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London.— Darbietis Ang-
Kurioje Jie Vyrautų

Tasai Keletas Šimtų.
Ruoškimės Prie Didžių 

bų.
Neverta Didžiuotis. <
Diskusuot Valia, bet

Negražu.
Dėkui, Draugai.

Rašo A. BIMBA

Tyla ne visuomet gera byla. 
Negerai šiandien tylėti ir nie
ko nesakyti apie tai, kad Lie
tuvių Literatūros Draugijoje 
dar turime keletą šimtų narių, 
nepasimokė jusiu duoklių už 
šiuos baigiančius istorijon n‘u- 
slinkti 1916 metus. Tiktai vie
nas trumputis meno beliko!

Sunku naujus narius gauti J 
todėl labai nemalonu netekti 
senųjų. Gal šių krislų skaity
tojas esi vienas iš tų atsiliku
sių su savo pareigomis. O gal 
pats esi geram stovy j, bet ži
nai draugus, kurie pamiršo,’, 
duokles pasimokėti. Būk toks 
geras, pakalbink juos, pri
mink jiems, 
paskutiniais, 
duokles.

j uos,
Tegul nebūna 

tegul pasimoka

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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Anglija Ginkluoja Amerika Siūlo Atimti Saug umo Tarybai ! Anglai Susitarę su 
Graikų Monarchis- Balsą Klausimuose dėl Nusiginklavimo Amerika Karui

Athenai, Graikija. — An
glijos valdžia sutiko prista
tyt graikų monarchistų val
džiai tiek ginklų, kad gali
ma būtų apginkluot dar 16 
batalionų Graikijos armi-

Ausiai - Amerikonai Reikalauja |Heėia rakietinius pabūklus 
° -- - J ir kitus masinių žudynių į-

rankius, tai Jungtinių Tau- ' 
tų seimas jau peieito sausio djos sejmo narys K. Zillia- 

> 24 d. Londone vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją dėl tokių [ 

gumo Taryboje galėtų ture- suvaldymo, kaip pri-i 
ti atspirtį prieš tą dangų- i įpinė Višinskis. Sovietų pa- Valstijomis “išvien gin-

• tis prieš Rusiją, jeigu įvyk
tų trečias pasaulinis ka
ras.”

Zilliacus tvirtino, kad jis 
turi tikrų žinių, jog Angli
ja ir Amerika nutarė vieno
dinti ginklus sausumoj, jū- 

■ roj ir ore; įvesti tokį pat 
armijų lavinimą abiejose 

1 šalyse; apsikeisti oficie- 
riais, suvienyti slaptas radi- 

Chicago. — Federalis ap- jo ir kitas karines žinias ir 
skrities teismas atrado, jog j bendrai naudoti tam tikras 
kongreso išleistas Lea Įsta-: karo bazes.
tymas, vadinamas “aktas Į Tas anglų seimo narys 
prieš Petrillo”, laužo Jung- • taipgi pranešė, kad susitar- 
tinių Valstijų konstituciją, i ta, jog karui kilus Anglija 
Todėl teisėjas Walter J. La i pirmutinė trauktų į mū- 
Buy patvarkė, kad tas įsta- sius prieš . Sovietus, kol ' 
tymas neturi jokios galios.: Amerika prisirengtų.

Al. A. 
merikos atstovas senatorius tz >• j rz • • '•
Tom Connally atmetė So- PlLflOS V(lllOS Atom - KomiSlldl. 
vietų pasiūlymą įsteigti dvi - J
Jungtinių Tautų komisijas! 
dėlei tarptautinio nusigink-1 
lavimo arba ginklų aprėži- todėl, kad Sovietai sako, jog 
mo. Sen. Connally, kalbėda-1 nusiginklavimo komisijos 

sei- turi priklausyti nuo Jungt. 
mo politiniame - apsaugi- T " m

jos — tai dar būtu tarp 8,- mas Jungtinių Tautų 
000 ir 12,000 vyrų. Šį pra- mo f ’ .... . ,T' . ,
nešimą paskelbė pati Grai- n>a!lle komitete, griežtai iš- veikti šios tarybos žinybo- 
kijos žinių ministerija. Sy- st°J° pries

000 ir 12,000 vyrų, šį pra- Pautų Saugumo Tarybos ir

So vietų planą j je

cus kaltino anglų valdžią, 
' kad jinai žodžiais padarė 
slaptą sutartį su Jungtinė-

\ j siūlymai yra taikomi vi-
Sovietai siūlė dvi komisi- į soms urminio naikinimo 

jas — vieną atominei jėgai I priemonėms pašalinti, pa- 
pažaboti, o kitą bendram | brėžė Višinskis, 
nusiginklavimui, ir kad abi- ~~ ~ 3

II

Conally užreiškė, kad jei
gu nusiginklavimo bei gink
lų inspekcijų komisijos bū
tų priklausomos nuo Sau- 

! gumo Tarybos, tai kiekvie
na didžioji valstybė Saugu
mo Taryboje galėtų atmes
ti - vetuoti nepatinkamus 
sau tų komisijų žingsnius. 
Senatorius Connally pabrė
žė. kad Amerika niekuomet 
nesutiks su veto teise dėlei 
atominės jėgos kontrolės, 
kaip ir dėl kitų pabūklų ap- 
rėžimo.

Connally siūlė neleist 
Saugumo Tarybai varžyt 
atominės Jungt. Tautų ko
misijos; jis piršo sudaryti 
tokias tarptautines ginklų 
kontroliavimo įstaigas, ku
rios neturėtų klausyti Sau
gumo Tarybos.

(Kaip atominėje komisi
joje, taip kitose būsimose 

Į nusiginklavimo įstaigose y- 
I ra užtikrinta balsų daugu- 
I ma Amerikai ir Anglijai su 
! jų šalininkais, vadinamais 
i “mažosiomis tautomis.” So- 
i vietai tik su veto teise Sau-

kiu jinai sakė, jog karališ- . iram
• • 1 • • M 1 LIUDIJAMA, KAIPnį sunaikinimo k a r ą »»» ji c*

prieš partizanus (respubli- BILBO IŠRINKTAS 
kiečius) plačiu frontu Jugo-; nrn TCDAD A 
slavijos pasienyje, kuriltK IftKUKA 

, Graikijos kariuomenė, gir- --------
, di,. nuolat laiminti mūšius j Jackson, Miss. — Jungti- 
prieš “raudonuosius.” (Tuoinių Valstijų senato komite- 

kęturiu šimtų pačiu Jaiku monarchiniai-j tas čia pradėjo tyrinėti, 
■fašistinė Graikijos valdžia i kaip (fašistuojantis)demok- 

i iš-
liją, kad Bulgarija telkianti ■ rinktas naujam terminui.

• Negras veteranas Etoy 
i Fletcher liudijo, kad Bilbo 
i sukurstyti baltieji plakė jį 
■ vielomis už tai, kad jis mė-
• gino užsiregistruot balsavi- 
įmui, ir grūmojo užmušt jį, 
' jeigu jis dar bandys. Apie 
, Bilbo terorą prieš negrų da-

London. — Pranešama, i lyvavimą baisa vimuose 
kad šiomis dienomis bus pa-! taipgi liudijo T. S. Wilson 
sirašyta Anglijos sutartis ir 18 kitų negrų piliečių.

LIUDIJAMA, KAIP
1947 metai bus svarbūs ir 

dideli mums metai. Jau esa
te skaitę spaudoje praneši
mą, kad kovo pabaigoje įvyks 
visuotinas Lietuvių Literatūros 
Draugijos suvažiavimas. Ma
tysite, kad planuojama pla
čiai, masiniai paminėti lietu
viškos knygos 1 
metų sukaktis. « . —r v...~.. j....,----

Darbo bus daug, bet jis bus • gąsdino savo patroną Ang- ' ratas senatorius Bilbo i 
gražus ir naudingas darbas.

kada pa-

pasilsėsi-
atsidursi-

ištisas kariuomenės divizi 
jas į Graikijos pasienius.)

BILIŪNAS ANGLIJAI UŽ 
“BENDRADARBIAVIMĄ” SU 
AMERIKA VOKIETIJOJ

Oh, sakysite, bet 
silsėsime ?

Iš tikrųjų, tikrai 
me tiktai tada, kai
me šešių pėdų gilumo duobė
je. Ten niekas neberūpės ir 

• • nieko nebereikės. Bet kol gyvi 
tebesame, kol tebekvėpuoja- 
me, tukime darbuotis.

Pažangiam, susipratusiam 
lietuviai visuomeninis darbas 
yra geriausias ir ramiausias su Jungtinėmis Valstijo- 
poilsis. štai, žiūr 
daug mūsų draugų 
geriau ir smagiau jaučiasi po' 
gerai pavykusio meno kul'i laikas skelbė, kad reikės bi- 
tūros sąskrydžio Chicagoje. i

žiūrėkite, kiek mis dėlei biliono dolerių pa- FiP(Ipracnn«
uigų šiandien skolos Anglijai. vvllvldiao 1 UltvI aVUJuo

. t . , | — i . . iDarbo Uniiij Streikas __.ikas skelbe, kad reikes bi- J“
iiono dolerių'paskolos, jeigu Qaldailde, Calif.
A n vi Iz n iilzmia i o Y '

Mūsų šalies atstovybė Jung
tinių Tautų Seime džiaugiasi, 
kad jai pavyko i_____  __
vienas Sovietų sumanymas. 
Bet tai džiaugsmas, kurio di
džiuotis jokiam rimtam ame
rikiečiui netenka.

Dalykas štai koks. Daug 
yra kolonijų, kurios pateks į 
Jungtinių Tautų globą. Jas 
globos įvairios šalys — dau
giausia Anglija ir Amerika.' ~ 
Mūsų šalies globon pateks ke
li šimtai salų Pacifiko vande
nyne. į

Sovietai sako, globotojai ne-j 
turi teisės tose šalyse steigti 
militarines bazes ir ten nuo 
kojų iki galvos apsiginkluoti 
be Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos žinios ir sutikimo. Į

Mūsų 
šinga.

Amerika norės ūkiniai ap- 
, vienyti savo valdomą Vo- 

atmestf dar Š kietD0S Plotii su an^ val‘ 
! domu Vokietijos kampu. 
Jau padaryta apvienijimo 

' sutartis.

Jungi! Valstijos ir Anglija 
Ūkiniai Apvienija Savo 
Sritis Vokietijoj 

t __ L----------

New York. — Amerikos 
valstybės sekretorius James

■ Byrnes ir Anglijos užsieni-
■ nis ministras pasirašė su
tartį, pagal kurią bus ap- 
vienyta pramonė, ūkis, gele
žinkelių susisiekimai ir kiti 

' panašūs reikalai tarp Ame-
ii atstovybė tam prie- yjkos ir Anglijos valdomų 

plotų Vokietijoje. Ameriko
nai ir anglai ketiną tiek at
gaivinti vokiečių pramonę 
tuose plotuose, kad prekių 
išgabenimai apsimokėtų už 
įgabenamus ten reikmenis.

