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šimutis
Baltajame
ra i gavę Trumanui rankų pa- i 
bučiuoti. Džiaugsmas neapsa- i 
komas.

Iš to džiaugsmo, sako, Lie- , 
t u vos “ambasadorius” ponas | 
žadeikis visus svečius, Grigai-

s „M«.: REPUBLIKONŲ IRV. ĮVES 
REME “RUDOJO ŠUNS”
l’IA\A PRIEŠ IMJĄ

dar keliolika kitų politinių ba- 
lamutų, pakvietė pas save ir 
puikiai pavaišino.

pini-lš kur žadeikis gavo 
gų ?

Aišku, jis pats tebegyvena 
ir svečius vaišina išvogtu Lie
tuvos iždu. Kai smetonininkai 
bėgo iš Lietuvos, jos iždą iš
plėšė ir išsivežė užsienin. Be 
to. šiaip Amerikoje Smetona, 
“dėl zoposto”, laikė nemažai 
Lietuvos pinigų.

Jie nieko nebeatstovauja, 
bet tebelatravoja Lietuvos

prezi-šitai naujai misijai 
dentas Trumanas pareiškęs, 
kad jis nepakeitęs ir nekei
siąs politikos linkui Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo kraštų.

Bet kur paties Trumano 
pareiškimas, jo padarytas ir 
pasirašytas? Kodėl jo šimu
tis ir Grigaitis nepaskelbia?

Unija Skundžia Republikonus už 
“Rudžio” Sąlygas Darbininkam

New York. — Republiko
nų partijos dabartinis kan
didatas į Jungtinių Valsti
jų senatą, Irvingas įves tris 
kartus balsavo New Yorko 
valstijos seimelyje už “ru
dojo šuns” kontrakto palai
kymą darbininkams. Būda
mas seimelio nariu, Irvin
gas įves 1932, 1933 ir 1934 
metais priešinosi demokra
tų sumanymams, reikalavu
siems uždraust šioje valsti
joje tokias šuniškas sutar
tis, kurios užkariamos dar
bininkams. Tiktai galų ga
le, kada demokratai laimė
jo daugumą valstijos seime
lyje, tapo išleistas įstaty
mas, užginantis versti dar
bininkus atsisakyti nuo uni
jos ir pasirašyti “rudojo 
šuns” kontraktus.

- Bet Nacionalis Republi
konų Kliubas iki pat šiol 
vertė savo darbininkus pa-

dėjimu nepriklausyti jokiai 
unijai ir nedalyvauti jokia
me streike prieš tą kliubą. 
O tai kliubas, kurio narys 
yra ir republikonas New, 
Yorko valstijos gubernato
rius, Tomas Dewey, kuris 
vėl kandidatuoja į guberna
torius.

P a s k u tinėmis dienomis 
buvo aikštėn iškelta 
ir d o k u m e n taliai pa-

Wallace Ragina Sustabdyt 
Atom - Bombų Gaminimą ir 

Susitart su Sovietais
Chicago. — “Jeigu Ame

rika nenustos gaminus sau 
atomines bombas,” tai 
bus įveržti santykiai tarp 
Rusijos ir šios šalies, 
reiškė Henry A. Wallace, 
buvęs Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentas, o paskui 
prekybos sekretorius.

Amerika turėtų duoti Ru
sijai užtikrinimą, kad “mes 
nemėtysime atominių bom
bų ant rusų, kol tęsiasi

vis

pa-

svarstymai dėl atominės 
jėgos kontrolės” Jungtinėse 
Tautose, sakė Wallace.

Jis pastebėjo, kad pasku
tinį mėnesį pagerėjo santy
kiai tarp Sovietų Sąjungos 
ir Amerikos; bet pastoviam 
draugiškumui tarp šių dvie
jų šalių, reikia atsisakyti 
nuo atominės diplomatijos, 
kuri dabar labiausiai nuodi
ja tarptautinės politikos 
orą.

ALBANAI BOMBARDAVO 
ĮSIBROVUSIUS ANGLŲ 

KARO LAIVUS
Albanija Protestuoja, kad Anglai 

Laužo Jos Nepriklausomybę

Neseniai lietuviškieji fašis
tai buvo nukeliavę pas repub
likonų partijos pirmininką ir 
prižadėjo jam lietuviškus bal
sus. Dabar tą patį padarė su . sirašyti blankas su pasiža- 
demokratais.

Aišku, prieš rinkimus, de
mokratas prezidentas nenore- j 
jo atsisakyti pasimatyti su 
“svečiais.”

Kliubas verčia savo samdo
mus darbininkus atsisakyti 
nuo unijinių ir net pilietinių 
teisių. Taigi Darbo Federa
cijos Viešbučių ir Kliubų 
Darbininkų Unija ir ap
skundė Republikonų Kliubą 
valstijinei Darbo Santykių 
Tarybai. Pagaliaus, prispir
ti prie sienos, prieš rinki
mus republikonai jau žada 
nevartoti tokių “rudžio” 
kontraktų, už kuriuos grę- 
sia bausmė.

Muštynės dėl Mišių Anglų 
Protestantų Bažnyčioje

PER KLAID4 SUSTREIKAVĘ 
6,000 ANGLIAKASIU

Washington.— Apie 6,000Daleiskime, kad Trumanas ... ...
pasakė, kad politika nebus mainierių pabaigoj savaites 
keičiama. Kas liečia Lietuvos _ 
padėti, tai nieko nereiškia, j minkštosiose angliakasyklo- 
Dėl to Lietuva nepakeis savo Se West Virginijoj ir Ken- 
santvarkos.

Bet Trumanas apsigauna, i 
jeigu jis mano, kad šimutis ir 
Grigaitis jiems labai daug 
balsų rinkimuose atiduos. An
tra, nekeitimas politikos dau
giausia pakenks Amerikos lie
tuviams. Nes tas reiškia, kad 
normaiiški ryšiai tarpe Lietu-

• vos ir Amerikos nebus už- 
megsti, susisiekimas su Lietu
va pasiliks nesutvarkytas.

O kiek daug Amerikos lie
tuvių laukia progos normališ
kai susisiekti su savo giminė
mis Lietuvoje! Kiek daugelio 
jų didžiausias troškimas yra 
nuvažiuoti Lietuvon ir pasi
matyti su savo giminėmis! Bet 
kai nėra tų normaiiškų su 
Lietuva ryšių, tai, aišku, ir 
važinėjimas neįmanomas.

per klaidą metė darbą

tucky: jie manė, kad jų uni
jos vadai jau atšaukę, seną
ją sutartį su valdžia. Tuo 
tarpu Mainierių Unijos vi- 
ce-pirm. John J. O’Lea
ry tęsė derybas su kapitonu 
N. H. Collissonu, angliaka-

sykių administratorium, dėl 
naujos sutarties.

Taigi suprantama, kad 
sustreikavę mainieriai grįš 
dirbt šį pirmadieni.

Collissonas sutiko svars
tyti siūlomus senosios su
tarties pataisymus kai dėl 
algų, darbo valandų ir kitų 
sąlygų, kad galima būtų iš
vengti 400,000 mainierių 
streiko.

London. — Uolesnieji an
glikonų protestantai pareiš
kė pasipiktinimą dėl to, kad 
jų vyskupas J. W. C. Wand 
laikė iškilmingas mišias Šv. 
Kolumbo bažnyčioje. Vado
vaujami kunigo Cl. Taylo- 
rio, jie užprotestavo vysku
pui prieš rymiškas mišk 
Iš to kilo bažnyčioje muš
tynės, iki policija visus iš
vaikė.

Trukšma sukėlė vadina
mieji žemosios anglikonų 
bažnyčios nariai, kurie ne
kenčia panašių į katalikiš
kas apeigų. Vyskupas Wand 
yra aukštosios anglikonų 
bažnyčios dvasiškis. Nors 
“aukštieji” anglikonai taip
gi protestantai, bet jų baž-

AMERIKA NEMOKĖS 
APIE PUSĘ JUNGI. 
TAUTŲ LĖŠŲ

irnyčiose laikoma mišios 
atliekama kitos, visai pana
šios į katalikų ceremonijos, 
tiktai naudojama anglų kal
ba, o ne lotynų.

ANGLAI ŽIAURIAI 
še ŽYDUS

MU-

Jeruzalė. — Karinė anglų 
policija buožėmis trankė va
romus į laivą žydus, kurie 
priešinosi deportavimui į 
Cyprus belaisvių žardžius. 
6 žydai buvo primušti iki 
apalpimo.

Albanijos patrankos 
vijo šalin vieną anglų

nu- 
šar-

VETO PAKEITIMAS 
SUGRIAUTU JUNGT. 
TAUTAS,-WALLACE

Tito Užginčija Gandus 
Apie Katalikų Persekio
jimą Jugoslavijoj

Kas Sprogdino Anglu 
Ambasadą Romoje?

Taigi, jeigu šiandien nega
lima su Lietuva normališkai 
susisiekti, jeigu dar ilgai gali 
prisieiti laukti progos Lietuvą 
pasiekti ir savo mylimuosius 
pamatyti, tai nemažai už tai 
turime “padėkavoti” šimučiui, 
Grigaičiui ir visai tai grupei 
smalavirių.

Belgrad. — Jugoslavijos 
premjeras Tito griežtai už
ginčijo skleidžiamus Ameri
koj ir Anglijoj gandus, kad 
jugoslavų valdžia persekio
janti katalikus. Tito pareiš
kė, jog visiem yra lygi reli
gijos laisvė Jugoslavijoj. 
Sykiu jis įspėjo, kad kuni
gai netarnautų svetimųjų 
kraštų reikalams.

Roma. — Italų policijos 
galva Bottino sakė, kad ne 
italai, o “kitataučiai” užtai
sę dvi bombas, kurios suar
dė beveik pusę Anglijos am
basados rūmo. Tačiau Bot
tino pripažino, kad italai 
galėjo padėt kitataučiams...

W. Englewood, N. J.— 
Apalpo pirties vonėje ir pri
gėrė W. Goodfellow.

TARDYS GENEROLĄ
Frankfurt, Vokietija. — 

Bus tardomas Amerikos 
generolas J. M. Bevans; jis 
įtariamas, kad priėmęs vog
tų brangumynų, kuriuos ki
ti karininkai išplėšė iš Hes
se kunigaikštės palociaus.

Lake Success, N. Y — 
Jungtinių Tautų ekspertų 
komisija siūlė, kad Ameri
ka sumokėtų apie pusę 
Jungt. Tautų organizacijos 
veikimo lėšų per metus. 
Tam pasipriešino Amerikos 
delegatas, senatorius Van
denberg. Jisai sakė, jog nė 
vienas Jungtinių Tautų na
rys neturėtų mokėti dau
giau, kaip ketvirtadalį ei
namųjų išlaidų. Tačiaus, 
1947 metais Amerika gal 
sutiks padengti trečdalį 
Jungt. Tautų organizacijos 
lėšų, jeigu tam pritars kon
gresas Washingtone, pridū
rė Vandenbergas.

Washington. — Teisingu
mo departmentas nieko ne
žadėjo daryti prieš baltuo
sius, kurie terorizuoja neg
rus Atlantoj.

Trieste. — Albanijos pa-1 Albanijos ^augumui ir ban- 
krančių patrankos neseniai' do nugąsdint jos žmones, 
bombardavo Anglijos šar- i --------
vuotlaivi Leanderį 4 4-
daužė virsimus jo 
mus, kaip pranešė 
oficieriai lapkr. 2 d. Dabar i jos kranto ir Korfu salos, 
tas šarvuotlaivis atplaukė j Albanų minos vandenyje 
į Trieste, kur ir taisomas, j sprogdamos apardė tuos an- 

 i glų laivus, užmušė 43 jų jū- 
i reivius ir sužeidė 40.

Albanija praeitą savaitę Vandens ruožas tarp Al- 
įteikė Jungtinių Tautų sei- banijos kranto ir Korfu ša
mui skundą, kad anglų ka- los tėra tik vienos mylios 
ro laivai plaukioja pakran-' pločio, 
tiniuose Albanijos vande-, --------
nyse ir tuo būdu laužo Al- Kuomet pirmiau, gegužės 
banijos teises, kaip nepri- mėnesį, Anglijos šarvuotlai- 
klausomo krašto. Sykiu Al- j viai Orion ir Superb plaukė 
banija protestavo Jungti-'tarp Albanijos ir Korfu, 
nėm Tautom prieš Anglijos I juos taipgi apšaudė albanų 
karinius lėktuvus, kurie la- Į patrankos, bet tada šoviniai 
bai žemai skraidė virš nekliudė anglų 
Albanijos uostų ir miestų, vių. Anglija dėl to stipriai 
Albanai sakė, jog anglai to- = užprotestavo, o Albanija at- 
kiais skraidymais grasina1 metė protestą.

ir ap- i Kiek pirmiau du Anglijos 
Įrengi-; naikintuvai plaukė siaura 
anglų!jūros rankove tarp Albani-

šarvuotlai-

AMERIKA TURI 96 ATOM- 
BOMBAS, RAŠO ANGLAS

London.— Jungtinės Vai- se bombose yra nedaug ato- 
stijos dabar turi 96 atomi- minės medžiagos, ir tik' 
nes bombas ir kas mėnuo I s p r ogdinimo mechanizmas 
dar pasigamina po pustuzi- • sudaro didelį jų svorį, 
nį atom-bombų, kaip rašo i ___
Chapman Pincher anglų■ 
dienraštyje Daily Express. ■ Washington.

Chicago.—Henry A. Wal-i 
lace, buvęs Jungtinių Vals-I 
tijų vice-prezidentas, smer-i 
kė tuos, kurie perša panai-i 
kint bei apšlubint veto teisę 
penkių didžiųjų valstybių, 
nuolatinių Saugumo Tary
bos narių — Amerikos, So
vietų Sąjungos, Anglijos,

Kores- 
Tatai jis patyręs iš “tikrų j pondentai teiravosi Aiperi- 
žinovų.” ! kos karo departmente, ar

Pincher sako, atominės į tiesą rašo Londono Daily 
bombos sveria po 9,000 sva- Express apie atomines bom- 
rų ir iš lėktuvų jos parašiū- bas. Departmento valdinin- 
tais leidžiamos žemyn.—To-; kai į tai neatsakė.

