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Kodėl Toks
Vienpusiškumas? 

Žmonių Balsas. 
Sveikintinas Sukilimas. 
“Take It, Or Leave It.” 
Gerai, Kad Eina Velniop. 
Pašalpa ir Politika.

Rašo A. BIMBA
I

Tikrai keista. Mūsų vyriau
sybė Kalvą guldo už Italiją, o 
visaip kaip neigia Jugoslaviją. 
Bet pereitame kare Italija bu
vo Hitlerio pusėj, o jugoslavai 
kovoje su hitlerininkais pa
klojo pusantro miliono gyvy
bių.

Ar tai teisinga? Ar tokia 
vienpusiška mūsų politika pa
remta žmoniškumo princi
pais ?

★ ★ ★
Jungtinių Tautų sekretorius 

Trygve Lie turi daug bėdos. 
Jis apverstas laiškais ir atvir
laiškiais iš visų pasaulio kam
pų. žmonės reikalauja bausti 
gen. Franco, vyti jį laukan iš 
Ispanijos.

Tokių reikalavimų Lie jau 
gavęs 64,000 iš trijų dešimtų 
šalių. Jis mano, kad Jungtinės 
Tautos negali ignoruoti to 
žmonių balso.

★ ★ ★
Jungtinių Tautų Seimas ne

užilgo Ispanijos reikalą svars
tys. Jau iš anksto yra duoda
ma suprasti, kad James Byr
nes griežtai priešinsis nutari
mui sutraukyti su Ispanija 
ekonominius ir diplomatinius 
ryšius.

Netenka abejoti, kad ir An
glija seks Ameriką. Ponas Be- 
vin be pono Byrnes nė žings
nio nežengia.

★ ★ ★
Anglijos žmonės susirūpinę 

darbiečių valdžios užsienine 
politika. Tasai susirūpinimas 
smarkiai garsėja.

Didelė dalis Darbo Parti
jos atstovų parlamente, apie 
60 jų, jau sukilo prieš Attlee- 
Bevin. Jie reikalauja keisti 
politiką, nešokti, girdi, pagal 
Amerikos imperialistinę muzi
ką.

Šitie darbiečiai reikalauja 
tokios politikos, kad nereiktų 
nuolatos kirstis su Tarybų Są
junga.

Mūsų k o n servatyviškoji 
spauda tuos darbiečius jau 
paskelbė “raudonųjų sanke- 
leiviais.”

Prieš keletą dienų visas pa
saulis buvo nustebintas, žmo
nės visur klausė: Kas pasida
rė su Amerika?

Dalykas, štai kame: Mūsų 
vyriausybė pareiškė, kad mes 
turime užėmę daugiau kaip 
šešis šimtus salų ir salelių Pa
cifico Vandenyne. Mes sutin
kame pavesti jas Jungtinių 
Tautų globai, bet Jungtinės 
Tautos turi mus paskirti iš
imtinais tų salų globotojais. 
Antra, mes visą eilę tų šalių 
drūtai apginkluosime ir jo
kiai tarptautinei inspekcijai 
nepasiduosime.

O jeigu Jungtinės Tautos 
šios mūsų propozicijos nepri
ims, tai mes visiškai pasisavin
sime tas salas ir laikysimės!

★ ★ ★
South Afrikos Unija reika

lauja, kad jai būtų leista pri
sijungti jos iki šiol globojamą 
South West Afrika. Jos atsto- *
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CIO ATMETA POLITINĮ 
PAŠALIEČIŲ KIŠIMOSI 

Į JOS REIKALUS
Pabrėžia, jog CIO Tikslas Yra 
Gerinti Darbininkams Būklę

Atlantic City, N. J.—Pir
madienį čia atsidarė CIO 
(Industrinių Unijų Kongre
so) Suvažiavimas. Generalė 
Vykdomoji CIO Taryba 
pirm s u v a ž i a vimo pa
gamino “pareiškimą dėl po
litikos,” kur sako, jog CIO

PALESTINOS ŽYDŲ 
MINOS UŽMUŠĖ DAR 
PENKIS ANGLUS

Jeruzalė. — Dvi žydų pa
kastos bombos užmušė dar 
vieną anglų oficierių, vieną 
saržentą ir tris policinin
kus; pavojingai sužeidė še
šis kitus. Per paskutines 17 
dienų nuo žydų bombų ir 
minų žuvo jau 23 anglų par
eigūnai.

I Turčiai Slaptai Ga
mina Planus prieš 

i Darbininkus
Hot Springs, Va. — Her

bertas Hooveris, Fordas II, 
prekybos sekretorius (mi- 
lionierius) Averell Harri- 
manas, duPontai, Sewell 
Avery ir 60 kitų kapitalistų 
ir vienas trockistas (Ben
jamin Stolberg) čia slaptai 
planavo, kaip sumųšt dar
bininkų kovą dėl daugiau 
algų, kuomet reikmenys 
brangsta.

Bet jie tarėsi atsargiai 
savo planus vykdyti, nes 
jeigu atvirai parodytų dide
lį griežtumą prieš darbinin
kus, tai galėtų pakenkt re- 
p u b 1 i k o nams prezidenti
niuose 1948 metii rinki
muose. Ši sueiga užgyrė 

i kietą Byrneso politiką link 
Sovietų ir baimėjosi komu- 

' nistų laimėjimų Francijoj 
ir kitur.

Suimti Komunistų Vadai 
Pietų Afrikoje

Pietų Afrikos valdžios 
įsakymu, tapo suimti 8 Ko
munistų Partijos komiteto 
nariai už vadovavimą mai- 
nierių streikui/

ORAS. — Bus šilčiau.

nepakęs pašalinių politinių 
partijų kišimosi į unijinius 
CIO reikalus. Pareiškimas 
pabrėžia pamatinį CIO tik
slą — “organizuoti Ameri
kos darbininkus į darbo 
unijas, kad galima būtų 
ginti jų reikalus ir gerint 
jų būklę kas liečia algas, 
darbo valandas ir kitas są
lygas.”

Kuomet tas pareiškimas 
buvo gaminamas, dešinieji 
Vykdomosios Tarybos na
riai stengėsi įsprausti pos
mą, kad CIO sykiu pa
smerktų komunistus, fašis
tus ir totalitarines valdžias, 
kaip kad jie vadina Sovietų 
Sąjungą ir draugiškas jai 
valdžias. Po ginčų tarybo
je tarp dešiniųjų ir kairių
jų, tačiaus, buvo vienbalsiai 
priimtas pareiškimas, kuris 
štai ką sako apie politinių 
organizacijų kišimąsi į CIO 
reikalus:

“Mes, šio CIO suvažiavi
mo delegatai, nekenčiame ir 
atmetame pastangas Komu
nistų Partijos ar kitų poli
tinių partijų ir jų šalininkų, 
bandančių įsikišti į CIO rei
kalus. Šis suvažiavimas 
įspėja, jog mes nepakęsime 
tokio įsikišimo.”

Pareiškimas taipgi pasi
sako “prieš visokią pries
paudą, o už keturias lais
ves — religijos laisvę, lais
vę nuo baimės, laisvę nuo 
alkio ir laisvę žodžio vi
siems — visur.”

TŪKSTANČIAI MAINIERIŲ 
JAU SUSTREIKAVO

Pittsburgh, Pa., lapkr. 18. 
—3,000 mainierių jau nėjo 
dirbti į minkštąsias anglia- 
kasyklas šioj apylinkėj. Sa
koma, ir daug kitų strei-* 
kuosią.— Mainieriai, be kit
ko, reikalauja 40 valandų 
savaitės su alga už 54 va
landas.

Mirčis Nubausti Jau 797 
Kariniai Kriminalistai

London.—Jungtinių Tau
tų Komisija dėl Karinių 
Kriminalistų paskelbė, kad 
iki šiol buvo nusmerkta 
mirt viso 797 kariniai kri
minalistai — 413 Europoj 
ir 384 Tolimuosiuose rytuo
se. Be to, įkalinta 1,189 to
kie nusikaltėliai.

vas pareiškė: Neduosite pri
sijungti, mes pasiliksim South
West Afrikos “globotojais”
be jūsų valios!

Ir viena ir kita šalis sako:
“Take it, or leave it.”

Anglija su savo kolonijomis 
irgi paseks Ameriką. Tai tau 
ir tarptautinis sandarbininka- 
vimas!

Fašistinis “Lietuvių Infor
macijų Centras” eina velniop, 
per biskj daugiau, kaip me
tus laiko suėdęs $51,000!

Jį sutvėrė ir šėrė Amerikos 
Lietuvių Taryba. Centras ne- 
beturįs medžiaginių jėgų to-

.Tąsa 5-me pusi.)
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Anglai-Amerikonai Neleidžią 
Rusams Namo Grįžti, kaip 
Rašo Raudonoji Žvaigžde

Maskva. — Sovietų armi
jos laikraštis Raudonoji 
Žvaigždė rašo, kad anglai ir 
amerikonai vakarinėje Vo
kietijoje sulaiko šimtus 
tūkstančių sovietinių pilie
čių, norinčių namo grįžti. 
To laikraščio koresponden
tas iš ten prąneša, kad gin
kluota amerikonų karinė Į 
policija apsupa stovyklas, 
kur rusai laikomi, ir su 
grūmojimais kvočia norin
čius grįžti. Sako, ameriko
nai naudoja fašistinius ru

sus - baltagvardiečius ver
tėjus, kaipo patrijotinių ru
sų kvotėjus.

Reikalaujantiem grąžint 
namo esą pakišama pasira
šyt dokumentai, kad jie at
sisaką grįžti į sovietinę tė
vyne. <■ l

Frankfurt, Vokietija. — 
Vienas amerikonų armijos 
viršininkas užginčijo, kad 
amerikonai ir anglai nelei
džia Sovietų piliečiams grįž
ti namo.

Sen. Bilbo Bus Kvočiamas Savoj 
Valstijoj; Jis Giriasi, kad 
Palaidosiąs Savo Priešus

Washington. — Senato 
komitetas rinkimam tyrinė
ti nutarė kvosti fašistuo- 
jantį demokratą senatorių 
Theodora Bilbo jo paties 
valstijoj Mississippi, Jack- 
son mieste.

Bilbo kaltinamas, jog pa
skutinių rinkimų vajuje jis, 
vėl kandidatuodamas i se
natą, kurstė baltuosius, kad 
linčiuotų negrus, drįstan
čius balsuoti. Taip jis ir iš
rinktas.

Bilbo įtartas ir kaip ky

šių ėmėjas iš karinių kon- 
traktoriu.

R e p ublikonai senatoriai 
bandysią nepriimt Bilbo į 
senatą. Gal ir jis pats, bū
damas 69 metų amžiaus ir 
nelabai sveikas, negalėsiąs 
tos vietos užimti.

Bilbo žada Savo Priešinin
kus Palaidoti

Hattiesburg, Miss. — Th. 
Bilbo pareiškė: “Aš paly
dėsiu į kapus visus tuos, 
kurie pranašauja, kad aš 
nebūsiu priimtas į senatą.”

WASHINGTONAS LIEPIA 
MAINIERIAM DIRBTI, 
NEPAISANT LEWISO

Valdžia Grūmoja Teismais ir 
Unijos Iždo Užgrobimu

Washington.— Prez. Tru-, “ši kasykla yra valdžios 
manas paskelbė “kovą vi- nuosavybėje ir bus atdara 
sais frontais prieš Johną L. darbui. Jūsų sutartis su 
Lewisą,” Mainierių Unijos' valdžia tebėra galioj, kaip 
pirmininką. Trumanas įsa-) kad ji aiškiai sako, ‘tol, kol
kė generaliam prokurorui; kasykla bus valdžios nuo- 
Tomui Clarkui kreiptis į ‘ savybėje.’ Ji tikisi, kad jūs 
teismus, kad uždraustų Le-j dirbsite.”
wisui skelbti, jog vidunaktį į 
iš šio trečiadienio į ketvir
tadienį baigiasi sutartis 
tarp minkštųjų angliaka- 
syklų mainierių ir valdžios.
GRŪMOJA LEWISUI KA-
LĖJIMU IR UNIJOS IŽDO

FRANC. SOCIALISTAI 
SVARSTO KOMUNISTŲ 
PASIŪLYMĄ

Chinijos Komunistai 
Sako, kad Jie Laimes 
Galutinąją Pergalę

Nanking. — Jeigu chinų 
komunistai būtų priversti 
apleist ir savo sostinę Ye- 
naną, vis tiek jie galų gale 
laimėtų per galę prieš 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų armiją, kaip pareiškė 
komunistų vadas gen. Chou 
En-lai. Jis pranešė, jog 
Chiang Kai-shekas pasiun
tė 15 savo armijos brigadų 
pult komunistus link Yena- 
no. Chou E*n-lai taipgi sa
kė, kad Chiango valdžia iš
eikvoja 70 iki 90 nuošimčių 
visų šalies iždo pajamų ka
rui prieš chinų komunistus.

Sovietą Mokslininkai 
Praneša apie Atomą 
Skaldymą Mesonais

Maskva. — Sovietu moks- €■

lininkai S. I. Vavilovas, 
Mokslų Akademijos pirmi
ninkas, prof. P. I. Lukirskis 
ir N. A. Parfilovas prane
šė, jog atrasta, kaip visati
niai spinduliai aukštuosiuo
se oro sluoksniuose skaldo 
atomų branduolius, gamin
dami mėsomis, o mesonai 
sevo ruožtu skaldo atomus 
azoto (nitrogeno), anglia- 
dario (carbon) ir deguonies 
(oxygen). Tatai bandymais 
patikrinta.’ Be to, manoma, 
kad mesonai taip pat skal
do sidabro ir bromo atomų 
branduolius.

UŽGROBIMU
Kitas valdžios žingsnis 

būsiąs pavartojimas Smith- 
Connally įstatymo prieš Le- 
wisą ir uniją, jeigu 400,000 
mainierių mestu darba 
minkštosiose angliakasyklo- 
se trečiadienį - ketvirtadie
nį. Šis įstatymas uždrau-t 
džia streikuoti valdžios už
imtose pramonėse ir skiria 
vienus metus kalėjimo bei 
$1,000 baudos už jo laužy
mą. — Pavasarį užimtos 
minkštosios angliakasyklos 
oficialiai dar tebėra val
džios rankose.

Pranešama, jog valdžia 
planuoja užgrobt ir Mainie
rių Unijos iždą, jeigu Lewis 
nesulaikytų gręsiantį strei
ką. Unijos ižde esą apie 
$13,000,000.