Nepasibaigia mūsų dienraš
tyje diskusijos dėl kelionių 
įspūdžių, apysakų, eilėraščių.

Gerai, kad draugai disku- 
suoja, išreiškia savo mintis. 
Bet kai kurie iš jų, pastebė
jau, pyksta, nervuojasi ir ba
rasi, drožia, taip sakant, iš pe
ties. •

Taip negerai. Rimtus daly
kus reikia rimtai diskusuoti. 
Redakcija leidžia draugams 
savo mintis išsireikšti, nes no- Republikonas

Republikonas Siūlo 
Draftuot Mainierius

Washington, gruod. 3. — 
i kongresma- 

ri žinoti jų nuomonę dėl dien- nas J. M. McCarthy siūlė 
raščio turinio. Bet reikalauja, prez. Trumanui draftuot 
kad diskusijos būtų draugiš- Johną Lewisą ir visus strei- 
kos ir objektyviškjis. kuojančius mainierius į ar

miją ir įsakyt jiems anglį 
kasti; o jei kurie mainieriai 
negrįžtų dirbti, tokius ati
duot kariniam teismui, ku
ris juos baustų pagal karo 
lauko taisykles.

Net iš Seattle, Wash., grd- 
pė draugų atsiuntė visiems 
laisviečiams geriausius linkėji
mus. Pasirašo M. Baltrušis, E. 
Baltrušienė, Julia Sitko, A. 
Shultz ir S. Baskin.

Širdingai dėkui jums, toli
mi draugai ir prieteliai, už ge
rus linkėjimus. Mums malonu 
girdėti, kad susitikę draugai 
bei draugės būrelyje nepa
miršta ir mūsų.

auteli

DAR 5 ANGLAI UŽMUŠTI 
PALESTINOJ

Jeruzalė.— žydų užtaisy
ta mina užmušė 5 anglus, 
važiavusius “džypsu.”

dvi veiktu Saugumo Tavy- ĮSTATYMAS "PRIEŠ 
bos lemuose. PETRILLO” LAUŽO

i1; KONSTITUCIJĄ
Anglijos atstovas Hartley 

Shawcross apšaukė sovieti
nį pasiūlymą “m o nu” i 
“apgavyste” todėl, kad So
vietai Saugumo Taryboje 
galėtų vetuoti tokių komisi
jų sprendimus bei veiksmus.

Amerikos delegatas sen. 
Connally išvedžiojo, kad 
Sovietai su savo veto Sau
gumo Taryboj nori tik ato
mines bombas panaikint, 
bet, girdi, nekalbą apie ki-l

i

1

tus lygiai pavojingus iran-iTaip jis išsprendė WAAF' ----------------
kius — rakietinms lėktų-1 radij0 stoties bylą prieš Pe-! JUNG TAUTU CENTRAS 
vus hgų bakterijas ir 11 [trillo Muzikų Federacijos! S FRANCISCOJ

Atomine Bomba — Ne ipnminmką. Byla buvo uz- AnriDUTini
Pištalietas”, Sako Višinskis vesta dėl to, kad unija ban-s AK rnlLADLLrnlJvJ

Sovietų atstovas Andrius j de priverst radijo stotį dau- •
Višinskis atsakė, jog atomi-1 giau muzikų samdyti, negu >
nė bomba tai “ne pištalie- 
tas”, tai “baisenybių kara
lienė, j
Valstijos laikosi abiem ran

kompanija norėjo.
l^ake Success, N. Y. — 

i Jungtinių Tautų vietovės 
t komisija atmetė Flushing

į kuria Jungtinės TmcSine Dar Diincnc ; Meadows, N. Y., kaip pas- 
___ ps laikosi abiem ran- ^ISejaS UHf DHOSiąS ,tovįą jų sėdybą. Komisija 

kom įsikibusibs.” Svarbiau- Į pwkih ProW balsų skaičium patarė
sias nusiginklavimo uždavi- . . . ® .. < Philadelphiją ar San Fran-
nys todėl yra panaikint Maimenu Streiką 
atom-bombų pavojų. O kas 

Oakland, Calif., gruod. 3. | 
—Darbo Federacija paskel-į 
bė visuotiną savo unijų 
streiką Oaklando mieste; ir 
streikas tuojau suparaly
žiavo gatvekarius, fabri
kus, valgyklas, krautuves. 
Streikieriai 
priešingus
laikraščius. Streikas kilo 
dėl to, 
Darbo Federacijos narių 
streiką prieš dvi depart- 
mentines krautuves. Gink
luoti policininkai lydėjo 
streiklaužius pro pikieti- 
ninku eiles, v

pikietuoja ir 
d a rbininkams

Amerikos Atstovai Priešinasi 
Lenkijos Siūlymui Sutraųkyt 
Ryšius su Franko Fašizmu

Amerikonai Tik Prašo, kad Franko Pats Pasitrauktu
Lake Success, N. Y. —A

kad policija laužtk merikos delegacija politi

Bijoma Didelio Žemes 
Drebėjimo Japonijoj

Tokio. — Mokslininkai 
pastebėjo požeminius vir
pėjimus, panašius į tuos, 
kurie buvo pirm baisiojo že
mės drebėjimo, įvykusio 
1923 metais. Per tuometinį 
žemės drebėjimą žuvo dau
giau kaip 44,000 japonų.

niame - apsauginiame Jung 
tinių Tautų seirpo komitete 
priešinosi Lenkijos reikala
vimui sutraukyti diplomati
jos ryšius su Franko fašis
tų valdžia Ispanijoje. Vie-

' toj ryšių* sutraukymo su 
Franko, amerikonai pasiūlė 
savo rezoliuciją, kuri bend
rai smerkia Franko -vai-, 
džią ir prašo, kad jis pasi
trauktų.

Amerikos rezoliucija sa
ko:

“Generolas Franko turė
tų užleisti valdžios galią 
laikinajai valdžiai, kuri pla
čiai atstovautų Ispanijos 
žmones, kuri pasižadėtų 
gerbt žodžio, religijos ir su-

--------------------------------------------------------------- ---------------------------- L—

brinkimų laisvę ir greitai 
'vykdyt rinkimus, kuriuose 
[spanijos žmonės galėtų 
laisvai pareikšti savo va
lia.”

Anglijos atstovai pilnai 
užgyrė šią amerikonų rezo
liuciją prieš .lenkų pasiūly
mą. Tą rezoliuciją parėmė 
ir Filipinų ir Nikaraguos 
delegatai.

Venezuelos, Guatemalos 
ir Uruguay’aus atstovai 
reikalavo sutraukyt ryšius 
su Franko fašizmu.

(Ispanijos fašistai nese
niai per radiją gyrėsi, kad 
Amerika ir Anglija rems 
Franko Jungt. Tautų seimeI 
prieš sumanymus, siūlan- ; 
čius boikotuot Franko poli-1 
tiniai bei ekonominiai.)

cisco, kaip nuolatiųį Jungt.
i Tautų centrą. Philadelphi- 

,xr . . . t- • i jos miesto valdyba buvo pa-
M ashington. Neoficia-| pasiūliUs joms Fairmount 

hai pranešama^ jog federa-, par^0 sklypą. Sovietai norį, 
,hs teisėjas Goldsborough kad j Tautų centras pasi-

J°krluį. kewisui, j kktu New Yorko apylinkėj, 
i Maimerių Unijos pirminm-; - __________Įy
;kui, bent dabar atšaukti T . . v . i 
400,000 mainierių streiką! leiSiamaS Kunigas J. 1.ISO, 
minkštosiose angliakasyklo- Buvęs NaciŲ Pastumdėlis, 

! se. Jei Lewis pašauksiąs S|ovakjjos “Prezidentas” 
mainierius atgal į kasyklas, J 
tai teisėjas Goldsborough. 
panaikinsiąs bylą prieš Le- į 
wisą ir uniją. Bet, girdi, tai;

Slovakų •Bratislava.
teismas veda bylą prieš ka- 

būsianti paskutinė Lewisui k?n.^a. JU07^ 
viioin o-; lū kaip karini kriminalistą, li- Kitaip gi, jis bu- so įuvo nac.ų paskirtas Slo.

vakijos “prezidentu.” (Slo- 
p. n • m • 1 vakija yra sudėtinė Čecho-Dailguma IhinŲ Nenori. Slovakijos dalis.) Jis dabar 

a i • kaltinamas, kaip savo šaliesAmenkOnŲ Armijos išdavikas, nacizmo skleidė- 
-------- į jas fir žmogžudis. Tiso pri- 

Shanghai. — Buvo ap- sidėjęs prie daugelio Čecho- 
klausinėta 18,907 chinai, ar slovakijos piliečių nužudy- 
Amerikos kariuomenė dar * mo, įkalinimo, ^kankinimo ir 
turėtų pasilaikyti Chinijoje. persekiojimo.
18,812 chinų atsakė, jog a-j ----------------

imerikonai turėtu išsikraus-, Tai cm a c P r arine Kvnct 
Styti iš Chinijos, ir tik 95 1 eismasnaoesRV0SI 
linkėjo, kad jie^dai- pabūtų. Patį Johną LeWlSa

ORAS. — Būsią šilčiau. --------

“proga.” 
siąs nubaustas.

ANGLIJA IR KANADA TAI PGI TURI ATOM - BOMBŲ, 
SAKO AMERIKOS SENATORIUS TOM CONNALLY

Lake Success, N. Y.-—Se
natorius T. Connally, Ame
rikos delegatas Jungtinių 
Tautų seimui, gruod. 2 d. 
pranešė, jog ne. tiktai ši ša
lis turi atominių bombų — 
jų turi ir Kanada ir Angli
ja. Tai “nustebinanti ži
nia,” kaip rašo N.. Y. Times. 
Nes iki šiol buvo skelbiama, 
kad dar niekas nežinąs net 
atom-bombų dirbimo sekre-

Kasta

Ar Amerika Davė Anglijai ir Kanadai Atom-Bomby? Ar Pa
dėjo Anglams Jy Pasigaminti? To Nepaaiškino Sen. Connally
to, apart Jungtinių Valsti
jų.

Anglijos mokslininkų są
junga andai protestavo, kad 
amerikonai neprileido ang
lų prie baigiamųjų atomi
nės bombos sekretų. Nese
niai buvo pranešta, kad An
glija prašė atominių bombų

AV/VxLri iii

iš Amerikos, bet ši šalis at
sisakius jų duoti.

