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Ko Tie Vyskupai Nori? 
Didžioji Beprotystė. 
Didžiuojasi Plėšikais. 
Bijo Šviesos.
Tai Židikai, Tai Vagys.
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Amerikos kataliku bažny- No. 264 
čios galvos nesimoko nei iš - .—.

iš savo vienmin-istorijos, nei
čių prityrimo kituose kraštuo
se. Jie susirinko ir’iškepė rūs
tu pareiškimą. Ten jie dar 
kartą išplūsta komunizmą ir 
Tarybų Sąjungą.

Tos bažnyčios vyskupai per

PARUOSTA ARMIJA VEIKT PRIES MAINIERIŲ STREIKĄd
i ■

j j

Reikalauja Lygybės Meksi- 1
. daug kišasi į politika. Protes- kiečiu Vaikam Mokyklose

nėra tokia
protestą ii- 
dar vieną
mintimis,,

ir sąžine, i Californijoje, m e k s ikiečių i

tantiška dvasiškija 
akiplėšiška. Tarpe 
tiškų kunigų rasi 
kitą liberališkomis 
žmogų su protu ,
Veltui tokio tipo ieškotum ka-i vaikai buvo nepriimami į 
talikiškoje dvasiškijoje. i tas pačias mokyklas su 1 

“tikrai baltaisiais” moki- i 
niais. Dabar meksikiečiai i

San Francisco. — West-! 
minster apskrityje, piet.

Geležinkeliečių Vadas CIO 
Suvažiavime Pasmerkė 
“Raudonųjų” Ėdikus

Krinka Graikijos Seimas 
Dėl Partizami Kovos Virš 100,000 Angliakasių 

Iš Anksto Sustreikavo, 
Nelaukdami Lapkr. 20-21

Dažnai užgęsta elektrikinė 
lemputė. Randame ją sugedu- kreipėsi į apskritinį Jung
sią. Viena dratukė nudegė ir tinių Valstijų teismą, I 
visa lemputė eina į šiukšlyną.

Geležinkeliečių organas 
“Labor” praneša, kad lempu
čių gamyba yra tarptautinio 
t rust o rankose ir kad šis trus- 
tas yra nutaręs elektrinės 
lemputės amžių gerokai su-, « 
trumpinti. Greičiau suges, 
daugiau biznio bus!

Tik pagalvokite, kokia čia 
kapitalistinė beprotystė. 
Mokslininkai suka galvas,! 
kaip pagerinti daiktus, kaip ■ 
prailginti jų gyvenimą, 
trustas tyčiomis daiktus gadi-j 
na, jų amžių trumpina.

Kapitalistai Savo Riksmais prieš Komunistus Bando 
Pridengti Atakas prieš Darbininkus, Salio Whitney

Atlantic City, N. J. —Ge-, kad ■
• panaikintų tokį mokinių j ležinkelių 1 raukinių Broli- 

skirstymą. ’ - -i__ a mi jos pirmininkas A. F. Whit- 
, ney, kalbėdamas CIO unijų

FyntipiwQC suvažiavime, ragino laiky-
i I allLUZdo JiiClUldM tis kovingumo, neskaidyti

Chicagos kunigu Draugas 
begėdiškai didžiuojasi plėši
kų ir žmogžudžių darbais.

štai, esą, gauta žinių apie 
“Lietuvos partizanų smarkų 
veikimą.“ Ve kokius jų dar
bus pats Draugas paduoda.

Akmenėje jie nužudę 600 
žmonių. Ant Aukštadvario- 
Semeliškių vieškelio išžudę i 
700 žmonių.

Tarp Šiaulių ir Joniškio su- 
’ naikinę “12 sunkvežimių 

transportą su maistu“ ir nužu
dę transporto palydovus.

Ant Klovainių - Pakruojos 
vieškelio pagrobę 3 sunkve
žimius ir 28 ^notociklius.

Marcinkonių stotyje išplė
šę du vagonu sviesto, vagoną 
miltų ir cukraus.

Jonavoje sunaikinę tarybi
nį ūkį. Obeliuos^ _____

savo jėgų vieniems prieš 
kitus ir neklausyti kapita
listų kurstymų prieš “rau- 

•Paryžius. - Francijos į doni,osius” Jisai sak®:
karo veteranas Louis Fer-! “Daugelis būtinai reika- 
dinand Pons pasiskelbė, kad lingu ekonominių pagerini- 

bet J*8 tnrį8 teisę tapti Lietu- mų yra apšaukiami Romu
vos karalium. Jis esąs ainys nistiniais, kad galima būtų 
karaliaus Louiso I, kuris juos sumušti. Komunizmas 
gavęs teisę į Lietuvos sos- j p r i k a išiojamas paprastai 
tą. Taip rašo laikraštis į tuo laiku, kai smarkinama 
“Quatre et Trois.” užpuolimai prieš organizuo-

------------------- I tus darbininkus... Nepasi-

Lietuvos Karalium”

Philip Murray, CIO gal
va, pirmiau pareiškė, jog 
pelnagrobiai - išnaudotojai 
yra didesnis Amerikai pa
vojus, negu komunistai.

T ra u k i nių Darbininkų 
Brolijos vadas Whitney 
smerkė prez. Trumaną, ku
ris andai mėgino suardyt 
geležinkeliečių vienybę ir 
nustatyt narius prieš va
dus. Whitney tvirtino, kad tomobilių Darbininkų Uni- 
Trumano valdžia tapo, re- 
publikoniška. Jis gyrė CIO 
Politinio Veikimo Komitetą 
ir sakė, jog būsią galima 
progresyviams .laimėti 1948 
m. prezidentinius rinki
mus.

Athenai, Graikija. — Kilo 
trukšmas Graikijos seime, 
kuomet premjeras Tsalda- 
ris, fašistinis monarchistas,;
tfihw'wimoTyrins■ Valdžia ir Teismas Daro Spaudimą Unijos Vadam Atšaukti 
sirūstino, kada jie tvirtino, 400,000 Mainierių Streiką Minkštosiose Angliakasyklose 
jog partizanai sumuša vai-1 
džios armiją. Dėl to iškriko' 
seimo posėdis.

CIO Unijos Kovos 
Dėl Algų Priedų

Atlantic City, N. J.—CIO 
Elektrininkų, Plieno ir Au-

jos reikalaus pakelti jiem 
algą vidutiniai po 20 iki 25 
centų per valandą. Kovoj 
dėl algų šios trys didžio
sios unijos žada sutartinai 
veikti.

Washington, lapkr. 20. — 
Karo departmentas pasi
siūlė valdžiai pasiųsti armi
ją prieš streikuojančius 
mink š tųjų angliakasyklų 
mainierius. Armijos vadai 
sakė, kariuomenė pilnai pa
ruošta “apginti norinčius 
dirbti” (s t r e i klaužiauti.) 
Vidaus reikalų sekretorius 
J; A. Krug, anglies pramo
nės administratorius, dar 
nepranešė, ar jis šauks ar
miją talkon prieš angliaka
sius.

Apskrities teismo duotas I 
indžionkšinas sako, kad
Mainierių Unijos pirminiu- įvairūs miestai rytuose pri- 
kas John L. Lewis atšauktų temdys šviesas naktį. Val- 

pranešimą džįa Įsakė bent ketvirtada- 
angliakasiams, jog unijos Iju s u m a ž i n t keleivinių 
sutartis su valdžia išsibai-1 traukinių judėjimą.

gia vidunaktį iš lapkričio 
20 Į 21 d., iš trečiadienio į 
ketvirtadienį. Bet tos va
landos nelaukdami, dau
giau kaip 100 tūkstančių 
mainierių jau iš anksto su
streikavo keliose valstijose.

Lewis tuo tarpu nieko 
neatsakė i valdžios reikala
vimus ir į teismo įsakymą. 
Teismas jį įspėjo, kad už
drausta streikuot pagal 
Smith - Connally įstatymą 
tokiose pramonėse, kurios 
perimtos Į valdžios rankas, 
kaip kad minkštosios ka
syklos.

Oak Ridge, Tenn. — Ato- duokite fašistams ir reak- 
minių darbininkų unija su eminkams, netapkite jų 
7,000 narių gavo čarteri iš; įrankiais.”
Darbo Federacijos. !----------- ----- f------------------

Graikų Monarchistai

Prieš Partizanus
Flushing, N. Y. — Grai

kijos monarchistų valdžia 
atsišaukė į Jungtines Tau
tas, kad padėtų suvaldyt 

Kėdainiuo-1 graikų partizanus, kurių 
se, Utenoje ir Ukmergėje taip- nepajėgia įveikti monar- 

ir chistų armija. Karališkoji 
Graikijos valdžia kartu 
skundžia Rumuniją, Bulga- 

tarybinius ir i rįja> Jugoslaviją ir Albani- 
. Bajoniose i ja, būk šie kraštai padedą 

run i,..q gjnk]ajs |r bitais būdais 
graikų partizanams kovoj 

! prieš monarchiją, o už res- 
! publikos įsteigimą.

(Graikijos ambasados na
rys Londone sakė, partiza
nai sumuša valdžios armiją 
šiaur. Graikijoj.)

gi sunaikinę tarybinius 
naujakurių ūkius.

Požeriūnuose taip pat su
naikinę visus f 
naujakuriu ūkius.
pavogę 18 sunkvežimių ir tris 
lengvas mašinas.

Klaipėdoje išsprogdinę du 
doku. Kaune išsprogdinę Til- 
manso salėje susirinkimą.

Klovainiuose, girdi, “sunai
kintas liaudies teismas ir liau
dies milicija iš 26 vyrų.“

Aiškus dalykas, kad čia 
šistiniai banditai padidina 
vo darbų pasisekimus. Jie 
ri pasigirti, ot. kiek daug jie] 
žalos padaro karo nualintam 
kraštui!

Kiekvienas padorus lietuvis 
pasakys: Mirtis tiems bjau
riems banditams! Betgi Drau
gas juos sveikina, jų kruvinus 
žygius pilnai užgiria.

Tai į ką išsigimė klerikali- Į lavonų gliuvesiuose. 
nė spauda!

fa- 
sa- 
no- SKALBYKLOS EKSPLOZIJA 

UŽMUŠĖ BENT KETURIS
Greenville, S. C. — Spro

gimas Ideal skalbykloje už
mušė bent 4 žmones ir su
žeidė daugiau kaip 100. 
Ieškoma daugiau darbinin-

Washington. — Ruošiasi 
u ž s i d a r y ti valdinė algų 
tvarkymo komisiją.

Lowville, N. Y. — Vaikai 
veda pirkikų streiką prieš 
saldainių pabranginimą.

pirmesni savo I
i

Brazilijoje prasidėję steig- i 
tis mokyklėlės, kuriose suau- j 
gę vyrai ir moterys .mokosi 
skaityti ir rašyti. Brazilijoj, 
mat. dar labai daug yra be
raščių. Atrodo, jog tai gražus 
judėjimas ir valdžia turėtų jį

CIO PRIĖMĖ VISA EILĘ PAŽANGIU RI/O II I CI.ĮI
Amerika su kitomis tauto-T , 
mis, o ypač laikytis Trijų 
Didžių vienybes (tarp Jung
tinių Valstijų, Sovietų Są
jungos ir Anglijos*)

Dar kitos rezoliucijos pa- 
atidaryti si verstinam ėmimui į ka-Į reiškia pilną pasitikėjimą

• • i • i i • i • i • ’ ik /r 1 1*

Atlantic Crty, N. J.—CIO 
(Pramoninių Unijų Kon
greso) suvažiavimas priė
mė sekamas rezoliucijas:

N e p r i imt fašistuojantį 
Theodora Bilbo į Jungtinių 

■Valstijų senatą. Bilbo, tarp 
kitko, kaltinamas ir $100,- 
000 kyšių gavimu iš karinių 

i kontraktorių.
Panaikint kongresinį 

Woodo - Rankine Ne-Ame- 
rikinių Judėjimų Komitetą 
(kuris persekioja unijas ir 
vadi namus raudonuosius, 
bet glosto fašistinius ele
mentus).

Ginti demokratiją; teisti

ITALIJA TARSIS SU 
JUGOSLAVIJA DEL 
TRIESTO MIESTO

New York., —
Sovietų ministras Moloto
vas ragino Keturių Didžių
jų ministrų tarybą pavest 
Italijai ir Jugoslavijai per 
tiesiogines derybas išspręst 
ginčus dėl Triesto. Tuo 
tikslu jis parašė ir laišką 
Italijos ambasadoriui, atvy
kusiam iš Maskvos į New 
Yorką. Tikimasi, kad įvyks 
tokios derybos.

St. Paul, Minn.—Ruošiasi 
streikuot mokytojai.

negrų linčiuotojus ir kitus. niuose; daryti stiprų spau- 
pilietinių teisių laužytojus; dimą Anglijai, kad ji tuo- 
išleisti įstatymą bausti kur- jau priimtų 100,000 bena- 
stytojams prieš • žydus ir | mių Europos žydų į Pales- 
bendrai prieš kitataučius; I tina apsigyventi.
neskriausti negrų darbuo- Kita rezoliucija priešina-
se ir tarnybose; :
Amerikos duris benamiams riuomenę taikos metu ir ra-1 Philipo Murray vadovybei 
ir persekiojamiems užsie-jgina pilnai bendradarbiauti į CIO, pagerbia velionį prez.

Graikijos Partizanai
Laimį Mūšius prieš
Monarchistų Armiją Nariai Dar Pikietuoja

Athenai, Graikija. —Pir
miau buvęs Graikijos prem
jeras P. Kanellopoulos pa
reiškė seime, kad respubli- 
kiečiai partizanai sumuša 
monarchistų valdžios jėgas 
visame šiauriniame Graiki
jos fronte nuo Olympo kal
no iki Jugoslavijos sienos.

Užsieninis Partizanai užėmė visą eilę
kaimų ir miestelių ties Je
na ir Kaiman kąlnais ir 
Archangelos, Skra, Murjin 
ir kitose srityse link Jugos
lavijos.

Mėsos l^aina tebėra 50 iki 
90 nuošimčių aukštesnė, ne
gu prie Kainų Administra
cijos.

CIO Marininkai Baigė 
Streiką; Federacijos

San Francisco. — CIO! 
marininkai ir laivakroviai, į 
po 50 dienų streiko vakari
niuose Amerikos uostuose, 
nubalsavo grįžti darban. 
Bet Darbo Federacijos uni- 
jistai - laivų vairuotojai 
dar pikietuoja uostus, kol 
per visuotiną jų narių bal
savimą bus nutarta baigti 
streiką.