Vidaus reikalų sekreto
rius Krug įsakė išstatyt to
kius plakatus prie visų 
mink štųjų angliakasyklų:

CIO TURI DAUGIAU KAIP 
6 MILIŪNUS NARIU

Paryžius.— Franci jos so
cialistai dar neatsakė į ko
munistų pakvietimą bend
romis jėgomis sudaryt ko
munistu - socialistu vado
vaujamą valdžią. Socialis
tai sakosi lauksią, kol ko
munistai parodys jiem savo 
siūlomą valdinę programą, 
ir dar praeisią pora savai
čių, iki socialistai duos at- 
sakymą.

Valdžia Turi Veikti, 
Jei Norima Išvengti 
Krizio 1947-48 m.

Atlantic City, N. J. —Ge- 
neralis CIO pirmininkas 
Philip Murray, duodamas 
raportą CIO suvažiavimui, 
įspėjo, kad po dabartinio 
pramonės - biznio įsisiūba
vimo gręsia krizis - kriti
mas, gal “trečioje 1947 me- 

į tų ketvirtyje ar 1948 metų 
; pradžioje.” Norint kritimo 
išvengti, sako Murray, tai

Graikijos Lėktuvai Dalyvauja Mūšiuose
Athenai, lapkr. 18. — Fa

šistinė Graikijos valdžia 
skelbia, kad jos lėktuvai da
lyvaują mūšiuose prieš kai
riuosius graikus, girdi, įsi-

kad jos armija užmušus 150 
“priešų” ir suėmus 600; pa
sakoja, būk jugoslavai siun
čią savo armiją į pasienį.

Nome, Alaska. — Audraveržusius, iš Jugoslavijos į
Graikiją. Valdžia giriasi, ) padarė didelių nuostolių.

Atlantic City, N. J. — , reikia padidinti pirkikų 
CIO unijos dabar turi dau- Į dauguomenės Įplaukas (pa- 
giau, negu 6 milionus narių, i jamas) ir numušti reikme- 
Per dvejus metus CIO lai- nu kainas; valdžia taipgi 
mėjo 3,856 balsavimus dar- j turi imti tinkamus taksus iš 
bavietčse, kur todėl tapoi korporacijų už jų viršpel- 
pripažintos CIO unijos, i nius; sustabdyti pelnagro- 
kaip raportavo CIO. pirmi- biams taksų numušinėji- 
ninkas Ph. Murray. mus bei grąžinimus ir su-

--- \ planuoti pilną darbingumo 
ŽUVO 23 Amerikonai SU ■ programą ilgam laikui.
Kariniu Oro Transportu ... į r... .

Guam, lapkr. is. — Ne- Viesulas Filipinuose 
^S^SlPražudęs 500 Žmonių 
transporto lėktuvas, skri- i --------
dęs iš Guamo. Su lėktuvu Manila. — Siautė baisus 
žuvo visi 23 jo kariškiai ke- viesulas Negros saloj, Fili- 
leiviai ir lakūnai, kaip pra- pinuose; sunaikino kelis 
nešė amerikinių oro jėgų kaimus ir pražudė apie 500 
komanda. žmonių.

“MAŽOSIOS TAUTOS” JAU PRIPAŽĮSTA PENKIŲ DIDŽIŲJŲ VETO TEISŲ
Lake Success, N. Y.—Per 

tris paskutines dienas pra
eitą savaitę virė ginčai po
litiniame Jungtinių Tautų 
komitete dėl to, ar aprėžt 
kiekvieno penkių didžiųjų 
talkininkų teisę vetuoti (at
mesti) daugumos tarimus 
Saugumo Taryboj, ar palai
kyti tą patį veto, koks da
bar nusakytas Jungt. Tau
tų čarteryje.

Daugiausiai prieš veto 
vartojimą kalbėjo delegatai

Australijos (anglų pusiau- 
kolonijos), Holandijos, Ku
bos ir abelnai vadinamųjų 
mažųjų tautų atstovai — 
Graikijos, Colombijos, Bra
zilijos, Čilės ir kitų. Paskui 
jie “nusileido.”
Višinskis Įžiūri Sąmokslą

Sovietų delegatas And
rius Višinskis tvirtino, kad 
tūli didieji kraštai naudoja 
mažąsias tautas kaip savo 
įrankius. Višinskis sakė, 
kampanija prieš veto teisę

Penkių Didžiųjų Ministrai Tarsis apie Veto Naudojimą; An
glija ir Amerika Ragina Kuo Mažiausiai Veto Vartoti

iš tikrųjų atkreipta prieš 
Sovietų Sąjungą; čia esąs 
sąmokslas “atitverti” Rusi
ją ir nustelbti ją > skaitlin- 
gesniais balsais. Nes, pa
vyzdžiui, Anglijai - Ameri- 
kai-Chinijai visuomet už
tikrinta paprasta balsų 
dauguma Saugumo Tary
boje,

Anglijos Delegatas Remia 
Veto Teisę* bet Siūlo Ją

Apriboti
Anglijos delegatas Noel- 

Baker užginčijo, kad veda
ma kampanija prieš Sovie
tų Sąjungą, ir sakė, jog An
glija “galingai remia” da
bartinę veto teisę. Bet ve
to, pasak Noel - Bakerio, 
turėtų būti vartojama tik

labai retuose, “išimtinuose” I laikas varžyti Penkių Di- 
atsitikimuose. Jis teigė, džiųjų veto teisę; jog da- 
kad Sovietai, esą, be reika- bartiniu laiku turi būti pa-
lo panaudoję veto prieš 
anglus klau simuose dėl 
Graikijos ir Syrijos-Leba- 
no.
“Mažosios Tautos” Sutinka 

su Ne-Sovietiniais Di
džiaisiais

“Mažosios tautos” — Co
lombia, Brazilija, Čilė, 
Graikija ir daug kitų, paga- 
liaus, sutiko, jog dar ne

likti tie patys Jungt. Tautų 
čarterio nuostatai kas lie
čia veto. Bet mažosios tau
tos pageidayo, kad Penki 
Didieji geriau patys susi
tartų Saugumo Taryboje ir 

(Tąsa 5-tam puslp.)

Hollywood. — Areštuota 
dar 600 judžių streiko pikie- 
tininkų.
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Kaip Stovi Mainierių Streikai
Pereitą pavasarį mainieriai streikavo veik du mėne

sius reikalaudami pakelti algas, sutrumpinti darbo va
landas, kad būtų rūpinamasi jų sveikatos reikalais ir sta
tė kitus reikalavimus.

Po 50 dienų streiko United Mine Workers unijos 
prezidentas John Lewis pasirašė kontraktą su Valsty- = 
bes Vidaus Reikalų sekretoriumi Mr. Julis A. Krug, nes X 
mainierių unija negalėjo susitarti tiesiai su anglies kom
panijomis. Mainieriai grįžo į darbą, kasė anglį, dirbo 
sunkiai, vėl anglies gavo gelžkeliai, plieno gamybos fab
rikai ir kitos įmonės.

Bet tas kontraktas su valdžia baigiasi trečiadienį, lap
kričio 20 dieną. Mainierių unija neturi kontrakto su ang
lies kompanijomis. Matyti, kad anglies baronai yra pa
tenkinti, kad, pagal valdžios kontraktą, mainieriai dirbo 
ilgas valandas ir už tokias algas, su kuriomis prie dabar
tinio brangumo nelengva verstis.

Kontraktas baigiasi. U. M. W. unijos vadovybė 
įsako mainieriams neiti į darbą, kol nebus kito 
kontrakto. Mainierių unijos vadovybė įteiktame pareiš
kime nuo rugsėjo 23 d. ir lapkričio 14 dienos reikalauja, 
kad būtų peržiūrėta ir pritaikinta atatinkamos algos prie 
dabartinio brangumo, taipgi, kad būtų steigiama ligoni
nių arti kasyklų, kur būtų mainieriams suteikiama grei
ta pagalba nelaimės atsitikime. Reikalauja trumpinti va
landas. Mr. J. Lewis sako, kad daugelyj atvejų mainie
riai dirba po 54-rias valandas į savaitę po žeme, kaip ko
ki “kurmiai”. Žinoma, mainierių yra sunkus darbas, jų 
pagaminama anglis yra varyklis visų fabrikų ir žiemos 
laiku didelės didžiumos apšildymo namų.

Prezidentas Trumajias reikalauja iš mainierių uni
jos, kad “stapičius” būtų'Atidėtas ant 60 dienų, bėgyje 
kurių bus peržiūrėtas mainierių reikalavimas. Mr. Julius 
Krug sako, kad mainieriai yra “valdžios darbininkai” ir 
pagal War Labor Disputes Act, arba Smith-Connally ak
tą jiems nevalia streikuoti, kad už streiką gali būti kiek
vienas baudžiamas pinigiškai $5,000 ir metus kalėjimo. 
Mainierių unijos vadai sako, kad nei unija, nei mainie
riai jokio vergijos akto nepasirašė, kąd jie nedirbs, jeigu 
jų reikalavimai nebus išpildyti.

Kaip žinome, kada pasibaigė jaų\ metai ir pusė atgal, 
bet oficialiai jis dar nebaigtas ir kariniai įstatymai nori
ma pritaikinti prieš darbininkus. Mr. Krug primena, kad 
pagal Smith-Connally bilių jau y&" nubausta keli unijos 
vadai, kad tas įstatymas būsiąs nįasiniai naudojamas.

Kada taip dalykai stovi tąrpę mainierių, anglies 
kompanijų ir valdžios, tai žiema jau netoli. Sakoma, kad 
minkštosios anglies rezervas yrattik 37-nioms dienoms. 
Kietosios — dar mažiau. Plieno gaminimo fabrikų savi
ninkai tvirtina, kad jie anglies tuĘ.Uik dviem savaitėm, 
o gelžkelių kompanijos—20 dienų. *

Kaip žinome, UMW unijos vąidai ir vidaus reikalų 
sekretorius Mr. Julius Krug kontraktą pasirašė gegužės 
29 dieną ir žinojo, kad jis baigiasi su lapkričio 20 diena. 
Laiko mainierių reikalavimų perŽ^rėjimui buvo gana, 
bet matyti, kad nei Mr. Krug, nei anglies kompanijos to 
nepaisė. J, .

Louis Saillant, Pasaulines Darbu Unijų Federacijos sekretorius, susitinka su 
amerikiečių Nacionalio Negrų Kongreso vadais. Jis sutiko pasiūlyti federacijai 
iškelti negrų persekiojimo klausimą Jungtinėse Tautose. Iš kairės: Dr. Alphaeus 

. Hunton, CIO National Maritime Unijos sekretorius Ferdinand Smith, Saillant ir 
perkalbėtoja Thelma Dale.

LAISVĖS VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947

Ar pastebėjote, kad Antanas Stripeika sparčiai žen
gia pirmyn. Stripeika yra daugelio metų čampionas 
Laisvės vajuose. Tik pernai jis buvo pralenktas Katri- 
nos Žukauskienės. Jis dabar sirginėja, tačiaus vajaus 
darbo nepertraukia. Pažįstantiems Stripeika nebus nuo
stabu, jei gale vajaus jis atsistos pirmoje vietoje.

Hartfordas ir Waterbury stovi labai arti vienas 
kito. Tie du miestai rimtai lenktyniuojasi.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
. nu ——- bu —

LIAUDIES BALSAS APIE 
MŪSŲ MENININKUS 
IR MENĄ

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Iš aprašymų Lietuvių Me
no Festivalio, kuris įvyko 
Čikagoje, galima pastebėti, 
kad šiaurės Amerikos lietu
viai turi puikių chorų, chor
vedžių, dainininkių ir daini
ninkų, vaidintojų, bet labai 
mažai kūrėjų. Išskyrus gra
žų būrį dailininkų, kurie tu
rėjo išstatę savo piešinius ir 
skulptūras, kitų kūrėjų ne
buvo. ' Tiesa, roselandiečiai 
pastatė naują kūrinėlį “Ant 
Nemuno Kranto,” bet tas kū
rinėlis yra mažmožis.

“Menas negali būti atspin
džiu einamojo gyvenimo, jei
gu jis neduoda nieko naujo, 
paimto iš to laiko gyvenimo. 
Lietuvių menas šioje srityje, 

nieko. 
Senos
sena

.yra su li
ga bumų, 
ir laiko, 
pasakyti,

kaip pasirodė, neturi 
Jis gyvena praeitimi, 
dailios, seni veikalai, 
muzika.

“Be abejonės, pagaminti 
naujas dainas, sukurti muzi
ką, veikalus ir t.t., 
kus darbas. įteikia 
reikia išsilavinimo 
Tačiau negalima
kad lietuvių tarpe jau nėra 
tokių jėgų. Veikiausiai rei
kia tiktai išjudinti jas. Jei
gu būtų daugiau koncentruo
jamasi ant kūrybos, gal daug 
ko atsirastų.

“Jeigu pažvelgti j meną 
aplamai, galima pamatyti, 
kad jis nesnaudė. Toj pačioj 
Amerikoj buvo pagaminta 
daug naujos muzikos, dainų, 
filmų, piešinių ir t.t. Kaip jie 
realūs, čia ne yieta disku- 
suoti, bet jie paimti iš eina
mojo momento. Tie kūriniai 
daug malonesni, kadangi jie 
vaizduoja tą, ką'žmones per
gyvena ar tik pergyveno.

“Menas yra ne tik grožis. 
Jis yra galingas ginklas žmo
nių kovoje už savo idėjas, 

•siekius. Darbo žmonių meni
ninkams neikiau daugiau aty- 
dos kreipti į meno reikalus. 
Pavyzdžiui, scenoje pastaty
tu veikalėliu galima atvaiz
duoti daug vaizdžiau, negu 
ištisa knyga.

“Reikia tikėtis, kad meni
ninkai, pastebėję šį trūkumą, 
dabar atkreips atyclą į juos 
ir prašalins. Su geromis- pa
stangomis galima tai pada
ryti.”

Draugo bendradarbis RAGINA,REPUBLIKO- 
klysta, sakydamas, jog ko
munistų laimėjimas nuste
bino visus. Ne! Buvo žmo
nių, kurie manė (vadinasi, 
teisingai), jog komunistai 
išeis laimėtojais dėl to, kad 
Francijos liaudis ieško nau
jos išeities, socialistinės iš
eities, iš nuolatinių krizių, 
iš nelaimių, į kurias ją 
įtraukė buržuazija.