Anglijos valdžia taip pat 
neseniai reikalavo, kad sei
mas paskirtų lėšų atominei 
jėgai išvystyti, kad anglai 
neatsiliktų nuo amerikonų. 
O paskutiniu laiku bendroji 
spauda rašė, kad anglai iš

Washington. — Federalis 
apskrities teismas antra
dienį ketino kvost patį Joh- 
na L. Lewisa, Mainierių 
Unijos pirmininką, kodėl jis 
neklausė teisėjo Goldsbo-

i •• /a c.-i -\ rough indžionkšino, kuris£ . H °j) Hepe atšaukt angliakasyklų
gabenasi atominę uraniumo mainierių streiką. O in- 
medžiagą. džionkš. neklausymas esąs

Ar Jungtinės Valstijos, “kriminalis” teismo paniek 
davė Anglijai ir Kanadai j k^n^mas> 
gatavų atominių bombų ? 
Ar Amerika padėjo anglam 
ir kanadiečiam ant greitųjų 
išvystyti savas atom-bombų 
dirbyklas? — Senatorius 
Qonnally to nepaaiškino.

Nanking. — Chinijos tau
tininkai dejuoja, kad Man- 
džurijos šalčiai labiausia 
trukdo jų žygius prieš chi- 
nų komunistus.

. -
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PRADEDA JUOS 
PAŽINTI

Smetoninės Lietuvai Va
duoti Sąjungos pirmininkas 
ponas Žiūris verkia dėl fa
šistinių pabėgėlių likimo 
Vokietijoje. Dirvoje (lapkr. 
29) jis rašo>

Gauname daugybę laiškų 
iš tremtinių, esančių Ameri
kiečių ir Britų zonose Vokie
tijoje. Iš tų laiškų aiškėja, 
kad tremtinių padėtis Vokie
tijoje, kaip ir visoje Euro-

Tat e Washingtone “gera
dariai” ir sugalvojo išeitį: 
“screenings.” Kiekvienas Pa- 
baltijos pabėgėlis, išskiriant 
žydus, buvo ir yra traktuo
jamas kaltu kaip pro-nacis, 
kol jis neįrodys, kad nėra 
kaltas.

• Iš visko aišku, kad ame
rikiečiai pradeda pažinti 
tikrąjį i

vos bijodami tarybinės san
tvarkos atėjimo. Daugiau
sia bėgo iš Lietuvos fašisti
nis kriminalistinis elemen
tas. Ir todėl dabar Ameri
kos zonos pareigūnai pra
deda tuos pabėgėlius nebe- 
glostyti. Iš tikrųjų, kodėl 
mes, Amerikos žmonės, tu-

.....VJ1 pabėgėlių pobūdį, i r^ume gj°t>oti ir maitinti 
Jie pradeda suprasti, kad J ^uos> kurie L^tuvoje pade- 
tiktai maža dalis pabėgėlių i jo vokiečiams plėšti Lietu- 
yrd tie, kurie bėgo iš Lietu- va ir žudyti jos žmones?

poje, kas kart blogėja. Ame
rikiečių zonoje daugelyje 
vietų Lietuviai yra traktuo
jami, kaip pro-naciai, kaip Į 
kokie žemos rūšies, negeisti
ni gaivalai ir į jų šauksmą 
Amerikos okupacinė valdžia, 
su išimtimis, mažai kur krei
pia dėmesio.

Prieš kiek laiko tremtinių 
tarpe buvo Įvestas “screen
ing,” t. y., “išsijojimas,” pa
tikrinimui, ar tų pabėgėlių 
tarpe kartais nėra karo nu
sikaltėlių ir pro-nacių. Išvir
šiniai šis žygis buvo traktuo
jamas kaipo reikalingas ir 
neturintis didelės svarbos, 
bet kaip pasirodė tikrovėje, 
tai yra pildymas Sovietų rei
kalavimų, kurie yra: *

1) Atiduokite mums visus 
pabėgėlius, o mes žinosime; 
ką su jais padaryti;

2) Jei tas jums, demokra
tams, nepatogu, tai juos iš 
po mūsų rubežiaus išsivežkit 
kuo toliausia, kad ateityje 
jie nesudarytų mums rūpes
čio.

Man Taip Atrodo
Rumunija Žengia Pirmyn

Rumunijos liaudis žengia pirmyn demokratijos ke
liu. Per daugelį metų tos šalies darbo žmonės buvo 
dvarponių ir fašistų vergijoj. Fašistai, priešakyj su ge
nerolu Antonescu, įtraukė Rumuniją karan prieš Tary
bų Sąjungą ir kitas Jungtines Tautas. Raudonosios Ar
mijos pergalės suteikė progą Rumunijos liaudžiai sukilti 
prieš tuos nevidonus. Po to Rumunija stojo Jungtinių 
Tautų pusėn ir kariavo iki pergalės.

Rumunijoj yra ant sosto 25-kių metų karalius ML 
chaelas. Jis rizikavo, kada su demokratiniais žmonėmis. 

. veikė nuvertimui fašisto Antonescu valdžios, bet jis su
prato, kad fašistų giesmė jau sugiedota, ko daugelis 
“demokratų” ir dabar nesupranta.

Rumunijoj atimta nuo dvarponių žemė ir atiduota 
valstiečiams. Pravesta ir stambiosios industrijos įmonių 

. suvisuomeninimo darbas. Lapkričio 18 dieną išrinkta 
parlamento nariai. Balsavimus laimėjo Demokratinis 

. blokas, kurį' sudarė keturios partijos priešakyj su Ko- 
- munistų partija. Liaudis 90 nuoš. balsų atidavė už tą • 

bloką.
Dabar atsidarė naujo parlamento posėdžiai. Atidarė I 

karalius Michaelas. Atidarydamas posėdžius jis, tarp ; 
kitko, sakė: “Naujas, parlamentas turės didelę atsako-i 
mybę likviduoti liūdnas karo pasekmes. Vienas iš svar- į 
biausių mūsų uždavinių bus, tai tęsti draugiškus ir glau- AtSdkyUUU

Churchillo sūnus tranko
si po šios šalies miestus ir 
kartoja savo tėvo žodžius 
apie karą prieš' Sovietų Są
jungą.

Kažin, ar jis užsiregis
travo Valstybės Depart- 
mente kaipo svetimos ša
lies agentas?

Tokius baikų jam nereiks. 
Jis yra tos šalies pilietis, su 
kuria mūsų šalis yra part
nerystėj, pasauly “tvarkos 
palaikyme.” į

džius ryšius su Sovietų Sąjunga.
“Mano valdžia stengsis praplėsti politinius, ekono

minius ir kultūrinius reikalus su Jungtinėmis Valstijo
mis, Anglija ir kitomis, taiką mylinčiomis, šalimis...

. Ypatingos atydos dėsime, kad palaikyti draugiškus san- 7/?™.j™' -

tykius su mūsų kaimynais—Bulgarija, Jugoslavija, Če- 
choslovakija ir Vengrija.” Toliau jis sakė, kad bus at
sikreipta į Jungtines Tautas, kad priimtų Rumuniją į 
taiką mylinčių šalių šeimą.

Jis sakė, kad Valstybės Bankas bus nacionalizuotas 
ir pravesta visa eilė reformų liaudies naudai.

Taip Rumunijos liaudis žengia pirmyn į geresnį gy
venimą. ' Aišku, kad naujas /parlamentas, kuris pirmu 

f' kartu Rumunijoj buvo išrinktas demokratišku būdu, 
'' taipgi nauja vyriausybė darys viską, kad užgydžius karo 
x žaizdas.

Opozicijoj stovi turčių saujelė ir besivadinančio 
“valstiečių” vadu hitlerininko J. Manu’o grupė, bet jų 
įtaka mažėja. Parlamente jie labai mažai turi atstovų. 
Tie elementai ginanti kapitalistų ir dvarponių reikalus 

' ir kurstomi tokių pat sluoksnių iš užsienio aiškiai pa
rodė, kad jiems neapeina Rumunijos ir liaudies 
ir gerovė, kad jie yra turčių agentai.

Albanijos valdžia mums 
negera.

Bulgarijos bals avimai 
mums yra nedemokratiški.

Rumunijos baisa Viniai 
mums netinka. Mes siunčia
me protesto notas už tokiu 
būdu balsavimų vykdymą.

Ot, kas kita .Vra tvM’kos 
vykdymas ir balsavimippa- 
sekmių apsireiškimas, pa
vyzdžiui, Graikijoj, Palesti
noj ir kitose mūsų partne
rio Anglijos užimtose vieto
se. Ten tai tikra “demokra
tija”. Ten net karalių gali
ma sugrąžint, ant sosto, ku
rio Graikijos žmonės taip 

P. Baranauskui. — Jūs baisiai neapkentė.............
rašote: “Apskritys yra pas-

Augustui Setizui, Wash
ington, D. C. — Klausiate, 
kokios tikybos kunigu buvo

buvo liuteronų-protestantų 
kunigas arba pastorius.

laisve

Kolonijos—Pavojingas “Kaulas”
Trylika Amerikos karinių laivų pasidalinę 

grupes išplaukė linkui Pietinio Poliaus. Tai karo laivy
no paruošta ekspedicija, jai vadovauja admirolas R. E. 
Byrd.

Kokis tos ekspedicijos tikslas? Karo laivyno koman- 
dieriai apie tai nori kuomažiausiai kalbėti. Jie pareiškė, 
kad lai Anglija ir Sovietų Sąjunga nesibijo, nes tai “ne
bus kariniai bandymai.” Bet tuo pat kartu pripažino, 
kad tai bus ne vien pratimas'komandierių veikti ledynų 
zonoj, bet išbandymas įvairių prietaisų, kaip jie gali to
kioj atmosferoj veikti. Reiškia, tai nėra mokslinė eks
pedicija ištyrimui oro ir tos aplinkumos.

Kalbama ir apie tai, kad bus jieškoma uranijo, ku
ris yra reikafingas gaminimui atominių bombų. Mat, tū
li mokslininkai mano, kad jo ten turi būti daugiau, kaip 
kitur. Ekspedicijoj dalyvauja apie 4,000 komandierių 
ir jūreivių, mokslininkų ten mažai yra, jeigu dar ir yra.

Tuo pat kartu kita karo laivyno, grupė pradėjo ka
rinius bandymus Aleutų salų srityj į rytus nuo Sovietų 
Sibiro. Reiškia, yra du žygiai karo laivyno į šaltus kraš
tus.

į tris

Iš To Mokslui Nebus Naudos
Anglija, Jungtinės Valstijos, Francija, Holandija, 

Portugalija ir Belgija yra kolonialės valstybės. Tūlų jų 
kolonijos dešimtis kartų yra didesnės už pačią “motiną.” 
Bet tai pavojingas dalykas—kolonijų vergai kelia revo
liuciją, o ir patys “globotojai” nesusitaiko savo tarpe.