75,000 CIO laivakroviai ir 
marininkai laimėjo algų 
pakėlimą 11 iki 15 nuošim
čiu. 1

Jungt. Tautų Seimas 
Siūlo Keist Narių 
Priėmimo Taisykles I

į

!F. D. Rooseveltą; reikalau-1 tinių ’ TaUtį seimas bal- 
ja palengvinti taksus pa-, saįs prje§ 9 priėmė rezoliu- 

1 prastiems žmonėms, o tin-, cjja, reikalaujančią pakeis- 
kamai aptaksuoti pelnus, taisykles ^el naujų narių 

Į panaikinti taksus uz teisę ; jstojimo į J. Tautii organi- 
Į balsuoti rinkimuose. Wa- zaciją Sovietų, Amerikos ir 
i shingtono valdžia tuii pasi- prancįjos delegatai prieši- 
, rūpinti veteranų reikalais nosį taisyklių keitimui. An- 
| ir gyvenamųjų namų staty- . gpjOg atstovas balsavo už 

; pakeitimą, o Chinijos dele
gatas susilaikė. Sovietų at
stovas Andrius Višinskis 
protestavo prieš tą suma
nymą. Jisai sakė, jog siūlo
mos naujos taisyklės yra 
priešingos Jungt. Tautų 
čarteriui.

FRANKO ISPANIJOS 
ŠNIPAI AMERIKOJ 
NEREGISTRUOJAMI

New York. — Iškilo aikš
tėn, jog čia veikia visas bū
rys Ispanijos* Franko fašis
tų agentų:—de Ruisenada, 
J. M. Ribas ir kt. Karoane- 

_f tu jie šnipinėjo naciams 
Amerikos laivus ir padėjo 

Frankfurt, Vokietija. — įgabent Hitlerio agentus į 
Sudužo į kalnus karinis Ameriką. Bet Washingto- 
Amerikos lėktuvas su 11 nas nereikalauja, kad jie 
žmonių._________________ i užsiregistruotų.

CUKRUS PABRANGINTAS 
PUSE CENTO SVARUI

Washington.—Kainų Ad
ministracija pabrangino cu
krų puse cento svarui. Tai
gi vartotojams cukrus lė- 
šuos milionus dolerių dau
giau per metus.

J. Tautų Seimas Ragina Saugumo Tarybą Persvarstyt Penkių Kraštų Aplikacijas
------------  Q _ _ _, — .. . _ ..

Flushing, N, Y. — Jung
tinių Tautų generalis sei
mas antradienį nutarė, kad 
Saugumo Taryba iš naujo

paremti. Bet kur tau: valdžia persvarstytų penkių kraš- 
nusprendus tas mokyklas iš- aplikacijas į Jungtines 
ardyti, nes ji sužinojus, kad Tautas. Tie kraštai yra Al
tai esąs Brazilijos komunistų ; banija, Išlaukinės Mongo- 
darbas! i lijos Liaudies Respublika,

Argi ne baisu, kad žmonės ----------------------------~
išmoks skaityti ir rašyti!

Švedija, Afganistanas ir Islandija Priimta j Jungtines Tautas

. ‘.'41
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a-----------------------------------
šių kandidatų negavo rei- 

narius — Venezuela ir Nau- kiamo balsų skaičiaus. Iš- 
jąją Zelandiją, vietoj Jugos- rinkimui turi būti gauta 
lavijos, Tarybinės Ukrai- du trečdaliai delegatų bal
nos, Graikijos ir Colombi-

organizacijoj yra jau 54
1 V J • • I.

ir Anglijos delegatai, iš sa- i 
vo pusės, tvirtino, kad Al- kraštai-nariai. 
banija ir Išlaukinė Mongo
lija esą ne gana savistovūs i 
kraštai (reiškia, palaiko ar
timus ryšius su Sovietais).

Trijų Naujų Narių 
Priėmimas

Tą pačią dieną atstovai 
Švedijos, Islandijos ir Af
ganistano pasirašė popie
rius dėlei oficialio jų priė
mimo į Jungtines Tautas. 
Taigi dabar Jungt. Tautų

Transjordanija.
Andai Sovietų atstovas 

Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryboj vetavo - atmetė Por
tugaliją, Airiją ir Trans j or- 
daniją; o Amerika ir Angli
ja tada atmetė Išlaukinę 
Mongoliją ir Albaniją. So
vietai sakė, jog Portugalija 
yra fašistinis kraštks, Airi
ja karo metu pritarė na
ciams, o Transjordanija yra 
Anglijos padaras. Amerikos

Pęrrinkimai
Išsibaigus Meksikos, 

Egipto ir Holandijos termi
nui Saugumo Taryboje, jų 
vieton tapo išrinkti trys ki
ti tarybos nariai — Syrija, 
Colombija ir Belgija—dve
jiems metams.

Į Ekonominę ir Socialę 
Tarybą seimas vėl išrinko 
Jungtines Valstijas ir Le- 
baną ir dauinko du naujus

" ‘ • sų. Taigi kandidatai bus 
jos, kurių terminas išsibai- iš naujo perbalsuojami.

Prieš Tarybinę Baltaru
siją ypač susibūrė Pietinės 
Amerikos kraštai ir ara
biškos šalys (kurioms ko
manduoja Anglija).

.įl 
is

-

Reikia darinkti dar du 
Ekonominės ir Socialės Ta
rybos narius. Į šias dvi vie
tas kandidatuoja Turkija, 
Jugoslavija, Tarybų Balta
rusija ir Holandija.

Keturiuose seimo balsavi
muose antradienį nė vienas Bus nešalta.

Pasirodo, kad Lenkijos val
donai karo pradžioje bėgda
mi iš Lenkijos pasigrobė auk
są ir kitas brangenybes ir at-

Philadelphia siūlo centrą 
Jungt. Tautoms.

ORAS

gabeno Kanadon. Dabar Len
kijos valdžia, nutarė tą turtą 
sujieškoti ir sugrąžinti Lenki
jon. Bet jo niekur nebesuran- 
da. Matyt, reakciniai, lenkai 
tą turtą pavogė.

•‘1
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
ARGENTINIEČIŲ VIE
NYBEI VIENERI METAI

Prieš su virš .vienerius 
metus demokratiniai. Ar
gentinos lietuviai pradėjo 
leisti savo laikraštį Vieny
bę. Kad ir sunkiose sąlygo
se gyvendami, pradėtąjį 
darbą jie tęsė ir tebetęsia.

Š. m. rugs. 28 d. Buenos 
Aires mieste įvyko didelė 
Vienybės jubiliejui paminė
ti pramoga, kurioje daly
vavo ir iš Uruguajaus de
mokratinių lietuvių atsto
vai, jų tarpe Ant. Vaivus- 
kas, Darbo redaktorius.

Savo kalboje, pateiktoje

ir teisingą yra JraUgas įr kas prie-
3 .šas.”

Vienybė įžengė į antruo-
Yra ir Argentinoje sme- sius savo gyvavimo metus 

tonininkų ir jų talkininkų, .kur kas tvirtesnė ir su gi- 
nurodė J. Januška, kurie lesniu pasiryžimu gyvuoti 
“deda pastangas, kad Vie- ir plėstis tarp Argentinos 
nybė negalėtų atsiekti pla- lietuvių visuomenės.
čiųjų mūsų kolonijos masių, "Mes nuo savęs linkime 
bet veltui jų trukdymai, nes Vienybei ir vienybiečiams: 
Argentinos lietuviai pui- geriausių pasekmių ir il- 
kiausiai žino ir, atskiria, kas giausio amžiaus!

darant rimtą i' 
orientaciją visais šios dienos 
klausimais.”

Skaityk Šviesos No. 3
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Kas Žemina Amerikos Vardą?
“Kietos politikos” linkui kitų šalių diplomatai mano, r-----

kad jie labai gero daro mūsų šaliai, bet gyvenime taip minėtoje pramogoje, Vieny- 
nėra. Iš Rumunijos pranešama, kad jos gyventojai pras7 
tai mano apie Ameriką ir Angliją. Jie kaltina Anglijos 
ir Amerikos imperialistus akstinime Rumunijos reakci
ninkų prieš demokratinę liaudį.

Iš Lenkijos pranešama,4 kad apie 40 lenkų pasitrau
kė iš Amerikos atstovybės ir konsulato įstaigų, kur jie 

z pirmiau dirbo. Jie sako, kad jiems mokėjo “vergiškas 
algas.” Bet svarbiausia priežastis bus ta, kad teisme 
prieš ponią Ireną Dmochowską įrodyta, kad ji, dirbda
ma Amerikos ambasadoj, ne vien vedė propagandą prieš 
dabartinę Lenkijos liaudies valdžią, bet net dalyvavo te
roristų suokalbiuose. Lenkijos vyriausybė jau kelis kar
tus kėlė protestą prieš Mr. A. B. Lane, Amerikos am-

• basadoriaus, kišimąsi į tos šalies vidaus* reikalus.
Iš Islandijos ateina protestų prieš Amerikos orlai- 

vyno karinių bazių įgulas. Iš Filipinų girdisi tas pats. 
Mr. B. Welles rašo iš Chinijos, kad, kur tik jis ėjo, visur 
girdėjo žmonių nusiskundimą prieš Amerikos politiką. 
Liaudis nori taikos, o Chinijos reakcija, priešakyj su 
generolu Chiang Kai-sheku, užkaria jai naminį karą. 
Chinijos žmonės mano, kad to karo nebūtų, jeigu ne 
Wall stryto kišimasis į Chiniją.

Generolas E. L. Spears, buvęs Anglijos ministeris 
Egipte, sako, kad “Amerikos vardas nusileido arabų tar
pe iki zero.” Jis dejuoja, kad Egipte, Syrijoj, Lebanone, 
Irane ir Palestinoj Amerikos vardas nupuolė.

Anglijos parlamente darbieciai sakė, kad Amerikos 
lėktuvų skrajojimas virš Jugoslavijos vos neatvedė prie 
karo. Visoj Europoj žmonės supranta, kad tai būtų at
vedę prie naujo pasaulinio karo. Iš Albanijos nutarta 
atšaukti Amerikos atstovas Mr. Jacobs, kurį Albanija 
kaltina, kad jis veikė prieš tą šalį. Išvežimui jo ir kelių 
jo pagelbininkų Mr. Byrnes pareikalavo, kad Albanija 
įsileistų į savo prieplauką net du karo laivus. Kas gi 
tai, jeigu ne jėgos demonstravimas?

Taip yra su ta “kieta politika,” kurią padiktuoja re- 
publikonai priešakyje su Mr. Vandenbergu. Panašiai 
yra ir prekybos reikaluose. Buvo atsakyta suteikti pas
kolą Tarybų Sąjungai’ sumažinta ji Lenkijai, atšaukta 
Čechoslovakijai, neduota paskolos Jugoslavijai, o tas 
kenkia Amerikos bizniui. Tos šalys būtų daug pirku- 
sios Amerikoj. Anglijai suteikė net $3,750,000,000 pas
kolą, bet anglai už tuos pinigus biznį veda savo kolonijo
se — Kanadoj, Australijoj, Naujojoj Zelandijoj, Indijoj 
.ir kitose šalyse.

< ■' . . Iš Europos grįžo Mr; Kenneth Collins, vienas iš 
New Yorko Herald-Tribune redaktorių. Jis. rašo, kad 
mūsų šalis nustojo rinkų Europoj, kad tas rinkas užlei-

. . dome Anglijos bizniui. Jis'rašo, kad Anglijos prekyba 
su užsieniu yra du kartus didesnė, kaip buvo pirma ka
ro. Jos tavorų yra visur.

Jis daro išvadą, kad anglai konferencijose remia Mr. 
Byrneso “kietą politiką,” arba ją ir padiktuoja, o tuo 
pat laiku daro viską, kad kitose šalyse gauti rinkų.

• Kaip žinome, Hitleris ir Mussolinis buržuazinę de-
• mokratiją gąsdino komunistais, o patys grobė demokra

tines šalis. Dabar britai, priešakyj su Churchillu, rėkia
, prieš Tarybų Sąjungą, prieš demokratines šalis, gąsdina 

komunistais; o patys stumia Amerikos biznierius iš Eu
ropos, Pietų ir Centralinės Amerjkos. Mr. K. Collins ma
no, kad Washingtonas turi griežtai pasukti “politikos 
ratą,” jeigu nenorime susilaukti nedarbo.

Taigi šie ir kiti dalykai yra kenksmingi Amerikos 
B žmonėms.

te

Tai Ne Katalikų Žmonių Balsas
Į Washingtorią suvažiavo Amerikos katalikų baž

nyčios galvos—vyskupai ir kardinolai: Strich, Spellman, 
Murray, Cushing ir kiti, ir visų Amerikos katalikų var
du išleido pareiškimą.

bės redaktorius Jonas Ja
nuška, be kitko', šitaip api
brėžė Vienybės vaidmenį:

“Prieš metus laiko, mūsų 
kolonija buvo be savo spaus
dinto 
Įvairūs 
lapiai, 
gingas 
viškę 
brolius, 
mūsų tautos sūnus ir kovoto
jus už Lietuvos laisvę, klai
dindami mūsų išeiviją ir 
sklaidydami jos vieningumą, 
Argentinos lietuviai neturėjo 
tikrų žinių apie Lietuvą, 
apie mūsų tėviškės kančias 
ir apie jos liaudies kovas 
prieš įsiveržėlius nacius.

“Pasirodydama “Vienybė”’ 
užpildė šią spragą. Ji nuo 
pat pirmo savo numerio pa
sisakė: skleisti mūsų tautie
čių tarpe vieningumą ir jų 
draugišką sugyvenimą. Duo
ti kuo daugiausiai ir teisingų 
žinių apie mūsų tolimą tė
viškę Lietuvą, apie mūsų ar
timųjų perneštas, kančias ir 
vargus, didinti ir plėsti para
mos darbą mūsų brbliAms, 
stiprinti mūsų organizacijas 
ir lietuvių organizuotą vei
kimą, ginti lietuvių išeivių 
reikalus, rūpintis visomis jų 
problemomis ir vesti prie vie
ningo ir organizuoto darbo.

“Tuos visus pažadus ‘Vie
nybė’ ištesėjo ir vykdo, šian
dieną, švęsdami metų sukak
tį, galime džiaugtis, kad da
linai esame atsiekę mūsų 
užsibrėžimus ir ‘Vienybė’ 
per tą trumpą laikotarpį pa
darė daug ir naudingo dar
bo. Nors tas darbas buvo 
sunkus, bet mūsų draugų pa
sišventimas, organizacijų ir 
visos kolonijos pritarimas, 
duoda galimybės, kad 
nybė,’ nugalėdama 
sunkumus, normaliai, 
dvi savaitės, lanko savo 
tytojus.