Jei Francijos socialistų 
partija veiktų išvien su ko
munistais, tai nebūtų dide
lio vargo pakreipimui visos 
šalies vairo link socializmo, 
nes ir pastaruosiuose rinki
muose abi šios partijos, ei
damos išvien, būtų veikiau
siai laimėjusios absoliučią 
parlamento atstovų daugu
mą. Deja, Francijos socia
listų partijos lyderiai dar 
vis laikosi blumiškos politi
kos, kuri yra pražūtinga 
darbininkų interesams.

J klausimą, ar “Franci j a 
bus komunistinė?” galima 
atsakyti: taip, ji bus komu
nistinė — ilgainiui ji turės 
būti tokia, šiuo metu, tą- 
čiau, ji komunistine nepa
taps, nes patys Francijos 
komunistai sako, jog ten 
dar nėra pribrendusios tam 
sąlygos.

Šiuo metu Francijos ko
munistai siekiasi padaryti 
Franci ją liaudiška respubli
ka — tokia šalimi, kurioje 
visa stambioji pramonė bū
tų suvisuomeninta, — pana
šiai, kaip Čechoslovakijoj 
arba Jugoslavijoj. Bet ir ši

NUS “APVALYTI 
KONGRESĄ”

kongrese pasimojo neįsileis
ti į senatų fašisto Bilbo (iš 
Mississippi valstijos), kuris 
andai viešai prisipažino, 
jog esąs K u klūks klano 
nariu, kuris praeituose rin
kimuose ragino savo pase
kėjus terorizuoti negrus, 
drįstančius eiti balsuoti.

Būtų gerai, jei republiko- 
nai atmestų Bilbo, neįsileis
tų jo senatam

Tiesa, demokratai jau 
pradeda rėkti: girdi, repub- 
likonai tai darą dėl to, kad 
jie norį patraukti savo pu
sėn negrus ir gauti jų bal
sus 1948 m. rinkimuose.

Tą patį galėjo ir turėjo 
padaryti patys demokratai, 
nepaisydami, kad Bilbo yra 
jų partijos narys. Bet jie 
nesiėmė jokių priemonių 
apsivalymui nuo Bilbų ir ki
tų nenaudėlių.

Dabar Walter Lippmann 
akstiną republikonus, kad 
jie suvaldytų ir kongres- 
maną Kankiną ir visus po
litinius raketięrius, 
jaučius kongrese ir 
sienų.

Jei republikonai
sytų Lippmanno, jei jie ap
valytų kongresą nuo viso
kių akiplėšų ir triukšmada
rių, ir, jei savo pastogėj ne
pagimdytų naujų politinių

programa gyveniman pra- Taketierių, tai tas neišven- 
vesti nėra lengva tuomet, giamai pakeltų jų prestyžą 
kai parlamente darbininkų 1(948 metų rinkimams. Bet 
partijos neturi absoliutės mes labai abejojame, ar jie 
daugumos atstovų. p. Lippmanno paklausys.

A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn . ..
K. Žukauskiene, Newark.........................
A. Stripeika, Elizabeth ...........................
Hartford Va j minkai, Conn.......................
M. Svinkuniene, Waterbury......................
P. Pilėnas, Philadelphia ...........................
J. J. Bakšys, Worcester .........................
LLD 2 kp. So. Boston .............................
F. Klaston, P. Beeis, Great Neck...........
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport
L. Bekešienė, Rochester ...........
V. Ramanauskas, Minersville .... 
LDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 
S. Pcnkauskas, V. Kralikauskas,

Lawrence .............................
P. Šlekaitis, Scranton ................
LLD 25 kp., Baltimore 
Geo. Shimaitis, Brockton ...........
L. Pruscika, Chicago ..............
P. Šlajus, Chester ....................
LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,

Binghamton ........................
J. Grybas-Krasauskas, Norwood 
J. Simutis, Nashua ..................
LLD 136 kp., Harrison-Kearny .. 422 
C. K. Urban, Hudson 390
J. Rudman, New Haven ............  338
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 320 
P. J. Anderson, Rochester ......... 312
S. K. Mazan, Cleveland ..............  286
V. J. Valaitis, New Britain ..... 260
M. Janulis, Detroit .................... 262

726 ; S. Sharkey, Easton
720 i J. Blažonis, Lowell ..........

LLD 77 kp., Cliffside .......
S. Kuzmickas, Shenandoah 
M.

694

674
642
626
600
590
512

506
478
438

Smitrevičicne, Detroit .......
Sprindis, Kenosha ................
Wilkas, Wilmerding ...........
žukienė, Binghamton ............

LLD 145 kp., Los Angeles ..........
S. Puidokas, Rumford .............
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 
V. Padgalskas, Mexico ..............
A. Levanienė, Los Angeles ......
A. P. Dambrauskas, Haverhill ... 
M. Kliknienė, Springfield .........
J. Bimba, Paterson .....................
A. Valinčius, Pittston ...............
M. Slekienė, Gardner .................
P. J. Martin, Pittsburgh ...........
A. Navickas, Haverhill .............

F.

siaute- 
už jo

paklau-

$401.07 
, 201.00

131.00 
104.00 

. 60.00 
.. 59.00 
. 38.50 
.. 33.00

32.50 
. 28.50 

.. 26.00 

.. 26.00 

.. 25.00 

.. 24.50
. 23.50

23.50 
. 22.00

20.50 
.. 20.00 
.. 20.00 

. 19.50 
. 19.00! 
. 15.50; 
. 15.00'

Great Neck, N. Y. ... 15.00
New Britain, Conn. .. 12.50
E. St. Loius, Ill......... 12.00
Wilkes-Barre, Pa. ... 11.50
Worcester, Mass. ... 10.50
Mexico, Me................. 10.00
Scottville, Mich.......... 10.00
Detroit, Mich.............. . 9.50
Seattle, Wash............ . 9.50
Lawrence, Mass........ . 7.50
Rockford, Ill.............. 7.00
Norwood, Mass.......... . 6.50
Dickson City, Pa. ... . 5.00
Saginaw, Mich......... . 5.00
Pittsburgh, Pa......... . 4.00
Cliffside, N. J............ 3.50 ’
Minersville, Pa......... . 3.50
Oakland, Calif........... . 3.50
Luther, Mich............. . 3.50
Easton, Pa.............. . . 2.00
Washington, Pa. .... . 1.50
Plymouth, Pa............ . 1.50
Hudson, Mass........... . 1.00
žmonės skaitosi save pro-
gresy viais!

Roma—Tat Ne Vatikanas!
Buvo laikai, kada Vatikano poįnežius valdė tam tik

ras valstybes. Ir dabar dar jis nusako tūloms valstybėms 
politiką, bet jau tą daro neoficialiai.

Romos miestas per daug metų buvo jo rankose. Nuo 
1870 metų iki dabar Romą valdė popiežiaus pasekėjai, tik 
su maža po 1907 metų pertrauka. Jo majorais (miesto 
galva) buvo grafai ir kunigaikščiai — Tarloniai, Palavi- 
čiai, Colonos, Dorio ir kiti.

Prie šių metų municipalių rinkimų, kurie įvyko 10 
d. lapkričio,, Romos buržuazija, Mussolinio likučiai ir Va
tikano popiežius labai rengėsi. Į miesto majorus jis 
planavo pasodyti kunigaikštį Ruffo dela Scaletta—mus- 
soliniečių bičiulį. Jie iškėlė obalsius: “Neprileiskim, kad 
bedieviai valdytij krikščionybės sostinę!”, “Katalikiška 
Roma, centras krikščionių, turi turėti ir katalikišką ma
jorą!”

Bet liaudies frontas su italų liaudies didvyrio Džiu
zepe Garibaldžio vėliava ir obalsiu — “Kapitolis turi būti 
liaudies!” rinkimus laimėjo. Romoje komunistai gavo 
189,174 balsų, socialistai veik tiek pat. Gi krikščionys- 
demokratai, Vatikano remiami, tegavo tiktai 103,387 
balsus ir jie atsidūrė ketvirtoj vietoj!

Italijoj katalikai piliečiai jau mato, kad vienas da
lykas yra tikėjimas, o kitas, tai Vatikano popiežius su 
savo politika. Liaudies fronto — komunistų ir kitų kai- komunistai, kurių partija 
rių partijų laimėjimas užtikrina geresnę ateitį Romos dabar Frakcijoje užima pir- 
piliečiams ir jų įsitikinimų-religijos kulto nepaliečiamybę. mą vietą.”

DARBININKU SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D.

530 Sunąmer Ave. Newark, N. J.
• /

• ' Tel. Humboldt 2-7964

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:
Punktų 

4389 
3564 
2698 
1988 
1921 
1477 
1326 
1152 

780 
762

234 
202 
182 
176 
165 
156 
156 
132 
130 
121 
106 
104 
96 
78 
78 
78 
78 
72
52 

. 52
52

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Brooklynas ...........
Hartford, Conn. .. 
Philadelphia, Pa. . 
Waterbury, Conn. 
Rochester, N. Y. . 
Baltimore, Md. ... 
Paterson, N. J. ... 
Bridgeport, Conn. 
Binghamton, N, Y. 
Scranton, Pa........
Elizabeth, N. J. .. 
Shenandoah, Pa. . 
Chester, Pa..........
Hudson, Mass. ... 
Pittston, Pa.........
Stamford, Conn. 
Cleveland, Ohio .. 
Newark, N. J. 
So. Boston, Mass. . 
Jewett City, Conn. 
New Haven, Conn. 
Chicago, Ill..........
Brockton, Mass. . 
Portland, Oregon

Žiūrint į kontestantų su
rašą gaila darosi Pittsbur- 
gho^ Baltimorės ir Montel
lo. Tokios didelės kolonijos 
ramiai ilsisi žemiau Great 
Neck, L. L, N. Y., kur var
giai bus daugiau 200 šeimy
nų lietuvių. Betgi esama 
ramių nervų žmonių. Jei to- 
kis didelis dalykas, nepa
prastai svarbus, kaip šis 
Laisvės vajus, negali išju
dinti žmonių į darbą, tai 
nuostabu darosi — kodėl tie Village, N. Y., $3.

.Frank Kaulakis, Marlbo
ro, Mass., $2.

J. Krasauskas, Norwood, 
Mass., $2.

W. Klimavičius, N. Brad
dock, Pa., $1.

u yV<5Misevičius, Norwood, 
Mass., $1.

Draugas Šlekaitis iš 
Scrantono prisiuntė , nuo 
sekančių draugų:

J. Elinčkas, $1; J. Pralei- 
kienė, $1; Catherine Yoku- 
binas, 50c. Joe Miles, 50c.

M. Baltrušaitis, iš Se
attle, Wash, prisiuntė: S. 
Černauskas, $1; J. Bukaus
kas, $1; J. Burt, $1 ir M. 
Baltrušaitis, $1.

Naujų skaitytojų prisiun
tė: P. Šlekaitis, Scranton, 
Pa., Ų. Šlajus,, Chester, Pa. 
ir brooklynietis Antanas 
Balčiūnas.

Aukų gavome:
M. Liepa, brooklynittis,—

Geo. Urban, N. Braddock, 
Pa., $3.50.

P. Stankevičius, Queens

sam organizmui. Žinoma, 
laikotarpiais tektų maitin
tis kokia tyre — kviečių bei 
miežių tyre (koše), sausai
niais, džioviniais, obuolių 
milteliais arba tarkuotais 
obuoliais, bananemis, gerti 
lengvos arbatos.

Kai viduriavimas apsto
jo, reikia laipsniškai pratin
tis prie visokių paprastų 
valgių. Tik gerai viską su- 
kramtykite, rupienos nery
kite, o tik sunką. Po valgio 
imkite po arbatinį šaukšte
lį “bismuth subgallate” pu
sėj stiklo drungno vandens. 
Ir būtinai imkite stipraus 
vitaminų preparato, po ge
rą piliulę laike valgymo, su 
maistu. Karšti kompresai 
ant pilvo, diatermija, ultra- 
fioletiniai spinduliai, vidu- 

gas pasirinkimas bus labai rių plovimai, gimnastika, 
tai storosios pamatingas daiktas. Labai grynas oras, neberūkyt, ne-

sijęs su skilvio ir laibųjų 
žarnų nemalimu, kai ten es-

STOROSIOS ŽARNOS 
SLOGA

Gerb. daktare,' malonė- ti permažai sunkų maistui 
patarimų, gerai pervirškint. Be to, ir 

Aš jau sergu 4 metus. Gy- pati ta storosios žarnos slo- 
co- ga irgi esti ne vienoda. Ga

li būti nuo netikusio mais- 
tarų, bet jie man mažai ką to, nuo kokio bakterinio ap- 
padėjo. Buvau veteranų li
goninėj. Ten man irgi gera 
daug nepadarė. Ėmė X 
spindulių atvaizdų, tai pa
rodo, kad tikrai kolaitis.

čiau gaut jūsų

dytojai sakė, kad man “ 
litis.” Buvau pas daug dak-

vita- 
van-

sikrčtimo, nuo stokos 
minų, nuo netikusio 
dens ir t.t.

Kadangi Jūs daug 
gydytojų perėjot ir vetera
nų ligoninėj buvot, o vis 
nepasveikot, tai čia daug ko 
nuveikti veikiausia nebus 
galima. Vis dėlto bandykite 
ką daryt. Maisto rūpestin-

“AR FRANCIJA BUS
KOMUNISTINE?...”

Tokį klausimą stato VJL A i x
liksiu Diaugo bendradai-Man kai pradeda varyt lau- 

------ kan, tai ir sustabdyt sun
ku. Ir tai mane' labai nu
silpnina ir suvargina. Bus 
dėkui iš kalno.