Kolonijų klausimas ardo “brolišką meilę” tarp Wall 
fstryto imperialistų ir Anglijos torių, mat, ir vieni ir kiti 
nori kuo daugiau jų turėti. Republikonas J. F. Dulles 
pareiškė: ar kas nori ar ne, bet Jungtinės Valstijos pa
silaikys buvusias Japonijos kolonijas Ramiajame Van
denyne. -Tas nelabai patiko Londono ponam's.

Anglų imperialistas Field-maršalas Jan C. Smuts, 
kuris yra bosas Apvienytoj Pietų Afrikoj—Anglijos ko
lonijoj pareiškė: ar kas nori ar ne, bet jis prijungs prie 
savo “demokratijos” Pietų-Vakarų Afriką.

rašote: “Apskritys yra pas- Prieg tam, kas čia tokio, 
tovus lietuviškas . žodis ir • .M prisieina keletą šimtų 
yra vyriškos giminės, bet j ar nef tūkstančių tų žmonių 
ne moteriškos.” Kodėl gi|isžudyt, kurie'nenori kara- 
vyriškos? Tiesa, Amerikos Į ^aus-
lietuviai iš senovės apskriti ‘ Pagaliaus, karalius ir ki- 
vartojo vyriškoj gimtyj —j ti_ “apšviesti” tų šalių žmo- 
“apskritys.” Taip rašė įr į nes, yra tikras ramstis mus 
Lalis savo žodyne. Tačiau biznio. O “business is busi- 
Lietuvoje išleistuose žody- ness ♦
nuošė apskritis visur rašo- todėl mes lermą ir 
m a m o t e r i š k oj gimtyj. keliame, jei kurioj šaly yra 
Taipgi Lietuvos įstatymuo- darpma netaip, kaip mums 
se, Lietuvos spaudoje ir Ii- Patinka.

nuošė apskritis visur rašo-

teratūroje visur buvo ir te
bėra rašoma apskritis, o ne 
“apskritys.” Mes manome, 
jog ir mūsų bendradarbiai 
palaipsniui privalo išmokti

tis, apskrities, ir tt.
F. Muningisni, Brockton, 

Mass. — Tamstos rašinėlio 
apie OPA laikraštin nedėsi
me, kadangi tos įstaigos' 
jau nebėra. Dabar jau vi
siems aišku (kas nori su
prasti), jog be kainų kont
rolės visi gyvenimo produk
tai aukšti iškilo ir tie dar
bininkams algų pakėlimai, 
kuriuos jie išsikovojo šių, 
metų pradžioje, paliko be
verčiais.

Juozui Sulaikai, Girard
ville, Pa. — Draugo rašinė
liu nepasinaudosime; jis 
peraštrūs. Įspūdžiai gi ne
užilgo baigsis, na, tai su 
tuo baigsis ir “vargai” tų, 
kuriems jie nepatinka.

New York. — Atskrenda 
Graikijos premjeras Tsal- 
daris su skundais Jungti
nėm Tautom prieš Jugosla
viją, Bulgariją ir Albaniją.

Ot, todėl mes lermą ir

Tiesa, mes irgi turime to
kių valstijų, kur tik viena 
partija yra palaikoma rin
kimų laiku.* Arba “nevalia” 
tiems piliečiams balsuot, ku
rie nemoka taksų; arba yra 
juodi. Juk kitaip p. Bilbo 
nebūtų išrinktas į senatą. 
Bet tas randasi * pas mus. 
Mes jokių protestų nepriim- 
tum, jei kuri pastovi valsty
bė prisiųstų mums notas 
tuo klausimu. Bet dabarti
niu laiku nėra tokių galin
gų valstybių, kurių mes bi- 
jotumės.

notas mums pasiųsti, tai bū
tų mūs, įžeidimas. Tai būtų 
kišimasis į kitų reikalus.

Kažin, kaip tos valstybės 
mano, kurioms mes siunčia
me protestų, notas balsavi
mų reikale?

Perdaug biesų priviso. Jie 
popiežiui ramybės neduoda.

Žiūrėkime tokioj Ispani
joj, kur šalies mokyklos yra 
tik katalikų bažnyčios ran
kose. Šalies gyventojai be
veik visi yra Romos katali
kai. O 1936 metais jie jau

Vienok tą įnešimą atmetė Jungtinių Tautų organi
zacijoj ir atmetime yra “kaltos” Jungtinės Valstijos. O 
Indija, kuri nori ištrūkti iš anglų torių nagų davė įne
šimą, kad angliškas ir frąncūziškas kolonijas—Cameroon 
ir Togoland paskelbti kaipo nepriklausomas valstybes ir 
įnešimas prieš anglų norą praėjo. \

buvo valdžioj. Ir net du me
tu ėmė laiko, nors turėjo 
Hitlerio ' ir Mussolinio pa
galbą naudoti, kol įveikė re- 
publikoniečius.

Dabar dar baisesni laikai 
atėjo. Katalikiška Lenkija, 
jau nėra tokia, kokia buvo. 
Ten atskirta bažnyčia nuo 
valstybės. Čechoslovakijoje 
komunistai diriguoja. Ju
goslavijoj komunistai su Ti
to priešaky viešpatauja. 
Francijoj komunistų parti
ja stipriausia ir tvirčiausia 
iš kitų partijų. Italijoj ko
munistai su socialistais lai
mi. Ir dar po pat popiežiaus 
nosimi. Pikčiau jau negali 
nei būti.

Bet žmonės sako, tik bė
dos prie supratimo priveda. 
Taip ir dabar daroma. Ne
perseniai buvo padauginta 
kardinolų. Dar to neužten
ką. Dabai* vėl jų skaičių 
daugins. Jungtinėms Valsti
joms buvo suteikta dau
giausiai jų. Dabar vėl 
Jungtinės Valstijos gaus jų 
dar daugiau.

Dar to neužtenka. Jungt. 
Valstijos jau įsigijo ir 
“šventųjų”.

Pereitą metą tūla Italijoj 
gimus minyška, kuri gyve
no mūs šaly ir kelios dešim
tys metų tam atgal mirė, 
buvo įšventinta į šventuo
sius.

Dabartiniu laiku popie
žius vėl “įšventino” net tris 
misijonierius, kurie savo 
laiku kovojo prieš indi jonus 
šioj šaly. Tie irgi buvo at
eiviai, ir liko “šventaisiais”.

Tai taip popiežiai dievus 
ir šventus padaro.

Ar tik nerengiama vieta 
popiežiui Jungtinėse Valsti
jose?

Trys Vokietijos nacių vir
šytos buvo išteisinti.

Daugelis stebisi, kodėl 
taip įvykę. Juk finansų mi
nistras buvo stambi fišė.” 
Taipgi diplomatas turėjo 
daug griekų ir dar smertel- 
nų. O vidaus reikalų minis
tras irgi buvo didelė žmo
gystė. Jie visi buvo dar gal 
labiaū kaltesni ir už tuos, 
kuriuos pakorė.

stebėtis, rodosi, neką rei
kalo. Tie trys naciai dar y- 
ra reikalingi kam nors. 
Pirmas, finansierius, iš jo 
dar galima daug ko išmok
ti tiems, kurie finansų pro
fesiją praktikuoja.

Iš diplomato irgi dar bus 
galima ko nors daugiau iš
mokti tiems, kurie diploma
tija užsiima.

O iš vidaus ministro irgi 
bus galima ko daug išmok
ti. Juk daug vargau įpuolu
sių žmonių buvo Vokietijoj, 
o juos -buvo galima suval
dyti ir net fašizmo pasekė
jais padaryti, tai kodėl toks 
asmuo negali būt reikalin
gas su patarimais toms val
stijoms, kurios numato ne
smagumų ateity. _

Man atrodo, tie trys na
ciai tik todėl buvo išteisin
ti.

Pt. Jo -41is»
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šeštadienį, Laisvės įstai-; Mich., du Šerus už $10.
goję lankėsi Antanas Stri- 
peika, iš Elizabeth, ? 
Pridavė 3’ naujas prenume
ratas ir didelį pluoštą at
naujinimų. Taipgi ir aukų, 
kurias žemiau pažymėsime. 
Žinoma, vienam draugui y- 
ra sunku apeiti didelę kolo
niją, kaip Elizabethas ir a- 
pylinkė, tad, jis sakosi, 
būtų dėkingas jeigu ir kiti 
draugai subruzdėtų ir atei
tų į talką.

Iš brooklyniečių J. Bru- 
sokas pridavė aukomis $15. 
už Šerus $10 ir $7 už pre
numeratą. Jis jau anksčiau 
yra gražiai pasižymėjęs 
kaipo vajininkas. A. Bal
čiūnas pridavė naują pre
numeratą.

St. Rainard, iš Dorches 
ter, Mass, prisiuntė nauj^ 

, prenumėratą ir atnaujini
mą. Talkininkauja So. Bos 
tono 2-rai kuopai.

P. Jočionis'pagelbėjo M. 
Janutienei', detroitietei,. pri- 
siųsdamas pinigų už prenu
meratą.
. Kitas geras veikėjas iš 
Detroito, tai S. Tvarijonas. 
Jis prisiuntė pinigų už pre
numeratas, sykiu ir nauji 
prenum., aukų ir už šėmis 

Šie vajininkai pakito pun 
ktais prisiųsdami pinigų ui 
prenumeratas: M. Smitravi 
čienė, Detroit, Mich., Geo 
Shimaitis, Brockton, Mass.; 
L. Pruseika, Chicago, Ill 
(Pastarieji du prisiuntė ii skaitytojų, 
aukų). ■

Liet. Koop. B-vės serų į- rašyti dienraštį Laisvę gi- 
sigijo: J. Lucky, Detroit ■ minėms arba pažįstamiems.

Det- 
N. J. roit, Mich., du Šerus už $10. 

Jonas Jareckas, Detroit, 
Mich., du serus už $10.

Antanas B redes, Brook
lyn, N. Y., du serus už $10.

J. Murmokas, Brooklyn, 
N. Y., du Šerus už $10.

Aukų dienraščio Laisvės 
biudžeto sustiprinimui gau
ta:

L. Stakėnas, Chicago, Ill., 
$10; Dr. A. Butko, Chicago, 
Ill., $5; J. Mtirmokas, B’k
lyn, N. Y., $5; Agota ir Pe
tras Norkai, Pittsburgh, 
Pa., $5; P. Jočionis, Detroit, 
Mich., $3.50; Peter Kma- 
ras, Htolbrook, Mass., $3.50; 
V. A. Macy, B’klyn, N. Y., 
$3; Mike Dzyovenas, B’k
lyn, N. Y., $3; A; Waitkevi- 
čius, Norfolk, Mass., $3; J.