“Apie 
grupavę 
sveikai 
gresą mylinčios jėgos, 
puslapiai
gaiš ir p a m o k i n a n č iais 
straipsniais mūsų kolonijos 
plunksnos-, kurių skaičius di
dėja ir jų raštų'turinys tobu
lėja. ‘Vienybės’ bendradar
biai, nežiūrint sunkių gyve
nimo sąlygų, aukoja savo po
ilsio valandas, kad užpil
džius ‘Vienybės’ puslapius 
naudingais ir pamokinan
čiais straipsniais, kad iš
reikšti savo mintis žodžiais,

žodžio, ją klaidino 
čia leidžiami šmeižt- 
kurie skleidė mela- 
žinias apie mūsų tė- 
ir j oje gyvenančius

šmeižė geriausius

‘Vie- 
visus 

kas 
skai-

susi‘Vienybę’ yra 
mūsų kolonijos 
mąstančios ir pro- 

Jos
užpildomi vertin-

Rašo Jonas Kaškaitis
Labai geras išėjo Šviesos nijos lobynėlin. 

trečias numeris. Skaitykite 
jį būtinai, skąitykite iš 
lengvo, susitelkę, atidžiai. 
Daug ko iš jo,galėsite iš
mokti. Geros ir gerai su
tvarkytos turi jis medžią-

Su pasitenkinimo ir už- 
gyrimo jausmu perskaičiau 
abu R. Mizaros straipsniu— 
apie Liudą Girą ir Džekį 
Londoną. Platūs, konstruk
tyvūs kritiški bruožai. Pa

gos. Tai nuopelnas redak- gilina mūsų pažinimą tų 
torių ir bendradarbių.

Paėmęs, peržiūrėjau turi
nį ir pat pirmąjį išsirinkau 
skaityt Dr. A. Petrikos 
straipsnį: “Širdis ir Kraujo 
Apytaka.” Mat, čia atrodo 
pažįstama sritis, tai man ir 
parūpo patikrint. Ir aš 
jums atvirai pasakau: pui
kus referatas! Trumpai, 
sklandžiai ir aiškiai parašy
tas. Kiek čia jūs visi rasi
te pamatingų žinių iš fizio
logijos, iš tos didžiai įdo
mios, romantiškos žmogaus 
organizmo reiškinių srities.

Kas ypač žymėtina, tai 
brandi, graži lietuviška kal
ba ištisai per visą . straips
nį. Su moksliniais straips
niais didžiausias keblumas 
ir yra terminologijos srity, 
mokslinių ir techniškų žo
džių srity. O čia kaip tik ir Ai kaip pravartu būtų šitą 
parodė Dr. Petriką daug straipsnį paškaityt daugy- 
rūpestingumo ir kruopštu- bei mūsų viengenčių, vis 
mo, paaukojo daug savo dar tebesamų fašistiškai 
brangaus laiko, kol susime- n u s i s t a čiusių demagogų 
džiojo atitinkamus moksli- įtakoj. Bimba savo akim 
nius terminus . ir 
juos sudėstė.

Tai ir yra viena būdinga 
Dr. Petrikai savybė — jo 
nuolatinis žengimas pir
myn, besitobulinimas. Jis 
nevegetuoja, nekiurkso ant 
vietos, — jis žengia pirmyn, kraipymas” šaižiai pašiepia

Jis labai kruopščiai ap
dirba, nutašo, nudailina sa
vo rašinius, kad tau malonu 
paskui ir skaityt ir perskai
tyt ir vėl skaityt — ir pasi
mokyt.

Šitą straipsnį nuoširdžiai naus Vytauto, 
patariu visiems atidžiai įsi- 
skaityt, pastudijuot ir įsi
dėt galvon. Bet čia labai 
tiršta, brandi medžiaga. 
Vien tik skubiai kartą per
skaitysi — mažai ką teuž-
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dviejų žodžio artistų. R. 
Mizara bešališkai analizuo
ja aną sunkią gadynę, ka
da pradėjo kurti savo dai
nas įžymusis mūsų liaudies 
dainius Liudas Gira. Ir jis 
nuosekliai nušviečia jo po
etikos kelią vis į kalną ir į 
kalną, nuolatinės pažangos

Didi, gaivališka ir veržli 
Džekio Londono figūra irgi 
sąmoningai apibrėžta. Tas 
dinamiškas pažangūnas irgi 
žengė plačiai, ieškodamas 
kelio į šviesesnį rytojų. Ir 
jis paliko mums vertingų 
kūrinių, iš kurių dar ir da
bar yra ko dasižinot ir yra 
kuo pasigrožėt.

A. Bimbos “Filosofiški 
Bruožai apie Lietuvą” su
teikia sveikų minčių apie 
mūsų tėvų šalies galimybes.

tiksliai daug ką matė Lietuvoj, 
daug ką per j aute ir per
mąstę apie jos gyvenimo 
kelią. Ir jis daiktingai, re
aliai gvildena stovinčius jos 
kely klausimus.
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New Haven, Conn. .. 19.50 Easton, Pa. 
Chicago, Ill 
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Šią savaitę A. Balčiūnas, vienam per sunku apeiti, 
brooklynietis, pridavė kitą Jam drg. Žiobienė yra įtei- 
naują skaitytoją ir jam į kusi prenumeratą ir jis už 
talką atėjo J. Weiss, pri
duodamas $21 už prenume
ratas.

M. Svinkūnienė, iš Wa
terbury, Conn, prisiuntė 
dvi naujas prenumeratas ir 
pluoštą atnaujinimų.

Iš Wethersfield, Conn., J. 
Kazlauskas prisiuntė $18 
už prenumeratas. Jis talki
ninkauja hartfordiečiams.

Draugai Reikauskas

131.00 New Britain, Conn. .. 
H0*00 iE- St. Loius, Ill.........
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12.00 
11.50 
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9.50 
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. 6.50 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
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19.00 Washington, Pa.......... 1.50
.. 1.50

tai jai dėkingas. Tad, drau
gai minersviliečiai į talką!

Aukų gavome:
Stasys Mizara, Waterbu

ry, Conn., $5.
K. Balčiūnas, Brooklyn, 

N. Y., $5.
Antanas Grigaitis, Pitts

burgh, Pa., $3.50.
Jurgis Parčiauskas, Pitts

burgh, Pa., $3,50.
A. G r i š k a, H a r t f o rd, 
Conn., $1.

Ida Ablazienė, Waterbu
ry, Conn., $1.

A. Andejaitis, Royalton, 
Ill., 50c.

G. Kaminskas, Miners
ville, Pa., 50c.

Pereitą šeštadienį, lapkr.
16 d. Elizabeth, N. J., įvyko 

tašką. Nurodo tokių pačių Barre, Pa. prisiuntė naują parengimas naudai dienraš- 
mūsų didžiosios tėvynės gy- prenumeratą ir atnaujini- 
nėjų herojizmą ir sielos mų. Įsakė punktus priskai- 
prūkilnybę. Tai irgi api- tyt drg. Wall (Valukui).

trumpai ir sklandžiai para- būdinimas didvyrių kovūnų S. Penkauskas, iš Law- 
šytas, kad juo galima gro- padarytų užrašų Tėvyniško- rence, Mass., prisiuntė pluo- 
žętis, kaip ir grožio ir meno jo karo metu.
kūriniu. Galima pasimokyt 
daug žinių iš fiziologijos, 
taipgi ir kalbos dalykų, gra-

Smetona apsitepusių “ura- 
patriotų” aspirącijas ir dū
savimus. A. B. patiekia ke
letą kritikos bruožų apie 
knygą “Juozas O. 
das,” suredaguotą

Širvy
je sū-

Dr. A. Petriką 
trumpą peržvalgą 
Venclovos parašytos kny
gos: “Karo Laukuose.” La- Draugai Reikauskas ir 
bai atmintinas apipavidali- Kupčiūnas patalkininkavo 
nimas mūsų narsiųjų kovu- philadelphiečiams. Laukia- 

kliudysi. Čia reikia skaityt nų/guldžiusių savo karštas me daugiau, 
iš lengvėlio, štabtelėt, pa- galvas savo didžiosios tėvy- 
mąstyt ir vėl skaityt. Bent nės apgynimui nuo rudųjų 
kelis kartus reikia perskai- fašistinių barbarų.

“Tauriųjų Didvyrių Kil
nybė” irgi muša į tą patį

tyt, kad gerai susiorienta
vus tirštai ir gausiai su
krautų žinių krūvelėj.

Nors tai yra mokslinis 
straipsnys specialiai iš me
dicinos, bet jis taip gražiai,

Lietuviškas Krištolas
Radviliškis, IX. 26 d. — 

Rąįviliškio stilko fabrike
Jiems neapeina, kad Amerikoj baisiai daug išlei- pradėta statyti nauja kros- .

džiama karo prisiruošimui pinigų, kad. žmonės neturi nis aukščiausiųjų rūšių kri- žodžių, terminų, jų tai- 
gyvenimui namų, kad buvę kareiviai ir jų žmonos kem* štolo stiklui gaminti. Pirmą konstrukcijos. Straips- 

kartą Lietuvoje čia. bus iš* nys parašytas tikrai lietu-sami gyventi į karinius barakus, kad daugelio dalykų 
stoka, kad greitoj ateityj gali prasidėti didelis nedar
bas. Tas vyskupams ir kardinolams neapeina. Tas jų 
nepalies.

Jie savo pareiškime puola Tarybų Sąjungą, komu
nistus ir bedievius. Žinoma, jų tas pareiškimas bus 
skaitomas bažnyčiose; kunigai sušilę dar daugiau pro
pagandos pridės. Tas kurstys vienus Amerikos piliečius 
prieš kitus. Tas skaldys darbininkų vieningumą, kuris 
reikalingas kovoj prieš kylančią reakciją. Tas skaldys 
ir lietuvių vienybę, kuri yra reikalingar kovai už geresnį 
gyvenimą ir demokratines laisves.

Katalikai darbininkai turėtų rimtai pagalvoti: ko-
• f * . • '

leidžiami krištolo ir spal
vuoto stiklo indai bei įvai
rios plataus vartojimo pre
kes.

Naujasis cechas pradės 
veikti šių metų pabaigoje.

dėl tie vyskupai ir kardinolai ramiai užsilaikė, kada Hit
leris ir Mussolinis pasaulį puolė, kada jūsų sūnūs kovojo 
petys petin su Tarybų Sąjungos kariais už mūsų visų 
laisvę ir geresnį gyvenimą?' Kodėl jie nešaukė katalikų 
bendron veiklon už karo laimėjimą?- k

duoda 
Antano

F'r. Gervickas, iš Wor
cester, prisiuntė $13 už pre
numeratas, jis atėjo į pa
galbą J. Bakšiui.

E. Kasparienė iš Wilkes-

čio biudžeto sustiprinimui 
1947 m. Parengimą suruošė 
Liet. Darb. Prog. Kliubas, 
dalyvavo ir P. Buknys, 
dienrašč. Laisvės gaspado- 

štą prenumeratų, jiedu su rius iš Brooklyno. Jis par- 
“Duktė” — ryškus jaunu- Kralikausku darbuojasi sa-jĮvežė $50 už Laisvės b-vės 

tės didvyrės Marytės Mar- vo kolonijoj ir apylinkėje.Ušėrus. Sekanti asmenys įsi
gytos vaizdelis, paimtas iš Taipgi į vajų šią savaitę į-|Į?yjo po du šėrus: 
Jaunimo .Gretos. Kaip ir stojo J. Kalvelis, iš Bridge 
Marytė Melnikaitė, ir ši water, Mass, ir C. Stashins 
skaisčioji tėviškės laukų gė- ky, iš New Kensington, Pa 
lė paguldė savo karštą gal
vytę kovoje su fašistiniais Ramanauskas, iš Miners- 
smaugliais. vile, Pa. prisiuntė prenume-

“Deputatai” :— taipo pat ratų ir apart kitų reikalų 
. “aš jau nepajėgiu 

, einu aš
tuoniasdešimtus metus, tad 
būtų gerai, kad ir kiti vie
tiniai 
man šiame vajuje...” Jis po $10.
myli darbuotis šiame vaju- širdingai dėkojame vi
ję; bet teisybę sako, kad siems.

viškai, ne žargoniškaų — 
taip, kaip parašytų mūsų 
Lietuvos įgudę rašytojai. 
Pareiškiu autoriui padėką 
ir pagarbą už tokią vertin- trumputis Jono Marcinke- rašo... 
gą įnašą mūsų kuklian ži- vičiaus vaizdelis iš praūžu- tiek daug dirbti, 

šio karo laikų.
Yra gražus, pluoštelis ei

lių. Ir jų; tarpe rasite ke
letą puikių,skūrinėlių, kad 
tik skaityk' iš' lengvėlio ir 
gėrėkis. *

Morta Burkauskienė, Eli- 
.abeth, N. J., $10.

Domininkas Burkauskas, 
Mūsų uolus veikėjas V. Elizabeth, N. J., $10.

Domininkas Gaubus, Hill
side, N. J., $10.

Margaret Kasparaitis, 
Hillside, N. J., $10.

John Wizbor, Elizabeth, 
N. J., $10.

Brooklynietis V. Barta* 
draugai, pagelbėtų sius taipgi įsigijo du šėrus 

šiame vajuje...”

MN
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ENGLISH SECTION Education in Lithuania

B'lieve Me
By FRANK STULGIS

As a rule, we do not go in 
for “picking’’ , on other col
umnists in Lithuanian papers, 
but sometimes there comes a 
time when we just cannot 
keep it in any longer. There 
is, for example, the columnist 
V. Buksnaitis of the pro-fasc
ist Brooklyn Vienybe who 
runs a picture of himself in a 
U. S. Navy uniform with eve
ry column although he has 
been discharged for quite 
some time. Besides running 
the possibility of the accusa
tion of using his uniform, 
which he is no longer entitled 
to wear in a vain manner he 
discusses the housing situa
tion in a typically Republican 
manner. Of course, it would 
be a waste of space to reprint 
his column but we feel a few 
extracts will suffice to show 
the trend of thought among 
the Republicans of Lithuanian 
extraction :

1
to live with her parents ’in 
Pennsylvania.

After three years of serv
ice, mostly in the ETO, the 
veteran came back and al
though for a year has tried 
to reunite his family, he can
not find a home. He lives and 
works in New York, his wife 
and small daughter who 
hardly knows her father, live 
in Pennsylvania.

I know of other similar 
cases, where vets move from 
relative to relative, never hav
ing a permanent address be
cause of the housing short
age, and of doctors who had 
an established practice and 
cannot get their offices back 
and doctors who were drafted 
or volunteered right after gra
duation and cannot 
practice because there 
offices.

Of course, they are
terested in helping themselves, 
according to Vitalis Buksnai
tis who asks: “What’s all the 
yapping about? The housing 
shortage is not so acute that 
a war veteran can’t get quart
ers for himself and his family 
if he really needs them.’’ Tell 
it to someone you meet at the 
Housing Administration office 
in the Chanin Building, Buk- 
šey, old boy! We’ll send you 
the flowers.

Brooklynites Plan
Lithuanian School

a.m. at
LorimerHall, 419

Brooklyn.
requirements 

are very simple—main-
a determination on

for this

start a 
are no

not in-

Moire students, more schools, more teachers, hut 
thirst for knowledge is still unquenched

effort to
The in

organiz d 
way that

In Lithuania there are now 
approximately 3,000 elemen
tary schools — more than be
fore during the Smetona re
gime. In the main the net
work of elementary schools is 
now sufficient to meet the 
country’s needs and only re
quires certain additions and 
adjustment^. By 1950 there 
will not be a single village, 
even in the most out-of-the- 
way places where the nearest 
school will be situated 
greater distance than 
kilometers.