Atsakymas. 
“Colitis” —i

žarnos sl'oga, įsisenėjęs ka- apribot dietos nepatarčiau, begert svaigalų —. visa tai 
taras; Paprastai tai esti su- nes nuo to bus negerai vi- prisidės prie gydymo.

kle- jau

bis Europoje Vyt.. Arūnas. 
Girdi, pastarieji Francijos 
parlamento atstovų rinki
mai -atnešę pasauliui sur- 
prizą, nes “šį kartų visų nu
stebimui laimėtojais išėjo

• A1

Java. — Pranešama, kad 
jau pasirašyta sutartis tarp 
Holandijos atstovų ir Indo
nezijos tautinių vadų dėl 
“Jungtinių Indonezijos Val
stijų” įsteigimo. Tos valsti
jos bus holandų imperijos 
dalis.
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Dar Apie Pabėgėlius iš Lietuvos
Iš Pačių Pabėgėlių Lūpų Turime Parodymus, kaip Jie Bandė Išgelbėti Vokiškų Hitlerinin
kų Okupacijų ir Siautėjimą Lietuvoje, Kaip Savanoriškai ir įniršusiai Jie Priešinosi 

Raudonajai Armijai, Mušančiai Vokiečius iš Lietuvos
sunkvežimius susėdę, skubi- 
namiesi į Kupiškį, bet jau 
“virš Kupiškio matome ple-

Paskutinės
v

Į mano rankas pateko pa
bėgėlių iš Lietuvos išleista 
Vokietijoj knyga “Dienos 
be Tėvynės,” arba “Flens- 
burgo Lietuvių Mietraštis”. 
Knyga išleista pradžioje šių 
(1946) metų. Joje randa
me straipsnį
Kovų Dienos Lietuvoje. 
Straipsnį parašęs tūlas VI. 
Butėnas. Tai esą jo dieni
niai užrašai iš tų istorinių 
įvykių, kai Hitlerio frontai 
pradėjo braškėti, kai jo su- šytiems svečiams uždainuo- 
žvėrėjusios fašistinės armi- sim kulkosvaidžių dainą, tą 
jos buvo mušamos ir triuš
kinamos ir kai, pagaliau, 
atėjo kaleina jo gaujoms 
Lietuvoje ir kitose Pabalti
jo šalyse.

Dar ir šiandien yra Ame
rikoje lietuvių, kurie vaiz
duojasi, kad iš Lietuvos bė- 
go “nekalti žmonelės,” nie- 
kuom neprasižengę, niekam 
nenusidėję .vyrai ir mote
rys, tiktai bijodami bolševi
kų! Jie dar tebetiki tiems, 
kurie jiems pasakoja, kad 
šitie žmonės, būdami Lietu
voje, nebendradarbiavo su 
vokiečiais, nė rankos nepa
kėlė, kad pagelbėti hitleri
ninkams atsilaikyti prieš 
Amerikos, Tarybų Sąjungos 
ir Anglijos suvienytas kari
nes jėgas. Jie nenori tikė
ti, kad kai mūsų, Amerikos, 
ir kitų talkininkų šalių jau
ni, drąsūs vyrai tūkstan
čiais galvas guldė ir upe
liais kraują liejo, tai Lie
tuvoje lietuviai fašistai, ku
rie dabar randasi Vokieti
joje, ginklais rankose, sava- 
n o r i š k ai susiorganizavę, 
stengėsi išgelbėti hitlerinin
kus ir jų kruviną viešpata
vimą Lietuvoje.

Bet štai faktai, štai ar
gumentai iš tų pačių fašis
tinių pabėgėlių lupų, kurie 
puikiai nušviečia jų kruvi
nus darbus..

Minėtasis VI. Butėnas ra- v so:
“Visose Lietuvos lankose 

ir šiluose skamba šaunioji 
šienapiūtės daina ir žvanga ninku 
dalgės...

“Klausomės radijo. 
‘Frontas sulaužytas ir arti
nasi prie Vilniaus bei Daug-

- skamba pranešėjo

sai ir kiti laisvę mylį žmo
nės ! Lietuvos fašistams, 
tiems hitlerininkų talkinin
kams, nesvarbu. Jie sku- vėsuojant okupantų vėlia- 
binasi savanoriškai organi- vą 
zuotis ir gelbėti hitlerinių- donoji Armija, 
kų kailį, gelbėti jų siautėji
mą Lietuvoje nuo ateinan
čios sudnos dienos.

“Ne, mes ne bailiai ver
gai,” sako Butėnas, “mes 
neateisime pas juos rankas 
iškėlę... Mes šiems nepra-

smarkiai supliekti. Butėnas didelėmis jėgomis ir sumu- ną. Klebonas, girdi, “mus sako: “Mes išbėgti nebega- 
Tačiau šioje lemtin- 

Viešpats Dievas šiame sun- goję valandoje iš šiaurės 
kiame momente.” Supranta- rytų pusės atrieda vokiečių 

tankai išvešti savo karių. 
Pro tankų pralaužtą kelią,

dainą, kuri jiems daug kai
nuos!. ..”

Bet kur jie gaus tuos kul
kosvaidžius? Aišku, juos 
jiems parūpins vokiečiai, 
hitlerininkai.

Ir štai Vabalninku apy- 
linkės lie tuviai fašistai 
“renkasi į Vabalninko mies
telį ir čia organizuojama 
gynyba nuo priešų.”

V a d i n asi, savanoriškai 
o r g anizuojasi, ginkluojasi 
vokiečių parūpintais gink- * 
lais ir stoja ginkluoton ko
von ’ išvien su vokiečiais 
prieš Raudonąją Armiją.

Sako Butėnas: “Liepos 9 
dieną galutinai suformuoja
ma Vabalninko partizanų 
kuopa, leitenanto B. vado
vaujama. Tą dieną įvyksta 
mūsų pasitarimai, nuošir
dūs pasitarimai. Visi 150 
vyrų kaip vienas prisiekia
me, kad brangiosios tėvy
nės, ypačiai mylimojo ir 
gimtojo Vabalninko kam
pelio, be kraujo neatiduosi- 
me...”

Matote, kai vokiečiai vieš
patavo Lietuvoje, šitie Va
balninko apylinkės 150 fa
šistų, “šienapiūtės dainą 
dainavo,” nė piršto nepaju
dino “gelbėti brangiąją tė
vynę.” Bet kai vokiečiams 
atėjo galas, jie pakilo su 
ginklu rankose juos dar iš
gelbėti.

Panašiai buvo, aišku, ir 
kitose Lietuvos apylinkėse. 
Visur fašistai, tie hitleri- 

bendradarbiai, tie 
Lietuvos žmonių skerdikai, 
susiorganizavo, apsiginkla
vo vokiškais ginklais ir sto
jo į mūšius, bandydami pa
stoti kelią Raudonajai Ar
mijai. Lietuvos liaudis, su
prantama, piktinosi fašistų 
darbais, keikė juos ir lau
kė Raudonosios Armijos. 
Jai iki gyvo kaulo dasiėdė 
vokiškų ir lietuviškų fašis
tų viešpatavimas.

Lietuviškiems fašistams, 
talkininkams, 

suprantama, negalėjo sek
tis. Jeigu vokiečių milio- 
ninės armijos nebegalėjo 
atsilaikyti, tai ką gi reiškia, 
palyginamai, saujelė lietu
viškų fašistų? Butėnas ir 
sako:

“Liepos vidurys. Vabal-

dejuoja: “Aušta gražus lię? šė. Priešas vejasi. Mes taip palaimina: ‘Tepadeda jums lime, 
pos 21 d. rytas. Į Vabalnin- pat traukiamės.” - ....
ką nuo Antašavos atvyksta 
Kupiškio partizanai. Jų 
tarpe yra sužeistų... Sala
miesčio ir Antašavos parti
zanai taip pat atsitraukia į 
Vabalninką.

Isigandę fašistai pradėjo 
nešdintis iš Vabalninko. 
Girdi: “Paskutinėmis va
landomis mūsų štabas nuta
rė, kad 150-čiai vyrų prie
šintis ir sunaikinti miestelį 
yra visai neprasminga. Jei 
kiti partizanų būriai nebū
tų pasitraukę, mes būtume 
tikrai kovoję...” Dabar ir 
jie turėjo bėgti ir bėgo iš 
Vabalninko.

Šitie fašistai atbėgo prie 
Joniškėlio. Bet ir ten neil
gai buvo jiems ramu. Hitle
rininkai supliekti ir vejami 
iš Lietuvos. Tenka ir jų lie
tuviškiems talkininkams.

Toliau: “Staiga užpakaly
je nuaidi pistoleto šūvis, o 
po to į mus pasipila iš Jo
niškėlio dvaro sodo serijos 
šūvių. Priešas mus užpuolė 
pačiu blogiausiu momentu... 
Mes krentam . po trauki
nio vagonų ratais, tarp ply
tinės mūsų ir į priešą palei- 
džiam smarkią gynimosi 
ugnį... Mūsų taikli ugnis 
juos piauna...”

Aišku, kad fašistai buvo 
sumušti ir turėjo nešdintis. 
Atsidūrė Linkuvoje. Vokie
čiams irgi nesiseka, jie irgi 
bėga. Visų galų suirimas. 
Sako Butėnas: “Nuo Joniš
kio atvažiuoja lengva maši
na su vokiečių majoru. Mes 
sustabdome ir klausiame 
apie padėtį. Mums paaiški
na, kad kelias į vakarus at
kirstas ir mes esame ap
supti...”

Fašistams tenka bėgti. Ir 
jie bėga. Pasiekia Saločius, 

kartu su vokiečiais, gai. Priešas naktį užpuolė Atsiduria pas Saločių klebo-

”, ten jau, vadinasi, Rau- 
Grįžtam, 

girdi, į Vabalninką.
Ir juokingai, matyt, tie 

fašistai atrodė. Jų tarpe ki
lo sumišimas. Kai jau, sako 
Butėnas, viskas buvo surik- 
tuota, spėkos pastatytos 
kur reikia ir jau lauksime 
raudonarmiečių, staiga tuo 
“svarbiu momentu apie 500 
zarasiškių partizanų trau
kiasi iš Vabalninko pareikš- 
dami, kad šiose apylinkėse 
laikytis yra beprasmis da
lykas.” Visi planai, vadinas,. Sako' Butėnas:' “Nuo’Puša- 
pakrinka. . loto uždusę įr kraujuoti pro

Kupiškio fašistai, matyt, mus traukiasi mūsų drau- 
buvo, I

ma, kad “Viešpats Dievas” 
fašistams nebepadėjo, nes 
jis jau seniai buvo su rau- iš šonų priešams šaudant, 
donarmiečiais, pasmerkęs ir pasinaudodami 
visiems amžiams prakeikęs laimingai pasitraukiame iš 
vokiškus hitlerininkus ir jų 
lietuviškus talkininkus.

Tiesa, Saločiuose jie ir 
vokiečiai dar bandė atsilai
kyti ir Būtėnas džiaugiasi, 
kad “šiame mirties sūkury
je savo taiklia ugnimi iš 
kulkosvaidžių ir šautuvų 
mes pjauname priešus”, bet Jų nelaimė, kad ir Hitleriui 
čia, matyt, daugiau pasigy
rimo, negu tiesos būta, nes 
tuojau sužinome, kad ir iš 
čia jie buvo išvyti. “Palik
dami žuvusių draugų lavo
nus,” skaitome toliau, “atsi
šaudydami laimingai pasie
kiame Šakarnių mišką, ku
ris tuoj pat nuo priešo ug
nies užsidega.”

Nereikia manyti, kad lie
tuviai fašistai vieni be vo
kiečių ten kovėsi. Būtėnas

p rietema,

Saločių apsupimo, persike- 
liame per Nemunėlį ir atsi
duriame Latvijos žemėje...”

Pagaliau, kaip jau žino
ma, šitie fašistiniai hitleri
ninkų talkininkai, visiškai 
supliekti, paspruko Vokie
tijon pas Hitlerį ant burdo.

atėjo “kaput”.
Štai kodėl šitie pikti su

tvėrimai dabar taip bijo 
grįžti Lietuvon. Jų darbai 
Lietuvoje žmonėms yra ži
nomi. Jie bijo ne bolševiz
mo, kaip jie bažijasi, bet 
savo darbų, savo talkinin
kavimo vokiečiams ir vokie
čių ginklais bandymo išgel
bėti hitlerininkų okupaciją.

A. Bimba.

3

į

pilio’ - 
žodžiai

Ką daro lietuviai fašis
tai? Ar jie džiaugiasi, kad 
pagaliau hitlerininkų siau
tėjimui Lietuvoje ateina ga
las, kad pagaliau talkinin
kai karą laimi? Nieko pa
našaus. Kur tau! Juos bai
siausia baimė supurtė. Bū- hitlerininkų 
tėnas šaukia:

“Ir vėl mūsų tėvynę pa
grobs žiaurieji budeliai, žu
dys mūsų brolius... ir vėl 
mūsų tautai teks kentėti 
baisius Golgotos kelius...”

Matote, kai vokiečiai Lie
tuvoje viešpatavo ir kai per 
trejus metus Lietuvoje bu- ninką užplūsta didžiuliai 
vo išskersta pusė miliųno Zarasų ir kai kurių Utenos 
žmonių, tai visur “šaunioji apskrities vietų partizami 
rugiapiūtės daina ..skambė- (tai yra, fašistų) būriai, 
jo.” Bet kai atėjo hitlerinių- nepajėgę atsilaikyti prieš 
kams, tiems dvikojams žvė- žymiai skaitlingesnį prie- 
rims galas, tai “mūsų tau- šą 
tai atėjo Golgotos keliai.”

Todėl fašistas Butėnas 
šaukia: “Ką mes darysim, 
tėvynės mylimieji sūnūs? 
Negi mes, rankas iškėlę, pa- zanai skubiai iš mūsų šau- 
siduosim priešams ir išsi- kiasi pagalbos, nes pas juos 
žadėsim brangios Lietu- jau veržiasi priešai. Mes 
vos?” labai nustebom, kad naujie-.

Suprantama, kad ne. Su- ji okupantai taip greit ir 
prantama, sako fašistas Bu- netikėtai atsirado prie Ku
tenąs, reikia eiti ir padėti piškio ir yra tik 20 kilomet- 
vokiečiams atsilaikyti. Tai rų nuo mūsų.... ” 
kas, kad kovoje prieš vo- Baimė ir sumišimas ap- 
kiečius tūkstančiais galvas ima fašistus. Ir jiems atei- 
guldo ir upeliais kraują lie- na kaleina. Girdi, mes pa- 
ja amerikiečiai, anglai, ru- ėmę ginklą į rankas ir į

Con Edison’s planas suteikia mūsų darbi
ninkam pilnų medikalį aprūpinimą už dalelę pa
prastų lėšų
įšvirkštimų prieš slogas l iki ligoninėj užlaiky

apima beveik viską, nuo vaistųmo
X-spinduliu širdžiabraižių diatermijos
iki okulistų ir dentistų patarnavimų
sveikimo namus

i’i y. rr*.1
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Kada Daktaro Reikia

Šis aptarnavimas siekia nuo

net ir pa

1930

” Kartu su hitlerinin
kais ir lietuviškieji fašistai 
turėjo trauktis ir bėgti.