Lenkija Siūlo Sutraukyt Chinu Komunistų Vadai 
Ryšius su Franko Atmeta Chiang Kai-

Lake s™ N.Y -iSheko Manevrus
Lenkija įteikė du reikalavi- 

Francijos ir Chinijos. Wal-:mus Jungt Tautų seimui: 
lace sakė: “Toks veto teisės ; visos šios 
pakeitimas tiktai sunaikin
tų Jungtinių Tautų organi
zaciją, išstumtų iš jos Ru
siją; o jeigu Rusija būtų iš
stumta, tai jau nebūtų 
Jungtinių Tautų, o tiktai 
sąjunga prieš Rusiją.”

Frankfurt, Vokietija. — 

Trims metams įkalintas am
erikonų pulkininkas J. W. 
Durant už sąmokslą del 
Hesses kunigaikštės bran
gumynų išvogimo.

Nanking. — Chinų komu- 
> tautos su- nistų atstovai atmetė 

' traukytų diplomatijos ry- Chiang Kai-sheko tautinin- 
šius su Franko fašistų vai-j kų valdžios pasiūlymą pa- 
džia Ispanijoj ir kad nepri- likti komunistams tris šiau- 
imtų jos į jokias speciales vines Mandžurijos sriti§, 

j bet užleisti tautininkams 
Changchun geležinkelį iki 
Dairen uosto. Komunistai 
taipgi atmetė “hitlerinį” 
tautininkų planą dėl Stei
giamojo seimo rinkimų.

džia Ispanijoj ir kad nepri-

J. Tautų įstaigas.

KAINŲ KONTROLĖS 
NAIKINIMAS

Washington. — OPA pa
naikino kainų kontrolę dar 
kokiam šimtui įvairių pro
duktų, tarp kurių yra ma
šininiai įrankiai, degtukai, 
kūdikių palutės ir tt.

,St. Paul. — Leo J. K elnei* 
nušovė nenorinčią už jo te
kėt Estberą Gustafson.
ninrnr.iiMiiimitiwiii'i ir iBWMCMaxaiancaWMi i gi

JUNGI. TAUTŲ SEIMO ĮVAIRIOS KOMISIJOS IMASI DAIKTIŠKŲ DARBŲ
(Nuo mūsų specialio kor.)

Dar žodis. Nežinia, kuris 
meluoja. Grigaitis Naujienose 
spaliu 30 ant pirmojo pus
lapio sako, kad “pasimaty
mas tęsėsi 20 minučių.” Bet 
tos pačios dienos Drauge Ši
mutis sako: “Audiencija iš. Lake Success, N. Y.—Nuo 
viso užtruko 30 minučių.” • spalių 23 d. iki spalių 31 d.

★ ★ ★ praleista tiktai abelnoms
diskusijoms. Tiktai keletas 
mažų šalių ta teise nepasi
naudojo, neėmė balso ir ne
kalbėjo. Daug smarkių kal
bų pasakyta, daug kritikos 
pareikšta, daug nusiskundi
mu išlieta.

Dabar prasidėjo tikrieji 
Jungtinių Tautų Generali-

Rinkimai jau čia pat. Kiek
vienas pilietis turi perkratinė
ti savo sąžinę ir išjudinti sa
vo protą. Tai didelė, svarbi 
atsakomybė.

Sušilę vėl peršasi demokra
tai ir republikonai. Lengvas 
būtų kiekvienam pasirinki
mas, jeigu viena kuri partija

(Tąsa 5-tam puslp.)

nio Seimo konvencijos dar
bai. O tai be galo dideli ir 
skaitlingi darbai. Suvažia
vimui patiekta virš penkias
dešimt klausimų apsvarsty
ti ir išspręsti. Daugelis tų 
klausimų liečia pačius orga
nizacijos pagrindus ir jų iš
sprendimas, be abejonės-, iš
šauks aštrių diskusijų ir 
smarkių ginčų. Visi sutin
ka, kad šis Seimo suvažia
vimas gali būti tikrai isto
riniu.

s . . .--------------------------- . . |
Pasibaigė abelnosios diskusijos ir prasideda konkrečiai 
Seimo darbai; visas dienotvarkis išskirstytas šešioms ko
misijoms, kurios turės kiekvieną klausimą apsvarstyti ir 

pasiūlyti Seimui sumanymus; Seimo sesijos gali 
! nusitęsti iki šių metų pabaigos

a

Generalinis Seimas turi 
sudaręs šešias didžiules ko- 
misijjas. Jos visos dabar 
laikė susirinkimus atskirai 
ir svarsto joms pavestus 
klausimus. Dar nežinia, 
kaip’ ilgai ims joms prieiti

misija. Jai pavesta, apart1 
kitų reikalų, apsvarstyti ir 
duoti Seimui pasiūlymus dėl 
priėmimo naujų narių į 
Jungtines Tautas, dėl Sau
gumo Tarybos raporto, dėl 
balsavimo sistemos Saugu
mo Taryboje. Be to, yra 
įnešimas, kad būtų sušauk
tas specialis visų Jungtinių 

..... . . Tautų narių suvažiavimas 
sudarytos sekamos dėl apsvarstymo panaikinti!

' taip vadinamą
D

prie išsprendimo ir sutvar
kymo pasiūlymų Seimui. 
Todėl nežinia, kada visas 
Seimas vėl susirinks.

dirbti ir patiekti deklaraci
ją dėl teisių ir pareigų įvai
rių valstybių, sudarančių 
Jungtines Tautas. Ir, paga
liau, Tarybų Sąjungos pa
siūlymas nusiginkluoti ir 
penkių valstybių* rezoliucija 
sutraukyti ryšius su fašisti
ne Ispanija.

(Tąsa 5-tam puslp.)

komisijos:
Politinė ir Saugumo Ko- teisę.

New York. — Jau veikia 
vetavimo I tiesioginis telefonas tarp 

Ši komisija turi iš- New Yorko ir Maskvos.
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Dešimt metų atgal užau
ginau Afrikos beždžionę 
Babūną su ilga uodega. Jos 
protėviai gyveno Javoje ir 
Šiaurinėje Chinijoje 500,000 
metų atgal. Labai žingei
dus sutvėrimas. Gal kada 
vėliau pakalbėsime jo gyve
nimą. O dabar, kaipo senas 

noriu žodį 
Mūsų

Albanijos Respublika Šaukiasi Užtarimo
Albanijos liaudies respublika prisiuntė du atsišauki

mu į Jungtinių Tautų Seimą, prašydama užtarimo prieš 
Anglijos ir Graikijos provokacijas. Dabar gal būt dau
geliui atrodys nedidelės reikšmės dalykas, bet kada nors 
ateityj, gal mūsų vaikai ar anūkai tatai skaitydami isto
rijoj nekaip manys apie šių dienų “demokratiją” ir “tau-

Albanija yra nedidelė Balkanų krašte respublika. Ji 
užima tik 10,630 ketvirtainių mylių ir turi 1,200,000 gy
ventojų. Tei perpus mažesnė ir plotu ir gyventojais, 
kaip Lietuva. Albanijos liaudis didvyriškai kovojo prieš 
Hitlerio ir Mussolinio gaujas. Ji neteko 28,000 kareivių, 
bet nudėjo 55,000 hitlerininkų. Ji padėjo Jungtinėms 
Tautoms nugalėti priešą. Kada Hitlerio ir Mussolinio 
gaujos buvo išvarytos iš Albanijos, tai, nepaisant, kad 
šalis nuteriota, kad darbo buvo daug namie, Albanija 
savo armiją pasiuntė-į Jugoslaviją kovai prieš nacius.

Bet Graikijos fašistų ir Anglijos valdovų pastango
mis Albanija dar vis nepriimta į Jungtines Tautas! Šioj 
organizacijoj rado vietą Hitlerio sėbrai — Turkija, Ar
gentina ir kt., — bet Albanijai vietos nėra, nes jos liau
dis įvedė darbo žmonių tvarką — be ponų ir kapitalistų.

Negana to, kad Anglijos valdovai, su pagalba savo 
kolonijų ir vienminčių, neįsileidžia Albanijos į Jungti
nių Tautų organizaciją, neįsileido į Taikos Konferenciją, 
bet jų globoj Graikijos fašistai - monarchistai daro už
puolimus ant Albanijos, kad pavergus tą šalį. Albanija 
šaukiasi į Jungtinių Tautų organizaciją užtarimo prieš 
Graikijos invaziją. '

Dar daugiau. Pačios Anglijos karo laivai 22 ir 23 dd. 
spalių atstatę kanuoles, įplaukė į Albanijos vandenis, tik 
per' mylią buvo nuo Saranta prieplaukos, o anglų karo 
lėktuvai skraidė virš Albanijos. Albanai aiškiai matė ant 
laivų denių karines komandas paruoštas iškėlimui. Tik 
po to, kaip anglų du karo laivai apsilamdė nosis į minas, 
jie pasitraukė toliau.

Albanijos respublika griežtai protestuoja prieš grai
kų ir anglų provokacijas ir prašo Jungtinių Tautų Sei
mą, kad jis suvaldytų tuos, kurie neduoda ramiai Alba
nijos žmonėms dirbti ir užgydyti karo padarytas žaiz
das.

politikierius, 
tarti kitu klausimu, 
valdininkų rinkimai jau po 
pat nosia, todėl nebus pro 
šalį priminti pirmesniuosius 
rinkimus.

Atsimename Hooverio lai
kus. Ką jie tada sakė: Hoo- 
veris sakė: Išrinkite mus, 
republikonus, tai mes įdėsi
me dvi vištas į kiekvieną 
puodą ir du automobilius į 
kiekvieną garadžių. Bet kai 
juos išrinkome ir atidavėme 
valdžią, tai nebuvo nei viš
tų, nei automobilių. Atsime
nate, išrinkome veteranų 
komisiją ir pasiuntėme Wa- 
shingtonan prašyt . darbo. 
Bet vietoje darbo, ugniage
siai ant jų paleido vandenį 
ir policiją ašarų gazus. Bu
vo sakyta: Išrinkite mus, 
sutaupysite daug pinigų. 
Bet vietoje pinigų, uždarė 
bankus ir praradome tuos, 
kuriuos turėjome susitaupi- 
nę.

Dabar tie patys reakcio
nieriai vėl šaukia apie di
džiausi pavojų. Girdi, rau
donieji nori mūsų kongresą 
ir senatą išgabent į Mask-

Philadelphijos radi j Oma
nas Dzikas šaukia: Balsuo
kite už republikonus, at
gausime Lietuvą. Smetonu-

Apie “Dolerio Diplomatiją ir Demokratiją”
Smarkiai supyko turčių spauda, kad Molotovas, kal

bėdamas Jungtinių Tautų seime, pareiškė, jog yra įvai
rūs būdai veikti didelėms valstybėms į mažųjų politiką. 
Jis sakė, kad dažnai tam naudojamos karo laivų eska
dros pasiunčiant į vieną, ar kitą šalį, kaip mūsų karo 
laivai ir Anglijos karo eskadra padrąsino Graikijoj mo- 
narchistus savo atsilankymu Graikijos prieplaukose. Jis 
sakė, kad daromas spaudimas į kitas šalis pagalba karo 
lėktuvų, kaip Amerikos lėktuvų skrajojimai iš Honolulu 
į Kairo, iš Australijos į Jungtines Valstijas ir panašūs.

Molotovas sakė, kad dar yra toki dalykai, kaip veiki
mas dolerių ir svarų sterlingų, kaip “dolerių diplomati
ja ir demokratija”, greta “atominės diplomatijos.” Jis 
sakė, jog toki dalykai taip padaro, kad pasaulyj nėra di
delės ir mažos valstybės lygios.

Rodosi, kam čia pykti, kada pažymi neginčijamus 
faktus. Nejaugi ponai redaktoriai “nežino” to, kad Chi- 
nijos buržuazijos atstovai niekados priešingai nekalba ir 
nebalsuoja prieš Wall stryto politiką! Kodėl? Argi čia 
nėra “dolerio” diplomatija? Argi generolas Chiang Kai- 
shekas gali kitaip elgtis? Juk jis už bilionus dolerių gavo 
ir gauna Amerikos ginklų, amunicijos, lėktuvų, tankų 
trokų! Juk jo armijas perveža Amerikos karo laivai 
orlaiviai. Juk jo armiją mokina Amerikos generolai 
oficieriai! Ar jis gali kitaip elgtis?

Kokius reikalavimus Mr. Byrnes statė Lenkijai, ka
da jai buvo pažadėta suteikti $90,000,000 paskola? Atvi
rai reikalavo pilnos laisvės tiems, kurie veikia prieš Len
kijos dabartinę liaudies valdžią. Ar tai nebuvo dolerių 
spaudimas? Kaip tą pavadinti, jeigu ne “dolerių diplo
matija”?

Dar aiškiau tą dalyką demonstravo Čechoslovakijos 
reikale. Jai buvo pažadėta $90,000,000 paskola pinigais, 
mašinomis ir karo įrankiais. Kodėl sulaikyta? Todėl, 
kad Taikos? Konferencijoj Čechoslovakijos delegatas bal
savo ne taip, kaip Mr. James Byrnes norėjo. O kada ar
tinosi Francijoj balsavimai, tai Mr. Byrnes suteikė so
cialistui Blumui net $1,375,000,000 paskolą, kad tik fran- 
cūzų dešinieji socialistai daugiau gautų balsų už komu
nistus, kad tik “demokratija” laimėtų.

Reiškia, toksai dalykas, kaip “dolerio diplomatija” ir žinojau ir miręs draugas padaryt, neplatarė. 
“dolerio demokratija” yra ir nuo žmonijos akių jo pa- nežinojo, o moteris gal ir prastai atlikt 
slėpti negalima. \ dabar nežino
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(Tęsinys)
Gražiai skambina 

Frank Balwood (Balevi- 
čius), apie kurį aš nieko ligi 
šiol negirdėjau. Jis jau ir 
muziką rašo ir, sakoma, 
turi pasisekimo.