There are now more
280.000 children attending 
elementary schools. The situ
ation could be considered 
quite normal had it not been 
for lack of personnel: There 
are now 6,254 teachers where-

the educational
teachers lack

establishment of

at a 
three

than

secondary
220 such

“Well, now that the elec
tioneering is concluded, per
haps we can approach this 
subject (of Veterans’ Hous
ing) with a little more com
mon sense than was previous
ly possible. To begin with, 
what’s all the yapping 
about?. . . Frankly, the ‘hous
ing shortage’ is not so acute 
that a war veteran can’t get 
quarters for himself and his 
family . if he really needs 
them... The law of supply 
and demand will take care of 
the shortage of housing as 
building materials become in
creasingly available at less 
than exh orbitant prices. . . 
All this talk about ‘Housing’ 
is just so much hooey to keep 
the rank and file veteran from 
yelling for a four or five dol
lar a day bonus for overseas 
service. . . .It is my contention 
that,if such a bonus were ap
proved. . . the average veter
an would forget about various 
‘housing programs’.’’

Evidently Mr. Bukšnaitis 
has not been pinched with the 
lack of a place to live. He 
does not know of veterans 
whose families are divided, 
whose children do not know 
their fathers, who live with 
their in-laws or their parents 
in crowded conditions.

BROOKLYN, N. Y.—Those 
wanting to learn to speak and 
write the Lithuanian language 
correctly are asked to be pre
sent at a meeting on Sunday, 
November 24th at 10 
Laisve 
Street,

The 
school
ly being 
part of those attending to de
vote some time and 
learn the language, 
structor will try to 
the course in such a
your study will be simple and 
thorough.

Those who want to attend 
and are 10 years of age or 
older are asked to come. Old
er persons who know Lithua
nian better than English are 
also asked to come to study 
grammar if they want to 
learn or even brush up on the 
subject.

It has not yet been decided 
when the classes will be held
—this will depend on what League which has been going 
those attending Sunday’s 
meeting will want. Also, some 
of preliminary planning for 
the study will be made at the 
meeting. Therefore, if you are 
really interested, be at Laisve 
Hall this Sunday at 10 a.m.

—The Verb.

JOE SACAL
Edįtor of the Vilnis 

English Section and a 
member of the LDS Na
tional Activities and Youth 
Committee

Detroit LDS Bowlers Vie For
First Place in Own League

DETROIT, MICH. — Per
haps this is the first story in 
the Laisve English Page on 
the Detroit LDS Bowling

his average for the Rajars 
and was assisted by Riddell in 
the first, J. Adams and T. 
Adams in the second, and had 
to go it alone in the third but 
all to no avail when three 
Doormatmen, E. Downey, B. 
Milus and A. Petrui took the 
honors in the first game, par
ticularly Petrui whose 211

Brooklyn Bowling

Strikes & Spares

the 
eli- 
un- 
one

save the day for the Trustees.

suggest that Vitalis 
of these places to 
hand view not on- 
housing situation, 

run-around as well
the
the
veterans are receiving:

Housing Administra

We
visit some 
get a first 
ly of 
but of 
which 

The
tion at the Chanin Building, 
142 E. 42nd Street, the Bur
eau of Vacancies and Re
quests at 123 E. 57th Street, 
and the New York State 
Housing Administration at 80 
Center Street.

Last Thursday night 
Brooklyn Bowlang League 
minated one until then 
beaten team and raised
from the position of having 
lost all games bowled to a 
500 percentage.

The teams have names now, 
and the league is rapidly 
taking shape. The>' have only 
two players as yet, but only 
a couple more bowlers are 
needed and there will be 
three on each team. The dif
ficulty that we seem to have 
is finding all those who are 
interested in 
getting them 
larly.

The teams 
follows:

this game and 
to attend regu-

to date stand as

the third set, Purvenas 
Siurba (Auditors) took

any of these places, Vi- 
will be able to see and ' 
to veterans who wait in 
for hours to get an ap-

Treasurers 
Auditors 
Presidents 
Trustees 
Secretaries 
Directors

6
5

0

the

In 
and 
the Presidents (Navikas and 
Sipowitz) in two out of three. 
The first game was lost by 
the Presidents when Charlie 
Sip had some bad luck and 
bowled a little over half his 
average, but when he came 
back in the second
with a much better than aver
age score ,his partner dropped 
six pins while , the opposition 
rose. The Presidents took the 
final frame when some good 
bowling by Tony Navikas and 
Sipowitz was shown while 
Purvenas’ four point rise over 
the second /tilt could not 
make up for Siurba’s drop of 
15 to account for the 
loss by the Auditors.

in 
talis 
talk 
line
plication or to hear: “Nothing 
today, we’ll let you know.’’ 
He will see families with 
small children, expectant mo
thers — wives of ex-service
men as well as ex-GI’s stand
ing in lines for hours to get 
their turn -to hear the ^‘No” 
from a clerk hired to answer 
veterans in 
hope that 
our advise 
column on

Seated.
warfn house hammering out 
words on a typewriter is re
latively easy for the would-be 
Lithuanian Westbrook Pegler, 
provided he has a comfortable 
warm house for himself and 
his wife and child. But I know 
of one veteran who had to 
give up his home when he 
was called to the service. His 
wife went with their daughter

this manner. We 
BukŠey will take 

and write up a 
this subject soon.

in a comfortable

In the games between 
Secretaries and the Treasur
ers, there was only one time 
that the latter were in dan
ger and that was the first 
game when Helen Yeskevich 
of the Secretaries rolled a 
134 and Al Dobin is dropped 
four points below his average. 
A 139 by Helep would have 
taken that game. After that, 
Helen wore down, ’dropping 
about 20 pins with each suc
cessive game while Al Dobi- 
nis rolled five strikes in a
row in the . second game for father came thru* again with 
a 201 and 186 in the third.

years hence since by that time 
the number of schools and 
pupils is scheduled to increase 
with the growth of the popu
lation. At least 400 additional 
elementary school teachers a 
year are needed. By 1950 
these schools will be attended 
by 2,835 students and 485 
teachers will graduate from 
them in that year, according 
to present plans.

Correspondence courses for 
advanced training of teachers 
have been opened at schools 
for elementary teachers and 
at the pedagogical institute 
for secondary school teachers. 
Studying in these courses are 
both teachers, who, owing to 
the war, have been unable to 
receive sufficient training, as 
well as those who lack suffi
cient experience.

Secondary school teachers 
are trained in higher educa
tional establishments. There 
are now 11 higher schools in 
Soviet Lithuania, including 
the Klaipeda Teachers Train
ing Institute.

In Smetona Lithuania there 
were less than 4,000 students 
in 1939, the number in 1941 
was 6,000, it ‘now exceeds 7,- 
000. The number of students 
would have been still great
er but for the Gorman occu
pation which interrupted the 
education of a vast number of 
the youth. The present figure 
will be doubled by 1950, and 
in some of the higher educa
tional establishments trebled 
according to plans. For in
stance, the Pedagogical Insti
tute is now attended by 500 
students whereas the number 
planned for 19,50 is 1,500. No 
less significant is the increase 
in the number of students in 
veterinary and agricultural 
academies.

In Smetona Lithuania ad
missions of new students did 
not exceed 100 a year, 400 
new students were admitted 
to these academies in the cur
rent year.

A word about technical 
schools. The Ministry of Edu
cation has two higher techni
cal schools and 
of economics

this year in Klaipeda. These tended 
are attended by 1,900 stu
dents. It is seen that this num
ber is not enough, ' as next 
year only a little more than 
350 teachers will graduate 
from them. Nevertheless, by 
1950 the number of teachers 
will rise to 8,000. This figure 
could cover present require
ments, but not those five

as about 8,000 are required. 
Moreover, owing to the war 
and the damage caused to 
culture and 
system, some 
experience.'

Before the
the Soviet government in Li
thuania there were about 100 
high and junior high schools 
including private ones with a 
limited number of pupils. In 
all no more than 26,000 per
sons attended 
schools. Today
schools with 84,000 pupils are 
functioning in the republic, 
which is more than three 
times the number for the 
1939-40 educational year, the 
last year of Smetona Lithua
nia. These figures indicate 
the main trend in the cultural 
life of the country: the spread 
of ' secondary education. By 
1950 it is expected to have 
about 150,000 pupils in sec- 
on dary schools. In other 
words, half the number of 
children leaving the elemen
tary school will continue their 
education. The time is not far 
off when secondary education 
will become universal in our 
republic. Here again the pro
blem is of trained personnel. 
The 3,500 secondary school 
teachers is not enough.

In addition 
day schools we 
evening schools 
ers who study
ing their jobs. These adult 
schools are attended by 7,- 
874 persons.

There are also preparatory 
schools, attached to both our 
universities — the Kaunas 
and Vilnius — as a transition
al stage to higher education. 
Here students are prepared 
for matriculation. These are 
people who for some reason 
or other had been unable to 
attend secondary schools, but 
desire to receive a university 
education. At present 
persons are attending 
prep-schools.

In Smetona Lithuania 
were three schools for 
ing elementary school teach
ers, whereas there are now 
nine, including one opened

now for about two months. 
The league consists of six five; 
man teams in the male sec
tion and four five-women 
teams in the ladies division.
All together this accounts for tipped the scales for the Door- 
50 regular bowlers, not count
ing a number of subs.

Reading stories from large 
cities like Brooklyn, where we 
believe there are many more 
Lithuanians, we sometimes 
wonder why greater progress 
hasn’t been made. We hope 
the National Committee will 
decide on the National LDS 
Bowling Tournament to be 
held in Detroit and we shall 
be able to handle it as close 
to perfectly as possible.

About our bowling —- that 
of November 10th at the 
Lucky Strike Recreation, was 
exciting. The Kilroys came in 
to tie the league leading Bi
jous when they took three 
straight from the Safu’s. C. 
Butėnas and Č. Romanauski 
doing the hard work in the 
first two games for the Kil
roys while Romanauski alone 
bowled above average, hitting 
191 in the last game to bring 
home the bacon. On the Ša- 

frame fu side only J. Daly and Ray 
Lyben tried to pull the Sa
fu’s up, but unsuccessfully.

The Bijous won two 
dropped one, allowing 
Kilroys to come up and 
them to vacate the first 
sition. Excellent bowling of 
Radai* F. Price in the first 
game as well 
nas’ 
stack 
Bijous’ Janonis and F. Neinąs, 
In the second game, the 
league leading Bijous went to 
town and shellacked thfe Ra
dars by 152 pins, Alb. Rye, G. 
Janionis and particularly Nei
nąs, who having ą 137 aver
age, rolled 203. \ Brother S. 
Neinąs also contributed to the 
Bijous pin plurality. The third 
game saw J. Feisler> E. Bal- 
chunas and B. Totorius gang 
up to make a 50 pin, lead for 
the Radars ovei’ the good 
bowling of Albert Rye, Jano
nis and F. Neinąs. The Indi
vidual average leader, Albert 
Rye, rolled 203 while FeiSler, 
who has a 158 average^ took 
a 202. It is interesting to note 
that the Bijous had won the 
first 15 games they rolled and 
were thought to be invincible 
until the last few weeks. /

In the other men’s game, 
the Doormats who got their 
name from being in last 
place early in the season and 

made & siVeil

mats. In the second, it was 
Serve Gugas, Milus and Pe
trui again
tide and in the third the same 
three plus S. Rye cooperated 
to make it a clean sweep.

Men’s

that turned the

Tęam Standings 
Ave. 
832 
802 
767 
764 
520 
786

W. 
19 

I19 
16 
11 
11

9
9

12
17
17
17

Bowling

side,
out of

the

remain
Screw-

first

bowl,

sharp on

Those who want to 
be over at Schumakers Alley, 
corner Broadway and Myrtle 
Ave., at 8 p.m.
Thursday Nights. Next week 
we shall see some good games, 
when the league leading 
Treasurers will battle the 
second place Auditors. The 
Secretaries and Trustees will 
battle it out and the Presid
ents will fight the Directors.

George Kazokevich bowled 
for his average last week and 
is in the neighborhood of 120 
thus far, while Al Purvenas’ 
father and Tony Navikas’

fairly good scores.

and 
the 
ask 
po~

as E. Balchu- 
good score could not 
up favorably against

Bijous 
Kilroys 
Doormats 
Snafu 
Radars 
Rajars

Girls’

On the ladies’ 
Madcats were bumped 
the top bertly by the HiHats 
while the Lambs still 
in the cellar and the
balls are in third place.

On November 10th, the Hi
Hats turned the trick when 
they took three straight from 
the then league leaders. J. 
Downey did not have much 
cooperation from the1 other 
girls, being the only Madcat 
to bowl above average while 
Mary Adams and E. Rye 
both tipped the game in Hi- 
Hat favor, and between the 
two accounted for the neces
sary five pins which meant 
the difference. In the second 
game, Lillian Gugas came in 
to help J. Downey but Aldo
na Litvin, with the assistance 
of Mary Adams, E. Rye and 
A. Stas turned the trick again. 
Bowling her best game of the 
day, Mary Adams had the 
help of A. Stas in swinging 
the third in HiHat favor 
while the Madcats had only 
A. Daubar hitting above 
age.

In the other set of 
games, the Screwballs
two out of three from the 
Lambs. In the first game, Ber
tha Geralt and A. Tvaska ac
counted for the necessary ex
tra pins for the Screwballs 
while F. Peters made up the 
plurality for a Lamb victory 
by three pins. The last game 
was taken by the Screwballs 
when Ruth Gugas, Bertha 
Geralt and Ann Russell 
ganged up with good scores, 
particularly Rush’s 150, while 
only Albena Lyben had an 
above average score for the 
Lambs.

Girls’

to secondary 
have also 47 
for the work- 
without • ’leav-

517
th ese

there 
train-

tive schools 
which are at- 

by over 1,000 and 
1,500 students respect

growth of trained per
in Lithuania is due to

nearly 
ively.

The 
sonnel
the rapid pace of develop
ment of the national economy 
which requires more and more 
scientists, teachers, engineers, 
physicians, agronomists and 
other intellectual workers.

aver-

three 
took

Helena Xncas and Bill Ma
lin had an easy time pf it 
when in the first game against 
the Directors, Helena broke 
the League Girls’ High Score 
with ,a 159 and although she 
dropped below her average 
in the next two, Bill came 
tru’ with a

t

This weekend, the National 
Activities and Youth Commit
tee will pass a decision as to 
where the National Bowling
Tournament will be held — have since 
shall it be Cleveland or shall comeback to third 
it be Detroit? We’ll *try to three from the
get to either place

HiHats

Team Standings

W. L. Ave.
67217

RAY APOLSKIS, star Lithuanian American player 
on the Chicago Cardinals football team. A native of 
Roseland, Chicago, Ray and his brother Chuck were

place took
Radars. A.

Mad cats 
Screwballs 
Lambs

534
661
566

LDS pioneers in Chicago. They helped to organize the 
first sports activities in the LDS there. Ray was form 
erly a star at Marquette University.