Girdi, liepos 20 dieną apie 
vidurdienį Kupiškio parti-
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Jonas Kaskaitis |

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)

Kai parvažiavom namo, giuotomis gatvėmis. Vis tie 
aš maniau sau: nagi žiūrė- didingi aukšti medžiai, so- 
siu, kas čia dabar dėsis, at- dai, alėjos, palivarkai, par- 
sigėrus šito šilto minerale 
nio “undenėlio”. Gal, ko ge
ra, suims sukt, paleis vidu
rius. Bet nieko tokio neįvy
ko, nei man, nei maniškei, 
nei tą pačią naktį, nei ant 
rytojaus. Jaučiuos viduj vi
sai gerai. Maniau sau, ki
tą kartą vėl kada prie pro
gos prsisiurbsiu to gyduo- 
liško. vandens. O Repečka 
papasakojo, kad ten kur tai 
toliau už miesto, valandą, 
kitą pavažiavus, esąs dar 
prašmatnesnis mineralinio 
vandens šaltinis. Tikra gy
duolė nuo sukliurusių vidu
rių. Girdi, prieš kokį dvi- 
desėtkį metų vienas jau vi
sai ištižęs, išsivadėjęs senis

Važiuojam Pasadenos vin-Įtytą, pridėliotą, prikabinė
tą teatrinių rūbų kambarį. 
Labai gražiai dėkui! Eime 
toliau.

Štai scenerijų gamykla. 
Artistiški dailidės piausto, 
kalinėja, pritaiko sceno-

| dą “Gillmore Brown.” Gil- Gerai, draugai, bėgu, pa
buvęs to siveju jus. Įeinam visi kar- 

| teatro mokyklos įsteigėjas, tu, rimtai nusiteikę, tartum 
Ir po šiai dienai jis ją šel- kokian dievnamin. Moterai- 

1 piąs ir padedąs tvarkyti.! tės,pasisakė eisią sau, o mes 
Neturtingiems studentams vyrai galim sau laisvai klai- 

ir džioti. Susitiksime visi pas- 
iš kiau prie ano kito namo,

moras Braunas,

paskiriąs stipendijas 
lengvatas. Ir ne vienas

ŠIĄ DIENĄ 
pas KRIENĄ

štai kas turi 
ilgą liežuvį

Galima tiesiog stebėtis,

= Į Chorai nedasišaukia nau
jų narių, ansambliai nesu- 

. laukia pageidaujamų talen- 
i tų. 0 jų yra. Yra gražių ir

5 gabių žmonių, talentingų. 
Bet kas iš jų, jeigu tik sa
vo pilvui gyvena! Shame!

“kai, par
kai, vilos. Štai gražiai išmė
tyti po sodą stūkso politech
nikos instituto pastatai. 
“California Institute of 
Technology.” Ir iš tolo gra
žu pasižiūrėt. Gaila, kad 
laiko nėr pasidairyt, kas 
ten dedasi viduj. Gal kada 
kitą kart.

O taigi va ir ta garsioji 
vaidybos mokykla, teatrinio 
meno šventykla — “Pasade
na Comm. Playhouse and mo ir gabumų. Vyriausias 
Laboratory Theatre”. Kaip dailidė rodo mums savo a- 
aš ją jau seniai norėjau pa- j mato įrankius. Atidaro už 
regėt! Prieš keletą , metų pertvaros sandėlio patalpą,

dabartinių Holivudo žvaig- prie b i b 1 i o t e kos. Gerai, kad foks tylusis gyvulys, 
. Tai einam visi i kaip žirafė, turėtų ilgą lie

žuvį. Bet taip yra — žirafės

regėt!
mūsų duktė Lucilė iš čia 
mums dažnai parašydavo. 
Mokės tada ji ir vaidino ši
tam teatre. Tai esanti tar-

išsigydęs, gerdamas tą van- i turn kokia teatrinio patik- 
denį. Gydytojai jau tik ran
ka numoję: pagalbos jam 
nebesą... Tai seniokas, ko
kio tai indėno patartas da- 
sigavęs iki to šaltinio ir ten 
kaip tai apsistojęs. Vis ger- 
davęs tą “undenėlį”, ir iš-

• gyvenęs kokią 20 metų virš 
jam paskirto laiko. Dabar 
jau ten esanti sanatorija, 
vonios, maudynės, išaugęs 
miestelis. O man jo pama
tyt ir persitikrint taip ir 
nebeteko, nebesuspėjom...

Atrodo, kaip ir koks fabri
kėlis. Čia mašinos, pielos, 
pielyčios, plaktukai — viso
kie pabūklai. Žiūri žmoge
lis, kraipai galvą ir mąstai 
sau: nelengva 
scenon veikalą... 
užima pastangų,

pastatyt 
Daug tai 
pasišventi-

ždžių yra perėjęs šitą teat- draugės. Tai einam viox, 
rinio meno mokyklą. i kartu, vyrai. Muziejaus sta-!

Pavažiavę truputį, nusi- čiai karališkas puošnumas liežuvis 18 colių ilgumo, 
tarėm žaibiškai apžiūrėt stebinte stebina žiūrovą. I —-----------------------------
Pasedenos vaidybinį cent-į Juk žmogus matei muziejų' 
ra. Pat pirma rotušė. Kaip 
ir koks muziejus. Gražus 
mūrinis namas sode arba

ir didelių muziejų, bet šitas, 
tu r būt, už visus prašmat
niausias, turtingai, ištaigin
gai išdekoruotas. Kilimai 
tie visur storiausi, dailiau
si, net žvilga. .

O jau patys eksponatai — 
!jų čia negalėtum aprašyt 
! nė iš tolo. Iškilminėj prie* 
; menėj, po dešinei, iš masiš-

čia kitur nematytų medžių, 
su botaniškais parašais, at
gabentų iš tolimųjų šalių.

Yra visokių “revoliucio
nierių”; yra ir tokių, kaip 
žvirbliai — kai jie čerška, 
tai jau čerška. Bet esant 
rimtam reikalui — rasi juos 
žabaruose!

Kadaise saliūnai buvo 
“grinorių” prieglaudomis;

edžio- 
tojų ir žvejų stotimis.^ New 
Yorke viena italų alinė lai
ko didelį užrašą: “Muzikos 
agentūra.” Tokios užeigos, 
tarnaujančios kokiam nors 
tikslui, mano manymu, vis
gi yra geresnės už papras
tas pijokėlių karčiamas.

i I
i

Ir vis tarpe jų pristatyta 1 dabar kai kurie yra rqe 
daugybe baltų stovylų, irgi tojų ir žvejų stotimis.- i ■s

1šakojęs, išdailintas orna
mentais ir gausiai apsodin
tas vazonais, gėlių klombo
mis, krūmais, medžiais. Ne
toli matyt iš čia teismo rū
mai, policijos nuovadas,; menej, p0 dešinei, iš masiš- 
skaitykla. Visa tai^ gražiai, > auksuotų rėmų, išsiduo

da ant sienos paties Hunt- 
ingtono portretas. — Kaip 
gyvas, tarė Pupis: aš jį 
pats mačiau ir su juo kalbė
jau... Einam vis į dešinę.

su parašais, štai kokia 
grakšti nimfa. Kokios jos 
dievinai apvalainos formos! 
Guvus sulptorius apdovano
jo ją net ir su kaupu. Ir ko
kia ji patraukli — toji vy- 
lioklė graikų deivė....

—Ei, nestovėk sveikutis 
taip ilgai ties tom stovylom,1 
—pastebi praktiškas drau
gas:

k

i
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puošniai sugrupuota, tar
tum kokiam dideliam sode. 
Pasadena esanti senesnis, 
pirmiau už kitus čia įsikū
ręs miestas. Ir po šiai die
nai tebėra bene _ pats gra- £įa surankioti ranka rašyti

o ten priversta, pristatyta 
jau gatavų scenerijų. Pasi
stebėję, pečiais pamaigę, 
sekam paskui mūsų vadą, 
žemyn laiptais į užkulisį.

Čia irgi įrengimai! Var
stotai, keltuvai, varykliai 
scenerijoms permainyt. At
rodo taip prozaiška. Labiau 
į užpakalį jau eina eilės 
mažų paskirų kambarėlių ir 
narvelių, kur artistai nusi- 
grimiruoja prieš vaidinimą, 
apsitaiso, nusitaiso, pasilsi, 
dusteli.

Einam ant pastolio, ant 
scenos, kur aktoriai rodo 
jums savo daugmeningąjį 
meną. Auditorija didelė. 
Kėdžių eilės, balkonai, kaip 
ir bet kur didokam teatre. 
Tai čia didysis teatras. Ir 
šį vakarą čia eis dramos 
pastatymas. Publika nusi
perka bilietus ir eina žiū
rėt ir klausyt.

O dabar einam dar že
miau. Čia irgi auditorija, 
salė, bet mažesnė, taikoma 
mokinių naudai. Tiek pat 
scena, scenerijų įrengimai 
ir visi galai, tik mažiau to 

1 viso. Intymiau ir artimiau 
visa kas čia daroma. Salės 
užpakaly keli pertverti 

j kambariai, pamokoms lai- 
i kyt. Reikalui esant, per- 
j tvaros greit prašalinama, ir

' rinimo laboratorija. Bet 
koks žymesnis teatrinis kū
rinys, drama, komedija, o- 
peretė, pat pirma išbando
ma šičionai. Jei pastatymas 
atrodo paguodžiamai*, tada 
jis gali tikėtis pasisekimo 
ant Brodvės, Niū Jorke ir 
kitur. Čia tokie veikalai pa
statomi, pataisomi, dapildo- 
mi, kad išeitų slidžiai ir 
glūdžiai.

Įeinam visi penki į šio te
atro aikštę. Lipam plačiais 
laiptais, vaikštom po ce
mentinę aikštę, žiūrim į 
statulų grupes, skaitinėjam 
parašus, afišų skelbimus. 
Trys, matyt, šio teatro stu
dentai aktoriai, susėdę me
džių pavėny, kalbasi tarp 
savęs. Vienas iš jų, priėjęs, 
klausia mūsų, ar mes neno
rėtume pamatyt šios mo
kyklos. Taip, tamsta, labai, 
labai norėtume. Tai sekite 
paskui mane.

Ir jis mikliai ir žvitriai 
įsiveda mus į vidų. Prieme
nėj supažindo mus su šitos 
įstabios mokyklos mecena
tu, šelpėjų ir vienu jos di-j - - - --

štas, apvalus, pilno būdo,Padaro.didele sale, 
gražus vyras, nors jau ko-Į „llglTOti1CS: 
kių 60 metų amžiaus. Pasi- 
sveikinom ir, taręs keletą 

, pasku-i 
jo prityrusių rankelių vai- ‘ bėjo, jis į centrinę įstaigos 
ruojamas. Pavojaus ar bai- i raštinę. Mūsų vadas paaiš-, 
mes nėr. Mudu su Paulium; kino: “Mr. Fitch” — šios

stai ir vėl trečiadienis— 
draugų Pupių laisva diena. 
Tai jau teks ir šiandien ko 
nauja patirti. Na ir teko. 
Atmintina tai bus diena! 
Tirštai prikimšta, primai- 
gyta įspūdžių diena.

Dar kelios minutės iki de
šimtai ryto, o Paulius su 
Jule jau čia. “Dzien dobry, 
panie Pupis! Jak się macie 
w swojej chacie? — A dob- 
rzež dobrze. — Pan dobro- 
dziej rozmawia po polsku? 
— A jakžesz... Tai ir pui
ku. Tuoj matyt, kad ne 
“prastas mužikas”. Važiuo
jam, pokštus, sąmojus kre
žiam. Vadinas, atostogos. 
Ūžiam.'Strimgalviais nurū- 
kom gatvėmis, bulvarais. 
Automobiliukas miklus, me-, 
chaniko Pupio pridabotas ir svetingų kvietimų,

žiausias apylinkės miestas.
Kas dabar? Ogi čia neto

li draugų Pupių dukters 
būstinė. Važiuojam ten per
kąst pietų. Dėkui, draugai, 
važiuojam. Nuvažiavom. 
Draugė Pupienė greit paga
mino patiekalų, o čia užva
žiavo ir daktarienė, šeimi
ninkė. Ji mums atvežė iš 
anksto gautus penkis bilie
tus, kad su jais galėtume po 
pietų įeiti į tą garsiąją Pa
sadenos biblioteką ir mu
ziejų, kur taip turiningai 
praleidom visą pusdienį. 
“Huntington Library and 
Museum’” padovanotas mie
stui stambaus kapitalisto, 
susikrovusio sau milionus 
iš geležinkelių biznio.

Privažiuojam kaip ir ko
kį m i 1 ž i n išką ištaigingą 
parką. Automobiliams pas
tatyt — rūpestingai prižiū
rimas didelis plotas. Pro di
džiuosius vartus, padavę 
vartininkui bilietus, einam 
pat pirma į muziejaus pas
tatą. Visa tai buvo priva
čiai pastatyta Huntingtonų 
naudai ir malonei. Ir pa
statyta, įrengta taip pra
bangiai, lyg tai būtų anie 
garsieji Versalio sodai.

Eini gražiai išgrįstomis 
alėjomis. Išdidžiai stūkso

senybiniai šventraščiai. 'Lo
tynų kalba, anglų kalba. 
Taip stebėtinai gražiai 
smulkiai išrašinėtos eilės, 
raidės, pradinės išrangytos, 
išdekoruotos raidės. Žmo
gus ir tikėt nenorėtum, kad 
visa tai padaryta ranka, su 
plunksna, dar toli prieš 
Gutenbergo laikus.

Šiaip senovės raštų, labai 
retų originalų... Sako žmo
nės, kad šitas muziejus tuo 
ypač ir pasižymi, kad jame 
surankiota daugybė didelės 
vertės originalų. Paveikslų 
ir portretų galerija labai 

, turtinga. Ypač daug pieši
nių anglų piešėjų. Ir šiaip, 
kaip ir bet kokiam muzie
juj, pilna visokių grožinės 
bei mokslinės vertės dalykų, 
suvežiotų šičionai iš įvairių 
pasaulio kampų.

Išeidamas, dar vėl pasi
gėrėjau tomis didingomis 
bronzinėmis stovylomis. Ir 
pasileidau alėjomis po par
ką. Muziejaus parkas irgi 
pilnas įdomybių. Visokių

r-

i Turtinant savo kalbos ter- 
, miriologiją — iš dr. J. J. 
Kaškiaučiaus kelionės įspū-

— o tai nesuspesim, — galime pridėti ir 
taip daug dar turim xapi- ^a: akcija — lietuviš-
bėgt. kai veiksnys: reakcija —

atoveiksnis.(Bus daugiau)

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5048

■

ž

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Grabortus
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovana!