E. Sadauskas, B’klyn, N. 
Y., $2; Chas. Dzevecko, 
New York City, N. Y., $2; 
L. Casko, Chicago, Iii., $2; 
S. Tvarijonas, Hamtramck, 
Mich., $2. S. Brusokas, B’k
lyn, N. Y., $1.50; J. Alex, 
B’klyn, N. Y., $1.50; Jos. 
Yankauskas, Oakland, Ca
lif., $1; P. Poškaitis, B’k
lyn, N. Y., $1; S. Mažeikie
nė, Chicago, Ill., $1; Mrs. 
Geo. Gilder, Detroit, Mich., 
50c.; J. Borisas, Detroit, 
Mich., 50c.

Širdingai dėkojame vi- 
. siems. Laukiame po naują 

■ skaitytoją nuo pavienių 
, artinasi šven- 

j tės, — naudinga dovana už-



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka> 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!
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Taip Moterys Padėjo Laimėti: 
Kovą Prieš V(orgiją i

...—    ■ • —————— 

Rašo Virginia Warner
Liekna moteris, apsisu-. peticijas sukėlė jose pasi- 

pus skaisčiaspalve skara,! piktinimą ir jos priėmė re- 
pakėlė balsą, kad 3,000 salė-' zoliuciją, kurioje sakoma: 
je esančių vyrų ir moterų “Už kiekvieną nacionalės 
galėtų girdėti ją virš lermo i įstatvmdavystės atmestą 
išlaukyje. j peticiją praeitoje sesijoje,

“Uždegta vilties, ne už-į mes pasistengsime pasiųsti 
tikrinimo pergalės laisvei ir i penkias šiemet ir mes taip-, 
geros valios žmonėms, aš: gi nepaliausime mūsų pas- 
pakelsiu savo balsą, kaip štangose iki mūsų maldavi- 
trimitą ir parodysiu šiemsimai šiuo klausimu bus iš- 
žmonėms, kaip jie gali pa-igirsti kongreso rūmuose, 
veikti pietų krašto mintiji-1 mūsų įtakos sferoje.” 
mą ir nuversti vergiją”, pa-' Smulkutė, švelni moteris,

CIO Congress of Women’s Auxiliaries narės girdi Mrs. Faye Stephenson, savo 
prezidentės atsišaukimą gauti moterims platesnę oficialę atstovybę Politinės Veik
los Komitetuose. Delegatės taipgi užgyrė vartotojų veiklą kovoje prieš infliaciniai 
aukštai pakeltas ir vis dar keliamas aukštyn kainas.

Anglikes Pažiūros j Tarybų
Sąjungos Moteris J

Rašo SARAH WESKER 
(Narė Britanijos - Sovietų Draugijos delegacijos, nese

niai atlankiusios Tarybų Sąjungą.)
vo šalį kaipo darbininkė-pi- 
lietė, jeigu tarybinė vyriau
sybė jai nepadėtų. Kur tik
tai moterys dirba nors 
kiek didesniame skaičiuje, 
ar tai būtų fabrikas ar val
stybės departmentas, ten 
yra auklėtuvės kūdikiam ir 
darželiai vaikams. Krautu
vės yra atdaros visą dieną 
sekmadienį, kad per savai
tę atidirbusios darbininkės 
galėtų susipirkti.

Dabar jau priimta fak-; 
tas, kad moterys Tarybų 
Sąjungoje turi ekonominę,. 
socialę ir politinę lygybę 
su vyrais. Ką toji lygybė 
reiškia visos šalies gyveni
me? Atsakysiu, labai daug, 
kadangi Tarybų Sąjungos 
moterys suteikia daug ša
lies gerovei.

Jas matysi visur, kur tik 
reikalinga darbo rankų: 
stato namus, nituoja laikuri patraukė publikos aty- 

' dą, nežiūrint gaujos siauti- 
• mo išlaukyje, buvo Angeli
na Grimke, buvusi vergų 
savininkė, ištremta iš jos 
gimtosios South Carolines i 

. per Charlestono miesto val
džią už jos “Atšišaukimą į 
Pietų Krikščionis.”

Jinai ir jos sesuo Sarah, 
taipgi tokios moterys, kaip | nesutiktų nelaimę. Tačiau 
Luretia Mott, Lydia Maria: apdraudų kompanijų ir vy- 
Child, Abby Kelly, taip patl riausybės statistikos rodo, 
buvusios vergės Harriet; kad nelaimės mėgiamiausia 
Tubman ir Sojourner Truth • vieta yra namai, 
ir daugelis kitų buvo pajė-i Neišvengiamai 
ga kovoje už negrų liau-J mos moterų didesnes dalies 
dies išlaisvinimą. Greta pe- ‘ gyvenimo, o kai kur ir viso 
ticijų kongresui, jos rašė, I gyvenimo vieta kol kas te
kalbėjo prieš vergiją, pagel- bėra namai. Tad reikia bud- 

: rūmo ir tam tikros tvarkos

reiškė kalbėtoja.
Akmenys lakstū per lan- į 

gus, o išlaukyje girdėjosi 
grąsinimai padegti bildin- 
gą, bet jiani tęsė kalbą taip 
ramiai, tarsi ji kalbėtų sa
vajame salione, o išgązdinti' 
klausytojai tuomi pasidrą
sino ir sugrįžo į savo šuo- i 
lūs.

Tai dėjosi Philadelphijoj. 
1838 metais. Vergijos panai
kinimo šalininkai (abolitio
nists), kuriem viena salė 
po kitai, viena bažnyčia po 
kitai atsisakinėjo užleisti 
mitingams vietą, pasistatė 
nuosavą būdingą. Didžiau
siomis pastangomis jie su
rinko $40,000, to pasekmėje , _ , ..’ ’ - -i bedavo pabėgantiems ver

i gams per Požeminį Gelžke-! ir priemonių pasidaryti juos
' lį. Jos sukeldinėjo tam dar-' saugiausiais, kaip galima.
> bui pinigų metiniais fėrais. ; Negi verta rizikuoti gyven- 

xr. . ,. , .. ;ti mirties spąstuose tam,į Vieną popieti konvencija, k d . «* ti ar. 
iškil- Į Pertrauke sesijas iki seka- j ba nusisukti sprandą, kol 

mo ryto. Pasidrąsinus gau-: daf reikalin^s.' ‘ 
ja sudegino budingą iki pat iJ
pamatų. Moterys, kurios ' Štai ką pataria turėti, ko 
nepabūgo bauginamos, ne-i saugotis tie, kurie studija- 
nutilo ir netekus salės. Jos;vo ir surokavo namuose ne
nuėjo į Temperance Hall. ! laimių didžiausius kaltinin-

j Neleidus tos vartoti, jos-kus: 
j maršavo gatvėmis, tame 
! maršavime užgauliajamos, 
' užpuldinėjamos. Pagaliau, • geriau.
jos susirinko dviejų narių,; ‘ Maži karpetukai reikia 
Sarah Pugh ir Sarah Lewis - paklijuoti kampuose gurnu 
mokykloje. Ten jos užbaigė; ar prisegti, kad neslidinėtų, 
konvenciją su dar didesniu i_______________________
pasiryžimu nugalėti vergi-: nulynčiuotu Bostone, mo-

i terys vergijos priešininkės 
Kartą George Thompso-' apsupo jį ir iššaukė “ponus 

nui, anglui vergijos prie-, savininkus” lynčininkų vą
šui, patekus į pavojų tapti; dus pabandyti jas paliesti.

išaugo gražutė Pennsylva
nia Hall. Virš forumo auk
sinėmis raidėmis jie užrašė | 
savo obalsį: “Dora, Laisvė, į 
N epriklausomybė.”

Salės- atidarymo 
mėms atvyko vergijos prie
šai iš visos šalies, negrai 
ir baltieji klausėsi prakalę 
bos apie “Žmogaus Laisvę 
ir Teises”, didžiavosi šia 
vietove, kurią jie patys pa
sistatė savo pinigais, kadi 
laisvę žodžio ir teisę susi
rinkti galėtų patirti tikro
vėje.

Per tris dienas po atida
rymo Antroji Amerikos 
Moterų Nacionalė Konven
cija Prieš Vergiją posėdžia
vo prelekcijų kambaryje, o 
per tris vakarus didžioji 
salė buvo perpildyta masi
niais mintingais. Bet “gar
bingieji” Philadelphijos ele
mentai - prekybininkai, ku
rie gerai pelnė iš prekybos 
vergais, buvo nusistatę 
Pennsylvania Hall nušluoti 
nuo žemės paviršiaus.

Per visas tris dienas ir 
per visus vakarus gauja už 
langų staugė ir stengėsi įsi- 
briauti į prelekcijų kamba
rį, mesdama plytas per nau
jus langus, šaukdama pa
nieką moterims, kurios jau 
užmiršo savo vietą taip, kad 
ėmėsi sakyti kalbas viešoje 
vietoje “nepadoriai” suei 
gai. Gauja keikė įeinančius 
į salę negrus, o taip pat i 
baltuosius, kurie įeidinėjr 
greta su negrais.

Tose tai sąlygose moterys 
pravedė savo konvenciją to 
kiu susikaupimu, kuris iš 
šaukė joms pagarbą vyrų 
bandžiusių apsaugoti salę. 
Tie vyrai pareiškė, jog jie j 
nebuvo matę savygarbes- 
nės, ramesnės, vertingesnės; 
žmonių sueigos.”

Vyriausiu moterų kon- I 
vencijos darbu buvo plana
vimas padidinti, pagreitinti 
kampaniją. N.e le idžiamos 
balsuoti, jos tik galėjo pra
šyti kongreso prieš vergiją. 
Paniekus atsinešimas į jų

Nelaimes Namuose
Daugelis moterų bijosi 

vienos iš namų išeiti, kad

didžiu-

Saugokis Su^ižeidimo
Mažiau vaškuotų grindų,

Gloria Chaplan (kairėj) iš Asheville, N. C., ir Kitty 
Reed iš Oxford, Miss., gelbsti kampanijoje prašalinti 
Bilbo. Joę čia pripila bušelį guzikučių Civil Rights 
Congress raštinėje, 205 E. 42nd St., New Yorke. Už gu- 
zikučius surinkti pinigai eis paremti veiklą prieš Bilbo. 
Renkama parašai po peticijomis, reikalaujančiomis
prašalinti iš senato Theodore H. Bilbo, reakcini 
sissippi senatorių, dem.

Mis-

Užsiraitę karpetų kam
pai prisegti, kad kojos ne
užsikabintų.

Maudynėje turėk guminį 
karpetuką.

Sulūžę rakandai' sutaisyt 
arba prašalint, jeigu laikai 
pigesniais už savo sprandą.

Vengk palaidų elektros 
vielų asloje.