■nMmB
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"Geležinė Uždanga”Jonas Kaškaitis . '

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa) t|bar pats tas vakarienės lai-j jo lakta. Na, tai jau rei-
Perbėgau per kuprotą til- i kas. P a v a k a r i e niaukim kia žmogų palydėt. Eiham 
telį į salelę. Lelijų lapai ir : chiniškai. — Gerai, draugai, visi kartu. Čia draugų Le- 
balti žiedų puodeliai, plūdų- i Chiniškai jau mes valgėnj. višauskų namukas. Levi- 
riuoja vandens paviršium. ■ Nebrokijam, — gerų duo- šauskienė mus mielai priė- 
Taip norėtųs nusiaut batus ’da patiekalų.
ir pasėdėt vandenin įmer-į Įvairumo

mė, visus susodino, pavai- 
_  ____ __  t__ t dėliaij einam šino savo sodelio slyvėlėmis, 

kus kojas. Taip kaip anuo- į šiuokart jau į kitą užkandi-, štai grįžo iš darbo ir pats 
met, Lietuvoj, mūsų Vieda- į nę. Pažiūrėsim, kaip ten. i Levišauskas. Jo esama švi-

>• 
toranas. Eime. Eime. At
rodo ir iš oro ir iš vidaus 

; dar smarkesnė vieta. Apa- 
. čioj visur pilna. Viršuj irgi, 
i Jaunas chinukas mus nuve
dė ant balkono, po stogu 

i dengto. Apsėdom stalą. Iš- 
i sirinkom meniu: šalia visų 
' kitų specifiškai chiniškų pa- 
i tiekalų, esama dar ir ameri
koniškų, sotesnių pasirinki- 

jmų. Visi nusitarėm paimt 
i po šlaunelę viščiuko. Mote
rys nuėjo rankų nusimaz- 
got, o tuo tarpu jaunas pa- 

Suprask, jos mūsų nemato... davėjas, grįžęs, pareiškė, 
ant viščiuko nebelikę, bet gali

ma paršelio šonkauliukų. 
Gerai. Koks čia skirtumas: 
apgausim moteris, žiūrė
sim, ar pažins vištieną... 
bus juoko... O pasijuokt 
sveika.

Štai ir mūsų moteraitės, 
tai dabar pradėsim visi kar
tu valgyt. Iš pirmo sriubte- 
rim lengvučio vyno, iš ma
žų taurelių — epikūriškai. 
Ragaunam tų visokių chi
niškų patiekaliukų. Paskiau 
jau siekiam ir viščiuko. Ale 
kas čia, kad to viščiuko! 
šlaunis tokia kieta, gyslota, i 
—pastebėjo Pupienė. Pupis! 
rimtu veidu priminė, kad! 
tai veikiausia toks jau chi- 
niškas kepimo būdas, gal 
perdaug išspirginta. Maniš-! 
kė išsišiepus piausto, bet,! 
matyt, nuožiūros neturi.; 
Tačiau Pupienė staiga pa-! 

j reiškė, kad padavėjas j": !

rių kaimo paežerėj, čičirio j Ana va rašo: Šangchai res 
pakrašty. Bet čia taip nega
lima.

Žvilgterėjau aukštyn į 
terasą: nagi ten sėdi pavė
ny mūsų abi “ponios.” Gal 
jos mūsų ir nemato, gal ieš
ko ir negali rast. Eime iš 
tykiuko, priselinsim prie jų 
iš užpakalio ir kad viauk- 
tersim, tai anos net krūp
telės... Ir einam, lipam į kal
ną iš lengvėlio, vogčia, o 
maniškė tik grįžt, šnibžte
lėjo ką draugei ausin, ir 
vėl abi sėdi, kaip nekaltos.

Užlipom, sėlinam 
pirštų galų, — siurprizą 
padarysim “poniom”. O jos | 
abi tik stakt, pakilo ir eina 
prieš mus... O ko jūs čia,! 
uncvotai, šlaistotės? Na, iri 
susibėgom visi krūvon. Ir 
einam sau būriu, tekšlenda
mi kas kam per nugarėlę, i 
Nei nuovargio nesijaučia, i 
nieko. Regis, vėl eitum, ! 
lakstytum kita tiek.

Bet jau bus gana šiam 
kartui. Jau metas. Jau tuoj 
parką uždarys, lieps publi-Į 
kai skirstytis. .Eime vyrai,: 
moterys: kalbėkim pote-i 
rius... Ir kalbam, burbu- 
liuojam, kas ką matėm, kas i 
labiau patiko...

Susėdom ir* važiuojam. 
Mudu su Poviliuku “kur- 
monai,” maniškė su Julyte 
—“ponios”, o vidurin įsiter
pė dzūkas. Grįžtam atgal 
kitais keliais, dėl įvairumo

niaus. Jis linksmai nusitei
kęs. Pasakojo, kaip jam 
kur ten . prisiėję lyst po 
namu, ieškot, iš kur čia bė
ga vanduo, kur bus įtrūkęs 
vandentiekio vamzdis. O 
pirma to namų savininkas, 
girdi, jį vadino ponu, tai tas 
“ponas” ir sako, — o dabar 
žiūrėkit, kaip ponas lenda 
po namu, visai jau ne po
niškai, į urvą, kaip kur
mis. ..

Levišauskų namukas ku
klutis, bet labai ramus ir 
jaukus: žmogus sau jau
ties laisvai, kaip pas save 
namie. Man ypač patiko, kai 
Levišauskai parodė savo 
miegamąjį. O gi tai tik 
priedėliukas prie namo, po 
bendru stogu, bet vienos 
sienos visai nėra, o
įstatytas tik sietukas nuo 
vabždžių apsisaugot. Guli 
sau, kaip ore. Vėjas ir oras 
tave visur pasiekia. Ir abu 
labai mėgstą taip miegot. 
Puikus daiktas iš tikro. 
Kuo daugiau gryno oro, tuo 
sveikiau. Apsiklot galima

i šilčiau, kada feikia. 
i Pasišnekėję, pajuokavę, 
' atsisveikinom su dzūku ir 
! su svetingais šeimininkais 
ir nudardėjom namo. “Spo- !sauh7 jų nemato!

Y“- -.-z ____________
Serdečnoje spasibo’ ratine šalimi ir jos svar- i f]ą. 

Labą naktį, mielieji drau- į)jajg įvykiais

yra

*•J

i
£*

fašistines armi- 
vįskas laikoma 

nuo "civilizuoto”

Ar 
už

tūri

Bet kad tą viską negeis
tiną apsireiškimą kaip nors 
iš skaitytojų ir tėmytojų 
nukreipus į šalį, tai mūs 
amerikoninė spauda yra pil
na visokių sensacijų su di
džiausiais antgalviais. Ir 
tas įvyksta kas diena. Da
bartiniu laiku daugiausiai 
yra rašoma apie komunis
tus. Tarytum, jų tiek daug 
yra privisę, kad, žiūrėk, 
kituose šalies rinkimuose 
jie gaus daugumą balsų ir 
pasiims šalies valdžią į sa
vo rankas.

Skaitai žmogus tuos jų 
raštus, kurie nėra už “gele-

Rojaus Mizaros Prakalbų 
Maršrutas Michigano 

Valstijoje
Amerikos spauda smar

kiai ir tankiai kalba apie 
“geležinę uždangą” —“iron 
curtain.” Ir tas primetama 
vien Sovietų Sąjungai, būk 
Sovietų šalyj ir tose vieto
se, iš kur Raudonoji Armi
ja išmušė 
jas, yra 
slaptybėj 
pasaulio.

Kaip ištikrųjų yra? 
Anglija turi “geležinę 
dangą”? Ar; mūs šalis 
“geležinę uždangą”?

Aš nesu ekspertas tuose 
klausimuose. Esu tik vienu 
iš skaitančių 'spaudą, kuri 
tik man į rankas papuola, | žinės uždangos”—iron eur- 
o po to priseina visapusiai i tain”, ir turi juoktis, 
apsvarstyti. | , Kitus smerkdami, mes

Pagal tūlų korespondentų ' būtinai turime pasižiūrėt ir 
atsilankymą Sovietuose ir | į savę. 
tose vietose, kur dar randa- j 
si Raudonoji Armija, jų ten i 
nieks nevaržo. O tūli rašo, i WT ir • . rj
kad jų ten neįsileidžia. Su! 16W keOSIIl^tOIlu 2 ‘ 
tokiais išvedžiojimais gali-: . ,
ma sutikti: tūlus leidžia, olLDS 10 Kuopa Laikys SU5irin. 
tulus ne. Bet pažiūrėkime, į kimą Lapkričio 24 
ar Anglija leidžia visus ir! Turill pranešti LDS 10 kuo- 
visur, kurie tik nori, kur ji į pos nariams, kad mūsų meti- 
kontroliųoja? Ne tik nelei- nis susirinkimas įvyks 24 d. 
džia, bet dar ir pusėtinai iš- lapkričio, 1136 — 4th Avė., 
Šaudo tų, kurie ten gyvena'Slavų svetainėje, antrą valan- j 
ir nori svietui pranešti a-pU P° Pietų.
pie savo ten išnaudojimą.; Kiekvieno nario pareiga da- 
Tik atsižvelkim į padėtį In-1 lyvauti nors metiniame susi- 
dijoj, Eįypte, Graikijoj,; rinkime, kad galėtumėt išrink- 
Afrikos srityse, tada aiškiai ti savo kuopos tinkamą valdy- . . ... z z I 1_ i r\ A n  1___  ni _ : — A. 1
ležinė uždanga” užtraukta,! arsite ir viso kuopos stovio 
l.ot ir ,i7mnr,ztn žinios mini 194(> m. raportus.

Kaip žinote, draugai, mūsų ! 
visų pareiga pasirūpinti ir I

turėti platesni pasitarimų 
-pasikalbėjimų mitingai bė
gamaisiais mūsų judėjimo 
reikalais. Be to, R. Miza- 
ra turi paruošęs paskaitą 
apie pirmąją lietuvių knygą 
Lietuvoje ir pirmuosius lie- 

i tuvių laikraščius Jungtinė-
LLD 66 kp., Grand Ra- se Valstijose; jis galės, kur 

gruodžio 12 ir rengėjai norės, ją skaityti.
Visais prakalbų maršru- 

‘ to reikalais reikia kreiptis

Lietuvių L iteratūros 
Draugijos 10-toji apskritis, 
gyvuojanti Michigano vals
tijos ribose, ruošia prakal
bų maršrutą Rojui Mizarai. 
Apskrities valdyba nustatė 
prakalboms sekamas dienas 
sekamoms vietoms:

Pr. Jo—nis. į

pids, Mich.,
13 dd.

LLD 218 kp., Scottville,I
Mich., gruodžio 14 ir 15 dd. ’ pas ALDLD 10-tos apskri-

LLD 207 kp., Hart, Mich., ■ ties sekretorę, N. Astraus-
gruodžią, 16 d. : kįenę, 8049 Whitcomb, Det-

LLD 83 kp., Muskegan, i roit 27, Mich.
Mich., gruodžio 17 ir 18 dd.' 

LLD 131 kp., Saginaw,! ,T .
Mich., gruodžio 19 d. New Yorke praeitą savai-

LLD 188 kp., Detroit, 1nu.° automobilių žuvo 9
Mich., gruodžio 20 d. i zmon^s.

LLD 52 kp., Detroit, j . “ 777 . .. .
Mich, gruodžio 21 ir 22 du , Ąng ‘jos valdžią skelbia,

i kad Albanija, girdi, padeda
Jei kur prakalbų nebūtų! sukilėliam prieš Graikijos 

galima suruošti, tai reikėtų ' valdžią.

x

TELEPHONE
STAGG 2-5048

RONKONKOMA
8634

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.! kojnoj noči, milyje tovariš- ■ 
či.

pamatysim, kad ne tik “ge-|bą 1947 metams. Taip pat iš- 
ležinė uždanga” užtrauktąją^ h- viso kuopos stovio 
bet ir užmūryta žinios nuo | ’
viso pasaulio, nes jos visos .
turi eid per Londoną. O jei 'apic mQsy dienraščius Laisvę, 
Anglijai JOS nema onios, pa-| yj]np Dabartiniu laiku ei-j

- - , •_ 'na vajus. Mes turėtumėm nors !
Na, kaip su mūs demok-; Į<jcj< paremti darbininkų spau-1

—_—*—17 • T-? "‘’u----- uičucs įvy lYiciiS esama? Ar:
i gai. Širdingai^ dėkui. “Hasta, čionai žmonės žino visas i.. .i . . v. . .... , tmiame(svarbias . žinias ir įvykius, I, KUOPOS.

Nepamirškite dalyvauti me-! 
susirinkime LDS 10 I Iio! 1 

i!’ i la vista”—Iki pasimatymo',
| Namie maniškė ir sako:; Rurje paliečia visuomenę?! 

: į puikiai laiką praleidom. Ko- i čionaį priseina paimti nors j

Ar visos žinios ir įvykiai i gen. Bilbo Įtariamas,

Kitais Keliais, ciei įvairumo, reisKe, Kaa padavėjas jai i į - , - N., n ivumcn pnocuia ?
dėl naujų gamtovaizdžių, gal per klaidą bus padavęs! Lm knj pavyzdžių................. '

i žmonės draugiškesni, negu pasįekia mus iš mūs kariuo-1 
■ pas mus ten rytuose. Gal,— men§s užimtų vietų taip, j

gal ptl IMctlUU UUb pčlUdVęb , v. , . . ,
Išvažiavom iš sitos įstabios kokį keistą šonkaulį... čia!ga cla t( fe J ’ 
Huntingtonų sodybos. Štai jau mes ilgiau nebeišturė-j 
ir vėl koks parkas—“Brook- i jom ir pasakėm teisybę, kas i 
side park.” Nors ir čia pui- įvyko. Pajuokavę, mote- i 
kus gamtos kampelis, bet, rys sutiko, kad gal taip ir! 
tik ką mačius Huntingtono gerai. Girdi, kas iš to labai i 
parkus, mūsų jis dabar taip viščiuko? Patys niekai, 
labai jau nebestebina. Pra- .čia visgi bent gyslelių 
važiuojam eilę įžymių so
dybų. Čia prieš porą de
šimtmečių gyvenę patys 
garsieji jūdžių aktoriai. Na
mai ir dabar atrodo puikiai, 
bet Holivudo žvaigždėms 
jie jau^ per prasti. Tai tos Į chinamiesčio gatveles. O gal 

dar eitume pasižiūrėt ir 
“meksamiesčio,” kur meksi
kiečiai tirštai susispietę ? 
Vely jau ne, jau buvom, ma
tėm. Na, tai trauksim na
mų link.

Automobilis, gerą galą 
pavažiavęs, pasuko į kalve
lę ir sustojo. Tai čia išlipa 
dzūkas Tajandzevičius. Čia

°! 
ir i 

raumenelių kiek. Antra ver
tus, juk jau sočiai prisila- 
pašijom.

