pra
kalboje, sakytoje per radiją iš 
stoties WMCA praeito antra
dienio vakarą.

Demokratų kandidatai, nu
sileisdami Farley’o elemen
tams demokratuose, kurie 
lenktyniuoja su republikonais 
atakomis ant progresyvių, tą

re- 
sako

New Yorko gyventojai pra
eitą trečiadienį masiniai išėjo 
pasitikti United Nations dele
gaciją, suvykusią čionai posė
džiams, atstovaujančią 51 ša
lį. Išėjo pasitikti ir pamaty-

n e po pu 1 i ariz u otų sutik tu v i ų.
Corcoranui oficialiai pasvei

kinus delegatus, i jo sveikin:-

sem b 1 y p rez i d en tas. 
žymėjo,

Prie City Hall, kur delega- 
priimta

pastovi 
patiems

Austin Hogan, CIO Trans
port Workers Lok al o 100-nio 

: paskelbė, kad
Brazinskį, 155 į M a n h a 11 a ne kursuojančių 
zabeth. Laidos, 19-kos autobusų linijų streikas 

spalių 26-tą, 2 vai. • tapo laikinai atidėtas. Narių 
i susirinkimas įgalino valdybą 

mirti pranešė d.!su derybų komisija veikti tuo 
telefonu. Velionies i klausimu pagal reikalą.

kad per Lais-

Kazys Krištaponis, gyvenęs j
278 1st St., Elizabeth, N. J., I
mirė spalių 23-čią. Pašarvotas j prezidentas
pas graborių 1

New 
vaikų 
rodeo

Penkiolika tūkstančiu
Yorko biednuomenės 
buvo nuvežti pamatyti 
veiksmus Madison E
Gardcne praeitą pirmadieni.

po pietų.

Miestavoji budžeto taryba, 
New Yorke, nubalsavo 
$18,500,000 
Transportacijos r 
nioje dirbantiems 
b in i n ku.

Numatoma, kad iš tos su
mos bus pridėta po apie 20c. 
valandinės mokesties, kaip to

skirti
daugiau pinigų

Tarybos ži-
32,000 dai

aptarnauja apie mi- 
žmonių kas dieną.

Bušai 
lionąPastačiusieji miesto centro 

uždraustose gatvėse savo ma
šinas, newyorkieciai ir kiti 
motoristai viena diena praei
tą pirm a d i c n į sumokėjo 
$2,541 pabaudomis.

ŠUNELIAI ATVEŽTI 
LĖKTUVUzmo- 

ne ki-nėms tą idėją remiant,

Thomas 
buvo susirinkę 25.-' 

prie 
. kuriomis delegacija 

šaligatviai 
vietomis sa- 

Aprokuojama 
buvus daly- 

negarsintu, I rija.

cija buvo oficialiai 
majoro pavaduotojo 
Corcoran, 
000 publikos, 
gatvių
pravažiavo, 
apstoti žiūrovų, 
lydžiu būriu. 
175,000 žmonių
vi a is šių spaudoje

ypatybę “passiskolino 
publikom) arsenalo,’’ 
Thompšonas.

Jis taipgi kritikavo 
cit/ elementų demokratuose 
buvusias pastangas numesti 
komunistus nuo baloto. Thom
psonas sakė, kad komunistų 
išstatymas tiktai dviejų kan
didatų ir ne pačioms pirmau
jančioms vietoms į valstijos 
valdvietes demokratams ir ki
tiems progresyvi ams niekaip 
negali pakenkti, tiktai padėti.

Thompson as kaltino ir 
brooklynieti Anthony DiGio- ’ 
vanna. Jis sakė, kad nors 
viešai atakai prieš komunis-i 
tus vadovavo Spencer C. > 
Young, demokratų kandidatas] 
į kontrolerius, tačiau “užsce- 
nyje” jį tame rėmė DiGio- 
vanna, demokratų kandidatas 
į prokurorus.

tų pa-

taip.
Po sutiktuvių Miesto

! delegacija pietavo
. Astoria viešbutyje.

, vedama ii' lydima
buvo ' 1 ’ VI "1 ■ MI 1nuvyko i blushing Meadows, i

policijos.

i buvusi New York Building 
, pasaulinėje parodoje, o dabar 
i tapusi centraline UN audito- I

Ką Sako Kandidatai?
Komunistai kandidatai savo 

pareiškimuose visuomenei sa
ko, kad kuomet 140 milionų 
žmonių turtingiausioje pasau- 

! lio šalyje negauna tinkamo 
maisto ir pastogės, nors tam 
viskam šalyje yra net perdaug 
ištekliaus, tai kas nors .reikia 
daryti.