Gerai būtų, jei Pittsbur- 
gho veikėjai susisiektų su 
šiuo pianistu — gal jis pa
dėtų ten chorą suorganizuo
ti ir jį mokytų. Tai būtų ne
paprastai didelis žingsnis 
Pittsburgh© lietuvių padan
gėje.

Šitiek tegalima trumpai 
pasakyti apie dalyvavusius 
dainos festivalyj solistus: 
kiekvienas jų įnešė origina
lumo, savotiškumo, 
sudarė ivairuma. c- v

Ir

ir

tai

Chorai
— Kuris, jūsų nuomone, 

choras, pasirodęs Festiva
lio programose, vertas pir
mos dovanos?— klausė ma
nęs tūli paskutinę Festiva
lio dieną.

— Dovanos, už ką? —at
sakiau klausimu.

— Už ką?! Už dainavi
mą, — gražiausi sūdai navi- 
ma.

— Šitaip klausimą statyti 
atrodytų per siaura.

Iš tikrųjų, per siaura!
Kai mūsų chorai daly

vauja kontestiniame daina-

diškio Aido Choro; 
tam tikrais atvejais, dai- tymas, 
nuojant tam tikras leng- Choras buvo gerai discipli- 
vesnes dainas, pastarasis nuotas, drausmingas; ban- 
galėtų pirmąjį net ir pra- giečiai supranta pagrindinį 
lenkti, visvien Kanklių Cho- choristų dėsnį: choras bus 
ras kol kas jėgingesnis bus geras tik tuomet, kai jo na- 
už pirmąjį.

' Man labai rūpėjo ir rūpi 
mūsų chorų sudėtis — pir
miausiai, kiek kuris choras 
turi jaunimo, jaunų daini
ninkų. Turiu pripažinti, jog 
tik vienas choras — toron- 
tiečių Bangos Choras —tu
ri didžiausi nuošimtį jauni- nežinau, ar jie tai padarė, 
mo. Tiesa, kanadiečiai visi, 
kaipo taisyklė, yra apie de- 
sėtku metų jaunesni už 
Jungt. Valstijų lietuvius, 
bet, nežiūrint to, jie turi di
delį nuošimtį ir Kanadoje 
augusio jaunimo, — dides
nį, negu bet kuris kitas Fe- 
stivalyj pasirodęs choras. 
Visų chorisčių kostiumai 
gražūs — kita ypatybė.

Choras rūpestingai susi
mokęs dainas. Nors jo mo
kytojas ne lietuvis (ukrai
nietis), tačiau choro dikci
ja labai gera — kiekvienas 
žodis tariamas aiškiai, su
prantamai, o tai suteikia 
pagrindinį dainai ir daina
vimui grožį. Šis choras dai
navo dviem atvejais; daina
vo vieni vyrai ir vienos mo
terys, ir kiekvieną sykį 
dainininkai korektiškai pa
sirodė.

Bangos Chorą moko-va- 
dovauja Alek Ocin, žymus 
muzikas, pilnas energijos ir 
sumanumo vyras, nesigailįs 
pajėgų liaudies menui kelti.

Tūli man sakė, būk, jų 
nuomone, ’ Bangos Choras 
perdaug pamėgęs pianissi
mo, tykų dainavimą, girdi, 
kur reikia ir kur nereikia,

nors mas — jiems šventas įsta- 
Vadinasi, Bangos

riai - dainininkai laikysis 
griežčiausios drausmės, dis
ciplinos, kaip pavyzdin
giausioje armijoje!

Daug kas iš mūsų daini
ninkų - choristų galėjo pa
sisemti pamokų iš bangie- 
čių dainavimo Čikagoje, tik

Bangos Chorui buvo su
teiktas pirmas pažymėji
mas (honorable mention), 
gi Detroito Moterų Chorui 
—antras.

Bendrai, visuose Festiva
lyj dalyvavusiuose choruo
se buvo permažai čia augu
sio jaunimo. Tai pasirei
škė ypačiai Moterų Choruo
se. Dėl šios pastabos netu
rėtų mūsų draugės mote
rys - dainininkės užsigauti. 
Prašau nesuprasti manęs 
klaidingai: nesakau, kad 
suaugusi moteriškė ar vy
riškis negali dainuoti ar ne
privalo dainuoti. Ne! Jie ir 
jos turi dainuoti, bet toly
džio reikia dėti pastangų 
daugiau jaunimo į daininin
kų gretas įtraukti: dainuo
kime visi išvien, tai ir vi
sam reikalui bus kur kas 
sveikiau.
“Prieš Srovę”, “Ant Nemu

no Kranto” ir “Studentas 
Princas”

Festivalio metu buvo ir 
•vaidinimų. Brooklyn© sce
nos mėgėjų grupė vadovau
jama režisieriaus Jono Va- 
ienčio, pastatė Petrulio pje
sę “Prieš Srovę.”

Ši grupė (Liaudies Teat
ras) tą patį veikalą vaidino 
du sykiu Brooklyne ir aš 
esu matęs sykį. Tenka pri
minti, kad Čikagoje veika
las suvaidintas kur kas ge- 

o______  riau, negu pirmą kartą
dainininkų balsų Brooklyne.

(Bus daugiau)

l

kas ir Grigaitis šaukia: 
Gelbėkite. Lietuvą, balsuoki
te už republikonus!

Na, iš tikrųjų, argi ran
dasi pas juos tokių žioplių, 
kurie tikėtų toms nesąmo
nėms ?

Čia man kaip tik prisime
na toji mano Babūna su il
ga uodega. Beždžionė pa
galba tos ilgos uodegos gali 
labai toli nušokti nuo me
džio ant kito. Jeigu šitie 
lietuv. politikieriai - repub
likonai turėtų tokias uode
gas, tai gal ir galėtų kur 
nors nušokti, o dabar tik 
ant vietos skerečiojasi. Ži
noma, jeigu republikonai 
laimėtų, tai Smetonukas, 
Grigaitis ir Dzikas gautų 
po porą vištų. Bet kas liktų 
jų pasekėjams? Ogi tiktai 
nugraužti kauliukai.

Juk. aišku, kaip diena, 
kad šitie reakcionieriai ne
dirba dėl darbo žmonijos, 
bet dėl savo asmeniškų iš- 
rokavimų.

Todėl broliai lietuviai, 
balsuokite už tokius kandi
datus, už kuriuos stoja mil
žiniškos unijos, kaip CIO, 
PAC, taipgi didelė dalis 
Federacijos unijų, taipgi 
progresyviškas Wallace.

Šitie rinkimai skiriasi 
nuo buvusių rinkimų. Pro
gresyviai republikonai ir
demokratai balsuos už dar- vime, į juos tenka plačiau 
bininkų remiamus kandida- žiūrėti, — negalima tenkin
tus. O reakcionieriai bal- tis vien tik tuo, kaip tas ar 
suos už reakciją. Tu, lietuvi, kitas choras tą dieną sudai- 
kaipo darbininkas, stovėk navo tą ar kitą dainą. Rei

kia stebėti į chorų sudėtį, į 
lietuvių1' koloniją, kurioje 
tas ir kitas choras gyvuoja, 
į jo repertuarą ir dar kitas 
sąlygas. Tik suėmus visa tai 
krūvon, galima daryti išva
das ir palyginimus.

Dainos Festivalyj Chica- jis imasi už pianissimo. Ne- 
goje iš viso mišrių chorų te
dalyvavo tik trys: Kanklių 
Choras, Aido Choras ir 
Bangos Choras.

Kanklių Choras yra įstai
ga savaimi: senas, plačiai 
žinomas ir gyvuojąs pačioje 
lietuviškosios Chicagos šir- nelygybė priverčia mokyto- 
dyj. Tai choras su gražio- ją reikalauti 
mis meninėmis tradicijo
mis, pastatęs daug didelių 
muzikalinių veikalų.

Aido Choras gyvuoja lyg 
ir Chicagos priemiestyj — 
Roselande. Tai kur kas jau
nesnis choras, turįs mažiau 
potencialumų savo pietoji- 
muisi ir bujojimui.

Tuo būdu visuomet gali
me tikėtis daugiau iš Kank
lių Choro negu iš roselan-

savo pozicijoj, gink savo 
reikalus. Trakimas.

Testamentas - Palikimas
išpažintis 2. Pardavus daugmeniš- 
Draugijos kai tą visą judinamą turtą, 
Draugijos vargiai būtų užsimokėję vi- 
A. Bimba sos išlaidos, kaip tai: palai- 

įbučio, smul- 
mažytės sko- 
atmokėjimai. 

se klausimuo- 
□pliai. Jos du 
susitarė tuos

Lai būna it 
Liet. Literatūros 
nariams. Mūsų 
pirmininkas drg. 
savo Krisluose Laisvėj (už dojimo,
spalių 25, 1946) įtarė ma
ne, kad pas “savą” krei
piaus reikale, reiškia, kal
tas. Bet draugo D. M. Šo- 
lomsko išsitarimas man, “iki 
šiol d a u g i testamentų 
‘Wills’ mes aplaikėm, bet 
nei cento pinigų,” tai ir bus 
pamatinė klaida, kad mūsų 
Centro Komitetas iki šiol į 
tai nekreipė atydos. Aš be 
jų pritarimo ir vieno para
šo nebūčiau atlikęs bei 
žingsnį žengęs. Mano norai 
patarnaut geriausia, kuo 
galiu, mūsų Draugijai, kaip 
kad norėjau patarnaut a.a. 
draugui. Iš amato esu tik 
neblogas šiaučius, o ne koks 
ten profesionalas advokatas mieste, gal sih apielinkėm, 
ar kas kitas. :

Palikimas. ‘Mirdamas pa- įplaukos vidu’tiniai (avera- 
liko virš $6000 pinigų ir ge) po $1,500, į metus. Rei- 
aukštai apkainuoto judina- kia atmint, IsĮad yra ir to
mo turto apie $5,000 vertės, 
t. y., dailės stovylose ir ra
kanduose. Ir čia draugo 
Šolomsko išsitarimą reikia 
priminti. “Jei ką duosite, tai 
duokite cash, mes tų daik
tų neturėtumėm kur pa
dėt.” ‘ Ir tai tiesa. Jei vis
ką sykiu parduot, tai ne mūsų visuom 
per daug pinigų būtų buvę mums tankiaį reikia pagal- 
gauta. Namas (real estate) bos jų. 
buvo abiejų vardu, pasilie- manau, 
ka moteriai. Stengiaus su-

ligo 
kios išlaidos, 
los, nuomų 
Advokatai tu 
se visgi ne ž 
ir mano du
$5,000 pasidalant, mums tik 
$250.00 duot, o jai sugrąžint 
ir vieną judinamą turtą. 
Teismas tai užtvirtina ir at
likta viskas. Tur būt mote
ris su tuo sutiko.

Kad tą viskįą patirt, turė
jau tretį advokatą samdyt, 
užmokėjau $=100.00. Tokiu 
būdu Literatūros Draugijai 
teliko $150. j

Žodis apie advokatus. 
Kiek laiko atgal patėmijau 
vietos laikraštyj, kad mūsų 

advokatų yra! 3,000. O jų 
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i pajamų tuk-

su joks ekspertas kritikas 
ir negaliu to užginčyti, ta
čiau geras mokytojas žino 
ir supranta, kokią medžia
gą jis turi ir iš jos daro vi
sa tai, kas būtų geriausia. 
Dažnai <

iš dainininkų 
dainuoti taip, kad tos nely
gybės klausytojas negalėtų 
užjausti.

Vienas buvo aišku: Ban
gos Choras pasirodė meis
triškai. Jo dainavimas spal
vingas ; jo d a i n i ninkai, 
kiekvienas ir kiekviena, bu
vo susikoncentravę tam, 
kam turėjo būti susikon
centravę. Kiekvienas moky
tojo - dirigento krustelėji-

Redakcijos Atsakymai
A. Dambrauskas, So. Bo

ston, Mass. — Ačiū už ko
respondenciją, bet apie 
LLD 2 kuopos susirinkimą 
buvome anksčiau gavę il
gesnį aprašymą nuo kito 
korespondento. Todėl, at
leiskite, jūsų koresponden
cijos negalėsime sunaudoti.

i

Nebegalėdami ilgiau pakęsti stokos gyvenamų namu ir gubernatoriaus Dewey’o 
visiško nepaisymo veteranu padėties,* šie* veteranai, dalis pustrečio tūkstančio new- 
yorkiečiy veteranu delegacijos i Albany, susirinko valstijos senato posėdžių salėje. 
Čia jie išsėdėjo nevalgę ir nemigę 22 ir pusę valandos, kol republikonas gubernato
rius teikėsi ateiti ir išgirsti jų skundus (o tai įvyko pirm rinkimų). Iš pasikalbėji
mo jie suprato, kad Dewey nieko neveiks ir ateityje pagerinti padėtį, tad pa
smerkė Dewey ir jo republikonų mašina ir išėjo darbuotas, kad jis nebūtų daugiau 
išrinktu.

kių, kurie tui 
Staniais. O tai, ką matai 
žmogelį po 
krepšiu greit 
būk tikras, k
tas eina, betT Vargšas gal al
kanas. O “manasis” susi
prato, išėjo dirbti. Bet gi, 

eninėj tvarkoj

pažastim su 
einant, beveik 
id tai advoka-

, •

Iš šio patyrimo, 
norintiems daryt 

wills” (testamentus), pir- 
lygti be advokatų, teismų, ma būtų reikalinga pasitar- 

mūsii
turto įstaigom, kurioms mes geis- 

umis savo lie-

ti' su centralinėmbet nepavyko.
Kodėl iš didelio

Draugija tegavo tik $150? tumėm po m
1. Pagal mūsų valstijos karną turtą palikti. Ir kiek 

įstatymus, našlė pirmus prisimenu, man apie tai kal- 
$5,000 gauna, nepaisant, bėjo ir miręs draugas. Mū- 
kaip “will” (testamentas) su Liet. Liter 
bus parašytas. To tai aš ne- šiau pats.
žinojau ir miręs draugas padaryt, nep

. Draugijai ra- 
et kaip “will” 

Ir už 
ą darbą kaltės 

neprisiimu. įTvarkytojas.

i



LIETUVOS ELEKTRINIMAS KAS, KUR, KADA, KAIP?
Rašo J.