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

I i

I

i

i GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

8

8

■ 4
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Egzaminuojant Alūs. ! 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.
Padėkojom mūsų uoliajam 
aktoriui, kurs savanoriai • 
mus visur išvedžiojo ir ap-1 
rodė, kas ten dedasi teatri
nio meno šventykloj. Išėję, puikiai išpildytos bronzinės 
dar kartą pagarbiai perlei- statulos. Dievai ir deivės iš 
dom akim šitą pilką masiš- klasiškos Graikijos mitolo- 
ką namą. Ir ilgai aš yis dar gijos. Raumeningas jau

nas Apolonas, riestaplaukis, 
kelta krūtinis. Simetriškai, 
kitam iškilminių durų šone, 
graciškoj pozoj lengvakojė 
Diana, pasirengusi medžiok
lei, su vilyčiomis, su lanku, 
ir šuva čia pat. Norisi ge
riau įsižiūrėt į tą įstabią 
aukštai menišką figūrą, bet 
draugai šaukia pasiskubint, 
nes akim ir taip bus daug, 
daug darbo.

K Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

M

dar karta pagarbiai perlei

irgi varo savą istoriją.
John Baron Savininkas

Įveda gale koridoriaus į Hicksville, L. I., N. Y.25 East Marie St.

?

varom savą, o jiedvi ten už
pakaly, “ponios” Julė ir ma-

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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 svetainė pokilims

įstaigos patronas ir tėvas. 
Pats artistas, ir dabar dar 

jis tebėra 
vienas vedėjų ir mokytojų

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

MIlLaiiab L aičUIUZU-
Jis ir yr. Ot tau ir' šinukėmis, žiūrinėja karto-

' tekos rodykles. Keltu paky-| ^peie

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
esant ir

Lietuviškas

rRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtine*

Geri Užkandžiai

jiiškė irgi netylom snopso, viešai vaidinąs,, 
irgi varo savą istoriją. ’ . -

Tik štai čiūžt ir sustabdo finansinių rėmėjų šitos 
vežimą. Kam? Nagi žiūriu: vadybinės mokyklos, 
stoyi ant kampo aukštas ii- Įveda gale koridoriaus į 
'gas žmogynas. Ar man taip rekordų raštinę, aprodo jos 
akyse pasirodė ? Juk tai vidų. Kelios jaunos moterys
dzūkas Antanas Talandze-1 barškina rašomosiomis ma- 
vičius... < 
siurprizas! Tai kaip čia‘( 
Ogi taip, ir dzūkui šiandien 
liuosa diena, tai jau jų, ma
tyt, iš anksto susitarta su
sitikt čia ant kampo, girdi, 
netoli nuo Levišauskų “pa- 
livarkėlio.” Dzūkas turįs 
kambarį pas Levišauskus. 
Tai “makanikas” iš to dzū
ko. Jis irgi puikiai, saulėtai 
nusiteikęs, juokų, sąmojų, 
pokštų pilnas...

Užkalbinau ir jį lenkiš
kai, o jis, kaipo “vilenski- 
nis” dzūkas, tai tuoj tau 
tartum žirniais ir pabėrė. Ir 
man buvo vargu suprast tą 
jo įmantrų dzūkišką, mozū
rišką, lenkišką, gudišką mi
šinį. Tirštas, bra, kratinėlis. 
Ilgiau taip pakalbėtum, tai 
tau ir liežuvį susukaliotų. 
Pasakė jis mums keletą to
kių gudrių, dar “iš kra- 
jaus” atsiveštų mįslių ar 
priežodžių, tai nesusivokiau 
išsikivinkliuot. Jis pats tu- 
rėj6 “išsivirožyt, ištalka- 
vod”

lam į pat viršų, virš penk
to aukšto. • Čia po palapine 
įtaisyta pusryčiams valgyk
la, ant stogo, tarpe didžiu
lių vazonų. Čia esanti ir vir
tuvė.

Einam pėsti žemyn į pen
ktą gyvenimą. Tiršta teat
rinė, slėpininga atmosfera. 
Įeinam į kostiumų siuvyk
lą. Čia siuva kelios įgudę 
teatrinių rūbų siuvėjos.’ 
Pati to skyriaus vedėja, pil
navidurė, apvalaina, juod
bruvė apyjaunė moteris, 
juodom greitom akim ir 
aukšta protinga kakta, pa
rodo mums eilių eiles prika
binėtų kostiumų, vaidiloms 
pasidabint laike vaidinimų. 
Darbo čia esamu nelengvo, 
kruopštaus. Siuvėjos, su
kirpėjos, “kvarmų” supla- 
nuotojos pačios turi ką iš
manyt apie teatrą, pačios 
turi būt savo rūšies artis
tės. Pagarbiai ir dėkingai 
apžiūrėjom didelį pertvars-

prisimindavau m a t y t u s 
vaizdus ir tą nuoširdžią į- 
tikinančią mūsų vado vei
do išraišką, jo ryškių akių 
žaiseną ir balso intonaci
ją, kada jis mums ko rim
tesnio .bandė išaiškint. Vi
sai, kaip artistas, kaip ak
torius. Viską rodė nuošir
džiai, natūraliai.

_ ;, tasai mūsų vadas 
keletą kartų suminėjo var

Urs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. 8T. 2-8842

FIRE HOUSE INN

Linksmus savo laimėjimais demokratų sąskaiton, šie 
visi trys republikonų šulai norėtų būt kandidatais į pre
zidentus 1948 metais. Žinoma, bile kurio iš jų laimėji
mas būtų darbininkų nenaudai, nors darbininkams ma
ža naudos ir iš republikonams pataikautojo prez. Tru- 
mano. Iš kaires: sen. Arthur H. Vandenberg iš Michi
gan, New Yorko gub. Dewey ir sen. Robert Taft iš Ohio.

»:• ■ ■ <

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAM

Laidotuvių 
Direktorius

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Knatpai Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411*
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Antradienis, tapir. 19, 19415

Lawrence, Mass.
Miss Helen Polichnowski, 

ištarnavus du metu Jungtinių 
Valstijų ambasadoje, Varša- 
voje dabar tik pargrįžo ir re- 
portuoja, kas dabar dedasi 
Lenkijoje. Visokius klausimus 
jai stato reporteriai. O kas 
mūsų reporteriams svarbiau
sia, tai tikėjimas, žinoma, jie 
patys netiki.

Jie gavo ne tokį atsakymą, 
kokio norėjo. Mergaitė pasa
kė, kad Lenkijoje yra pilna 
laisvė melstis ir kas nedėldie- 
nis bažnyčios pilnos žmonių. 
Niekas jiems nevaržo melstis.

Jai klausimų davė, ar žmo
nės myli dabartinę valdžią ? 
Atsakymas buvo trumpas ir 
aiškus: Lenkijoje dabar visi 
petys petin dirba, kad atsta
tyti naują Lenkiją. Ne tik mo
terys ir vyrai, bet ir vaikai ei
na ir padeda tėvams dirbti. 
Kol kas, žinoma, Lenkijos 
žmonės gyvena labai sunkiai. 
Jų namus sudegino ir viską iš
vežė vokiečiai hitlerininkai. 
Prie to prisidėjo ir Lenkijos 
fašistiniai elementai.

Helen Polichnowski pataria 
lenkams siųsti Lenkijon dra
panas ir čeverykus, nes jiems 
ten tie daiktai yra labai rei
kalingi.

Ką čia kalba visoki lenkai 
ponai, tai neteisybė. Lenkijos 
žmonės myli savo valdžią ir 
dirba sutartinai. Ne tik dar
bininkai dirba, bet ir patys 
valdininkai eina kartu ir pra
deda nuvalyti gatves.

Tai geras antausis tiems pil-

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius)

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

4

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iŠ mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti 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.

4 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 

I Lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
I nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
I mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
I $2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
Į apmokame.
I 2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
I atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi- 
I sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji- 
Į mo tuojaus pradėk vartoti Veg. “ 
I kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių 
I vių į miltelių pavydalą, sveika ir 
I yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, 
į tinkama yra vartoti per apskritus metus. 

IJ Iš Veg. Broth galima padalyti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 

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

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

4. Balartced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės 1 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 1 visus 
išlaidas,

WONDER LIVE 
«164B—MeUo Sta., Dept. C,

sudskiniams ir ą.ndrįhiąpis, 
kurie melavo žmonėms apie 
Lenkiją.

Draugai Gripkevičiai aplei
džia Methueną, važiuoja į 
Floridą gyventi. Kelis sykius 
pirmiau ten buvo nuvykę pas 
dukreles ir dabar sumanė va
žiuoti ir pastoviai apsigyventi. 
Maple parko Susiedas buvo 
surengęs jiems išleistuves. Vi
si ūkininkai labai apgailestavo 
draugų Grinkevičių, nes jie vi
si sugyveno labai gražiai.

Grinkavičiai yra geri Lietu
vos rėmėjai, niekados neatsi
sakydavo paaukoti. Taipgi 
Grinkavičienė buvo nuvažia
vus Lietuvon Smetonos viešpa
tavimo laikais ir pamatė, kaip 
Lietuvos žmonės gyvena fašis
tinėje priespaudoje. Parvažia
vus pareiškė, kad Smetonos 
valdžia tik ponams gerą gy
venimą duoda, o darbininkai 
yra prispausti smetonizmo le
tena. Jie negalėjo išsitarti nei 
vieno žodelio laisvai, nes tiek 
buvo visokių šnipų ir polici- 
jantų pristatyta, kad Lietuvos 
darbininkija turėjo tarnauti 
tiems dykaduoniams.

Sovietinė kalbama filmą 
bus rodoma lapkričio 24 die- 
lą rusų svetainėje, 287 Irving 
Ave. Filmą užsivadina “Heilo, 
Moscow.” Filmą yra graži, 
Įspūdinga ir verta pamatyti. 
Pribūkite 3 valandą po pietų. 
Įžanga 30 centų.

LDS 125 kuopos bankietas 
?erai pavyko. Turėjome švė
nų iš Haverhill, taipgi buvo

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devbe Street 
Brooklyn, N. Y.

TeL EVergreen 4-8003

Broth 
daržo- 
skani 
taipgi

kitus miestus Ir apmokame pašto

FOUNDATION
Los Angeles 55, Calif. 

nemažai' svetimtaučių. Visi 
buvo bankietu • užganėdinti. 
Mūsų gaspadiiiės kas kart vis 
išmislina naujesnių valgių.

šiam parengimui gaspadi- 
niavo A. Chuladienė, M. Mil- 
vidienė, V. Taraškienė ir E. 
Sukackienė.

Gaila, kad negalėjau būti 
pradžioje bankieto, nes turė
jau dalyvauti Literatūros 
Draugijos 7-tos Apskrities 
konferencijoj. Kartu su ma
nim konferencijoj taipgi da
lyvavo Sukackis ir Milius. Bet 
parvažiavus iš konferencijos, 
ir mumis gerai pavaišino.

Gaspadoriais buvo B. Chu- 
lada ir J. Milvidas.' Teko pa
sikalbėti su draugais. Užsimi
nėme apie Laisvės dalykus.

S. Benkus tuojau paaukavo 
penkis dolerius ir pasipirko 
Laisvės Šerą. Taipgi J. Šiupet- 
ris paaukavo vieną dolerį. Te
ko atnaujinti keletas Laisvės 
prenumeratų. Pavyko gerai.

S. P.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslp.)

liau Amerikos spaudą “infor
muoti.”

Niekas to fašistinio Centro 
nesigailės ir nepasiges.

UNRRA užsidaro. Jos vedė
jas LaGuardija siūlo, kad 
Jungtinės Tautos įsteigtų kitą 
Įstaigą šelpimui žmonių ir 
kraštų, nukentėjusių nuo ka
ro.

Bet mūsų valdžia nusista
čius prieš tokį naują fondą. 
Girdi, tegul kiekviena šalis 
prie mūsų tiesioginiai kreipia
si ir prašo pašalpos. Mes pa
matysime, ką mes padarysi
me.

O tai reiškia, kad mes duo
sime pašalpos tile toms šalims, 
kurios mūsų klausys ir mums 
pataikaus.

f d
Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę

SIRENŲ GĖLOS
• Prisidėk prie milionų tų, kurio 
prisiekauja Johnson’s NUGAROS 
PLASTERIU — pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
įrodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant šį plasterį, tai lyg nau
doti kaitinamąją paduškaitę pačiame 
jūsų darbe. Švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktaką, ŠILDO jums nu
garą, atliuosuoja skausmą ir sustin
gimą. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS PLASTERIS 
saugo nuo užslšaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jį gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris reiškė ko
kybę per 50 metų. Visose vaistinėse.

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

Newark 4, N. J.
‘ HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva !
Undertaker & Embalmer ’

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
|;

Brooklyn 11, N. Y. j

TEL. EVERGREEN 8-9770

Matthew A. 
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Laisve-—Eiherfy, LitHuanlan Daily
' ■ : J. ' ! " ~"

* Britanijai atsisakius įsileisti žydus pabėgėlius į Jeruzalių, miestas paverstas 
tarsi kokiu fortu, su spygliuotų vielų tvo romis ir krėtimais praeivių, {kiršinti, žy
dai tvartų sritį pavadino “Bevingradu,” nes tai pasėka Bevino socialistų valdžios 
elgesio su pabėgėliais.

ŽINIOS IŠ
Plečiamas Kojinių Fabrikas 

“Cotton”
KAUNAS. — Kojinių 

fabrike “Cotton” po vokiš
kų okupantų išvijimo pasili
ko tik 2 veikiančios “Cot
ton” staklės. Visos kitos 
buvo apgadintos, motorai 
išvežti. Fabriko darbinin
kai sparčiai griebėsi atsta
tomojo darbo. Jau 1945 m. 
buvo atremontuotos ir pa
leistos į gamybą 5 “Cot
ton” stakles ir nemaža da
lis pagalbinių mašinų. Tais 
pat metais fabrike jau dir
bo 100 darbininkų, kurie 
per mėnesį pagamindavo 
vidutiniškai apie 5,000 porų 
kojinių. Šiuo metu “Cotton” 
fabrike jau veikia 9 stak
lės, dirba 210 darbininkų ir 
vidutiniškai per mėnesį pa
gamina apie 10,000 porų ko
jinių. Įmonė įrengė savo 
nuosavą elektros jėgainę. 
Dar šiais metais fabrike 
bus pastatyta 10 naujų 
mezgimo staklių, 6 siuvimo, 
7 ketliavimo ir 2 špūliavi- 
mo staklės. Reiškia — stak
lių bus dvigubai daugiau 
negu jų buvo iki šio. laiko.