Pasisiekimui aukštyn tu
rėk laiptelius, ne krypuo
jančias dėžes ar kėdės.

Nepalik atdarų šėpos du
rų ar stalčių.

Nepalik bile kur išmėtytų 
aštrių įrankių ar rakandų 
ne vietoje.

Nepalik šlapių ar muiluo

Neišmėtyk bile kur skus
tuvėlių.
. Turėk saugius laiptus.

Saugokis Ugnies, Elek
tros, Apsinuodijimo

Jeigu vartoji židinį (fire
place) salione, uždengk 
tankiu sietu, kad kibirkštys 
neišlėktu.

Nepalik rusenančių rūka
lų, v •

Niekad nerūkyk lovoje.
Nesižibink kambariuose 

degtuku, turėk batarejinę 
lemputę (flashlight).

Nevalyk kambariuose 
drabužių su chemikalais.

Prie pečiaus nevilkėk su 
ilgom plačiom rankovėm ar 
šiaip išsiskėtriojusių dra-

Kada nevartoji, išjunk 
visus elektriškus įrankius.

Turėk elektros nepereina
mą (insulated) grandukę, 
gale kiekvieno retėžinio el
ektros žiebtuvo arba geriau 
retežėlių visai nelaikyti, pa
keisti žielftuva audekliniu- 
virvute.

Niekad nevartok elektri
ško įrankio vonioje esant ir 
ko mažiausia pačiame mau
dynės kambaryje.

Neliesk elektriškų jung- 
tuvų ar įjungtų įrankių šla
piomis rankomis ar stovint 
vandenyje. . '

Stovėk ant guminio kar- 
petuko ar medinės lentos, 
vartojant elektriškus įran
kius.

Sugedus gasu varomiems 
įrankiams ar jungtuvams, 
netaisyk, šauk tam eksper
tus. ‘ z

Nepalik auto motoro vei
kiančiu uždarame garadžiu- 
je.

Niekad neimk vaistų pa
tamsyje. Ir niekad nepalik 
atminčiai, bet turėk užrašy-

tą, kurioje bonkutėje ar dė
žutėje kurie vaistai randa
si. Niekad nepadėk kitur, 
kaip tik vaistams dėžutėje.

ŠEIMININKĖMS
Višta Mažai Šeimynai

Daugelis mažų šeimų, arba 
ir ne visai mažų, bet ne vi
siems valgant paukštienos, 
būna visai be paukštienos per 
ilgus laikus, nes didelės vištos 
jiems perdaug. Vieną ir tą pa
tį valgį nuolat valgyti įkyru 
ir nepatartina, kada išgalima 
turėti įvairumo.

Tačiau bile šeima galėtų 
pirkti kad ir didžiausią vištą. 
Išvirti ir ko nesitikima suval
gyti tuojau, sukenuoti. Mais
tingumas apie toks pat, o pa
siimti labai lengva užėjus ape
titui ar netikėtam svečiui.

Paruošiama visai taip, kaip 
valgymui tuojau. Nuvalius ir 
vidurius išvalius, nuplauti 
karštu, paskui šaltu vandeniu, 
nušluostyti, ištrinti druska ii’ 
pipirais, leisti pastovėti.

Supjaustyti į gabalus taip, 
kad talpiai susidėtų į stiklines, 
šlaunis bent dar per pusę 
kiekvieną, krūtinę į 4 ar 6. 
Raumenį pirma parpjauti aš
triu peiliu, kaulus perkirpti 
tam tyčia žirklėmis ar per
kirsti kirviuku. Ant dugno 
puode sudėti kauluotuosius 
gabalus, kad viskas iš kaulų 
išvirtų į skystimą. Užpilti ver
dančio vandens tik tiek, kad 
mėsą vos apsemtų. Išvirus 
toks skystimas sušals į koše- 
lieną.

Išvirusią mėsą sudėk į ste
rilizuotas (iš verdančio van
dens traukiamas) stiklines su 
gatavai uždėtomis guminėmis 
rinkutėmis, užpilk sriuba, 
lengvai prisuk viršelius, stik
lines sustatyk į puodą su ver
dančiu vandeniu (puodo dug
nas turi būti išklotas abrūsu 
ar groteliais, stiklinių viršų 
turi apsemti), pavirink apie 
10 minučių, kad išsisterilizuo- 
tų sudedant į stiklines' įsigavęs 
oras.

Iškeltas iš puodo stiklines 
greit, stipriai užsukti, patik
rinti, ar nepraeina oras ir pa
likti atvėsti. Laikyti tamsioje 
lentynoje ar dėžėje.

Vienai vištai sudėti užteks 
3-4 pusk vertinių stiklinių. Rin- 
kutės tinka vartoti po kelis 
kartus.

Panašiai galima pasidėti 
perviršį ir bile mėsos. Sekre
tas pasisekimui glūdi gerame 
išvirime ir sterilizuotai užda
ryme.

Vištienai gero skonio ir 
kvapo priduoda verdant įdė
jimas petruškų (parsley) su 
visa šaknele ir selerių.

G-te.

vus, gamina drabužius, už
ima svarbias vietas vyriau
sybėje; sąrašas yra begali
nis. Tai reiškia, kad šalies 
uždavinys atsistatyti bus 
baigtas kur kas greičiau 
dėlto; kad moterys, prideda 
savo dalį, kadangi yra tiek 
milionų daugiau norinčių 
dirbti ranku ir sumaniu 
galvų.

Tarybų Sąjungoje
tomą teisėtumu, padorumu 
ir paprasta logika nustaty
ti algą pagal darbą, o ne pa
gal tą, kas tą darbą dirba.

Tiesa, kad Tarybų Sąjun
gos moterys blogesniame 
stovyje kas liečia aprangą > 
ii’ namų reikmenis, negu 
moterys Britanijoj, bet Ta
rybų vyriausybės pastangos 
pagerinti padėtį yra nuo
širdžios ir sėkmingos, tad 
moteris randa vis daugiau 
prekių krautuvėse kas mė
nuo, vis pigesnėmis kaino- x 
mis. Jinai žino trūkumų y" 

kad j
jeigu tiktai taika bus už
tikrinta, gerovė taipgi greit

l ateis.

skai- i
‘.priežastį ir yra tikra,

Yra taip pat vokuojama 
paprasta logika leisti mote
riai užimti kiekvieną vietą, 
kuriai ji turi galimybę. Ma
no aplankyto Maskvoje dra
bužių fabriko direktoriumi 
yra moteris ir dar jauna, taikai, 
vienok, matomai, gabi ir pa
čiose viršūnėse savo darbo.

Vienu iš lėktuvų pilotų 
mūsų skridimuose iš Mas
kvos į Rygą ir atgal, ir iš 
Maskvos į Čeliabinską ir at
gal, tolyje 3,500 mylių, bu
vo moteris. Mūsų grupė ją 
šiltai komplimentavo už jos 
geriausius nuleidinėjimus 
lėktuvo.

Kiekviename department . „ x 
te Nikoyan saldainių fab-:^1. ^antastiskos. Jarybų
riko Leningrade vyriausiu j y ^jungos.moterys, kaip kad 
inžinierių buvo moteris. ; V. Bntamjos moterys kar£-

Bet jeigu pamanytumėt, • eiaus_la trokšta taikos. Kaip 
būk tas viskas padarė Ta-! !l_ moterys, jos užmo- 
rybų Sąjungos moteris ne-i kainą sumuši-
moteriškomis, jūs apsirik-1Mes turime 
tumėt. Kaip kad normalia-! yintb kad Stalingrado 
kos moterys visame pašau- Jr 
lyje, taip jos mėgsta gra-|C< 
žiai rėdytis ir įvertina kom- di 
plimentus apie gražią iš-1 hį 
vaizdą. Jos turi daugiau, 
negu normalios moters mei- 
lę vaikams ii taip pat myli' Ketini atnaujinti medir 
vyra ir namus. Jos įvairus 9 T •. J Ai , . ; nes grindis ? Jeigu yra pra-ir tikslus gyvenimas, esąs • 1 *
visame pilnume, teikia jai ■ . ų> vletP> uz‘
didį individuališkumą. į ^lnk su medine koše

Tačiau jinai negalėtų ves- ‘(plastic wood), o paskui 
ti tokį pilnatį gyvenimą, 1 vašku ar varnišiu permalia- 
aptainauti namus kaipo vok. Varnish yra praktiš- 
žmona ir motina, taipgi sa-1 kesnis už shellaka.

Daleidžiant, kad taika y-
• ra užtikrinta! Tam atkreip
ta rūpestis visų Tarybų 

j Sąjungos moterų, o taip pat * 
ir vyrų. Visa kalba sukasi 

:apie taiką ir atsistatymą

i t Niekad neužmiršiu vaikų 
i šventės kempėje už Mas- 
! kvos. Kempė priklauso ma- 
! šinšapės įrankių fabrikui.
i Neužmirštinas pergyveni- 
i mas buvo girdėti vaikus 
’ siunčiant šiltus sveikinimus 
j už taiką ir draugingumą 
Britanijos vaikams. Kalbos x 
apie Tarybų Sąjungos ruo

šimąsi karui yra netikėti-

/bningrado, Londono ir 
entry dienomis užgro
tas draugingumas nie- 
nebūtų sulaužytas.

įivso^;, 
-JS3.«

V įsi PK1ST AT Y KI - 
me KIEKVIENA 

I AŠA PANAUDO
TŲ IUEBALŲJ. 
jie reikalingi šian- 

dien labiau, negu 
bet kada’.



SKAITYTOJŲ BALSAI

WATERBURY, CONN

KONCERTAS HUS HOUSE INN
John Baron Savininkas

odžio 8 Decembe Hicksville, L. I25 East Marie St

Tol. ST. 2-8842

Sietyno Vyrų Oktetas, ift Newark, N. J. Direg. J. Simelevičius

solistė, iš Water

Laidotuvių 
Direktorius

Egzaminuojant Akis, 
Rašome ReceptasDarome ir Pritaikome Akinius

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai

1113 Mt Vernon SL 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar <119

patyrimų iš kelio 
džių ir pasakų, to 

kad jis gi

Gertrude UHnskaitė, sopranas

gerai vedė biznio 
Anuškis. Kiti drau- 
dirbo: Žukauskas, 

Tyliūnas, Ja
nėnas, pavardės

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

G. A. Jamison.
Nuo Redakcijos: Dėl to 

m e n k u č i o nesusipratimėlio 
spaudon eiti neverta. Todėl 
atleisite, kad nedėjome.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box BOB. Newark 1. N. J

, Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Iš senų 
naujus 
lūs. ir 
sudarau sy ame. 
rikoniškąis 
kalui 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmallavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St,, Brooklyn, 

Kampa* Broadway jr Stone Ave.
prie Chaaneey St,, Broadway Line 

Tel. GLonmore 5-0191

Drs. Stenger & Stenger
\ Optometrists 

394-398 Biroadway

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.