Ketvirtojo p e n k m ečio 
plano įstatymai atskleidžia

tuvos TSR turi didelius tos 
rūšies potencialius resur
sus, kurie apskaičiuojami 
50 milijonų kilovat-valandų 
į metus. Tam, kad plačiai 
paskleidus vėjo variklius, 
reikalinga suorganizuoti jų 
gamybą, {ruošiamos Mari
jampolėje, Kretingoje, Ute
noje, Biržuose ir Ukmergė
je rajoninės energijos at
statymo dirbtuvės yra rim
tas žingsnis pirmyn mažų 
hidroturbinų ir vėjo varik
lių gaminimo kelyje.

Duoti elektros ūkio dar
buotojams energetikos at
statymo ir na vjo jos galin
gumo pakėlimo uždaviniai 
yra svarbūs ir garbingi. 
Penkmečio gale Lietuva pa
didins savo energetinį ūkį

Iš ko tos gražios spalvos 
muilo burbule.

Brilijantinės spalvos mui
lo burbule pasidaro vien tik 
iš to, kad šviesos 
burbulo viduje ir 
susibėga ir savo 
džiais susimaišo.

te, kurią amerikonai dar ir 
anaip praminė.

bangos 
iš lauko

Medžiaga “beisbolės

Vidujinė “beisbolės” svie- 
diniuko medžiaga yra 15 
metų senumo korkas, spe
cialiai tam tikslui paruoš-

1852 
tiek

Arklys, kaip arklys, 
o laka, kaip šuva.

Farmery s H. E. Jorard, 
iš New Sharon, Iowa vals
tijoj, turi arklį, kuris vande
ni geria ne sriaubdamas, 
bet liežuviu lakdamas — 
kaip šuo.

Kurių buvo daugiau — pre
zidentų, ar vice-prezidentų?

Iki šiam laikotarpiui, 
Jungtinės Valstijos yra tu
rėjusios 32 prezidentus ir 
34 vice-prezidentus. Reiš
kia, vice-prezidentai skai
čiumi viršija prezidentus.

Žilevičius
ektrainių statyba ketvirta
me penkmetyje bus atkreip
tas rimtas dėmesys į vėjo

sričių augimo perspektyvą, energijos išnaudojimą. Lie- 
Bet ypatinga vieta jame 
skirta energetikos pakėli
mui.

1950 metais Lietuvos TSR 
beveik nebus nė vieno vals
čiaus ir kaimo, kurie netu
rėtų elektros.

Smetonos vyriausybė tuo 
reikalu nesidomėjo. Nedau
gelis stočių, buvusių Lietu
voje, priklausė užsienio 
kompanijoms. Stotys buvo 
varomos tokiu kuru, kurio 
Lietuva neturėjo ir kurį į- 
veždavo tos pačios firmos, 
nes tai davė joms galimu
mą būti visiškomis energe
tikos šeimininkėmis. Elekt
ros energija buvo labai 
brangi. Smetoniški ministe
rial, kaip tų firmų akcionie- 
riai, nebuvo suinteresuoti
elektros energijos kainų su- apie lį karto negu buvo 
mažinimu.

Tik tarybinė valdžia su
gebėjo tinkamai išspręsti e- 
lektrifikacijos klausimą. 
1946 metų darbų plane nu
matyta pakelti elektrinių 
skaičių iki 80, o bendrą ga
lingumą iki 5 tūkstančių ki
lovatu. Visos elektrinės bus 
varomos nieko nekaštuo
jančios skaitlingų Lietuvos 
upių energijos pagalba.

Pirmąjį kvartalą paleista 
eksploatacijai 14 elektrinių. 
Paleistos hidrostotys Užpa
liuose ir Vyžuonoje, Utenos 
apskr., Viešviliuose, Pagė
gių apskr. Veikia dizelinė e- 
lektrinė apskrities centre 
Šakiuose, G r iš k abūdyje, 
Plikiuose, Klaipėdos apskr., 
Betigaloje, Raseinių apskr., 
Kuršėnuose, Šiaulių apskr. 
ir t. t. Apskričių darbo 
žmonės per tą laiką gavo
virš milijonų kilovat-valan- pasako tokio tipo visame 
dų elektroenergijos. kame menkumą.

Prasidėjo naujų hidro- 
elektrainių statybos darbai 
Anykščiuose, U t e n o je, 
Skuode. Bus padidintas hi
droelektrinės galingumas 
Marijampolėje. Pradėti pa
ruošiamieji hidroelektrinės 
statybos darbai Vilkavišky
je, šiomis dienomis bus pa
leista hidroelektrainė Šir- 
vintuose, Ukmergės apskr. 
Tame ypač turtingame van
dens resursais apskrityje 
ateinančiais metais bus pa
statytos hidroelektrainės 
Vepriuose ir Kurkliuose.

Lygiai su mažų hidroel-

prieš karą ir bendras elek
tros 
sieks 
tu. v

stočių galingumas 
83 tūkstančių kilova-

Kerėpliškų 
kojų kraštas.

Kuomet nežinomų kraštų 
tyrinėtojas Magellan išlipo 
ant sausžemio, šiandien va
dinamo Patagonia, jis pir
mučiausia smėlyje išvydo 
labai didelius žmogaus ko
jų pėdsakus — ir manyda
mas, kad to krašto gyven
tojai turi dideles, kerėpliš
kas kojas, užvardino jį Pa
tagonia. O žodis patagonia 
ispanų kalboj reiškia didelę, 
kerėplišką koją. .

Suraukta kakta, išsigan
dusios akys, nudribęs smak
ras—be jokio burtininko

JOHN ROGGE, buvęs Jung
tinių Valstijų generalio pro
kuroro padėjėjas, kuris iškėlė 
aikštėn, kaip Jungtinių Valsti
jų vadovaujanti industrialis- 
tai, Įskaitant ir Henry Fordą, 
tarėsi su nacių agentais. Už 
tai generalis prokuroras Clark 
jį išmetė iš prokuratūros. Bet 
Rogge, buvęs valdžios pasta
tytas tuos dalykus valdžiai su
rinkti ir juos surinkęs, žada 
netylėti, atrastus faktus skelb- 

, ti visuomenei.

Kai tik prez. Trumanas panaikino kainų kontrole, mėsos trustai pertraukė savo 
streiką prieš žmones, tikėdamiesi, kad išalkintas žmogelis užmirš ginti savo kiše
nių, o nauji kalnai pelnų plauks j trustų kišenių. Čia matomieji Kansas City sker
dyklų gardai užbrukti gyvuliais, kad jų mėsą parduoti negirdėtai aukštom kainom.

daiktų vertę.
Aluminum metalas 

metuose Buvo dveja 
brangesnis už auksą,
čiaus, kaip sakoma, auksas 
ir pasilieka auksu—alumi
nas kainos atžvilgiu šian
dien jam nekonkurentas.

Rašomoji fontaninė 
plunksna tapo išrasta 1884 
metuose. Pirmasis jos išra
dėjas yra Lewis Edson Wa
terman, kurio vardas ir 
figūruoja ant brangesnės 
rūšies fontaninių plunksnų.

LINKSMAS BEI MUZIKALISKAS ŽMOGUS 
DAUGERIOPAI YRA BRANGUS

Jeigu žmogus visapusis- Muzika gydo, ramina, Kas nemyli muzikos—ne- 
kai kultūringas—jis yra ir stiprina žmogaus sveikatą myli nei kitų, ir nei pats 
muzikalus. ’

Dainelė kas dieną ant lū
pų — pragiedrina ir pake
lia ūpą.

Daugiau dainavimo 
mažiau aimanavimo.

Kur rečiau skamba 
zikos garsai — ten 
drasko vaidai ir keiksmai

mu- 
aūsis

Pavejančios meliodijos; ir 
akordai harmonijos — stij> 
ri apsauga nuo divorš^- i į* 
alimonijos. .y i '

ir didina jo darbo našumą, savęs.
Todėl daugelyje įmonių 
darbininkams palinksminti 
specialiai yra įvesta muzi
ka.

Kur geresnis ūpas, ten ir 
produkcija geresnė. Geres
nis ūpas gi priklauso nuo 
jaukesnių aplinkybių.

Vienas kitas debesėlis 
dažnai gadina skaidrią die
ną; panašiai taip ir vienas 
kitas koks nedakepėlis niu
kina didesnį gerų žmonių

Yra žmonių, netekusių 
rankų, kojų, klausos, regė
jimo, vienok jie turi links
mumo sensą, gyvybinę en
ergiją, patvarumą ir tvirtą 
pasiryžimą. >

Niekad neužmiršiu Lais
vės piknike pasimatymo su 
cilffsaidiečiu Kaziu Stepo
navičium — jis, vargšas, y- 
ra netekęs abiejų kojų, bet 
dvasiniai ne vargšas — jis 
linksmas, energiškas, dva
siniai stiprus!

Pr. Krienas.

Operacija senesnė 
už civilizaciją

Plastiška c h i r u r gija, 
skaitoma vienu iš vėliausiu 
civilizacijos nuopelnų, jau 
buvo žinoma ir naudojama 
Indijoje virš 5,000 metų at- 
gal.

Trumano vardu miestai
— ne Trumano.

Jungtinėse Valstijose yra 
du miestai vadinami Tru
man; vienas jų randasi Ar
kansas valstijoj, o kitas 
Minnesotoj, bet nei vienas 
jų nėra dabartinio prezi
dento garbei taip užvardin
tas.

Ir, baigiant, primenu, kad 
Laisvės metiniame koncer
te, lapkr.-Nov. 10, tų visų 
muzikos gerybių gausite iki 
sočiai. Tad kiekvienam 
yra svarbu, naudinga ir rei
kalinga būti šioje didžiulėje 
mūsų dienraščio muzikali- 
nėje iškilmėje!

Jūsų senas, bet linksmas 
ir drūtas, kaip plienas —

Paprasta, bet nepaprastai 
vadinama daržove.

Meilės-obuoliai ir vilka- 
slyvės yra niekas daugiau, 
kaip paprasta ir gerai žino
ma mūsų daržovė pomido
ras, arba angliškai—tomei-

Kaip keista, kad žmonės 
su fiziškais trūkumais daž
nai priduoda gyvybinės in
spiracijos — savo gera nuo
taika — tokiems, kuriems 
nieko netrūksta, išskiriant 
paprasto, linksmesnio sen- 
so!

Taigi, domėtis daugiau 
muzika, grožybiniais gyve
nimo dalykais ir linksmesne 
nuotaika — yra palinkimas 
gerojon pusėn.

Parūpino P. K—nas.

NUODINGOSIOS GYVATES AMERIKOJE, LIETUVOJE IR KITUR
me žande ir ant gomurio y- nis nuo degtinės nepasige- ria, tai yra, numeta senąjį žinduoliais gyvuliais, pauk- 
ra daug mažų dantukų, ku- ria ir neapkvaista. (Bent raginį apdarą, po kuriuo ščiais, taip pat varlėmis, 
rie užlenkti atgal ir skirti taip sako tūli zoologijos va- atsiradęs jau naujas. Tada Pavasario pradžioj barš- 
sugautam lobiui laikyti. • „dovėliai.)

Apart šių dantų, viršųti-.į Angių nuodingumas daug 
niame angies žande yra du (pareina ir nuo temperatū- 
dideli nuodingi dantys./ros’, nes šiltesnę vasarą ir 
Nuodingieji dantys užsilen* angys būna nuodingesnės ir

Gyvatės skiriasi į nuodin- kia ir prisispaudžia prie go- pavojingesnės žmogui, 
gąsias ir nenuodingąsias.

Gyvatės stuburas suside
da iš daugelio slankstelių 
(kai kada virš 400), kurie 
labai laisvai sujungti, taip 
kad savo kūną gyvatė gali galas - skylutė yra aštriaja- 
lengvai lankstyti. Prie visų 
slankstelių, apart pirmuti
nio slankstelio kakle ir uo
degos, prikabinti labai lais
vi šonkauliai.

Nuodingosios Gyvatės
Paprastoji angis (moks

liniai — Vipera bėrus). Šios 
rūšies gyvačių yra dauge
lyje vietų, Amerikoje, Lie
tuvoj ir kitur. Paprastoji 
angis užauga iki jardo il
gumo. Jų yra visokių spal
vų, būtent: pilkų, juosvų, 
gelsvų, bet visuomet su juo» 
du vingiuotu brūkšniu išil
gai nugaros. Iš to brūkšnio 
labai lengva angis pažinti.

Jinai šliaužia, raitydama 
savo kūną. Galva angies 
nedidelė, nasrai plačiai atsi
daro. Apskritai, angies nas
rai taip įtaisyti, kad už save 
didesnį gyvulėlį jinai gali 
visą praryti.

Dantys

Gyvatės pasižymi ilgu 
kūnu, panašiu į virvę, kuris 
taip pat, kaip driežų, pri
dengtas raginiais žvynais. 
Jos ir naudojasi savo kūnu, 
kaip virve, smaugti sugau
tus gyvulius. Gyvatės netu
ri kojų.

mūrio, o kai angis išsižioja, Angis kvėpuoja plaučiais 
tai tie dantys būna statūs. ',ir turi šaltą kraują, kaip ir 
Kiekvieno nuodingojo dan- ^driežas.
ties viduryje yra kiauru- ? Lietimo Jausmas> 
mas - kanalas, kurio vienas

v . Geriausiai išlavintas, gy- 
me danties gale, o kitas gaš vates jausmas tai lietimas 
las susijungia su nuodingoj (“dasilytėjimas”). Lietimo 
sios liaukos lataku galvojžlorganą gyvatei atstoja jos 

TZ x . U . plonas dvišakas liežuvis,
Kuomet angis bet ką. i"' kurį žmonės klaidingai va

landa, tai is nuodingosios cĮjna angjes gyliu. per ypa- 
tingą iškarpą viršutiniame 
žande angis gali iškišti lie
žuvį net tuomet, kada jinai 

Nedideli gyvuliu- užsičiaupus.
Šliauždama gyvatė pa

prastai nuolat kyščioja savo 
liežuvį ir liečia juo kiekvie
ną daiktą, prie kurio prisi
artina.