Teisybė pasakyta. Kad 
jau sočiai, tai sočiai. Išėję, 
ir vėl dar padvoklinėjom po

Fin. sekr.,
C. Stashinsky.

žvaigždės iš čia pakilo to
liau ir aukščiau, dar labiau 
j kalnus. O čia apsigyveno 
kiti gyventojai, žemėlesnio 
rango.

Vėl tenka važiuot pas- 
kersai Los Angeles miestą, 
iš rytų į vakarus. Tai štai 
ir vėl chinų miestas. 0 da-

BANKIETAS
Rengia Juiet. Darb. Susivienijimo 

3-čias Apskritys, veteranų priėmimui.

ŠEŠTADIENĮ
9

Lapkričio 23 November
Durys atdaros 6 P. M. Vakariene 7 P. M.

/

ŠV. JURGIO SALĖJĘ
180 New York Ave., Newark, N. J.

VAKARIENĖS KAINA $2.00 ASMENIUI.

PO VAKARIENĖS ŠOKIAI
GROS GERA ORKESTRĄ

ViejLiniai ir iš apylinkės malonėkite dalyvauti 
šiame parengime.

anaaaraMtse

sunku dabar būtų susivai- i 
! kyt. Tai taip turiningai 
praėjo trečiadienis, liepos 3 
d.

Na, o ant rytojaus — lie
pos k e t v ir t o j i, garsioji 
|Jungtinėse Vaistijose 
i “Fourth of July.” Didžiulė 
I šventė, — visur paradai, 
i piknikai, viešės... O mes 
i sau, kaip' nieko nebūta, 
praleidom visą mielą diene
lę namie. Sakėm sau, vakar 
pakako visa ko. Šiandien 
turim suliaunėt. Tegul! 
bent kiek susikristalizuoja 
įspūdžiai. Skaitinėjau lai
kraščius. Vis ta pati begė
diška, nachališka propagan
da. Atominės bombos ala- 
sas... Tyrinėjimai, bandy
mai, kiek tokia bomba galė
tų išnaikint gyvybės.. Sta
čiai net šlykštu darosi, kad 
tie mūsų militariniai inži
nieriai susprogdino tiek gė
rybės, kuri būtų buvę gali
ma panaudot gyvenime, kur 
taip viso ko trūksta... Pas
kui ta tragikomedija su 
“O.P.A.” Koliai tebebuvo 
“lubinės” kainos, maža bū
davo reikmenų, ypač maža 
mėsos. Kaip tik sulūžo lu
bos, tuoj atsirado pakanka
mai mėsos,, bet turi už ją 
mokėt vis kas kartas bran
giau.... Svyruoja šalies 
ekonomiją... ir daug kas 
svyruoja, prie šitos palai
mintos kapitajistinės demo
kratijos. ..

(Bus daugiau)

Washington. — Senato 
komitetas žada tyrinėti ir 
skundus, kad f ašis tuoj antis 
demokratas senatorius Th. 
Bilbo priėmęs $33,750 kyšių 
iš karinių darbų kontrakto- 
rių.

'kaip jos įvyksta? Ar mes 
gauname žinias iš mūs auk
štų vietų, taip kaip jos į- 
vyksta ?

Galima sakyt, kad mes 
ir nevisas žinias, iš užimtų 
vietų mūs kariuomenės, 
gauname pilnas. Tūlos iš jų 
yra sulaikomos. Taipgi yra 
vietų ir mūs šaly, kad nėra 
leidžiama ir greičiausia ne
galima leisti bile reporterį 
arba rašytoją ten, kur mes 

. laikome dalykus slaptybėj. 
Juk tas irgi bus “geležinė 
uždanga”. Ar ne?

Štai p. Wallace, buvęs Ko
mercijos sekretorius, už 
kritikavimą Byrnes’o užsie
ninės politikos ir smerkimą 
šaukimo prie karo su Sovie-: 
atis per mūs šalies spaudą, 
tapo pavarytas iš tos vier 
tos. O jis net yra buvęs 
Jungtin. Valstijų viceprezi
dentas.

■ Arba imkime kitą inci
dentą : Teisingumo depart
ment) — Justice Depart- 
mento — viršininko pagel- 
bininkas’ p. Rogges už su
rinkimą faktų Vokietijoj, 
kur buvo nurodoma, kad tū
li mūs šalies industrialistai, 
bankieriai, kunigai ir kiti 
“aukštos” kategorijos pilie
čiai, turėjo tamprius ryšius 
su buvusiais Vokietijos na
cių partijos viršytomis, bu
vo pravarytas iš tos vietos, 
o jo, raportas “konfiskuo
tas.” Amerikos plačioji vi
suomenė negavo progos pa
tirti, kaip tie mūs šalies 
“garbingi” piliečiai suokal- 
biavo su naciais.

Na, kaip dabar tuos įvy
kius pavadinsime, jei ne 
“geležine uždanga — iron 
curtain” nuo savo piliečių- 
skaitytojų?

e > kad Į
Paėmęs $33,000 Kyšių iš 

Karinių Komtraktorių

■7
Egzaminuojant Akis, 

Rašome Receptus
Darome ir Pritaikome Akinius.
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

N

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
*

Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

s
459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

FIRE HOUSE INN
Drs. Stenger & Stengei 

Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tol. ST. 2-8842

rT jJ j •

EV-

Lietuviškas

IRAKTYRIUS
i ' . ; .; • •

Didelis pasirinkimu 
visokių vynų ir degtine>

Geri Užkandžiui\

Juozas Zeidal
Savininkas

H 1 Grand St B moki

Fotografas 
rraukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir 

k i o 
dydžio, kokio pa- ' 
geidaujama Tai
pogi atmaįiųvojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway h: Stone Ava.
prįy Chauncey St.. Broadway Lina 

Tel. GL^nmore A-6191

John Baron Savininkas
25 East Marie St. Hicksville, L. L, N. Y.

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

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

CHARLES ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių •
, Direktorius J

uūdėsh valandoj fcreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, ^reit suteiksi • 
me modernišką patarna • 
vimą. Patogiai ir gražiau J 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti

1113 Ml Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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i Žinios iš Lietuvos
MUZIKOS i ninių premijų laureatus
UNIVERSITETAS : šostakovičių, Chačaturjaną,

VILNIUS. — Prie Lietu-| Prokof jevą ir kitus. Lygia
vos valstybinės filharmoni- grečiai bus rengiami vaka- 
jos pradėjo darbą muzikos Irai, skirti pasauliniams 
universitetas. Jo tikslas — klasikams.
supažindinti p 1 a č iuosius į -----------------
dirbančiųjų sluoksnius su | ROKIŠKIEČIAI ĮRENGĖ 
įžymiaisiais kompozitoriais, KREPŠINIO AIKŠTELĘ : 
jų gyvenimu ir kūryba. Ta- Rugpiūčio mėn. Rokišky- 
tai bus daroma sistemingai! je buvo buvo įrengta (aps- 
ruošiant koncertus — pa- j kuities sporto komiteto ini- 
skaitas. . i ciatyva) krepšinio aikštelė.

Muzikos u n i v ersitetas i Įrengimo darbai buvo atlik- 
pradėjo darbą. Neseniai! ti talkininkaujant sporti- 
filharmonijos salėje įvyko i ninkams. Aikštele buvo ge- 

, ' pirmasis koncertas — pas- ■ rai nuvalyta ir išlyginta, 
kaita, skirta didžiajam rusų| aplink ją buvo padarytas 
tautos kompozitoriui čai-i pylimėlis, apklotas velėno- 
kovskiui. Tekstą skaitė mu- mis, žiūrovams sėdėti, 
zikos žinovas maskvietis1 Sporto sezono metu toji 
Poliano.vskis, Filharmonijos; aikštelė gerai tarnauja Ro- 
solistai — prof. Targonskis, kiškio sportininkams ir vi- 
prof. L. Seidelis, prof. S. suomenei. Aikštelėje visą 
Vainiūnas ir kiti atliko* laiką vyksta krepšinio 
kompozitoriaus kūrinius. 1 ‘ungtynės ir treniruotės.

Tolimesnėje muzikos imi-! Rokiškio sporto aktyvas

Rugpiučio mėn. Rokišky-

DIENA KAUNO FGA 
MOKYKLOJE Nr. 1.

KAUNAS. — 220 jaunuo
lių ir merginų mokosi Kau-, 
no FGA mokykloje Nr. 1. 
Mokykla užima gražius mo
derniškus namus. Patys 
mokiniai naujai atremonta
vo savo mokyklos patalpas, 
ištinkavo ir nudažė jas, į- 
rengė miegamuosius, klases, 
dirbtuves, valgykla, dušą, 
raudonąjį kampelį.

Jaunuoliai, stoję mokyk
lon šį rudenį, šešerių mėne
sių' bėgyje taps kvalifikuo
tais specialistais statybi
ninkais.
ninku, 
stalių, 
Mokslo 
niai išeina teoretinį kursą

Į ir atlieka praktikos darbus 
dirbtuvėse ir statybose.

Penkias dienas į savaitę 
mokiniai dirba praktinius 
darbus. Dalis dirba pačioje 
mokykloje, dalis statybose 
ir remontuose.

Jų diena prasideda sep-

Jie mokosi mūri- 
dažytojų, tinkorių 
šaltkalvių amatų, 
metų bėgyje moki-

versiteto programoje -cik-’ ketina sekantį sporto sezo- tintą valandą. Mokiniai ke- 
las koncertų — paskaitų a- lą išplėsti aikštelę ir pada- Jiasi, prausiasi, pusryčiauja 
pie populiariausius tarybi- y ti naujus sporto įrengi- ’ įr devintą valandą pradeda 
nius kompozitorius — stali- nūs.

las koncertų — paskaitų a-

Labvfr—Liberty, LltKuanlan Daily

’iv

•r’h.

Jis buvo kai tik bežengiąs per pikieto liniją ir

fkl.

1‘p1 shM i M
n > įH’i. H ?

Nepaparsta programa penkių atsižy 
mėjusių Rusų, Baltarusių ir Ukraina

darbą. Nuo dvyliktos iki 
antros valandos— pietų 
pertrauka ir nuo antros iki 
penktos — vėl dirbama.

CHICAGOS ŽINIOS

-/

■>

dainininkų r muzikų:
NADINE RAY, Soprano
ZINAIDA ALVERS, Me zo-Soprano
ILYA TAMARIN, Tenoras
STEFAN KOZAKEVICH, Baritonas
ANTIN RUDNITSKY, Pianistas Kompozitorius

LYNN, MASS,
šeštadienį, Lapkr. 39, 1946, 7:30 P. M.
LYNN CLASSICAL HIGH SCHOOL AUDITORIUM 

North Common Street.
Tikietai: $1.80, $1.20 (taksai įskaityti).
Rengia Lynn ir Peabody A-RFS I.W.O.* * *

BOSTON, MASS.
Sekmadienį, Gruodžio 1, 1946, 2:30 P. M.

JORDAN HALL, Huntington Avenue (arti Massachusetts Ave.)

RENGĖJAI: Jungtinė Rusų Organizacija Didžiajame Bostone: 
Rusų Pravoslavų Šv. Trejybės Parapija, 
Rusų “Znanie” Draugija iš Cambridge, 
Amerikos Rusų Broliškoji Draugija—I.W.O.

Bostono ir Chelsea kuopos.
Tikietai: $1.80, $1.50, $1.00 (taksai įskaityti)

&

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

to-

Šv. Jurgio Svetainėje, 
New York Ave. LDS tre- 
dpskritys bendrai su vie- 
kuopa tikisi svečių iš vi- 
New Jersey apylinkės.

MAŠINŲ 
OPERATORĖS

IR
MERGINOS ABELNAM DARBUI

Nuolatinis Darbas garantuotas
SAM BARKIN, Ine.

GARNERVILLE, N. Y. 
t|». (266)

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

Lietuvių Kuro Kompaniją
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

PATYRUSIOS OPERATORES, 
AUKŠTOS ALGOS, PUIKIAUSIOS 

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

(265)

Newark, N. J.
Bankietas ir Šokiai

Newarkiečiai neturėjo
kio šaunaus parengimo, kokis 
įvyks šį šeštadienį, 23 d. lap
kričio, 
180 
čias 
tinę 
sos
Tikslas parengimo prakilnus.

Visi žinome, kad iš New 
Jersey valstijos LDS' kuopų 
buvo išvykę į ahtrą pasaulinį 
karą skaitlingas būrys jaunų 
vyrų. Jie parvyko į namus ka
rui pasibaigus, bet mes jų ne
pažinome. Šį gi šeštadienį ruo
šiama jiems sutiktuvių vaka- i 
rienė. šioje vakarienėje jie y- j 
ra užkviesti ir sutiko atva-| 
žiuoti visi į Newark, N. J. su 
savo moterimis, merginomis 
ar .tėvais, ir čia, kaip vieti-

■ niai, taip ir Apylinkių koloni-j 
jų mūsų LDS nariai ir mūsų

• simpatikai sueis į pažintį, 
draugiškumą, ir galės, apart 
skanios vakarienės, išgirsti jų 
kalbas, jų pergyventus įvy
kius karo lauke. Tupėsime ir 
gražių dainų programą, mat, 
Sietyno Choro jaunų vyrų an
samblis gražiai padainuos ir 
vėliau, visoms ceremonijoms 
pasibaigus, bus šokiai prie ge- i 
ros muzikos.

Tat jūs, Laisvės skaityto
jai, prašomi skaitlingai daly
vauti. Jūs, kurie skaitysite šį 
pranešimą, pasakykite tiems, 
kurie nepatėmys šio praneši- i 
mo. Atminkite, kad bus sve- į 
čių iš' visos šios apylinkės ir 
Brooklyno, ir čia bus patogus ■ 
laikas sutikti savus pažysta- j 
mus ir gimines. Nesivėlinkite, 1 
būkite laiku. Svetainės durys 
atdaros 6:30 vai., vakarienė 
7-tą valandą.

Rengėjai turi žinių, kad iš ' 
Bayonne, Jersey City, Linden, 
Elizabeth ir Paterson, apart 
kareivių, atvyksta daugelis 
svečių. Brooklyne tuo laiku į- 
vyksta LDS centro komiteto 
posėdis ir kaitų Jaunuolių 
Nacijonalio Komiteto suvažia
vimas ir jaunimo sekr. drg.
Ormanas praneša, jogei jie j 

.atvyks organizuotai. Todėliai 
ir mes vietiniai neatsilikime 
nuo kitų kolonijų, bet pasiro- 
dykime, kad Newarko organi
zacijos, jų nariai irgi bus vi- ‘ 
si.

MERGINOS
Uždirba besimokindamos 

MAŠINŲ OPERATORES.
Kai išmoks gali uždirbti x 

$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.)
(261)

MOTERYS
Prie

VYNIOJIMŲ IR I DĖŽĖS DĖJIMO .
Kreipkitės į

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

(265)

■i

fi

s

‘j

PROSYTOJOS PATYRUSIOS PRIE 
VYRIŠKŲ MARŠKINIŲ DIRBTI 

MŪSŲ VISIŠKAI NAUJAME 
PROSIJIMO DEPARTMENTE. 