(Tasai
Jei ne tų mergaičių vadovių 
nurodymai, tai privargtum 
žmogus iki susirastum savo 
sėdynę. Susėdom, žvalgo- 
mės. Tai, bra, pirma karta 
savo gyvenime tokiam kolo- 
sališkam amfiteatre! Ir 
kaip čia puiku. Kas vakaras 
čia koncertai, teatrai, bale
tai. Oro čia niekas nebijo. 
Lietus niekad tokio koncer
to atviram ore nesugadins, 
kaip kad dažnai pasitaiko 
kur kitur.

Žmonės tik virvėm, vir
vėm traukia alėjų alėjomis. 
Sėdynės eina tirštyn. Gera, 
jauku ore. Geros muzikos 
nuojauta teikia tau budrų 
ūpą. Dairaus. Irgi didumė- 
lis to “bliūdelio”, to dubens 
holivudiškio! Eigi tu, klau
syk, tu čia kiek pasėdėk, o 
aš maunu aukštyn alėja, i- 
ki pačiam viršui: pasižiūrė
siu 
iš tolo 
pečiais: nagi eik sau, tik 
sau kojų neišsisuk, paskui 
bėdos bus... Neišsisuksiu, 
nebijok. Ir pasileidau apy- 
smarkiai, net kitus aplenk
damas, kopt viršun ir vir
šun. Bet neilgai taip smar
kavau: pakinkliai pradėjo 
registruot atsparumą, krū
tinė irgi diktavo — eik iš 
lengvo. Tai ir paklausiau 
savo vidinių rodyklių.

Kiek pastovėjęs ėjau lė
tai, kaip ir kiti. Ir, stovi
niuodamas, kad atsikvėp't ir 
blauzdom kad lengviau bū
tų, vistik daėjau iki pat 
viršutinės platformos. Pati 
“kriauklė” — pastolio vieta 
atrodo iš tolo mažytė. Čia 
pat sėdįs gal irgi prietykių 
lėškąs vaikinukas pasakė 
man, kad net ir čia, iš pačių 
viršutinių ir toliųjų eilių, e- 
są galima gerai girdėt mu
ziką ar dainas. Akustika 
stebėtinai puiki, specialiai 
ir kruopščiai nustatyta tam 
tyčia inžinierių. Bet esą rei
kia kokių lornetų bei teles
kopų, kad galėtum geriau 
matyt, kas ten dedasi ant 
scenos.

Pasitenkinęs savo eks-

IRANAS SIUNČIA ARMI
JĄ f AZERBAIDŽANĄ

Teheran, Iran. — Centra- 
linė Irano valdžia siunčia 
daugiau k a riuomenes į 
Azerbaidžaną, šiaurinę sa- 
vivaldinę Irano provinciją; 
sako, “reikią tvarką prižiū
rėti” tenaitiniuose rinki
muose. Demokratiniai Azer
baidžano vadai gręsia pilie
tiniu karu prieš Irano ar
miją.

Prie stalų pagelbėjo drau
gės: Žukauskienė, Kasparie- 
nė, Marian Mitkus, A. Jami
son ir kt. Programoj tvarką 
vedė pats apskrities pirminin
kas A. Matulis.

Programoj dalyvavo: Siety
no Jaunuolių Oktetas ir sve
čias iš Shenandorio, St. Kuz
mickas su Petru Grabausku iš 
B rook lyno.

Iš LDS II Apskrities Bankieto 
Veteranų Pagerbimui

Trumpai norėčiau parašyti 
kelis padėkos žodžius tiems, 
kurie jame darbavosi ,o spe
cialiai gaspadinėms.

Kaip žinoma, bankietas įvy
ko lapkričio 23 dieną, sureng
tas N. J. LDS III apskrities, su 
pagalba Newarko, Harrisono 
ir Livingstono kuopų. Vyriau
sios gaspadinės buvo draugės: 
Siman, Stelmokienė, Radgers 
ir dr. Kaškiaučiaus sesutė, 
(pavardės jos šiuo syk nepri
simenu).

Didžiausią padėką ir pagar
bą teikia šio parengimo komi
tetas, tai gerbiamai Radgers, 
kuri nepriklauso šiai organi
zacijai, bet taip puikiai dirbo 
per ištisą dieną ir visą vaka
rą. Mat, tūlos priklausančios 
draugės “neturėjo” laiko, tai 
prisiėjo prašyti šios puikios 
draugės.

Labai 
tvarką C. 
gai gerai 
Šimkus, Skairių 
mison ii 
nežinau.

Venta Salėj e, 103 Green Street
Pradžia 7 valandą vakare Įžanga 75c.

Programoje Dalyvauja: SIETYNO VYRŲ OKTETAS, iš Newark, N. J., 
kuris dalyvavo Chicagoje Meno Sąjungos Festivale ir New Yorko apylinkėje, po 
vad. J. Simelevičiaus. GERTRUDE ULINSKAITĖ, soprano—solistė, iš Water
bury, Conn., kuri irgi dalyvavo Chicagoje ir gerai pasižymėjo dainavime. VI
LIJOS CHORAS, po vadovyste G. Ulinskas. Koncerto akompanistė MRS. 
DOUGLAS LORING.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti šiame Koncerte, ir išgirsti nau
jų dainų ir tuomi paremsite Vilijos Chorą. —Rengimo Komisija.

šitam didžiam amfiteatre, 
Rosinio overtiūra žavėto 
žavėjo!...

Trumputė pauzė. Ir vėl — 
koks puikus ^siurprizas! Tai 
didžio cechų 
riaus Bedriko 
muzikinė poema “Moldavą.” 
Didingai, m a jest otiškai 
plaukia, tyvaliuoja gimtoji 
Smetanos tėviškės upė Mol
davą. Per pievas, per klo
nius, per laukus, paliai kai
mo sodus, kur girdi liaudiš
kas vestuvių melodijas... 
Taigi, čia pat pats Smeta
na, kurs sukompanavo tą 
stebėtina muzika liaudiškai 
operai “Parduota Nuota
ka.” (“Prodana Nevesta”). 
Jąja neseniai gėrėjos mūsi
škė Čikagos publika.

Vėl aplodismentų griaus
mai pareiškė publikos užgy- 
rimą ir padėką muzikams.

O gal dabar išeis ir solis-
io vakaro žvaigždė — 

metropolitinės i operos teno
ras Janas Pyrsas (“Jan 
Peerce”). Ne. Dar ne. Vėl 
muzika. Matyt, pirmoji 
koncerto dalis bus visa mu
zikine. Ir muzika pažįsta
ma! Kaip gi ne! Juk tai 
Čaikovskio “Itališkasis kap- 
l’isas.” Linksmos itališko 
skonio melodijos, krūvon 
supainiotos, bet vis nudažy
tos tuo būdingu Čaikovskio 
melancholijos atspalviu. Bet 
Čaikovskis didis savo posū
kiuose, savo pojūčių gilme- 
na. Jo muzika rimtai tave 
perima ir liepia įsimąstyti.

Publika, tūkstančiai jos, 
vėl užakcentavo savo pasi
tenkinimą gausiais katučių 
plojimais. Ogi va išeina ir 
mūsų solistas, skambusis *' 
operinis tenoras Pyrsas'. j lionių įspūdžius, 
Daug kartų girdėtas opero
se, taip puikiai pasirodęs 
koncertuose Rošian Vor 
Rely f o naudai. Šiuo kartu 
jis dainavo stačiai stebėti
nai, fenomenališkai! Gal 
čia toks jau oras, gal pa
stolis taip įmantriai įreng
tas, taip stebėtinai atmuša 
ir skleidžia aplinkui garsą.

(Bus daugiau)

li-niTiii z.i-i

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU G1VIAIS.
Geriausias Alus Brooklync

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Dar apie Keliones Įspūdžius 
Gerb. “L.” Redaktoriai:

Leiskit ir man pasakyti 
keletą žodžių apie tuos ke
lionių įspūdžius. Tūli drau
gai labai daug prirašo apie 
savo įspūdžius. Kad jie ra
šytų apie žmonių gyvenimą, 
apie padėtį; kokis klimatas 
kurioj valstijoj, kokie žmo
nės ir žvėrys ten gyvena; 
ar daug yra susipratusių 
žmonių, ir ar daug dar ran
dasi kunigų ir' fašistų ža
bangose, žodžiu, kad įspū
džiai būtų kaip kokios ži
nios - informacijos; tai bū
tų kitas dalykas. Bet kai į- 
spūdžių rašytojai rašo dau
giausia tik apie save, su 
kuo jie baliavojo, ką valgė 
ir gėrė, kokiame, restorane 
buvo, kokios veiterkos gra
žios ir t.t. — tai tokie “į- 
spūdžiai” laikraštyje nepa
geidaujami, nes iš jų nėra 
jokios naudos, o vien tik už
ima laikraštyje vietą, kur 
galėtų būt įtalpinti naudin
gi' straipsniai, arba kokios 
nors svarbios žinios.

Draug. L. Prūseika Vil
nyje labai rimtai ir teisin
gai parašė pastabą įspūdžių 
rašytojams, kad trumpintų 
savo įspūdžius, ir kad nera
šytų visokių niekniekių, ne
naudingų visuomenei. Pas
kui, matyt, netekęs kantry
bės, vienas draugas paraše 
Laisvėje labai gražų feljeto
ną apie kelionių įspūdžius. 
Tasai feljetonas tai aukso 
gabalas! Jis labai gražiai 
pajuokė durnų įspūdžių ra
šytojus ; aš jį skaičiau du sy
kiu ir vis skaniai - saldžiai 
juokiausi - kvatojaus. Dau
giau tokių feljetonų!

Laisvės num. 256-tame 
Darbintas taipgi paraše la
bai rimtą straipsnį apie ke- 

įpysakas, 
ir kitus raštus. Taipgi rašė 
ir Kazlauskas apie nenau
dingus raštus. Pilnai sutin
ku su tų draugų mintimis, 
ir todėj sveikinu aukščiau 
paminėtus draugus, kad jie 
nepatingėjo taip gražiai ir 
teisingai parašyt.