Angies akys taip pat tin
kamos ir gerai mato. Jos 
yra be vokų ir pridengtos 
šviesia oda.

Angies ausų skylutės už
temptos oda, todėl angis 
blogai girdi; užtat angies 
ypač liežuvis, kūnas jaus
lus įvairiems žemės virpėji
mams bei dundėjimams.

Kailio Mainymas
Kiekvienais metais vasa- būtinai sausą vietą.

Angies burnoje apatinia- galima daugiau; tada ligo- ros pradžioje angis nusiše- Barškuolės minta mažais

liaukos nuodai per danties 
kanalą patenką į žaizdą.

Angies nuodai yra labai 
stiprūs. A 
kai, kuriais angis daugiau
sia minta — pelės, driežai 
—angies įkąsti, tuojau nu
gaišta.

Angies nuodai stipriai 
veikia ir į žmogų. Angies 
įgylimas paprastai sunkiai 
užnuodija žmogų, ir to pa
sekmė būna mirtis. Tokiais 
atsitikimais geriausia išde
ginti įkąstą vietą, kaip ga
lint stipriau užrišti kūną 
arba jo sąnarį aukščiau į- 
kąstosios vietos ir tuojau 
kreiptis prie gydytojo. To
kiuose atsitikimuose esą pa
tartina gerti degtinės, kaip

*

angis trina galvą į akmenis kuolės apleidžia savo žie- 
ir į kietą žemę, tokiu būdu mos gūštas ,ir tada jos bū- 
praplėšia ant galvos seną- na labai gyvos ir su ryškio- 
ją odą ir paskui išlenda iš mis kūno spalvomis.
jos, nelyginant kaip iš ko
kios makšties.

Žiemai angis įlenda giliai 
į samanas arba po medžių 
šaknimis, užmiega ir taip 
kelis mėnesius žiemauja.

Angis gimdo gyvus gyva
čiukus, kurie išsyk jau pil
nai būna išsivystę ir tuojau 
pradeda savarankų gyveni
mą, v
Barškuolė (Rattlesnake)

Angis

Patelės ir patinėliai šliau
žioja miškuose, kur nors 
atvirose saulėtose vietose ir 
susitikdami susisuka po 
20 iki 30 į vieną mazgą. Jų 
galvos tuomet būna iškištos 
aikštėn į visas puses, ir ta
da barškuolės šnypščia ir 
barškina uodegomis. Pana
šioje padėtyje jos pasilieku 
keletą dienų vienoje vietoje.

Rugpjūčio mėnesį patelė 
sudeda kiaušelius, iš kurių 

Angys barškuolės nuo ki- per kelias minutes išsirita 
tų angių skiriasi ypač 
tuom, kad uodegos gale turi 
tam tikrą, iš raginių žiedų 
sudarytą barškutį. Barš
kuolės užauga iki dviejų 
jardų ilgio ir net daugiau.

Šios angys gyvena , ir 
žmonių apgyventose vieto
se, taip pat lygiai ir neap
gyventose. Laikosi jos vi
sur: medžių krūvose, išpu
vusiuose medžiuose, po ak
menimis, uolų plyšiuose ir 
panašiose vietose. Kartais 
jų randama net po gyvena
mųjų trobų asla arba pelių 
ir kitų gyvulių olose. Dieną 
barškuolė mėgsta ilgai šil
dytis saulėje. Žiemos mie
gui barškuolės pasirenka

jaunos barškuolės ir tuojau 
pradeda savistovų gyveni
mą.

■Barškuolė yra labai nuo
dinga angis, ir jos įkąstas 
žmogus ar.gyvulys papras
tai miršta.

Kai kurie gyvuliai pažįs
ta barškuolę ir jos bijo. 
Arkliai ir karvės bėga nuo 
barškuplės. Šunes ją vejasi, 
bet nedrįsta arti prieiti. 
Paukščiai, pamatę barškuo
lę sukelia didelį trukšmą.

Labai Pavojinga
Barškuolė visuomet labai 

pavojinga. Dideli, nuodingi 
jos smailūs dantys gali į- 
kąst per drabužį arba ne 
per storą odą. Gana pasek
mingas vaistas nuo barš-

kuolės įkandimo nuodų taip 
pat yra degtinė, kurios ta
da reikią išgerti kuo dau
giausiai. Bet ir po degtinės 
reikia tuoj šauktis gydyto
jo.

Tarp nuodingų Amerikos 
gyvačių žymėtina ir varia- 
galvė, angliškai vadinama 
copperhead.

Akiniuote - Kobra
Akiniuotė, kitaip vadina

ma kobra, yra baisiai nuo
dinga, stambi gyvatė. Jinai 
ypač paplitusi Indijoje, Pie
tinėje Chinijoje, Siame, Cei- 
lono saloje, Afganistane, 
Turkmėnijoje ir Persi jo je- 
Irane, bet pasitaiko ir kito
se vietose.

Akiniuotė minta įvairiai^ 
mažais gyvuliukais — pelė
mis, žiurkėmis, paukščiais 
ir kt. Jeigu jos niekas ne
gąsdina, tai akiniuotė guli 
sau ramiai ir atrodo tingi
nė. Pamačius pmogų, jinai 
dažniausiai stengiasi pasi
slėpti, bet jei būna gana su
erzinta, tai puola ir žmogų. 
Akiniuotė-kobra ne tiktai 
gali šliaužioti ant žemės, 
bet ir vandenyje gana gerai 
plaukia.

Akiniuotė veisiasi kiauše
liais. Ji sudeda po kelioliką 
kiaušelių, kurie pailgi, pri
dengti baltu minkštu lukš
tu ir tokio didumo, kaip 
karvelio kiaušiniai.

(Kitą kartą pakalbėsime 
apie nenuodingąsias gyva
tes bei žalčius.)
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)

Nebepamenu kuri drau
gė supažindė su kukliai ir 
net liūdnai nusiteikusia, vi
sai nešpėtna pažiūrėt, jau
nyva mėlynake moteraite— 
Jule Daukšiene. Įsižiūrėjęs 
į jos rausvus skruostukus 
ir gražiai nutašytą smak
riuką, prisiminiau: ar tik 
aš jos kur pirma nema
čiau... Rodos, tikrai matyta 
moteris. Ji šyptelėjo kuk
liai ir pareiškė: taip, mes 
matėmės Brukline, su savo 
primuoju vyru Motuzą. 
Jam- mirus, girdi, ištekėjau 
už kito — už Daukšos, bet 
ir vėl palikau našle... Vei
dukas apsiblausė, virktelė- 
jo. Kitos draugės ją numal
dė, nuramino, ir ji aprimo, 
bet vis atrodė susikaupusi 
ir vieniša.

Vėl dabar nebepasakysiu, 
kuri draugė atvedė prie 
mūsų iš pat pirmo žvilgs
nio labai simpatingą, prie
plaikią, glostančių akį ap- 
valainumų, šilto pailgo vei
do, jaukaus šypsulio nuskai
drinto, gausių proporcijų 
moterutę. Tai Adolfina Pe- 
travičienė iš Pasadenos. 
Atsisėdo greta. Nuo jos pa
dvelkė •ramiu, šiltu draugiš
kumu. Ėmė ji kalbėt, iš len
gvo, glostančiu balsu, tai į! 
maniškę, tai į mane.

Ir, taip mums besikal
bant, priėjo jaunuoliškai 
žvitrus, greitų mostų, laino 
liemens, greitų akių ir jud
raus veido, juodbruvis K. 
Repečka iš Ingelvudo. Re-

pečka? O, tai labai pažįsta
ma ir dar nuo Mintaujos 
gimnazijos laikų gerai man 
atmenama pavardė!... Štai 
ir jo draugė, kaip ir jis, lie
kna, pailgo būdo, tamsiaodė 
moteraitė. Taipgi greitų 
dirksningų, nerimastingų 
judėsiu. Išsikalbę jom. Apie 
Kalifornijos Repečka man 
jau prieš keliolika metų mi
nėjo detroitietė Marytė 
Karkuckaitė (Marie Karr), 
dar kai pas ją buvau apsi
stojęs, važinėdamas su pra
kalbų maršrutu 1929 m. Da- 
bintoja Karkuckaitė, dabar 
Kuzborskienė, nekartą tada 
minėjo savo dėdę Repečką. 
0 dar seniau, gimnazijos 
laikais, Mintaujoj gyvenau 
“ant kvateros” porą metų 
pas smarkų, apsukrų Vilni
jos dzūką Julių Česnulevi
čių. Jo žmona, mūsų gaspa- 
dinė, buvo grakšti, maloni 
taktiška moterutė, buvusi 
Repečkaitė. Puikūs žmonės. 
Ji turėjo gražų, čiuiną, žva
lų brolį Repečką Mintau
joj. Tarnavo jis policijos 
stoty, kaipo antstolis, žino
te, guzikuotas, šviesiai pil
ku oficierišku paltu, su ant
pečiais, su kardu, ar taip 
kokiuo ginklu . prie šono, 
kaip būdavo cariškais lai
kais vaikšto kazioni valdi
ninkai...

Repečka sakėsi atsime
nąs, dar mažas būdamas, 
tikrai turėjęs tetulę Min
taujoj. O su savo seserėčia 
Karkuckaitė - Kuzborskie- 
ne jie esą nekartą matęsis
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Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 10 November
LABOR LYCEUM SALEJE

949 Willoughby Ave., Brooklyn

Pradžia 3:30 po pietų

PO KONCERTO ŠOKIAI

Pavidis Radio Orkestrą

PROGRAMA:

žymiausi Amerikos lietuvių talentai iš Chicago, 111. 
dalyvauja programoje:

POVILAS STOGIS, basas
JUOZAS KENSTAVIČIUS, tenoras
AGOTĖLĖ KENSTAVIČIENĖ, dram, sopranas
KONSTANCIJA ABEK.IENĖ, kontra-altas

Jie visi geri solistai, dainuos solus, duetus ir 
kvartetus. Jie duos gražų rinkinį iš lietuvių liau
dies dainų ir parinktų kavalkų iš garsiųjų operų.

Apart garsiųjų Chicagos dainininkų bus dar 
ir šie numeriai:

Aido Choras, direguojamas Geo. Kazakevi
čiaus; Aido Vyrų Choras, dir. Prano Pakalniškio.

Sietyno Vyrų Oktetas, dir. J. Simelevičiaus; 
Styginis Ansamblis 44Vyturėlis”, vad. Roy židžiū- 
no. Nicholas Dontzoff, žymus akordionistas.

Violeta Tamkiutė-Pranckienė, koncerto akom- 
panistė.

Koncertui įžanga $1.00 ir $1.50. Vientik šo
kiam 60c. Taksai įskaityti.
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| čia pat Kalifornijoj. Dar ir 
šį pavasarį Kuzborskiai bu
vo atsilankę Kalifornijoj ir 
svečiavęsis pas Repečkas... 
Na, jeigu taip, tai mes jau 
seni pažįstami. Tuoj žmo
gus jautiesi jaukiau ir drą
siau.

Iš salės ausį pasiekia mu
zikos garsai: ten einą šo
kiai, suktinės, klumpakojai, 
valcai, polkos, na, žinoma, 
ir modernieji k re
sno j i m a i, kinknojimai 
ir keisti besikraipymai... 
Jau prietema, ir tuoj pasi
darė šaltoka. Eime į salę. 
Jau ten spėjo iš daržo su- 
gužėt didesnioji publikos 
dalis.

Beeinant, ties durim, su
sipažįstam’ su Petravičium 
ir jo sūnum, neseniai grį
žusiu iš armijos. Petravi
čius — aukštas, lainas, gra
žiai nuaugęs,.. gražaus pro
filio žmogus. Jo sūnus —la
bai į tėvą panašus visa po
vyza ir mostais, staman- 
tus, augalotas jaunikaitis. 
Kokis puikus vyriškumo ti
pas, — pareiškiau, neper
dėdamas komplimento.

Čia dar irgi prie durų su
sikalbėjom su labai kalbin
gu Aukštikalnių, svietelio 
mačiusiu žmogynu. Ėmė jis 
pasakot dar iš senosios ca
riškų laikų Lietuvos, kaip 
ten jo motiną gydęs labai 
garsingas gydytojas... Daug 
kurijozų pripasakojo... Bet 
jau reikia eit vidun: ore 
šiurpu, atleiskite, drauge.

Įėjus salėn, prie šviesai, 
apspito, dar keli, pirmiau 
susitikti ir kiti dar tik da
bar susitinkami, draugai. 
Tik spėk, sveikas, sveikintis 
ir atsiminti pavardes ir vei
dus. Visų iš trumpo pasi
matymo iš karto negipažin- 
si. Reikės dažniau ir ilgiau 
pasimatyt ir susigretini.

Štai Ignas Levanas atsi-, 
veda muziką Vestą. Orkes
tras valandėlei apsistojo, 
kad kiek atsikvėptų ir “dū- 
doriai”. Vestas — kūnin- 
gas, masiškas, pilno veido 
didelis Vyras. Sakėsi grojęs 
ir savo kompozicijos šokių 
muziką. Labai malonu, 
drauge, bandysime pasi
klausyt.

Susipažįstu su Krikščium 
ir jo žmona. Atvažiavę ne
seniai iš Hartfordo. Nuo
laidžiai žiūri, abu pusam
žiai, vidutiniai iš visa ko 
draugai. Dar nedrąsūs, ne
spėję prigyt prie naujos že
mės. Susieisime dažniau, 
susipažinsime arčiau, štai 
prieina jau susitikta pas 
Arminus ant anos vakarie
nės, drąsi,, kalbi žemaitukė 
Šmitienė, juodbruvė, aštriu 
veidu ir aštriu žodžiu išsi- 
duodanti moterukė.

O čia paliai sieną, ant 
suolo, sėdi kitų man dabar 
pastatytas K. Pečiulis, 

j Smulkaus sauso veido, su 
, kuklia šypsą ir kamštuku 
ausy nedidukas, lengvutis 

' pusamžis pusbernėlis, naš
lys. Čia pat ir jo vikri ir iš 

■ viso visai nešpėtna blondi
nė geltonplaukė duktė 
Karvelienė.