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.
TROY SPORTSWEAR,

393 CHAPEL ST., 
NEW HAVEN, CONN.

(265)

nę prakalbų pritaikant mi
tingo rengimo tikslui. Jam 
užbaigus pasirodė ant est
rados partijos nacionalis 
pirmininkas William Z. Fo
ster. Publika sustojus karš
tai sveikino Fosterį, ilgai ir 
garsiai plodama. Fosteris, 

' publikai nutilus, tuoj be jo- 
ejo

Penktą valanda baigiasi VIRŠ 5,000 APVAIKŠČIO
JO TARYBŲ SĄJUNGOS 
29 SUKAKTĮ.
Svetainei užsipildžius, ne- 
kuriems teko grįžti namo.

Apie 8:30 vakare jau di
džiulėj Ashland Auditorijoj 
nebelik# nei vienos tuščios 
sėdynės lapkr. 10 d. vakare. |. . .v . . „
Pirmininkui pradėjusvaka- i izangmilį 
ro programą jau pranešta, I Prle ^7° "z?>^reztos

1 - mos, būtent rinkimų anaip
zo. Jis nurodė, kad darbi- 

giau nebeleidžia. Reiškia, inįR^iškai liaudžiai^linkimai 
. uždavė didelį smūgį ir ko

i darbas. Mokiniai susirenka 
1 raudonajame kampelyje, 

' pradeda dirbti tautinių šo- 
; kių, choro ir dramos rate- 
| liai. Mokykla turi savo bib- 
; liotekėlę, kuri palaipsniui į- 
! sigyju vis daugiau knygų. | 
į Ypatingai gausiai mokinių 
i susirenka prie ’ respubliki
nių ir centrinių laikraščių, 

j bei. žurnalų, kurie regulia-1 hacį daugeliui tenka grįžti į: 
riai išdėstomi raudonajame i namus, nes į svetainę dau- i

g

kampelyje ant stalų.
Šeštąja savaitėsi -------------- . dieną vįr§ 5,000 Chicagos ir apy-juzF!ave . ,7 įmuSl ?? k0

i mokiniai turi teoretines pa- linkės publikos atėjo ap- i Jaukti is repubhko- 
mokas, kurių metu. įgyja vaikščioti Tarybų Sąjungos

I reikiamas bendras ir spe- 29-tą sukaktį ir išklausyti 
ninlifia vinifiQ I' cialias žinias.

Paskutiniuoju laiku pa- 
! tys mokiniai savo mokyk- 
! loję įrengė salę su ^cena. 
; Dabar čia kas savaitę įvyk- 
! sta meninės saviveiklos pa- 
! sirodymai. Kas antrą savai
tę rengiamos ekskursijos į 
miesto kinus. Ateityje nu
matomos taip pat ekskursi
jos į operos ir baleto teat- 

I ra, į koncertus ir pan. r'i i v • ii

Komunistų partijos 
nalio pirmininko William 
Z. Fosterio analizą tik pra
ėjusių rinkimų.

Juo daugiau f asistuojanti 
.laikraščiai (Chicago Tribu
ne ir. kiti) gązdina žmones 
raudonu baubu, tuo dau
giau pažangioji liaudis de
monstruoja šavo pritarimą 
Komunistų partijai. Jau ke
linta diena Chicago Tribune 

Sekančių metų kovo mė- i “atidengia sekretą” būk 
nėšio pradžioje iš mokyklos | Hollywood esanti komunis- 
išeis virš dviejų šimtų kva-1 tų tvirtovė ir judžių rašyto- 
lifikuotų statybininkų, ku
rie kiek galėdami prisidės 
prie šalies atkūrimo ir toli
mesnės plėtotės.

Frankfurt, Vok. — Vie
nas jankis areštuotas už 
anglų konsulo sumušimą,

MITYBOS ŽINOVĖ 
LIGONINEI 135 PATALPOS 

PILNAM VEDIMUI 
NUOLATINIS DARBAS

Dėl platesnių informacijų rašykite j * 
DIRECTOR SCHOOL OF NURSING 
SAINT FRANCIS HOSPITAL 
WILMINGTON, DELAWARE 
ar tclefonuokitc WI ISLINGTON 7331 

. (265)

VITAMINŲ SANDĖLIS
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 nepervčlu.

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 
Uų į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
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 skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
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 ptisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėms naudinga yra kiekvie

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

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

Qt. $12.75. ,
Vitaminus siunčiame paštu į visus 

Išlaidas.
WONDER LIVE

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

i

ii®

kitus miestus ir apmokame pašto

FOUNDATION
Lo» Angeles 66, CaliL

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9779

Matthew A. 
BUJAUSKAS

. LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

I nų valdžios.
I

“Kuomet visose šalyse 
nacio-; liaudis žymiai pakairėjo, 

Amerikos žmonės nukrypo 
į dešinę,” sakė Fosteris. Jis 
smarkiai kritikavo didžią
sias unijas (CIO ir AFL) 
už skaldymą darbininkų 
vienybės, kovojant vienai 
prieš kitą. Jis ragino visus 
unijistus veikti abiejose li
nijose, kad vietoj peštynių, 
tos unijos eitų prie sutarti
no veikimo savo narių la
bui. Kad išgelbėti unijas 
nuo reakcionierių pasimoji- 
mo jas sunaikinti, jos turės 
bendrai susitarti ir kartu 
veikti, sakė Fosteris.)

i
Fosteris baigė savo kal

bą optimistiškai, pareiškda- 
mas, kad republikonam ne
pasiseks pravesti savo uni
jų naikinimo programą ir 
pavergti darbininkus. Jis 
pažymėjo, kad darbininkai 
greit pamatys savo klaidą 
balsuodami už republikonus 
ir veikiausiai dar prieš pre
zidentinius rinkimus bus 
suorganizuota trečioji par
tija ir visi reakcionieriai, 
kaip republikonų partijos, 
čaip ir demokratų, bus nu
blokšti nuo savo sosto.

Baigdamas savo kalbą, 
Fosteris ragino visus daly
vius veikti, kad Amerikos 
Komunistų Partija, 
ninku vadas, nuo dabar 
šuoliais augtų nariais, nes 
reakcijai užėjus tik Komu
nistų Partija rodys teisin
gą kelią ir vadovaus darbi
ninkam. ’ Reporteris.

netik

jai esą priversti rašytojų u- 
nijos (Writers Guild) rašy
ti tik tokius veikalus, kurie 
skleidžia komunistinę min
tį. Jei Ashland auditorijoje 
buvo Tribune reporteris, 
tai Tribune leidėjai, sužino
ję apie mitingo skaitlingu- 
mą, nersis iš kailio matyda
mi kiek jų gązdinimų paiso 
Chicagos žmonės.

Mitingas buvo
skaitlingas, bet dideliai en
tuziastiškas. Rodant “Rus- 
šia on Parade” per kelioli- 
ką kartų svetainė siūbavo 
nuo aplodismentų. Bežiū
rint į‘ Tarybų Sąjungos at
letus tuoj atsidengia melas 
visų Tarybų Sąjungos prie
šų, būk ten žmonės badau
ja, viskas taip brangu, kad 
negalima įpirkti. 0 čia ma
tosi tūkstančiai atletų, pil
nais veidais, gražiai išvysty
tais kūnais. Nei viena šalis 
negali surengti tokios atle
tų demonstracijos, nes nei 
vienoj šalyj nesirūpinama 
jaunuolių sveikata kaip Ta
rybų Sąjungoj.

Judžiui užsibaigus Ko
munistų Partijos Illinois 
valstijos pirmininkas < Gil 
Green pasakė puikią įžangi-

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D 
/ 

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964

darbi-

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS 
jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU-

OPERATORĖS
PATYRUSIOS 
OPERATORES

Vaikų ir Moteriškų Sportswear 
$40 iki $45 į Savaitę 

SKAMBINKITE HOBOKEN 3-0476.
. (269)

i Prie

Vietinis

Philadelphia. — Valdžia 
parduoda du submarinus.

LIPDYTOJOS
IR ABELNAM DARBUI MERGINOS 

PATYRUSIOS
Pageidaujama tų, kurios gali 

operuoti Singer Siuvamąsias Mašinas 
P. MAGEI & SON

186 Griffith St., Jersey City, N. J.
(269)

't

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LDS 79 kp. ruošia paringimą 
kurie tarnavo Jungti-
kariuomenėje. įvyks 

2 vai. dieną. Liaudies 
155 Hungerford St.

pa-
gerbti narius, 
nių Valstijų 
lapkr, 24 d., 
Choro salėje, 
Kuopa kviečia narius ir rėmėjus da
lyvauti parengime.—Kom. (264-265)

PHILADELPHIA, PA.
LPTK Phila. skyriaus susirinki

mas įvyks lapkr. 24 d., 2 vai. dieną. 
1218 Wallace St. Visų organizacijų 
atstovai ir pavieniai būtinai daly
vaukite. Svarbu. —<S. R., sekr.

(264-265)

OPERATORĖS, PIRMOS KLASĖS 
Prie dailių moteriškų Handbags.

I PATYRUSIOS prie Fiat ir High Post Mašinų 
Puikiausios Darbo Sąlygos

I GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.
SPECTATOR BAGS, INC. 

116-06 MYRTLE AVENUE, 
RICHMOND HILL, L. I.

(268)

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) ’

Jeigu 
DĖJIMO, , RAUMENŲ .GfiLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ 1 SKAUSMŲ/ NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PpDA- 
GROS ir 1.1., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN- 
DOMA-Tf KIEKI) be jokių lėšų jums. Nę- 
Bjųskh. pinigų, o tiktai savo vardą ir adro* 
Ką, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėljų. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lešuos, jei nepatiks.

NORTHWAY 1’HAWACAL CO.
. 439 North Street

BQOHBSTEB s, NEW lOKK
■tį. - „i'. >

MONTELLO, MASS.
Lapkr. 22 d., įvyks paminėjimas 

29 m. nuo Rusijos Proletarinės Re
voliucijos. Liet. Taut. Namo apatinėj 
salėje, 8 Vine St., 7 v. v. Bus rodo
ma krutamieji paveikslai “Deadline 
for Action” taipgi kalbės 2-ro pa
saulinių karo veteranas Boone 
Schirmėr. įžanga 35c. (su taksais), 
pirm. (262-263)
Kviečia Daily Worker Rengimo Ko
mitetas. ‘ I

Metinis Biručių Draugystės Balius, 
įvyks lapkr. 23 d., Liet. Taut. Na
mo apatinėj salėje, 7:30 v. v., 8 Vine 
St. Bus gerų valgių, gėrimų. Gera 
muzika šokiams. įžanga $1.50. 
Draugystės narės būtinai turi daly
vauti. — Kom.

Lietuvių Teatrališko Ratelio spe
cialia susirinkimas įvyks lapkr. 21 
d,, 7:30 v. v. Visi nariai privalo da
lyvauti, nes bus svarbių tarimų. Prie 
to, bus išduotas delegatės raportas 
iš LMS Suvažiavimo. Susirinkimas 
įvyks L. T. Namo mokyklos salėje.- 
— Veikiantis Kom. (263-264)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FARMA 

Ant Kooperatyvių Pamatą 
Hunterdon County, N. J.

akrų farma, tinkama javų auginimui160
ar pienu verstis faunai. Gyvenimui trobos ir 
kiti reikalingi budinkai. Pirkėjas turi būti 
patyręs farmerys ir privalo turėti savo ma
šineriją. Gera proga tinkamam asmeniui.

Rašykite į Clover Crest,
38 East Wnd Street, N. Y. C.

TELEFONAS MURRAY HILL 6-1746
(266)

T' '

f

ihiuh.

1

UPHOLSTERERS 
dirbti prie dailių rakandų.

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 

Greater N. Y. Furniture Co. 
229 WASHINGTON PLACE, 

PASSAIC, N. J. — PASSAIC 2-8840 
(265)

DEŠRUKIŲ GAMINTOJAI 
Turi būti pilnai patyrę vyrai. 

NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA 

GAZZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
401 W. Pleasant St., 
Hammonton, N. J. 

Hammonton 722
(272)

Reuniatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatišlois 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 dirbtuve. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00, Ekstra didelė dėž» 
16-oz $5.00.

DEKĘN’S OINTMENT CO.
P. O. Bo* 686, Newark L N. A
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ne-

ne-

mašinos,

BAR & GRILL

t

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

JONAS LAZAUSKAS

iki 80c,

bu

lk i

loin chops iki 75,

;BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigosshoulder chops iki 49,

9—12 ryte 
1— 8 vakare

d an - 
įpra-

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

p ir
si m-

Valandos:

Penktadieniais Uždaryta

nutarė su-
pagerbimui

ir darbinin-
nors būdu ' P AL,

PAL VAKARAS SPORTO 
PARAMAI

Policijos Atletiška Lyga — 
kuri rūpinasi teikimu -

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

55.
40.

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573
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Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą
DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

cutlets iki 89, buvo

Olga San Juan ir Billy De Wolfe technispalvėje Ir
ving Berlin’o muzikaleje filmoje “Blue Skies,” rodo- 
moj New Yorko Paramount prie Times Square.

stambiųjų nuomenės šeimų liks visiškai
• • • I ‘> : alkanomis.

karius ir LDS narius.
Apskrities komitetas yra 

užkvietęs jaunimo komiteto 
sek r. drg. Ormaną. Drg. Or-

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Beitas Puslapis

rr

Marcantonio Žadėjo Eit 
Liudyti Grand Džiurei

Kongresmanas Vito Marc
antonio, iš naujo išrinktas de
mokratų ir darbiečių tikintu, 
pakviestas į grand džiurės po
sėdį. Džiurė tyrinėja mirtį Jo
seph R. Scottoriggio, mirusio 
nuo primušimo rinkimų dieną.

Marcantonio pastarosiomis 
keliomis dienomis sirgo, bet į 
teismo posėdį žadėjo eiti, 
atsižvelgiant į savo ligą.

Scottoriggio mirtis, net 
dar nieko neareštavus nei
įkaitinus, jau buvo panaudota 
.šmeižimui progresyvaus kon- 
gresmano.

Kol kas, kaipo liudininkai, 
esą sulaikyti kalėjime po kau
cija Dominick Petrone, Wil
liam Donaghy, Joey Rao ir 
Michael Coppola.