1950 metais fabrikas bus 
praplėstas: veiks 45 “Cot
ton” tipo mezgimo staklės, 
17 ketliavimo, 13 siuvimo 
ir 4 špūliavimo staklės. 
Fabrike dirbs apie 1,000 
darbininkų, kurie pagamins 
apie 100,000 porų kojinių. 
Tai bus didžiausias kojinių 
fabrikas Lietuvoje.

Naujos Darbo Jėgos 
“Lietmedžiui”

KAUNAS. — Šančiuose, 
už “Drobės” fabriko, neto
li Nemuno' yra medžio ap
dirbimo įmonė “Lietmedis.” 
“Lietmedžio” kieme darbi
ninkai, vienmarškiniai, sa
kuotomis rankomis, tam ti
kru prietaisu (“trauktu- 
vu”), traukia rąstus iš Ne
muno tiesiai į gaterį, kiti 
išplautas lentas krauna į 
krūvas, dar kiti vagonėliais 
veža į džiovyklą. Taip vyk
sta darbas šioje įmonėje 
kas dieną.

Šitas darbštus kolektyvas 
per rugpiūčio mėnesį paga
mino 594 kūb. metrų staty
binės medžiagos tiltams, 80 
statinių daržovėms raugin
ti, 400 pabėgių geležinke
liams, didelį kiekį sviestui 
indų, mėnesinį gamybos 
planą įvykdydamas 113,- 
4%. Šiuo metu gamyboj 
daug padeda nuosava, to 
paties kolektyvo jėgomis 
naujai -pastatyta elektros 
jėgainė (57 kw galingumo), 
kuri jau veikia nuo rugpiū-< 
čio mėn. pradžios.

Iki šio laiko įmonėje bu
vo didelis trūkumas darbo 
jėgos. Dirbo'tik 53 darbi
ninkai. • Dabar įmonė -iš

LIETUVOS
FGA mokyklos gavo 33 ap
mokytus darbininkus, kurie 
padės dar sparčiau vykdyti 
fabriko gamybinius uždavi
nius.

Endokrinines Liaukos
Valstybinė Enciklopedi

jų, Žodynų ir Mokslo Lite
ratūros Leidykla išleido 
LTSR Mokslų Akademijos 
tikrojo nario prof. dr. VI. 
Lašo veikalą “Endokrininės 
liaukos.” Turinyje: apie en- 
dokrin. liaukas: normalinė 
ir patologinė liaukų fizio
logija; apie hormonų veiki
mą. 94 psl. Iliustruota. Dai
lininkas A. Labutis. Tiražas 
5,000 egz. Spaudė “Varpo” 
sp-vė Kaune. Kaina 10 rb.

žemės Rutulio žvėrys 
ir Paukščiai

Valstybinės Enciklopedi
jų, Žodynų ir Mokslo Lite
ratūros Leidykla išleido bi
bliotekos “Pažinkime visa
tą” Nr. 12 — įdomią prof. 
B. M. Žitkovo knygą aukš
čiau pažymėtu pavadinimu. 
Joje supažindinama su že
mės rutulio gyvenimu ir 
organizmų evoliucija. Kny
ga iliustruota.' Viršelis ir 
tituliniai užrašai dailininko 
T. Kulakausko. 220 psl. Ti
ražas 10,000 egz. Kaina 15 
rb.

Atgyja “Gulbės” Fabrikas
KLAIPĖDA. — “Gulbės” 

tekstilės fabriko istorija 
būdinga daugeliui mūsų 
respublikos įmonių. Tuščios 
ir apgriautos patalpos, ko
kios jos buvo išvijus vokie
čius, atgijo ir dabar jose 
verda darbas.

Šių metų pradžioje čia 
jau veikė pirmosios šešios 
medvilnės audimo staklės. 
Atsidavusio tarybinių žmo
nių darbo ir iniciatyvos.dė
ka, šis skaičius pakilo ligi 
dvidešimt keturių. Dabar 
montuotojai įtemptai dirba, 
atstatydami p a p i 1 d omą 
skaičių mašinų, kurias jie 
surado geležies laužo 
krūvose. Ligi metų pabai
gos užsibrėžta padidinti į- 
monės staklių parką ligi 
šešiasdešimties. “Gulbės” 
fabrikas diena iš dienos vis 
labiau atgyja.

Entuziazmo Jėga
KAUNAS. — (“Tiesos” 

koresp.) Didelis pakilimas 
įsivyravo Čkalovo vardo 
malūno darbininkų tarpe. 
Jie ryžosi kuo greičiau at
statyti savąją įmonę. Dar- 
b i n i n k a i Grigaitis ir 
Kučinskas išmoko 
betonuotojo darbą. 
Šaltkalviais, liejikais tapo 
Jurgelevičius, Dulškis, Ma
tulionis. Per pusantro mė
nesio jie atliejo eilę reika

lingu detalių ir sumontavo 
transmisijas, valymo maši
ną ir t.t. Žmonės dirbo die
ną ir naktį, nežiūrėdami į 
laiką, — kad tik greičiau 
imtų suktis girnos.

...Buvusio sandėlio vieto
je jau išdygo raudonomis 
čerpėmis dengti malūno pa
statai •— atsidavusio darbo 
rezultatas. Įmonės kolekty
vas garbingai įvykdė savo 
įsipareigojimus. Viduje į- 
rengtos trejos poros girnų,' 
filtrai, aruodai. Buvęs ga
rinis malūnas dabar pritai
kytas elektros energijai. Vi
sa tai savo rankomis atliko 
patys čkaloviečiai.

“Mažosios Tautos” Jau 
Pripažįsta Penkių 
Didžiųjų Veto

Tąsa nuo 1 p.) 
rečiau vartotų veto vieni! 
prieš kitus.

Taigi mažosios tautos, 
galų gale, padarė tokią pat 
išvadą, kaip ir keturi ne
sovietiniai didieji — Jung
tinės Valstijos, . Anglija, 
Francija ir Chinija, — kad 
veto teisė būtų kuo rečiau
siai vartojama.

Franci] os ir Anglijos 
Pasiūlymai

Franci jos delegatas Al. 
Parodi pasiūlė, kad politi
nis Jungt. Tautų komitetas 
atidėtų iki šio pirmadienio 
balsavimus dėl sumanymų, 
paliečiančių veto klausimą. 
Parodi sakė, reikia duoti 
laiko užsieniniams Penkių 
Didžiųjų ministrams pasi
tarti ir tarpusavyje suside
rėti .kas liečia veto naudoji
mą. Balsavimas tapo atidė
tas.

Penkių Didžiųjų 
Pasitarimai

Tuomet Anglijos minis
tras Bevinas ir pasiūlė, kad 
pirmadienį Penki Didieji 
pradėtų tartis tuo klausi
mu. Sovietų, Amerikos, 
Franci jos ir Chinijos minis
trai sutiko.

Anglijos delegatas politi
niame komitete sakė, jeigu 
vienas ar kitas iš Penkių 
Didžiųjų susilaiko Saugumo 
Taryboje nuo balsavimo ar-_ 
ba nedalyvauja tame tary
bos posėdyje, tatai neturi 
būti laikoma veto iš to na
rio pusės.

Sovietų atstovas Višins
kis pareiškė, jog susilaiky
mas yra veto.

Franci jos delegatas siūlė 
Penkiems Didiesiems savo 
tarpe nuspręst, ar susilaiky
mą nuo balsavimo skaityt 
veto ar tik paprastu nesuti
kimu su Saugumo Tarybos 
datfguma.

Suprantama, jog Penkių 
Didžiųjų ministrai, be kit
ko, svarstys ir šiuos anglo 
ir francūzo pasiūlymus.

PenHas PusTffpTa

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KOJINIŲ TAISYTOJOS
Patyrusios; puikiausia alga, taisymas mažų 

išsitraukusių siūlų nylons. Kreipkitfa
S. & B. HOSIERY CO..

139 W. 33rd St., N. Y. C.
(263)

PATYRUSIOS OPERATORES, 
AUKŠTOS ALGOS, PUIKIAUSIOS 

DARBO SĄLYGOS. 
TROY SPORTSWEAR, 
393 CHAPEL STREET, 
NEW HAVEN, CONN.

(265)

MERGINOS 
Uždirba besimokindamos 
MAŠINŲ OPERATORES. 
Kai išmoks gali uždirbti 

$34 IR VIRŠAUS
5 Dienos, 40 Valandų, 

NUOLATINIS DARBAS
Moderninis Fabrikas

6 Apmokamos šventės 
Apmokamos Vakacijos

AMERICAN CAN CO.
43rd St., & 2nd Ave., Brooklyn.

(B. M. T. 4th Ave. Line iki 45th St.)
(264)

MOTERYS
Prie

VYNIOJIMŲ IR Į DĖŽĖS DĖJIMO
Kreipkitės į

HUGHES BRUSHES, INC., 
2320 — 6th Ave., Watervliet, N. Y.

(266)

PROSYTOJOS PATYRUSIOS PRIE 

VYRIŠKU MARŠKINIU DIRBTI 
MŪSŲ VISIŠKAI NAUJAME 

PROSIJIMO DEPARTMENTS. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

TROY SPORTSWEAR, 
393 CHAPEL ST., 

NEW HAVEN, CONN.
. (265)

MITYBOS ŽINOVĖ 
LIGONINEI 135 PATALPOS 

PILNAM VEDIMUI 
NUOLATINIS DARBAS 

Dėl platesnių informacijų rašykite, j 
DIRECTOR SCHOOL OE NURSING 
SAINT FRANCIS HOSPITAL 
WILMINGTON, DELAWARE 
ar tclefonuokitc WILMINGTON 7331 

(265)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ĮRANKIŲ TEKINTOJAI
Patyrę prie automatiškų 

Sriubų Mašinai Įrankių. Taipgi
BRASS MOLDERIAI

Gera alga - Nuolatinis darbas
READING HARDWARE

CORP.
6th & Willow Sts., Reading, Pa.

Telefonas Reading 7185
(264)

DEŠRUKIŲ GAMINTOJAI 
Turi būti pilnai patyrę vyrai. 

NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA 

GAZZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
401 W. Pleasant St., 

Hammonton, N. J. 
Hammonton 722

(272)

VYRAI
Patyrę prie medžio apdirbimo mašinų, taipgi 
vyrai prie staliorystės darbo. Rašykite ar 
kreipkitės. MI-MARK PRODUCTS, Aqueduct 

Lane, Hastings-On-Hudson, New York

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Lapkr. 21 d. įvyks turkės vaka
rienė ir šokiai. West Side Hungarian 
Home, 4309 Lorain Av. Joseph Pales 
žymi radio orkestrą gros šokiams. 
Bus 72A Salėje. Progressive Players 
suvaidins veikalėlį. Bus išleista 50 
turkių. Visus kviečia dalyvauti Ko
munistų Partija, Cuyahoga County.

(261-262)
PHILADELPHIA’, PA.

Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 
21 d. lapkr., 8 vai. vak., 735 Fair
mount Avė. Draugės, visos dalyvau

jate. — Sekr. Mattes. (262-263)

CLEVELAND, OHIO
Liet. Moterų Kl. susirinkimas įvyks 

lapkr. 21 d., Sachsenhcim salėje, 
1400 East 55th St. 8 v. v. Šiame su
sirinkime bus išduodamas raportas 
iš Meno Sąjungos suvažiavimo. Kvie
čiame ir tas lietuves, kurios dar nė
ra narės šio Kliubo. Prašome narių 
dalyvauti susirinkime.—K. Romond,

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Box (UW. Newark L N. J.

BIZNIERIAI. SKELBKITES 
LAISVĖJ
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NewWto^a^zfei Zlnioi
Nėra Įstatymo, Kuris 
Draustų Kolektyviai 
Derėtis

New Yorko Valstijoje • nėra 
įstatymo, kuris draustų valdi
niams darbininkams kolekty
viai derėtis su savo samdyto
jais — būtų jie valstijos, ap
skrities ar miesto profesiona
lai, tarnautojai ar eiliniai dar
bininkai.

Tą paskelbė Nacionalės Ad
vokatų Gildijos New Yorko 
skyrius po išstudijavimo tuo 
klausimu įstatymų.

Prie to, jie pažymėjo, kad 
jeigu įstatymdavystė ir ban
dytų tokį įstatymą pravesti, 
jis “būtų nekonstitucinis.”
Teisę įsteigė Mūsų Protėviai

Advokatų Gildija savo pa
reiškime sako, jog darbinin
kų teisė kolektyviai derėtis 
neprasidėjo su State Labor 
Relations Aktu, btet kad tai 
yra “daugiau fundamentališ- 
ka teisė.”

Kad dėl to vyriausybinei 
vienetai “turi ne tiktai auto
ritetą, bet ir būtiną pareigą 
tartis kolektyviai su savo sam
dytojų atstovais.”

Tik 18 Dienų Beliko 
Iki Iškilmės

Apart pačių Aido choristų 
ir chorisčių, kurie jau labai 
rūpestingai pradėjo ruoštis 
savo metiniam koncertui, dar 
labai mažai Brooklyno ir apy
linkės visuomenė težino apie 
busimąjį Aido 
koncertą,
pradėti apie 
informuoti.

Apie pačią 
tarpu daug 
tik tiek, kad, apart paties munistų 
Aido Choro ir jo grupių ir pa- ‘ praeitą 
vienių, programoj dar

Choro metinį 
Taigi, jau laikas 

tai visuomenę

ŽIAURUMAI AFRIKOJE GRASINA PA
SAULIUI, SAKO MRS. PANDIT

Ispanijos Liaudiečių Valdžios Premjeras 
Atsišaukė i Amerikiečius Paramos

miw Fwm

Wii
AFPB1

Dr. Jose Giral, ištrėmime esančios respublikinės Is
panijos premjeras, atsišaukė i amerikiečius remti kovo
jančius prieš fašizmą ispanus Ispanijos išlaukyje ir vi
duje. Dr. Barsky, laike Ispanijos karo prieš fašizmą mo
bilizavęs liaudiečiams medikališką pagalbą, dabar vei
kia šioje kampanijoje sukelti liaudiečiams paramos.