Prieina jau nuo • seniau 
pažįstami Detroito ir Klyv- 
lando darbuotojai Alvinai. 
Jonas Alvinas puikiai pa- 
drutėjęs, gal truputį ir dau
goka! pasunkėjęs, plačia- 
veidis, plačiaakis, šviesia
plaukis nemažas vyras.

(Bus daugiau)

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

Newark 4, N. J.
KUmboldt 2-7964

Scena iš nepaprastos Tarybų Sąjungos filmos “The 
Turning Point,” pavaizduojančios ne tiek patį karą, 
kiek buvusią strategiją pasukimui karo eigos prie Sta
lingrado. Rodoma Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St-, New Yorke.

So. Boston, Mass.
ALDLD 2 Kp. Veikime Jau 
Skirtinga Giesme, Negu Karo 

Laikais

Spalių 24 cl. ALDLD 2-sios 
kuopos į$yko skaitlingas narių 
susirinkimas, kokio nėra buvę 
jau per ilgą laiką; mat, šia
me susirinkimo moterys skait
lingai dalyvavo ir vyrus ragi
no dalyvauti. Mitingas užsitę
sė veik iki 11 vai. nakties.

Atsibuvusio rugs. 15 d. pik
niko raportas ir atskaita iš
duota, buvo rengta susidėjus 
su LDS 62 kp. Likusiu pelnu 
pasidalinta po $49. Piknike 
publikos buvę mažiau šiemet. 
Tai, veikiausia, vaisius to ne
lemto dalyko, kad skelbiami 
programos pildytojai nepribū- 
na ir paskelbimas tampa neiš
pildytas, publika jaučiasi ne
gražiai su vilta, rengėjams pa
juoka.

Perskaityta gražus laiškelis 
nuo Liaudies Balso iš Kana
dos už gautą nuo kuopos at
sinaujinimą p r e n u m e ratos.

Kuopos iždininkas D. J. 
veik 4 metus išbuvęs tam urė
de, pasitraukė, iš priežasties, 
kad be darbo ir išvažiuoja lin
kui vakarų nuo Bostono. Išda
vė atskaitą. Kuopos ižde yra 
pinigų $74.64; perdavė naujai 
išrinktam iždininkui S. R.

Kuopos pirmininkas rapor
tavo, kad keli metai atgal di
delis ALDLD patrijotas ir pa
siturintis draugas, jau smar
kiai nesveikaudamas ir jaus
damas, kad gali palikti gyvų
jų pasaulį, pasišaukė tris kuo
pos narius, kad palikti dalį 
savo turto jo mylimai apšvie- 
tos organizacijai, Am. Liet. 
Darb. Literatūros Draugijai, 
bent $6,000 ii- muziejiškų dai
lės daiktų. Pakviestieji nariai 
paėmė advokatą P. Š. pada
rymui testamento, kad būtų 
pagal įstatymus. Geradėjin- 
gam draugui mirus, testamen
to išpildymas pavesta tam pa
čiam advokatui. Dalykas už
sitęsė ilgai, nes testamentas 
buvo sulaužytas, kaipo nele
galiai padarytas, nes žmonai 
neganėtinai turto palikta. 
Laužant testamentą procedū
roje skirta $5,000 žmonai, o 
$1,000 įvairių velionio lėšų- 
skolų padengimui, net ir pa
laidojimas prirokuota. Tai iš
mokėjus, likę apie pustrečio 
šimto. Bet dar yra muziejiški 
daiktai palikti Draugijai. Tad 
juos paskiria žmonai, o pini
gais gi reikia apmokėti kelių 
advokatų lėšos. Tai kaip tik

lygiai išeina, kad nei žmona 
negavo, nei Draugija iš tų $5,- 
000. Už tą sužinojimą atskiras 
advokatas irgi paėmė šimtinę 
iš tų pustrečio šimto.

Kodėl gi tas advokatas 
darė taip testamentą, kad 
jis būtų nclegališkas ? ! Aky- 
vaizdoje tokių faktų, ra
šymas testamento nieko ne
reiškia, ir negali savo sutau- 
pintus centus paskirti, kam 
nori. Minėtam incidente tas 
advokatas nežinojo įstatymų 
testamentui parašyti.

Laisvės ir Vilnies vajaus 
reikale, gerokai padiskusavus, 
prieita išvados, kad kiek ran
dasi susirinkime, visi pasiža
dėjo gauti po vieną naują 
skaitytoją būtinai, ir daugiau, 
kurie galės. Tam gerų nuro
dymų pateikė Ig. Kubiliūnas, 
čia susirinkusieji mojasi, kad 
daugiau kaip padvigubinti 
mūsų dienraščių skaitytojų 
skaičių. Vajininkas A. Dam
brauskas mielu noru sutiko, 
kad lenktyniavimas su kitais 
miestais naujų skaitytojų ga
vime eitų 2 kp. vardu, jei vi
si darbuosis.

Moterys padavė sumanymą, 
kad bostoniečiams gana mie
goti; reikia kultūrinis veiki
mas atgaivinti, reikia ir gali
ma susimokinti ir sulošti ge
ras teatras. Apkalbėjus, vien
balsiai užgirta, į komisiją, 
prie trijų moterų, išrinkta du 
vyrai — Ig. Kubiliūnas ir S. 
Rainordas. Komisija tuojau 
rūpinsis surasti veikalą, pa
rinkti aktorius ir gauti reži
sierių.

Matote, kaip bus skirtinga 
giesmė veikime, negu karo lai
kais, kada buvo tiek pastangų 
karui laimėti padėta ir gelbė
jimui nuo karo nukentėjusių. 
Dabar nei valandėlei negali
ma užmiršti darbuotis taikos 
išlaikymui kultūrinis veiki
mas. Lapkričio 5 balsavimai 
svarbiausia, kad laimėtų pa
žangieji kandidatai. D. J.

BROCKTON, MASS.
Mūsų mieste šiais laikais 

nepaprastas judėjimas dėl di
džios ir svarbios unijos, kad 
padaryti čeverykų išdirbejų 
vieną didelę, galingą USWA, 
CIO, kuri turi atstovauti batų 
darbininkus po visas Jungti
nes Valstijas ir Kanadoj. Tai 
dabar šis darbas yra varomas 
visu smarkumu mūsų mieste 
ir visoj apylinkėj, Old Colo
ny distrikte. Lietuviai taipgi 
neatsilieka ir gerai darbuoja
si. .

O dabartiniu laiku jau yra 
atidarytas ofisas ir du orga
nizatoriai paskirti. Tie vyrai 
yra patyrę organizavime dar
bininkų ; jie pažįsta reikalą 
to darbo. Dabar yra laikomi 
susirinkimai kas dvi savaitės 

ketvirtadienių vakarais. Aiš
kinama čeverykų dirbėjams, 
kad jie suprastų, ką reiškia 
viena didelė unija, šis svarbus 
darbas neturi būti apleistas 
arl^a sustabdytas, nes infliaci
ja jau prasidėjo, o dar tik 
pradžia. Prieš pakilimą mais
to ir kitų reikmenų galėsim 
atsispirti tiktai pagalba minė
tos unijos.

Nors dabartinė brolija — 
BSAC tik vietinė, jinai negali 
toliau veikti, tai yra, perženg
ti ribas Old Colony, nes per-

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

□ □ □

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryti, 

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 dėž? 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bor flflfl, Newark 1. N. J.
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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.

■

mažai spėkų turi, šios Brock- 
tono unijos pirmininku yra 
lietuvių tautos žmogus, bet 
neturi jokio žinojimo apie 
progresyvi darbą ir jo judėji
mą, tad ne dyvai, kad jisai 
gal ir nenorėtų apleisti savo 
darbo, kurį dabar turi. Bet ji
sai gali suprasti, kad jisai bus 
reikalingas ir toliau, nes jisai 
turi teisę užimti gerą, atsako- 
mingą vietą didžiojoj unijoj, 
kur jam pačiam būtų geriau 
ir garbingiau susipažinti su 
plačiu darbininkų judėjimu.

CIO ofisas randasi Room 
16, 86 Main St., Brockton, 
Mass. Vienas iš organizatorių 
yra George Davis, arba Duse- 
vičius, o antras visiems gerai 
žinomas John O’Donell.

Gerbiamas Al. Samsonai! 
Mes, kurie dirbame visi kartu, 
ištraukdami šiaučius darbinin
kus iš senos, reakcinės Boot 
and Shoe Unijos, prieš 13 me
tų, žinome, kad atėjo laikas, 
kad mes visi kartu padėtume 
juos visus pritraukti prie ge
ros progresyvės unijos, kuri 
žengia pirmyn be paliovos. 
Atsiminkime, kad mūsų šioji 
Brolija tik vietinė ir jinai gali 
labai greitai atsidurti įrankiu 

i fabrikantų, nes jie moka dar- 
1 bininkus pasigauti ant savo 
j meškerės.

W. Yurkewicius.

Lietuvių Kuro Kompani ja
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. K

Telefonas EVergreen 7-1661 Rj

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

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.

* 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)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną * 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermenine. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis J 
būsite patenkinti. •

1113 ML Vernon Si J 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 *
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Iš Jungtinių Tautų 
Seimo

(Tąsa nuo 1-mo puslp.) komisija turi daug pasiūly-
Ekonominė ir Finansinė mų dėl išsprendimo koloni-

Komisija. ši komisija
reikalą su visais Jungtinių i simo.

turi jų ir pusiau kolonijų klau- 
. Yra sumanymas, tas 

Tautų ekonominiais ir fi- šalis pavesti Jungtinių Tau- 
nansiniais klausimais, kaip, tų globai. Tam reikia spe- 
pavyzdžiui, maitinimas ai-! cialio organo ir tam tikrų 
kanųjų įvairiose šalyse, UN | taisyklių. Reikia nustatyti, 
RRA klausimas ir tt.

Socialinė, Hum anitarinė 
ir Kultūrinė Komisija. Ji 
turės apsvarstyti pasiūly
mus dėl perkėlimo UNRRA 
darbų į kitą kurią agentū
rą. ši komisija turi patiekti 
pasiūlymus dėl globojimo 
pabėgėlių bei išvietintųjų 
žmonių. Ji turi išdirbti pa
reiškimą dėl pagrindinių 
žmogaus teisių ir laisvių. 
Rezoliucija dėl moterų tei
sių, francūzų pasiūlymas 
dėl aprūpinimo žmonių gy
venimo namais ir tt.

Kolonijų ir Pusiau Kolo
nijų Globojimo Komisija: ši

simų ir pasiūlymų, kurie 
surišti su legališkais pata
rimais, įvairiais skundais, 
Tarptautiniu Teismu ir tt.

Tai tokios yra specialės 
komisijos. Kiekvienoje iš 
jų turi atstovybę kiekviena 
šalis.

netekusį darbo žmogų. MALE and FEMALE VYRAI ir MOTERYS

Cliffside, N. J
Vietos Žinios

Na, tai vandalizmo šmėkla 
ir čia pasivaidina ir atliko 
chuliganiškai biaurų darbą. 
Fairview . miestelyje, Mount 
Moriąh žydų kapinėse, tie 
vandalai nakties laiku įsibrio- 
vė ir nuo kapų geriausius pa
minklus išvartaliojo.” Net ir 
kapinių vartus sulaužė — su
lankstė. Policija sakosi dedan
ti pastangas tuos bjaurybes 
surasti. Bet ar suras?

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18387 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 593 Flushing Avenue,- Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MIKE
593 Flushing Ave.,

VYRAI IR MOTERYS
PRIE MASINOS OPERAVIMO

Kings, to bo consumed

GARCIA
Brooklyn, N. Y.

kaip ilgai tos šalys pasiliks 
Jungtinių Tautų globoje, 
kas bus daroma, kad jos 
taptų n e p r i k lausomomis 
valstybėmis ir nariais Jung
tinių Tautų organizacijos.

Administracinė ir Budže- 
tinė Komisija, šiai komisi
jai pavesta visi klausimai 
ir pasiūlymai, surišti su 
Jungtinių Tautų organiza
cijos ir veiklos finansavimu. 
Iki šiol dar nebuvo nustaty
ta, kiek įvairios šalys, įei
nančios į Jungtines Tautas, 
turi mokėti narinių duoklių.

Legališkoji Komisija. Ši 
komisija turi desėtkus klau-

CHICAGIECIŲ 
KONCERTAI

Rytuose gastruoliuoja k Turi žymus dainininkai 
iš ChUagos:

POVILAS STOGIS

Pasibaigus antrajam pašau- 
liniam karui, visur tik ir buvo 
kalbama, kad dabar bent per 
keletą metų turėsime gerus 
laikus — galėsime nusipirkti 
reikmenų, kurių karo laiko
tarpiu negaudavome. Na, ir 
jau su virš metai laiko pra
ėjo, kaip karas pasibaigė, o 
vietoj svajotų gerlaikių, turi
me pradžia depresijos.

Jau daigelis žmonių vaikš
čioja be darbo ir skaitliuoja, 
per kiek dar savaičių kolek- 
tuos bedarbės pensiją. Kele
tas mažesnių dirbtuvių jau vi
sai nedirba, o didesnėse, kaip 
tai: Špencer Kellogg, Archer 
Daniel, Lever Bros, ir Ford 
Motor Co., jau po didesnę pu
sę darbininkų atleido. Laips
niškai ir kitose dirbtuvėse 
slenkama prie tos pačios pa
dėties.

Gyvenimui reikmenų dar ii’ 
dabar, 
galima 
Maisto 
“black
aukštomis kainomis. Bankuo
se eilėmis stovi darbo žmonės 
iškeitimui sutaupytų karo bo- 
nų į dolerius. Tai vaizdas da
bartinės padėties, o ji baugi
na kiekvieną dirbantį ar jau

Lapkričio 5-tą bus balsavi
mas viršininkų ir įvairių pri- 
dėčkų. šio miestelio balsuoto
jams bus itin svarbus klausi
mas, tai pakėlimas algų poli- 
cistams ir ugniagesiams iki 
$3,000 metams, šio klausimo 
išpūtimui smarkiai darbuojaši 
policistai ir ugniagesiai ir tai 
nieko tokio — tai jų reikalas. 
Bet negrąžus jų elgesys yra 
tas, kad vaikštinėdami po stu- 
bas ir prašydami balsuoti už 
pakėlimą sau algų, kartu ra
gina gyventojus balsuoti už 
republikonų kandidatų sleitą.