Ką jie siūlo daryti?
Robert Thompson, kandida

tas i New Yorko Valstijos 
kontrolierius komunistų parti
jos tikietu, sako:

“Mes sfbjame už griežtą 
kainu kontrole ir nacionaliza-

Į Viešas Gimdymas Ant 
Gatvės Brooklyne

S

J LaGuardia lėktuvų stoti, 
New Yorke, atskridinta iš Eu-

indus-
mono- 
mėsos,

vimą pamatiniu maisto 
trijų, už sunaikinimą 
polijų kontrolės ant 
pieno, duonos. Komunistų par
tija kovoja už plačia skale, 
pigiomis raudomis namų pro
gramą, ypatingai veteranams.

didžiuoja- 
istorinėje,* v I 

kovoje uz
Mes sto- 

lygybę neg- 
įstatymiškai 

,,

“IS EVERYBODY HAPPY?

BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS

Degtines, Vynai ir Alus 
R H E I N G O L D 

BEER & ALES

Trumpa March of Time filmą “Is Everybody Happy 
parodo, kiek daug dar mūsų šalyje yra lengvatikių 
žmonių, negalinčių stovėti ant savo kojų. Pašiepia su
kraunančius milioninius turtus buriantiems ateitį, gy
dantiems meilės problemas, kaulų laužymu ir kitokiu 
mankymu jieškančius pabėgti nuo netaktingu gyvenimu 
sugadinto pilvo ar apsikrautų lašinių.

Usonienė, 
draugai tikisi, 
vę sužinos jo giminės ir drau
gai, gyvenantieji Brooklyne. 
Elizabethiečiai draugai kitaip 
negali jų pakviesti, neturi ant
rašų. — j

Velionis Krištaponis gyve-, 
no pavienis. Buvo pažangus; 
žmogus, organizacijų pramo
gų tankus svečias i]- darbinin-' ropos būrys šunų, tarpe tų ke
bų judėjimo draugas. liolika medžioklinių, įkainuo-
--------------------------------------------- j am ų po $1,000. J u os ve ža

Mūsų skaitytojai raginami ’ tarnauti Floridoje žiemavo- 
remti tuos biznierius, kurie jauties turčiams, Jacksonvil- 
akelbiasi dienraštyje Laisvėje, lės kliube.

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Ir mes nepaprastai 
mes bendravimu 
Albany Įvykusioje 
namus veteranams, 
jame už pilną 
rams, taipgi už
uždraudimą anti-semitizmo.

New Yorko Miesto Tarybos 
narys Benjamin J. Davis, kan
didatas į prokurorus komunis
tų partijos tikietu, sako:

“Komunistų partija yra ko
vinga partija, kurios darbai 
atitinka žodžiams. Gindama 
demokratiją ir taiką, begailes- 
tingai numaskuodama Bilbus, 
Byrnes’us i»* Dewev’us, kovo
dama už tuojautinius' žmonių 
reikalus, komunistų partija 
šaukia žmones stoti kovon už
socializmą. Socializmas yra Stankus, 
vienatinė ateitis, kuri užtikri-ĮL- L 
na žmonėms amžiną taiką, 
darbą, saugumą ir vaisius jų 
darbo.”

Peter Kapiskas

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris kuri galėtų at

likti lengvą narnų darbą ir kartu bū
tų draugė savininkei. Alga nelabai 
didelė, bet namai geri ir patogūs. 
Vieta randasi Huntington, I.. I. Pra
šome kreiptis pas: Mrs. Veronica

69-46 Grand Ave., Maspetb,
(241-243)

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮilJIMU, 
.PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Ateiti i benamį pasauli sun
ku bile kam, juo labiau ma
žam. Dėl stokos tinkamos pa- 

spalių 
prieti-

TZ , i«ivgrs u ,iu.jv lovos,
Kai jetojas nurodinėjo, kad j 23-čią, įvyko štai koks 

kis Brooklyne:

Mrs. Mary Andreyo, 
gyvenanti 156 2nd St., 
Yorke, dėl stokos vietos buvo 
pervežama iš Bellevue ligoni-' 
‘lės į Kings County ligoninę,! 
Brooklyne. Važiuo, 
'iamsburg tiltu moteriškė pa
sijuto, jog valanda jau čia. 
Sykiu važiuojantis daktaras 
ėmėsi už darbo. O ambulanso 
vairuotojas skubina artyn li
goninės .