Dorothy Parker yra kampanijos pirmininke.
Kampanijos užbaigai, gruodžio (Dec.) 16-tą rengia

mas masinis mitingas, Madison Sq. Gardene, New Yor
ke. Prašo jsigyti tikietus iš anksto. Gaunami: 192 Lex
ington Ave., New Yorke, taipgi eilėje kitų priešfašisti- 
nių ir darbininkų Įstaigų.

programą šiuo 
nekalbėsime — 

apart

RENDAS DAR GALIMA SULAIKYTI NUO 
KILIMO, SAKO KOMUNISTAI

New Yorko Valstijos Ko- 
i Partijos Komitetas 

i ii • praeitą sekmadienį atsišaukė 
‘ \, programoj dar daly-! i žmones veikti, jeigu norima 

vaus ir svečių menininkų; vie- ,sjilaikyti rendas nuo kilimo, 
nu iš tokių svečių bus didžio
sios Laisvės koncerte dalyva
vusios publikos pamėgtas, Ro- , 
jaus židžiūno “Vyturėlis.” 

Koncertas Įvyks sekmadie
nį, gruodžio (Dec.) 8 dieną, i 
Schwaben Hall svetainėj, 474 
Knickerbocker Ave., Brook
lyne. ši svetainė aidiečių pu
blikai jau yra žinoma tuomi, 
kad aidiečiai vieną kartą tą 
publiką netikėtai nuvedė ten 
iš Labor Lyceum.

Koncerto tikietai jau yra 
platinami; juos galima gauti 
pas aidiečius ir kitus platinto
jus. Įsigykite juos iš anksto, 

žinoma, kaip visada 
yra priprasta, po koncerto 
šokiai ir šiaip linksmas 
žmonys.

Patys rengkitės šiai iškilmei 
ir praneškite 
kaimynams, draugams ir pa- vusius. Patarnavimai yra 
žįstamiems. Falsetas. blogėję.”

Tas dar galima atsiekti, sako 
komunistai.

jau
bus
pa-

Veikimo Būdai:
1. Reikia užplukdyti 

Trumaną ir OPA direktorių 
Paul Porter tūkstančiais tele
gramų, reikalaujančių išlaiky
ti rendas esamame laipsnyje.

2. Reikalauti valstijinių ir 
miestavų rendų kontrolės įsta
tymų.

3. Organizuotis. Įsteigti ren- 
dauninkų komitetus kiekvie
name apartmente.

Komunistų rezoliucijoje, ko
miteto priimtoje 
dienų posėdžio, 
kad :

prez

po dviejų 
pareiškia,

“Nėra jokio pateisinimo 
rendų kėlimui. Nesant tuščių 
butų, real estate pelnai yra 

apie tai savo į aukščiausi už bent kada bu- 
pa-

PASAULINĖ PREMJFRA §1 VAKARĄ 8:30
• (Visi Premjeros Bilietai Išparduoti)

NUOLATINIAI RODYMAI PRASIDEDA RYTOJ 9 A. M.
“JOKIA ŽEMIŠKA MEILE NEGALĖJO PATENKINT 

JŲ TROŠKIMŲ!”

# GENE
TIERNEY

TYRONE 
POWER

JOHN 
PAYNE

Anne Baxter * Clifton Webb * Herbert Marshall
W. SOMERSET MAUGHAN’S

"THE RAZOR’S
EDGE”

SENIAI LAUKTAS JUDŽIŲ ĮVYKIS, KURIAM PARUOŠTI 
REIKĖJO DVIEJU METŲ . . > DALYVAUJA 136 AKTORIAI 

IR 10,000 VAIDINTOJŲ!
♦ DAR IR PUIKŪS ASMENŲ VAIDINIMAI SCENOJ *

ROSARIO IR ANTONIO
BOB HANNON • EMMA OTERO

EXTRA!SENOR WENCES

ROXY 7th Ave. ir 50th St.

CIO Kritikavo Slėpimą 
Pakaitų Švietimo 
Taryboje

Advokatų Gildija Sako, 
Kad Reikia Didinti 
Pašalpą

Saul Mills, New Yorko CIO 
Tarybos * sekretorius, laiške 
švietimo Tarybai pareikalavo 

v isu o m e n ės ž i n i a i 
priežastis, k u r i ose 

parinktas 
tarnybos 

John

atidengti 
sąlygas ir 
patylomis, slaptai, 
pasitraukiančio i
m o k y k 1 ų v i ršin in k o
Wade įpėdinis.

Mills pareikalavo, kad tė
vai ir visuomenė 
m uotą, kas yra 
tai vietai ir kuo 
parenk am i.

“Mes norime :
Mills unijistų pareiškime, “ka
dangi daugelis mūsų narių tu
ri vaikus liaudies mokyklose. 
Mums rūpi, kad mokyklos 
sėkmingiau veiktų švietime 
vaikų pilietybei progreso 
demo k ra t i j os p usė j e.”

būtų infor- 
kandidatais 

remiantis jie

ž i n oli,

ir

ILGWU Siuvėjams
Pridėjo Algos

Moteriškų ploščių ir kostiu
mų siuvėjams New Yorke pa
kelta mok e,sty s po apie $5 iki 
$7 savaitei. Mokėti pradės 
gruodžio 15-tą, pradedant pa
vasarinio sezono drabužius 
siūti.

Algų priedas duotas einant 
seniau pasirašytu kontraktu, 
kuriame buvo įrašyta sutiki
mas persvarstyti algų skalę, 
jeigu pragyvenimas brangs. 
Pragyvenimas brango nuola
tos, tad ir šis persvarstymas 
algų ir priedas jau buvo tre
čias šiais metais.

Nuosprendį pridėti algų iš
nešė Charles Poletti, arbitra- 
torius tai industrijai.

Plėšikai Apartmente
tiesą sako. Ly- 
įspėjo ir lygiai 
kontrole kainų 

kitų prekių. Kai

Komitetas toliau nurodo, 
kad leidimas kelti rendas nors 
kiek, reikštų alkį šimtams 
tūkstančių newyorkiečių. Kad 
tas taip pat bus pradžia pa
naikinimo rendų kontroles vi- 

i siškai. I
Komunistai 

' giai taip jie 
taip buvo su 
ant maisto ir
tik vyriausybė nusileido tiek, 
kad OPA leido pakelti kainas, 
fabrikantai ir perkupčiai su
stiprino savo sėdėjimo strei- 

I ką prieš žmones, užaštrino 
Į reikalavimus ir už kelių sa- 
j vaičiųi po pakėlimo kainų, ma- 
[ tėme kontrolę visai panaikin
tą.

Su panaikinimu kontrolės, 
matėme svarbiausių maisto 
produktų — sviesto, taipgi 
mėsos ir tūlų kitų — kainas 
padvigubėjus. Ir tiktai varto
tojų protestai ir užsispyrimas 
nepirkti, neišgalėjimas pirkti 
pakeltomis kainomis tūlus iš 
tų produktų atpigino centu 
kitu, bet dar nei vienas nesu
grįžo į buvusias OPA lubines 

i kainas.

Paskutinis Gatvekaris
/Jeigu jums pasitaikys va

žiuoti skersai miestą ant 42nd 
St., New.Yorke, nelaukit gat- 

| vekario, vely nerkite į pir
miausia pasitaikiusį autobusą. 
Gatvekaris, kursavęs tarp 
dviejų upių, daugiau neateis. 
Praeito sekmadienio rytą pra- 

! važiavo paskutinis gatvekaris 
su 62 keleiviais ir pirmas bu- 
sas su 48 keleiviais.

Paskutinės šėnys/ vienok, 
dar neišimtos, tarp Times 

I Square ir 1st Avė. šėnis dar 
vartoja Broadway linijos gat- 
vekariai.

Filmos—Teatrai
Brooklyn Paramount

Teberodo “Sister Kenny,” 
žmoniškumo ir pagalbos žiau
rios ligos ištiktiems filmą. An
tra filmą yra “They Were 
Sisters.” 
tralinėje 
Flatbush

yra
Teatras randasi 
miesto dalyje, prie 
ir DeKalb.

cen-

Mrs. V i jay a Lakshmi Pan
dit, Indijos delegacijos Jung
tinėse Tautose pirmininkė, 
kalbėjo masiniame mitinge, 
suruoštame delegacijai Aby
ssinian Baptist mal (Įnamyje, 
New Yorko Harleme. Taipgi 
kalbėjo kiti delegacijos na
riai. Mitingą suruošė Council 
On African Affairs.

Mrs. Pandit pareiškė, kad 
tas, “kas dedasi žmonėms 
Pietų Afrikoje, yra grėsmė 
žmonėms visame pasaulyje.”

Senatorius 
Pietų Afrikos 
rys, sakė :

“Amerikos
kelti užlaidas kur nors kitur 
pasaulyje, bet tyli apie žiau
rumus, kuriuos milionai south- 
afrikiečių kenčia kas dieną.

“Mūsų šalis,” sakė jis, “ta-

U. M. Basner, 
parlamento na-

spauda nori at-

no gaminimo prezervą finan- 
sieriams, ieškantiems kur nors 
investuoti krauju permirkusį 
auksą.”

Frank Anthony, Anglo- In
dian ■ susiedijos Indijoje atsto
vas, sakė, kad “jeigu Jungti
nės Tautos nepanaikins rasi
nių sąlygų Pietų Afrikoje, pa
sipiktinusi pakils laisva ir vie
ninga Indija ir pati praves sa
viškius mierius.”

Ir kiti kalbėjusieji 
p a n a š i ų n u s i s k u n d i m ų 
j imu.

Dr. Max Yergan,
pirminipkas, atsišaukė į daly
vius pikietuoti South African 
konsulatą, 500 Fifth Ave., 
New Yorke, šį ketvirtadienį, 
5 vai. prievakariais.

praei-
i m a-

turėjo 
ir įspė-

mitingo

Nacionalės Advokatų 
jos New Yorko skyrius 
tą sekmadienį atsišaukė 
jorą O’Dwyer ir į miesto bu-
džeto tarybą (Board of Esti
mate) su pasiūlymu pakelti 
davinius visokiems miesto pa
šai pgaviams.

Gildija nurodo, kad einant 
paties Jungtinių Valstijų Dar
bo Statistikų Biuro aprokavi- 
mais, pragyvenimas dabar yra 
brangesnis 47 nuošimčiais už 
buvusį 1939 metais, 
duodamąja pašalpa 
nebegali išgyventi, 
po $1.04 dienai jokiu
užtenka, sako gildija.

Gavinys šiuo tarpu tebėra 
mažesnis. Po $1.04 gaus tik
tai ateinantį mėnesį, su jau 
nutartu priedu. Faktinai da
bar tokios sumos neužtenka 
vieniems geriems pietums.

Kad su 
žmonės 
G avinio 

būdu ne

Du ginkluoti plėšikai, per- 
sistatydami telegrafo nešėju, 
sekmadienio rytą dasigavę į 
Mr. & Mrs. Thomas Pace 
apartmentą, 3063 Buhre *Ave., 
Bronx. Kartą viduje, jie su re
volveriais rankose pradėjo na
miškius komanduoti. Moteriš
kė dar suspėjo pro atvirą lan
gą suspigti ir dvi kaiminkos 
atbėgo, bet ir tas taip pat su 
šautuvu pasitikę.

Surišę visus su šeimininko 
kaklaraiščiais, vienam juos 
pridabojant, kitas išvertė, iš- 
griozdė stalčius. Plėšikai išsi- 
nešę $3,000 pinigais ir apie 
$7,000 vertės šeimos laikro
džiais, žiedais ir kitais bran- 
gumynais. Pinigų 
turėdavę namie, 
iš dirbtinių gėlių 
27 W. 37th St.,
Plėšikai, matomai, gerai žino
jo jų sąlygas ir gyvenimą.

Išeidami, blogdariai išplėšę 
telefono jungtuvą, kad suvė
luoti pranešimą policijai.

jie ne kartą 
parsinešdavę 
parduotuvės, 
New Yorke.

Prašo Žaislinių 
Dviračių

Queens General Hospital 
atsišaukė į žmones dovanoti 
ligoninei žaislinius dviračius ir 
triračius. .Tuos žada vartoti 
paralyžiaus ištiktų vaikų aks- 
tinimui vartoti pažeistus mus
kulus.

žinojimas, jog turi dviratį 
ir noras galėti jį vartoti vai
kui yra daug galingesnis už 
mokslinį aiškinimą, kad varto
jimu skausmingų muskulų jis 
galės pradėti vaikščioti.

Grikštas Vėl Ligoninėje

Lankėsi Prof. B. F 
Kubilius

šeštadienį ir sekmadienį 
Brooklyne lankėsi south bosto- 
nietis B. F. Kubilius. Jis čia 
sustojo vykdamas į syarbų in
žinierių suvažiavimą, šią sa
vaitę vykstantį Atlantic City,

šiuo metu prof. Kubilius 
vienoje aukštoje technikos mo
kykloje eina prof, padėjėjo 
pareigas.

šeštadienį svečias su Buk- 
niais ir Mizarais buvo nuvy-

Leono Grikšto sveikata vėl j 
pablogėjusi. Pastarosiomis sa
vaitėmis jis būna ligoninėje 
(neteko patirti, kurioje). Sa
koma, kad jis palaikomas per
leidimais kraujo. Reiškia, li
ga jo paties kraują pavojingai 
apnaikinusi, nežiūrint jo labai 
gražios laikysenos sveikatoje 
iki pat pastarųjų laikų. D. Į

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK & 

RICHMOND HILL, N. Y.
Lapkr. 20 d., Misevičių patalpoj, 

115 Montauk Ave. įvyks Literatūros 
Draugijos 185 kp. susirinkimas, 8 v. 
vak. Nariai, malonėkite dalyvauti, 
nes šiame susirinkime reikės išrink
ti gaspadines ir darbininkus mūsų 
vakarienei, kuri jvyks 14 d. gruodžio.

(262-263)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6888 
221 South 4th Street

j 9—12 ryte 
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

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

Tel. SOuth 8-5M9

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

Jimmy Walker Sunkiai 
Susirgęs

Buvęs seniau miesto majoru 
Jimmy Walker praeito šešta
dienio vakarą sunkiai susirgęs, 
kraujo latakas išsiliejęs ant 
smegenų. Jis nugabentas į 
Doctors’ Hospital, be sąmonės.

kęs i Elizabeth, N. J., daly
vauti laisviečių pramogoje, su
ruoštoje dienraščio vajaus rei
kalais.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Kyck ir Maujer Bte. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

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

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel, EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų 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

BULOVĄ!

DEAN
15 j^weli . . . $24^®

CAMBWDOE
> M Ww*u . . . $297S

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių • ir 

kitokių Daiktų

FATMC1A
17 i«w«U . . - $247>

MATIKI

r
llIlIM
ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. Z-217S. (Art! Graham Are.) Atdara Vakarai*.