šio miestelio administracija 
jau per daugelį metų susidė
davo tik iš republikonų. šiais 
metais turėsime į kauncilma- 
nus du demokratų kandida
tus : Stanley Rotkewich ir Ed-' 
ward Kemley. Abu yra karo 
veteranai ir neblogi jauni vy
rai.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18269 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage' Control 
Law at 1399 —' Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERNEST GUIDO & ATTILIO MARI 
1399 — Broadway, Brooklyn, N.*Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18485 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 244 Lorimer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.
FRANK SAVAGE & JOSEPH CONSOLO 

244 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

NOTICE is 
L 5707 has 
to sell wino 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 2506, Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2506

PAUL FEUERSTADT 
(D-B-A Tops Wines & Liquors)

Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 603 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
2032 Coney Island Ave., Borough of 
County of Kings, to be 
premises.

KINGSWAY BOWLING 
2032 Coney Island Ave.,

consumed

at 
B’klyn, 
on the'

INC.CENTER, 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 459 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2807 Ocean Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

2^07 Ocean

to be consumed on the

AGOTĖLĖ KENSTAVICIENE
JUOZAS KENSTAVIČIUS

KONSTANCIJA ABEKIENĖ

Jų Koncertai įvyks šiose vietose: 
PITTSBURGH, PA.

Ketvirtadienį, lapkričio (Nov.) 7 d. 
Liet. Mokslo Draugijos Svetainėje, 142 Orr St. 

Pradžia 8 v. v.

BALTIMORE, MD.
Penktadienį, Lapkričio (Nov.) 8 d.

Lietuvių Salėje, 851 Hollins St.
Prdažia 7:30 v. v.

PHILADELPHIA, PA. 
šeštadienį, Lapkričio (Nov.) 9 d. 

Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

BINGHAMTON, N. Y.
Antradienį, Lapkričio (Nov.) 12 d. 

315 Clinton Street 
Pradžia 7:30 v. v.

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-Minera 
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 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 įsigyti 
vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio

vo sveikatą ir nesijauti 100% 
ir po kiekvienu valgiu gerk 
užtenka per visus metus su prisįuntimu tik $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yrą 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 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 atbukus
■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.

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

PAKAVIMO IR SUSTATYMO 
DARBAS

švari ir Šviesi Dirbtuvė

Gera Alga — Bonai — Viršlaikiai

Grupinė Apdrauda

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

(249)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

ARBATOS PLYTELIŲ PAKAVIMAS 
Švarus, Lengvas Darbas. 

Linksma Aplinkuma 
5 DIENU SAVAITĖ 

40 VALANDŲ — $28.00
EPPENS, SMITH & CO. INC. 

103 WARREN STREET 
NEW YORK CITY

(261)

kad ir už pinigus ne
nusipirkti — trūksta.
produktai liūliuoja

marketo” nesvietiškai

ALDLD «77-tos kuopos susi
rinkime išrinkome A. Bakū- 
niene, G. Stasiukaitį ii’ J. Ba- 
kūną darbuotis laike Vilnies 
ir Laisves vajų. Ne tik išrink
toji komisija, bet ir kiti kuo
pos nariai pasižadėjo darbuo
tis šiame vajuje.

Kazys.

New Jersey Komunistų 
Kandidatai

Lawrence Mahan yra kan
didatu j gubernatorius. Už jį 
balsuos visoje valstijoje.
Kandidatai Apskrityse

Už sekamus balsuos tiktai 
atskirose apskrityse:
Essex Apskrityje:

darbininkų remiamais yra: 
John J. George, Zimmerman, 
Charles Howell, Kenneth O’
Dell, Richard Kafes, 
Pulene (republikonas), 
Frazier, Harry Dieth.

Peter
Giles

SOL 
Avė.,

SCHUBER
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

ATRINKfiJOS-MIERUOTOJOS
Patyrusios ar imsime mokines. Gera alga. 
Nuolatinis darbas. F. B. Casing Co., Inc., 
10-37 45th AVE., LONG ISLAND CITY. 
STILLWELL 4-2460. (Lengvai privažiuoja
ma su INDEPENDENT 8TH AVE. SUBVE)

Martha Stone ir Frank 
Chandler. į valstijos seimelį.

Elwood Dean’ į Freeholde
rius.
Hudson Apskrityje:

James Evans į valstijos sei
melį.
Passaic Apskrityje:

Nathan Liss į kongresą’ iš 
8-to distrikto.

Clarence “Dick” Edwards 
ir Albert Eisenberg į valstijos 
seimelį.
Union Apskrityje:

Robert Ensel į kongresą iš 
6-to distrikto.
Mercer Apskrityje:

Manuel Cantor į valstijos 
senatą.

Ezra Counts į valstijos sei
melį.

Alfred 
der.
Camden

John
seimelį.

Charles Hardy ir Herbert 
Obarski į Freeholderius.

Wishart j Freehol-

Apskrityje:
Norman į valstijos

Kitų Partijų Kandidatai 
Darbininkams Priimtini

Sekami yra visi demokratų 
kandidatai (išskyrus du re
publikonų), remiami darbi
ninkų ir progresyvių.

George Brunner į J, V. Se
natą visoje valstijoje.

Essex Apskrityje: Peter 
dino į kongresą iš 10-to 
trikto; James Marshall, 
ger F. Lancaster, Lewis 
Herrman (republikonas)

Ro- 
dis- 
Ro-

valstij. seimelį; James Moore, 
Bloomfielde ir Dr. Inge, 
Orange, į miesto tarybą.

Hudson Apskr.: John 
gan į valstijos seimelį.

Union Apskr.; Leo F. Brady 
į valstijos seimelį; Nicholas 
Severage į miesto tarybą Eli- 
zabethe.

East

Gro-

Kitose įvairiose apskrityse

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslp.) 

būt aiškiai pažangi, darbinin
kiška. Bet tokios partijos' nė
ra. Todėl daugeliui lapkričio 
5 dieną bus didžiausias galvo
sūkis, už ką čia balsuoti, ką 
čia pasirinkti ?

Vienas dalykas kiekvienam 
lietuviui piliečiui jau turėtų 
būt visiškai aiškus, būtent 
tas, kad balsas už republiko
nų partiją reiškia balsą už 
grąžinimą Amerikoje senųjų 
hooverinių laikų. Ar kas nori 
matyt sugrįžtant tą ekonomi
nę pavietrę ir politinę reakci
ja?

Gaila, kad demokratų par
tijoj yra tokių fašistinių pa
baisų, kaip Bilbo ir Rankin. 
Tai tos partijos didžiausia li
ga ir nelaimė. Tačiau didelėje 
daugumoje atsitikimų darbi
ninkų judėjimas yra susitaręs 
su demokratais. Daugelis jų 
kandidatų yra sukalbami, pa
žangūs 
Wallace

žmonės, pasekėjai 
ir Pepper.
ir lietuviams reikia 
demokratus balsuoti.

unijos bei

Todėl 
už tuos 
Kur tiktai darbo 
Politinės Veiklos Piliečių Ko
mitetai remia demokratų kan
didatus, mums irgi reikia už 
juos balsuoti.

Vienas skaitytojas rašo ir 
klausia: •

“Jūs matote, kad jau ame
rikonų spauda paskelbė fašis
tinius didvyrius, kurie tarnavo 
Hitleriui. Ar ne būtų vietoje 
paskelbti, lietuviškus fašistus 
iš kožno miesto, katrie ge
riausia atsižymėjo negarbin
gai tarnaudami Hitleriui?”

Su laiku viskas paaiškės 
iškils aikštėn.

ir

NOTICE is
GB 1750 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
| he Alcoholic Beverage Control Law at 
483 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

483 Ralph
WILLIAM SILVER

Ave., Brooklyn, N.

ATRINKfcJOS-MIERUOTOJOS
Patyrusios ar imsime mokines. Gera alga.
Nuolatinis darbas. F. B. Casing Co., Inc., 
10-37 45th Ave., Long Island City, Stillwell 

4-2460. (Lengvai privažiuojama su 
Independent 8th Ave. Subway.)

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11710 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
374 Ralph 
County of 
promises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

374 Ralph
LARRY McMILLAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

GUZIKŲ SKYLIŲ DARYTOJOS

Patyrusios Prie Vyrų Drabužių

CARLYLE CLOTHES
126 Fifth Ave., New York Cityi.

(250)

ŽENKLINTOJOS
DARBAI

Moterims Uždėjimui Kainų
Tags ant Daiktų

Patyrimas Nereikalingas
40 Valandų — 5 Dienos

MACY’S .
166 WEST 35TH ST.

(250)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11876 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
402 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

HAROLD SCOTT & LEO EINBINDER 
(D-B-A Danet Foods)

402 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1367 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
115 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN & BENJAMIN MORICK 
115 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heiWy given that License No. 
GB 5923 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
111 Prospect Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANIELLO NAPOLITANO 
111 Prospect St., Brooklyn,

the

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11687 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2926 — Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENJAMIN LIPSCHITZ 
(D-B-A L. & S. Dairy)

2926 — Ave. I, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2382 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MEYER & WILLIAM MUSIKOFF 
428 Ralph Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2116 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
249 Ralph 
County of

’ premises.

Ž49 Ralph

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off ,the

ISIDORE RUBIN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2075 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
312, Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ■ off 
premises.

ANIELLO NAPOLITANO 
312 Ralph Ave., Brooklyn,

the

N.

NOTICE is hereby given that Licence %No. 
GB 1718 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1924 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be. consumed off the 
premises.

SAM SAPOLICK & SAM GRADSTEIN 
(Big Bell Super Market)

Brooklyn, N. Y.1924 Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverhge Control Law at 
1301 Foster Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Law 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

1301 Foster
HYMAN 
Ave.,

GELBER
Brooklyn, N. Y.

hereby' given that License No. 
GB 11465 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

NOTICK is

141 Myrtle

NOTICE is

- •.* < >. ........

LEO LAKRITZ
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
GB 11930 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3373 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEXANDER DUBROFSKY
3373 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Miami, Florida HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

čia darbininkai didelėje di
džiumoje neorganizuoti į dar
bo unijas. Išnaudojimas ne
žmoniškas. Palyginus jų už
darbį, tai per pusę mažesnis, 
negu tuose miestuose bei vals
tijose, kur 
unijos.

PAPRASTI DARBININKAI
Prie medvilnės nurinkimo ir apvalymui. 

Kreipkitės asmeniškai
WHITNEY COTTON MILLS

2135 State St.
(išsaką Iv i State St. Mokyklos) 

New Haven, Conn.
(255)

gyvuoja darbo

didelę didžiumą 
sudaro viešbučių,

M i ame j e 
darbininkų 
traktierių, saliūnų ir krautu
vių tarnautojai, taip pat skal
byklų bei cleaners - valymo 
drabužių darbininkai.

Gyvuoja AF of L unija, bet 
labai silpna. Geras apsireiški
mas, kad pradėjo darbininkus 
organizuoti ir, kaip pasirodo 
iš aprašymų bei unijų vadų 
pareiškimų, tai gal ir pasiseks 
suorganizuoti.

M. Antanuk.

Kas negali nuoširdžiai 
nusišypsot, tas ir gyvent 
gerai nemoka ir negali.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11490 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

93 Graham

Kings, to be consumed off the

CHARLES VIZZINI
C. & T. Grocery

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2326 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
105 Albany Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, 

ANNA MOGELEFSKY 
105 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10123 has been issued to the pndersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9 Whipple Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

9 Whipple

Kings, to be consumed off the

MARIANO RIVERA
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 11718 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
793 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises.

RUTH & IRVING 
793 Franklin Ave.,

consumed off tho

ROSENBERG
Brooklyn, N. Y.

NOTICE in hereby given that License No. 
.GB 10133 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 128 
Moore St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.
WILLIAM PACHTER. BENJAMIN KLEIN 

& JOSEPH ZELENETZ
128 Moore-Sh> Brooklyn,-N. Y«-

MOLDERIAI
Patyrę prie Stalų ir Aslos 

$1.50 į Valandą: Nuolatinis Darbas
Kreipkitės tik patyrę 

FEDERAL CASTING CORP. 
1568 Atlantic Ave., Brooklyn

Phone PR. 4-1868 ar PR. 4-4282
(255)

DAILYDĖS
TIK UNIJISTAI

TURI ATLIKTI PILNAI VISĄ DARBĄ 
NUOLAT

David E. Kennedy, Ine. 
Darbo Ofisas 99 — 9th Street 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
(251)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyr. susi

rinkimas įvyks lapkr. 6 d., 7:30 v.v., 
315 Clinton St. Draugės, šis susirin
kimas bus svarbus, tad visos daly
vaukime. Prie progos, atsiveskite ir 
naujų narių įrašyti į kuopą. — M. K.

(249-250)

PITTSBURGH, PA.
Nepaprastai gražus koncertas jvyks 

lapkr. 7 d., Liet. Mokslo Draugijos 
salėje,' 142 Orr St. įžanga 75c. Pra
džia 8 v. v. Programą pildys keturi 
Chicagos lietuvių pirmaeiliai daini
ninkai: K. Abekienė, A. Kenstavičie- 
nė. J. Kenstavičius ir P. Stogis. Jie 
suteiks gražių lietuviškų liaudiškų 
dainų ir dain/ iš operos Aida. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. (249-250)

NEW JEISEY ir APYLINKĖJ
Prašome newjerseyiečių įsitėmyti, 

kad K. Žukauskienė (dienraščio) 
Laisvės prenumeratų vajininkė) pa
keitė gyvenimo vietą. Senas antra
šas buvo 566 South Clinton St., East 
Orange, N. J. Naujas: 673 Self
master Parkway, Union, N. J. Tad 
prenumeratos ir aukų, Šerų ir kitais 
Laisvės reikalais kreipkitės po virš- 
minėtu .antrašu. (249-250)

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines 

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn
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■ ■!>■■■ ..■■   ,, ■ i ■ 1.1. k Į , — ,,j ,, ,  ..................... —

NewWto^/g^rZlnios
Reikia Balsy Saugotoji] į Skamba i )ainos ir Trimitai 
Ir Dirbti prie Stočių Laukiant dienraščio Laisvės 

koncerto, kuris jau tik už sa- 
į vaitos, laukiame svečių artis
tų net iš Chicagos, laukiame 
iš Newarko, ir laukiame šiaip 
svečių iš Brooklyno ir iš visų 
plačių rytinių valstijų.