Mėsos Kainos Tebėra 
Labai Užkeltos

Visi j Kareivių Priimtuvių Apiplėšė Grįžtant
Bankietą! ^peros

i

1 kalbėjos su Mūšy 
I Vajininkais

tvarkytojus ir prirengėjus 
į siuntimui, abudu komitetus: 

oi • nacionalj ir vietini — Brook-! Skyriaus Žinios ■ iy„0 sk>;iaus.
! Lietuvai Pagalbos Teikimo Į V«kar81h.i įžanga ir vaižės 
į Komiteto Brooklyno skyrius ! dovana,‘ ....
i rengia savo metinį koncertą į ^us traukiami paveikslai, 
I ir balių. Tai bus vienas iš į ku"e paliks istorijoje atžymė- 
I puikiausių pasilinksminimo va-ti lietuvių tautos pagalbos tei- 
karų. Jame dalyvaus svar- i naujajai Lietuvai. Tad 
biausios mono jėgos, vietinės i prašomi įsitėmyti, jog,tas 
ir iš apylinkės.

s sausio (Jan.)
sekmadienį,

Ukrainian

Didžiuliame dienraščio Lais- 
i vės koncerte buvo iš apylin- 
1 kės valstijų draugų ir drau- 
I yra visų Waterburio progre- 
j šyvių darbininkų užtarėjas ir 
reikalų gynėjas. Daugiau ga- 

i Įima nuveikti visų pajėgomis. 
! Padekite, draugai ir draugės, 

su drauge

_________________ Vaikščiojantis aukso kalnas 
visi keliai tu-j Jersey kolonijų visus buvusius J jn.icste gūli tikėtis bile kur bė

dos, kaip parodo' pastaruoju 
laiku įvykę apvogimai ir api
plėšimai puošnių turtingųjų.

P as k i a u s i a i s nukentėjusiais 
buvę Mr. ir Mrs. Mack, du 
Sloane gimines asmenys ir 
Mrs. Davis. Iš jų plėšikas sek
madienio vakarą iškrėtęs 
$1 1,500 pinigais, brangakme
niais ir kailiniais.

Plėšiaks susistabdęs juos 
mašinoje atviroj gatvėje, api
plėšęs, išlaipinęs ir jų mašina

ri
Jurgio Svetainę, 180 New 
York Avė. Tą dieną bei vaka
rą visų LDS kuopų New Jer
sey valstijos kariai, kariavę ■ manas davė garbės žodį, kad 
antram pasauliniam kare, bus Į ne tik jisai pats dalyvaus, bet 
pagerbti su šauniu bankietu. i atsiveš gražų būrį jaunimo ne 
Kareiviai (veteranai) ir jų tik iš Brooklyno, bet ir iš to- 
moterys bei merginos bus pri-llimų kolonijų, suvažiavusius į 
imti be jokio’įžangos tikieto. i LDS Centro Valdybos susirin- 
Pašaliniai turės pasimokėti po j kimą. Turiu žinių, pranešimų, 
$2. Svetaines durys atdaros 6 i kad New Jersey LDS kuopų 

j kareivių bei jų moterų ar mer- 
I ginų bus virš 60 ypatų. Jau- 
įnuolių Sietyno Choro grupė i šiną palikęs. Ir viskas dėjosi 
įdainuos vėliausias susimokinę i no kokioje “prastojo” sekcijo- 
I dainas. ' jo, bot ant 84th St. prie pat j
i Tad senimas ne tik iš New įAvenue. |
I Jersey apylinkių kolonijų pra
šomas dalyvauti, bot kviečia- j a 
ma ir iš Brooklyno. šį paren- Į 
girną mes turimo padaryti vio- į 

j nu istoriniu parengimu New- 
i arko lietuvių istorijoj. Prašo- 
i mo visų talkos.

Apskrities Komitetas.

Pasisveikinome
i g’hi-
Į Susitikau waterburiete drau-
I gę M. Svinkunienę. Jinai jau 
eilė motų darbuojasi talkoje

i už gavimą naujų ir atnaujini
mą senų Laisvės skaitytojų. 

Į Kitais motais dirbdavo part
neriais su drauge Meisoniene. į bos teikimo darbais.

Draugė Svinkūnienė

j draugiškas Lietuvos pagalbai 
19 įdirbusių vakarėlis įvyks gruo- 
pj'džio (Dec.) 21-mą, Laisvės 

National * svetainėj, 419 Lorimer St.
St., Brook-' LP™ B-no Sk. Sekr., 

A. Mureika.

Skyrius taipgi 
rengti vakarėlį 

j visų darbininkų 
kių, kurie kokiu

■ prisidėjo prie Lietuvai pagal- biednuomenės jaunimui susie- 
i.dijose progų į sportą, ruošia 

Kviečiame mezgėjas, siuvę- metinį sąskridį Madison Squa- 
p a g e i d a u ja waterburieciu 'jus, drapanų tvarkytojus, per- re Gardeno, gruodžio 9-tą. Ža- 

Reikėtų j žiūrėtojus, dirbusius prie bė- da įdomią žvaigždžių progra- 
čeverykų mą.

I vai., vakarienė 7-tą vai. Pa
sibaigus vakarienei bus šokiai.

šį šaunų bankietą pagerbi
mui mūsų LDS kuopų karoi- 

I vių ruošia LDS Trečios Aps- 
: krities komitetas, su pagalba 
t vietinių LDS kuopų.

LDS apskrities komitetas 
: nepamiršo savo narių, kurie 
kariavo ir buvo užjūryje, 

‘ siuntė jiems . švenčių proga 
Į dovanas. Apskrities komitetas 
| nepamiršta jų sugrįžusių į na- 
I mus. Apskrities komitetas no

ri suvesti į pažintį iš visų New

Pirmas Šimtas Mėty 
-Sunkiausias”

draugių-gų talkos. 1
kooperuoti su drauge. Laisvė ! 1 avimo 
.K. Žukauskiene, bet apie va- j _ 

I jų neturėjome progos pasikal-L 
I bėti, tik pagalvojau : dd. žu- I 
■ kauskienė ir Stripeika duos • 
i brooklyniečiams į t e m p t a s į 
lenktynes. Reikės pusėtinai I 
stipriai darbuotis, kad juos 
pralenkus.

Degtinės, Vynai ir Alus

Peter 
KAPISKAS

Kadangi šiais metais vajus 
mūsų Civilio Karo ! yra skirtingas, sykiu renkama 

laukos, parduodami Laisvės 
bendrovės Šerai, tai keli vaji- 
ninkai man sakė, kad Laisvės 
redaktoriai savo skyriuose kai 
kurie rašė, o kiti nėra nei žo- 

j džio pasakę apie serų pirkimą 
ir aukavimą į popieros fondą, i

Taip pasakė John Powers, ' 
šimtametis i 
veteranas, dabar Bellevue li
goninės senukų skyriaus įna- 

Imis,’ suvalgęs stoiko pietus ir
■ užkandęs specialiai jo gimta- 
i dienini pristatyto pyrago.

Powers įstojęs į Unijos Ai- 
miįa būdamas 16-kos metų. 

^Kariavęs prie Gettysburgo | Kodėl jie taip šykštūs? Laisvė 
; newyork.iečių pulke. Savo 17- jjiems priklauso, kaip ir 
i tą gimtadienį minėjęs išklau-j 
įsymu garsiosios Lincolno pra- 
i kalbos Gettysburge. Vėliau 
; tarnavęs Kuboje laike Ispani- 
I jos-Amerikos karo.

Prieš keliolika dienų, kada 
i jis atgabentas ligoninėn dėl
■ visiško sunegalėjimo, jis dir-
■ bęs prie gėlininko East Ru- 
Itherford, N. J., o gyvenęs 
i Wallington, N. J. Jis į tą dar- 
į bą ruošiasi grįžti pasveikęs— 
i tikisi pasveikti.

Jo pirmojo
• kakties proga, žinoma, jo 
! klausinėjo, kaip jis taip ilgai 
į išgyvenęs. Powers sakė:

“Savo ilgą gyvenimą kredi-
kūno, 

darbui 
pakankamai tyro 

Ir,” juokavo jis1 
tikiuosi dar ilgai pa- 

pradedu

Geresnieji mėsos gabalai j 
dar vis tebėra nuo 50 iki 90 • 
ir daugiau nuošimčių aukštes
nėmis kainomis už buvusias 
OPA tūbines. Ypatingai tas 
jaučiama ten, kur mažiau pre
kyviečių, kur šeimininkei at
sisakius pirkti vienoje, nėra 
kur daugiau pasirinkti be su- 
gaišavimo viso pusdienio.

Miestavojo Turgaviečių De
partment pateiktos skaitli
nės, parinktos miesto inspek
torių įvairiuose turguose, ro
do sekamą padėtį:

Pork loin roast vidutiniai 
mokama 63c, reikalauja nuo 
57 iki 85, OPA kaina buvo 43 
centai svarui.

Pork loin chops 57-86, bu
vo 48c.

Pusė svaro lašiniu k ų 32-46. 
buvo* 24.

Porterhouse steik as 
buvo 64.

Sirloin iki 80, buvo
Chuck iki 70, buvo
Rib roast iki 73, buvo 48.
Lamb loin chops iki 86, 

vo 80.
Lamb shoulder chops 

70, buvo 55.
Leg of lab iki 75, buvo
Veal 

vo 57.
Veal 

48.
Veal

buvo 36.
Beef liver iki 80, buvo 42.
Calf liver iki 96, buvo 82.
Taigi, ypatingai buvęs vi

dutinės ir žemesnės kainos ga
balas, darbininko šeimos kąs
nis, pakilo labai daug, kai 
kuris faktinai kita tiek, kiek 
buvo prie OPA. O piniguo
čiai juk nealko ir pirma, pa
čių gerųjų steikų jie vistiek 
gaudavo aukštomis juodojo 
turgaus kainomis. Gi eilinis 
žmogus, alko pirma dėl to, 
kad mėsa buvo paslėpta, tebe- 
alksta dabar, nors mėsa ir ma
toma, bet neįperkama dėl už
keltų kainų,

ŠAPŲ DARBININKAI IR MOKYTOJAI 
PROTESTE PRIEŠ RENDU KĖLIMĄ

Viso miesto vartotojų atsto- gyventojų nenaudai. Kad pa- 
zybės susirinko į protesto de- I kėlus rendas daugelis bied- 
nonstraciją prieš : 
įamų savininkų pasimojimus 
celti rendas.

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

K i eit brook lyn iečių suėjau, 
visi džiaugiasi, kad vajaus pa- ! 
sėkmėse Brobklyn, N. Y., stovi Į . 

'pirmoje vietoje. Bet vajinin- į f' 
kai sako: geriau užbaigoje bū
ti pirmoje vietoje, negu iš 
pradžių. Tame ir jūs, drau
gai, esate prašomi pagelbėti.

Apie pati koncertą, kiek 
girdėjau žmones kalbant, visi 
išreiškė pasiganėdinimą visais 

I dainininkais, vpatingai chica- 
šimtmečio su- į g.iečiais,. G. K.

j tuoju priežiūrai savo 
i negirtavimui, sunkiam 
ir gavimui

i oro ir saulės, 
toliau,

'gyventi. Rytoj 
muosius motus. Antrasis 
tas metų bus lengvas.”

Nusiskundė jis “mažai 
tų beturįs,” tačiau esąs 

! tęs gerai sukramtyti maistą i) 
I be dantų.

Autografų gaudytojai spūs
tyje taip aplamdė einančius 
premjeros “Joan of Lorraine” 
žiūrėti aktorius, kad pašaukta 
policijos raiteliai juos įleisti į 
Alvin teatrą. Tūli praradę 
skrybėles ir ploščius, o apie 
guzikus nėra ir kalbos.

REIKALAVIMAI
Reikalingas jaunas ar senyvas 

darbininkas, dirbti duonkepykloje. 
Jaunam yra proga išsimokyti kepėjo 
amato. Kreipkitės j Scholes Baking 
Co., Inc., 532 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. (264-266)Proteste buvo atstovauta vi

sa darbininkija ir daugeriopi 
gyventojų sluoksniai. Čia bu- 

i vo šapų darbininkai ir šeimi- 
i ninkės, studentai ir mokyto
jai su savo profesinėmis ke
purėmis ir apsiaustais^ Buvo 

amatų ir profesijų 
darbo žmonės.

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

TeL EVergreen 4-8008

Demonstracija įvyko praei- 
;ą šeštadienį, prie Empire 
State Bildingo, kur randasi 
centralinė OPA raštinė. Tai į 
ją namų savininkai veikia už 
pakėlimą rendų. Darbininkai 
luėjo paspausti iš kitos pusės. 
Nuėjo pasakyti, kad leidimas daugelio 
kelti rendas bus didžiumos

TYRONE 
POWER 

Anne Baxter

■

Madison Square Gardeno 
parody salėje šią visą savaitę 
vyksta nacionalė Amatų ir 
Mokslų Paroda. Rodoma nau- 
jovės-pagerinimai fotografijo
je, taipgi keliavimo priemo
nėse.

North River prie 45th 
■New Yorke, rado vyriškio

Bijodamas, kad jis gal bū
siąs nuteistas kalėjimai! kalti
nimu smulkioje vagystėje, C. na, apie 32 metų. 
Brown, 44 m., rastas pasiko- I 
ręs ant stogo namų, 667 W. ■ Subway Vagonai 
178th St., New Yorke, kur jis1 • «« •
gyveno. Vienoms Moterims

St., 
ku-

gir-

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Moterų Apšvietos Kliubo susirin
kimas įvyks lapkričio 21-mos vaka
rą, 8 vai., 419 Lorimer St. Girdėsi
me atstovų pranešimą iš Meno-Kul- 
tūros- Festivalio, Chicagoje. Ir kiti 
reikalai. Kviečiame ir ne nares. — 
Valdyba. (263-264)

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 . 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
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

BULOVAI

JOKIA ŽEMIŠKA MEILĖ NEGALĖJO PATENKINT 
JŲ TROŠKIMŲ!”

# GENE * JOHN 
TIERNEY PAYNE

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

“THE RAZOR’S EDGE’’
SENIAI LAUKTAS JUDŽIŲ ĮVYKIS, KURIAM PARUOŠTI 

REIKĖJO DVIEJŲ METŲ . .. DALYVAUJA 136 AKTORIAI 
IR 10,000 VAIDINTOJŲ!

* DAR IR PUIKŪS ASMENŲ VAIDINIMAI SCENOJ * 
ROSARIO IR ANTONIO 

BOB HANNON * EMMA OTERO
EXTRA!

ill A I 7th Ave. ir 50th St. senor wences

New Yorke per laikus 
! disi moterų nusiskundimai, 
kad subvėse, ypatingai rytme
čio ir vakaro susibrukime, jas 

i gerokai apstumdo ir dar ki- 
. taip aplamdo.

Mat, kada važiuoja minia 
darbininkų į darbą ir iš dar
bo, v a ž i u o j a pasinaudoti 
drumsta atmosfera ir kišenva
giai, taipgi visokie padaužos 
ir valkatos. Tad spaudimų ir 
stumdymų pasitaiko visokiau
sių.

Esą svarstoma skubos va
landomis leisti,; vagonus vie
noms moterims.

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

Tel. SOuth 8-6669

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck Ir Manjer Ute.
BROOKLYN 4. N. T.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

CAMBRIDGE 
is l»w«u . . . $297*

F. W. Slialiiis
(Shalinskas)

Funeral Home

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

DEAN
15 |«welt . . . $2473

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
■

PATRICIA
17 iewel* . . » $24rs

MATBJCI 
b... 12978

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL ST. Z-2173. (Arti Graham Ave.), Atdara Vataamls.

k 
A