Tarsi dar negana būtų bu
vę čia strioko ir bėdų, važiuo
jančiam Nostrand Avenue am- 
bulansui dūrė į šoną automo
bilis. Ambulansas apsivertė, 
:šsiliejus gazoliną užsiliepsno
jo. Praeivis pagelbėjo ap
daužytam daktarui išsikelti iš 
ambulanso ir čia pat ant gat
ves kampo, prie subėgusių ke
iti desėtkų žiūrovų ir gaisra- 
gesių, daktaras užbaigė savo 
pareigą.

Moteriškė su kūdikiu nu
vežta į Cumberland ligoninę. 
Jos padėtis esanti “nebloga,” 
bet kūdikis’vargiai gyvensiąs. 
Dr. Bobroff ir ambulanso 
vairuotojas Settineri jaučiasi, 
kaip po gimdymo, apsiraišioję 
brūžins. Tik ambulansą per- 
vertusio auto vairuotojas Hen
ry Aubel, maspethietis, išlikęs 
visai nepažeistu.

komunistai ir praeityje visuo
met jungė savo jėgas su viso
mis kitomis, a t k r e i p tomis 
prieš reakciją. Priminė 1938 
metus, kada komunistai iš
traukė savo sleita tikslu pa
gelbėti išrinkti Lehmaną j gu
bernatorius. Tuomet vyriausi? 
komunistų kandidatas Israel 
Amter, originaliai buvęs kan
didatu į gubernatorius, pasili
ko tiktai kandidatu į kongres- 
manus-at-large ir gavo 106,- 
000 bal^ų. O Lehmanas tuo
met buvo išrinktas tiktai 68,- 
000 balsų dauguma prieš De
wey.

Thompsonas sąkė tai prime
nąs tikslu įspėti demokratus, 
kad statymas komunistų gre
ta fašistų nepadeda progresy
vių koalicijai. Kad to prak
tikavimas yra pavojumi koa
licijai 
goms.

ir parama Dewey’o je-

Jau
Mrs. Julia Barkus, dienraščio 
Laisvės korektoriaus Jono 
Barkaus žmona. Ją vargina 
širdies padidėjimas, uždrausta 
visoks darbas, nors iš lovos 
pasikelti gali. Randasi na
mie.

keli • mėnesiai serga

Šiomis dienomis susirgo Pra
nas Buknys, Laisvės gaspado- 
rius. Kelinta diena negali at
eiti j darbą.

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Lapkr.-Nov. 10
BROOKLYN 

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y.

30 m.,
New

jant wii-i Assemblymanas Pade- 
hnriuLro *

jo Išmesti iš Buto 
Veteraną

voteranas Herman Ne- 
champkin, sužeistas praeita
me kare, bus išmestas iš buto 
ši penktadieni, kaip yra pla
nuojama, ar nebus išmestas, 
assemblymano Frank J. Pino 
kreditas žmonių akyse pasi
liks pavojingai apšliuręs.

Assem b 1 y m a n as ad v o katau - 
jas savininkui namo, 1649 W. 
13th St., Coney Islande, kur 
paliegęs veteranas gyvena su 
savo senyvais tėvais. Pino, 
dabar republikonų ir demo
kratų kandidatas iš naujo iš
rinkimui, eis j teismą namo 
savininką ginti nuo OPA lap
kričio 8-tą,—po rinkimų.

Gi veterano kaimynai ren
ka parašus po peticijomis 
ginti veterano namus ir dar
buojasi, kad j Pino vietą iš
rinkti darbietį Harvey I. Har
ris, kuris* kovos už butus ve
teranams.

Ar

Scena iš filmos ‘Two Years Before the Mast,” rodo- , 
domos Rivoli Teatre, Broadway ir 49 St.New Yorke.

PARDAVIMAI
Bargenas — 2 mūriniai namai, 

928-930 Liberty Ave. 5 šeimynų, 
kiekvienas neša randos $225 į mė
nesi, uždarbis $100 j mėnesį. Kaina 
$5500 kiekvienas. Smith, APplegale 
7-0760 — 7 iki 10 P. M. (244)

TONY’S
UP-TO-D^TE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer 8t». 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja 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

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

■5

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Valandos:

Penktadieniais Uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-0868 

221 South 4th Street
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342

Joseph GarszVa

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVEBQBEEN 8-9779

Tel. SOuth 8-5569

F. W. Shalins
(Shalinskas)

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8003

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

BULOVĄ!

Funeral Home

9—12 ryte 
1— 8 vakare

CAMBRIDGE
. $297*

(teteiktam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visdse dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

DEAN
15 jewel* . . . $247®

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATRICIA
17 jew«lt . . . I2475

MATIKI 
* - • • »ay»

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178. (Arti Gr&ham Ave.) Atdara VakanUa.