Bet kai kurie brooklyniečiai 
—dideli būriai jų — ne vien 

■tiktai laukia kitų, ruošiasi jie 
i ir patys. Ir kaip dar ruošiasi 

per vakarus nemiega. . .
Tais nemiegančiais per va- 
—> yra mūsų pačių dairios 

iš ryto ir vakare, | jr muzikos mylėtojai Aido ir 
į Aido Vyrų Chorų ir Vyture- 

mašiną, I )j0 orkestras nariai.

Praeitų daugelio rinkimų 
patyrimai rodo, kad kur ne
buvo darbininkų balsų saugo
tojų, ten darbininkai mažiau 
balsų gavo. Darbiečio balsų 
saugotojo buvimas balsavimo 
stotyje padrąsina balsuotoją
— jis būna užtikrintas, kad 
viskas tvarkoje.

Balsų saugotojų reikia vi
sai dienai. Bet negalintieji iš- į 
likti iš darbo, prašomi patar-1 )<arus 
nauti nors 
Tos valandos svarbiausia:

Matyti atidarant 
kad viskas tvarkoje:

Matyti uždarant mašiną. 
Matyti pačiam ir užsirašyti, 
kiek mašina užregistravo viso 
balsų, kiek kuriam 
tu i atskirai balsų.

Mašinos
5:30 vai. iš ryto, kad balsuo
tojai galėtų pradėti balsuoti 
6 vai. Uždaromos 6 valandą 
vakaro ar po 6. jeigu 
dar yra balsuotojų po 
vakaro.

Ankstoka kelti pirm 
ryte, bet dėl vienos 
metuose niekas 
Viskas, ko reikia, 
ninkiško susipratimo.

Balsų saugotojais gali būti 
tik piliečiai.

Savo pask i rtį re i k i a
bile kada anksčiau ar 
karo. Williamsburge 
kreiptis: 402 Keap St.

Darbininkai Prie Stočių

Išlaukyje dirbti gali bile 
kas — pilietis ar ne. Dalina 
korčiukes, primenančias kan
didatų vardus, partijas. Stovi 
atokiau nuo stoties. Paprastai 
tolis, už kurio stovėdamas ga
li dalinti rinkiminę literatūrą 
ar agituoti žodžiu, yra pažy
mėtas tam tikromis kortomis 
ar kreida ant gatvės užbrėžta 
linija.

Viduje tos linijos niekam 
nevalia agituoti. Išlaukyje tos 
linijos niekam neturi 
draudžiama, yra 
leista agituoti, kas 
ri.

Taigi, visiems
— daug darbo — pirm rinki
mų ir rinkimų dieną. Visi nors 
biskeliu darbo prisidėkime. 
Kas išgali — visą dieną, kas 
neišgali, tai nors valandą ki
tą.

Pasidarbuokime, kad die
na po. rinkimų būtų linksma 
visiems darbininkams ir 
gresy viams!

kali dida-

atidaromos

stotyje

5 vai. 
dienos 

nepavargs, 
tai darbi-

gauti 
iš va
rei k ia

būti 
įstatymais 
už ką ne

Nei vieną vakarą dabar 
rasi Laisvės salės tuščios 
jeigu ne vienas choras, tai 

Į tras. jeigu ne choras, tai 
I kestra. Skamba ir skamba
Idainos. Skamba pianas, skam- 
I ba ir griežia įvairių kitų in-

ne

an-
or-

strumentų stygos, groja armo
nika. Protarpiais, pertrauko
mis, suklega linksmi jaunimo 
juokavimai ir krykštavimai.

O vis tai reiškia kaitrų pa
siruošimą Laisvės metiniam 
koncertui, jo programai.

Koncertas įvyks jau už sa
vaitės, sekmadienį, lapkričio 
10-tą, 3:30 po pietų, Labor 
Lyceum, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne.

Brooklyniečiai mūsų dainos 
ir muzikos auklėtojai, mūsų 
visų dienų linksmintojai, nori 
Laisvės koncerte už vis gra
žiausia pasirodyti mums ir vi
siems svečiams. Tam pašven
čia daug laiko, daug pastan
gų. Mes, be abejo, būsime La
bor Lyceum’e lapkričio 10-tą, 
kad dėka jų darbui pasisemti 
sau naujo džiaugsmo ir ener
gijos ateities darbams.

O’Dwyer ir LaGuardia 
Remia Marcantonio

New Yorko Miesto majoro 
O’Dwyer atsiųstasis iš Kali
fornijos bąlsas (absentee bal
lot) paduotas už Marcanto
nio, demokratų ir darbiečių 
kandidatą į kongresmanus iš 
New Yorko 18-to kongresinio 
distrikto.

Majoro balsavimo kryptį

yra ir majoro balsavimo dis- 
triktu.

Marcantonio, kaip žinia, 
yra kovingi ausis iš pažangiųjų 
kongresmanų. Dėl to ne tik 
New Yorko, bet i)* visos ša
lies reakcija nusistatė jį iš
mesti iš kongreso, pasistatė 
numerio pirmo cieliumi, į jį 
šaudo iš milionais dolerių pa
teptų priešdarbininkiškos pro
pagandos ir melų kanuolių.

iš visų 
pasisa-

Newbold Morris Atme
tė Dewey, Pasisakė už 
Mead ir Lehmana

I tik galima, padaryti mūsų ia- 
lį kilnesne, tyresne ir gyveni
mą vertu gyventi.”

Šeimininkės Irgi Ras 
Darbo Rinkimų Dieną

yra darbo

pro-

metųRobert Cronin, 15-kos 
amžiaus gengsteriukas, 
iš arešto namų nepastebėtas, 
šis jau trečias kartas jam iš
trūkti. Jį kaltino vagišiavime 
ir apiplėšinėjime.

REIKALAVIMAI
Reikalingas jaunas vyras mokytis 

spaustuvės darbo. Mokama gera al
ga laike mokinimosi. Kreipkitės j 

, Laisvę, 427 Lorimer St., Brooklyn,
N. Y. (247-249)

Jeigu Esi Darbininkas
šiomis paskutinėmis pirm 

rinkimų valandomis nueik į 
artimiausi Am. Darbo Parti
jos ar kitos pažangios organi
zacijos rinkimų kampanijos 
centrą ii- paklausk, kuo dar 
galėtum pagelbėti. Ten duos 
pareigą pagal jūsų išgalę ją 
atlikti. Visur d ai- yra gerų la
pelių, literatūros išnešti į 
žmones. Reikia talkos atviro 
oi’o mitinguose.

M Pionierių kandidatui De
wey remti ištisas sienas den
giančio dydžio artistiškai pa
darytos kortos, kalbėtojai, ra
dijai, komercine spauda šau
kia už jį balsuoti. Užkinkyta 
viskas tas, ką už milionus do
lerių galima nupirkti.

Darbo žmonių ir progresy
vių kandidatams milionierių 
angelų nėra. Viskas ateina tik 
centais 
bin inkų 
kalbėti 
uoliais, 
mis ir 
ninigų
daug darbo rankų ir su pasi
šventimu dirbant galima bus 
’aimėti.

žodžiu, nuo mūsų —jūsų ir
manęs — priklauso laimėj i- ■ 
m as.

jos būstinėje, 190 Tompkins 
Ave., netoli DeKalb. Paskuti
nėmis dienomis atdara 
10, rinkimų dieną per 
dien ą.

nuo 
visk

N.

“Vartok Balsą Apsau
goti Savo Kišeniy!”

ka'd ir

ir doleriais. Tad dar
ban d idatams prisieina 
į piliečius mažais la- 
centinėmis brošiūrėlė- 

gyvu žodžiu. Pas mus 
mažai, bet pas mus

Williamsburgo Lietuvių

Darbo Partijos. 402 Keap 
St. Atdara paskiausiomis die
nomis nuo 10 ryto ir rinkimų 
lieną per visą dieną, čia ga- 
'ite matyti ir pavyzdinę balsa
vimo mašiną, gauti visokią in
formaciją apie balsavimų 
techniką ir apie kandidatus.

Lietuvių Komunistų Kliubo 
oatalpose. 419 Lorimer St. 
Čia yra dar labai gerų lietu
viškų lapelių, išleistų kitų or
ganizacijų, taipgi angliškos li
teratūros. Nariai ir draugai 
įrašomi talkon, kad vertinga 
medžiaga neliktų nepanaudo
ta.

Williamsburgo K. P. sekei-

Po tuo obalsiu vartotojų 
organizacija — Consumer 
Council — suruošė automobi
liais paradus po visą miestą, 
su masiniais mitingais centra- 
linėse miesto dalyse. Lapkri
čio 2-rą paradai suruošta bent 
po vieną ar porą keturiose 
miesto apskrityse: Brooklyne. 
Queens, Bronxe ir New Yor
ke.

Vartotojai savo literatūroje 
ir kalbose primena buvusius 
didžius trūkumus republikono 
Ilooverio laikais. Primena 
persekiojimus r e i k a 1 avusių 
darbo ar duonos. Ir nurodo, 
kad Ilooveris yra vienu iš vy
riausių rėmėjų dabartinio re- 

I publikonų kandidato į guber- 
- natorius, pono Dewey’o. Aiš
kina, kad republikonai yra 
pamate dabartinių trūkumų.- 
Kad jie yra paveikę ir tūlus 
demokratus jiems nusileisti.

Vartotojai ragina apsaugoti 
savo kišenių balsuojant už 
Mead-Lehmaną ir kitus darbi
ninkų užgirtus ar pačių dar
bininkų išstatytus kandidatus.

AFL Unija Pasisakė 
Už Marcantonio

Newyorkieciu maliorių uni
jos — Brotherhood of Paint
ers, Decorators and Paper- 
hangers of America — 9-tas 
distriktas, turįs nemažą skai
čių lokalų ir tūkstančius na
rių, pasisakė už kongresmano 
Vito Marcantonio iš naujo iš
rinkimą į kongresą.

Tokios masinės pikietų linijos (net kada jau kompanijos buvo pradėjusios tar
tis su CIO Marine Engineers Beneficial Association) paskubino kompanijas susi
tarti, streikas baigėsi laimėjimu. Šiame pikiete New Yorko gatvėmis maršavo 6,000 
marininkų.

Vito Marcantonio
paskelbė jo sekretorius. Majo
ras jam pranešęs, kad jis bal
savo ištisai visą demokratų ,ti- 
kietą. Marcantonio distriktas

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama, Tai
pogi atmallavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Are. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLtenmore 6-6191

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y,

TEL. EVERGREEN 8-9770

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Pro g- resy v i a i žmonės 
partijų mato reikalą 
kyti už jį. balsuoti už 
čiau Marcantonio, kaip
visu pažangiečių visuose dis- 
triktuose išrinkimas priklau
sys nuo pačių darbininkų ir 
jiems draugiškų žmonių ener
gingo darbo šiomis paskutinė
mis kritiškomis valandomis. 
Tų gerų žymių talkininkų pa
sisakymas daug pagelbės dar
bininkams jų darbe.

Buvęs majoras LaGuardia 
užgyrė Marcantonio kandida
tūrą praeito ketvirtadienio va
karą įvykusiame didžiajame 
masiniame mitinge. Madison 
Square Garden e.
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALUS dėl Balių, Koncertų, Bnnkietų,
Ve»tuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus

Kteiėiu* nu naujausiais įtaisymai*. I
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

L........... ...........  --JĮ

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

Tel. SOuth 8-5569

&, TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Hauler Btt. 
BROOKLYN «, N. T.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

„ , , j 9—12 ryteValandos: j i_ 8 vakare
Penktadieniais UMaryta

Newbold Morris, žymiausis 
pažangus republikonas, buvęs 
New Yorko Miesto Tarybos 
prezidentu ii* kandidatu į ma
jorus praeituose majoro rinki
muose, pasisakė už Mead ir 
Lehmana, demokratų ir dar- 
biečių kandidatus.

P as k e 1 b d a m as užgynimą, 
Morris radio kalboje iš stoties 
WI1N pareiškė, kad “visą sa
vo gyvenimą buvau republiko- 
nu.” Bet, sakė jis:

“Laikau svarbiausiu tą, ką 
žmonės vadina progresyviu 
judėjimu! Progresyviai pasiū
lo vartoti vyriausybe teikimui ■ 
progos gyventi žmoniškai ten, 
kur to pirmiau nebuvo, atnešti Islande maudėsi apie pora 
saulę į paunksnę. Progresy-j tūkstančių vandens sporto mė- 
viai tiki i darymą visko, kas) gėjų.

Be kitų darbų rinkimų die
ną, kampanijos centruose rei
kia ii* šeimininkių pagelbėti 
prižiūrėti abelną tvarką ir, 
svarbiausia, grįžtančius iš sto
čių susitikti su kava ir bent 
šiokiu tokiu užkandžiu.

Daugelis balsų dabotojų ir 
išlaukyje prie stočių dirban
čių veikia tokiose sekcijose, 
km* per kelis blokus 
puodelio kavos, grįžta 
pavargę.

P ra eitą k et v i rta d i e n j 
maudėsi

nerasi 
sušalę,

Coney

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus
R H E 1 N G O L D 

BEER & ATiES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
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JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

K. VENCKUS I
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

r" —.... ................. ............

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

TeL Virginia 7-4499

BROOKLYNO
Valgių ir Ger

LIETUVIŲ
imu Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. !
Telephone EVergreen 4-8578

1 I-
WM. SKUODIS 

564 Wythe Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003 1

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 Jewel* . . . $2475

CAMBRIDGE
U(mli . . . $29™

17 jewel* . . • $2475

BEATUOI

i ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

__ I TeL ST. 2*2178. __ (Arti Graham Are.)’ Atdara Vakarais.