Bet ne visiems tas patiko. 
Drg. Sliekienė įsižeidė, ir 
net išbarė “lyderius” ir 
Laisvės redakciją. Taip-pat 
nepatiko ir Susninkų Jur
giui, jis nori kelionių įspū
džių - pasakų, nes rašo (L. 
num. 255) — kad apysakos, 
kelionių įspūdžiai jam yra 
“brangiausia, m i e 1 iausia 
skaityti,” nes, girdi, “įgyji 
žinojimo, patyrimų, lavini 
savo Sniegenas”... Gerai, 
Susninkų Jurgis įgyja žino
jimo ir 
nių įspū 
dėl jis ir “žino 
mė kataliku, nes sako: “vi
si mes gimėm ir užaugome 
katalikais.” O aš, kuris ne
mėgstu skaityt beverčių ra
štų, neigi apysakų (įsivaiz- 
dinimų, svajonių) — žinau, 
kad Susninkų Jurgis, ir aš 
gimėm, kaip ir visi kiti gy
vūnai, nei katalikais nei 
protestonais, tik vėliau mus 

’nuvežė pas kunigą, jis mus 
pašmėravo ir padarė kata
likais.

Prisiskaitę kelionių įspū
džių ir apysakų, po pirmo
jo pasaulinio karo, tūli la
bai karšti žmonės buvo nu
važiavę Sovietų Sąjungom, 
kad “būdavot komunizmą.” 
Jie buvo partijos nariai, bet 
apsišvietę iš kelionių įspū
džių, iš apysakų ir scenos 
veikalų (komedijų); tūli jų 
buvo geri aktoriai vaidini
muose. Kiek pabuvę Sovie
tų Sąjungoj ir nesulaukę 
krintant “keptų karvelių iš 
dangaus” — bėgo atgal, 
keikdami Sovietų Sąjungą, 
kad ten nerado taip, kaip jie 
“apsišvietę” mane, kad ten

netinka šilkinės pirštinai
tės, kurias jie nusivežė. De- 
troitiečiai F. Dillis ir Dillie- 
nė spjovė ant viso darbinin
kų judėjimo, ir Dillis numi
rė bjaurodamas Sovietų 
Sąjungą, o ponia Dillienė 
susidėjo su fašistais ir soci- 
alfašistais, ir dabar padeda 
jiems snarglėtis prieš “rus- 
kius” ir “raudonuosius.” 
Kodėl tas įvyko? Todėl, kad 
tie žmonės buvo įtraukti 
darbininkų judėjiman ir 
partijon apysakomis, kelio
nių įspūdžiais ir komedijų 
lošimu, o rimtesnių raštų 
apie klasių kovą, apie revo
liucinį judėjimą, ir kaip yra 
sunkus erškėčiuotas kelias 
perėjimui iš kapitalistinės 
visuomenės į komunistinę 
visuomenę — jie neskaitė,’ 
nestudijavo. Manė, kad po 
revoliucijos upės pienu te
ka, visur tik skanumynai, 
šilkai, dirbt nereikia, ir t.t. 
O to visko neradę, pradėjo 
bjaurėtis ir bėgt atgal. Bū
tų gerai, kad taip neatsitik
tų ir su kitais apysakų, ke
lionių įspūdžių, bowling ir 
golfo mylėtojais.

Prie progos, prašau drau
gų, kurie labai įvertina a- 
pysakas (pasakas) — štai 
ko: nurodykit man Markso, 
Engelso, Lenino, Kapsuko, 
parašytas apysakas, tai aš 
stengsiuos jas gaut, ir būti
nai perskaityt. Ar suminėti 
draugai rašė kada nors 
pasakas? Ar dėl apysakų 
darbininkų klasė gerbia 
draugus Leniną ir mūsų 
Kapsuką?

Mikas Detroitietis.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS):

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

rinte, simfonija. Kas čia': 
Operos preliudas, overtiu 
ra? Taip ir yra. Taigi cit 
Džiakomo Rosinio “Vilimu 

kaipgi visa tai atrodo , Tėlio” overtiūra. Puiki 
Maniškė kriptelėjo ! traški, lengva, aprašanti i ta 

busimąsias operos nuotai
kas. Pirmas — nuolaidus 
judėjimas “Prietemoj.” Mu
zikinių garsų sąskambis ir 
jo greitis piešia tavo vaiz
duotėj ramų gražų vakarą 
Alpėse. Antras judėjimas 
— greitesnis, sūkuringas 
pavaizduoja audrą, lietų, 
griausmo riedėjimus. Tre
čias judėjimas — linksmas, 
gyvas, spindulingas — pa
reiškia puikų rytą Alpių 
kloniuose. Pagaliau ketvir
tas judėjimas eina greitu 
ritmingu taktu: tai perga
lės maršas...

Kaip žavėtinai puikiai ai
di šita didinga simfonija po 
visą “dubens” platybę! Kir
stinai nutrūko paskutiniai 
maršo garsai, raitelių zo
vada jojimas, ir supliaukšė- 
jo entuziastiški delnai. Plie
kiu ir aš net iškaitęs... Na, 
broliuk, ir muzika! Daug 
kartų esu girdėjęs šitą mu
zikos perlą, ir kur koncerto 
salėj, ir per radiją, ir ope
ros rūmuose. Iš gramofono 
plokštelių atmintinai galė
tum išraliuot visą tą mirgu
liuojančią melodiją. Bet čia, 
atviram judriam kalnų ore,

Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą 
(Kelionės Įspūdžiai)

kursi j a ir nutildęs smalsu
mą, maunu žemyn. Žemyn 
eit jau nesunku. Vis viena 
juntu, ką tai nugara ir rau
menys sako... Atsisėdau ša
lę maniškės. Klauso vų ir 
žiūrovų prisimuše mušte, 
tik galvos, galvos, galvos. 
Didžiuliai žibintai staiga 
užsimerkė. Pilka prietema, 
nutilo publikos dūzgimas.

Ant pastolio, puikiai iliu
minuoto, susėda, susirikiuo
ja orkestro muzikai. Iš ša
lutinio kambariuko durelių 
žvaliai eina konduktorius. 
Publika registruoja savo 
u ž g y rimą aplodismentais. 
Mostelėjimas, kriptelėjimas 
valdingos k o n dūktoriaus

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,'kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus

J,

Re i 
esant ii

Cleveland. — Dėl niainie- 
rių streiko sustojo puse 
plieno darbų fabrikuose.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street ;

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS MIKE LEIPUS
(Raudžius) 324 Devoe Street

328 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y. Tel. EVergroen 4-8003
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HARTFORD, CONNWorcester, Mass. Rochester, N. Y

gerą draugą J. Mažei-

(

Kalba

Baltimore, Mldalyvauti

reikalų.

< 276>

Joseph Garszva Žinios iš Lietuvos
Undertaker & Embalmer

I

t

Į
231 Bedford Avenue\

laikraščių

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Karo laike 
darbininkų, 
dabar tiktai 
dar atleidi-

P. O. Box 512 
Norwich, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

pa
ne-

Kada beveik visur darbinin
kams 
I8I/2 
dix 
Friez

Linkiu lai
mingo ii- greito pasveikimo.

Phone Norwich 915
(275)

jums.
Mezgėjų Komitetas.

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9774

Lapkričio 3 d., Lietuvių 
A. P. Kliubo svetainėje, buvo 

Jo i demokratų tarptautiškos pra- 
dalyvavo

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

REIKIA BUFUOTOJŲ
Geri uždarbiai nuo kavalkų. Penkios ir puaū 
dienos, keturios dešimt-aStuonių valandų sa« 

vaite. Puikiausios darbo sąlygos.
f HE S. AND W. METAL PROCESSING CO. 

1380 Dixwcll Ave., Hamden, Conn.
(278)

Man teko kalbėtis su
J. Margaičių, šiais 

esą lengviau gauti 
skaitytojų ir aukų, tik-

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

LLD 11 kuopa pereitame 
susirinkime d. S. Janulis pa
kėlė d. Karsono sunkią padė
tį, mat, jis visą gyvenimą be 
kojų, o dabar jo gyvenimo 
draugė serga, įplaukų jokių 
nėra, tai padėtis tikrai skau
di. Mes visi žinome, kad d. 
Karsonas kultūros ir apšvie
tus darbuotei daug yra nuvei
kęs. Taigi ir mūsų* ištiesta 
draugiškumo ranka nors ir 
retkarčiais nušviečia jam 
linksmą valandėlę. Susirinki
mas nutarė duoti $5 iš kasos 
ir draugai sumetė po dolerį. 
Palikom d. Januliui dar pa- 
jieškoti draugų šiame ■klausi
me. i

Keletas Žodžių iš Mūsų 
Kolonijos Pastogės

Spalių 20 d., Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubas savo ekstra 
susirinkime dėl ateinančių me
tų valdybos ir veikiančiosios 
komisijos nominavo kandida
tus. Rinkimai bus 16 d. gruo
džio, priešmetiniame susirin- 

' kime.

siją daug pasitarnaus kliubui 
ir visuomenės labui. Nariai tu
rės laiko iki rinkimų pasirink
ti iš nominuotų kandidatų, ]<u- 
rie bus tinkamesni į atsako- 
mingas vietas.

Dabar kliube yra pravestas 
gražus darbas. Tą atliko ne- 
nuilstantieji- darbuotojai per 
paskutinius 10 metų. Tą visi 
gerai žino.

Nelaime patiko kliubietį S.
i Labeckį. Einant skersai gatvę, 
i smogė didelis trokas. Likosi 
I nemažai užgautas. Pabuvęs

J. Skliutas sakė, kad užbai
gimui Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto metinio darbo 
įvyks bankietas 29 Endicott 
St. svetainėj, 8 d. gruodžio. 
Laiką patys rengėjai paskelbs. 
Taigi, dar bus malonu visiems 
Lietuvos draugams ir rėmė
jams pasisvečiuoti ir išgirsti 
mūsų veikėjų gražų metini 
darba.

Dabar prašom visų draugų, 
11-tos kuopos narių, 8 d. gruo
džio, 10:30 vai. rytą, 29 Endi
cott
kuopos susirinkime, nes tarp 
kitų kuopos svarbių 
turėsime išrinkti kuopos val
dybą 1947 metams.

M. L.

Draugas J. Mažeika nė vien 
lankydavo darbininkiškus pa
rengimus, bet ir remdavo su 
aukomis, pinigais ir laikro
džiais. Man teko matyti Conn, 
valstijoj daugelį svetainių, 
kur randasi J. M. paaukotų 
laikrodžių. Jeigu taip, tai tu- 
rėtiųne ir mes ligoj, esančio 
draugo neužmiršti.

Paskutiniu sykių, kai aš bu
vau' aplankyti ,tai ligonis man 
nusįskundė, kad mažai kas jį 
aplanko, visai esąs užmirštas.

Aš sakyčiau newbritanie- 
čiams ir hartfordiečiams, 
draugėms ir draugams: aplan
kykite ligoj ir senatvėj esantį 
mūsų 
ka.

• J[0

Svarbus parengimas įvyks 7 
dieną gruodžio. Tai bus su
kaktuvės nuo susitvėrimo Ro- 
chesterio Mezgėjų Kliubo ir 
užbaigimas siuvimo, mezgimo 
ir drapanų siuntimo Lietuvos 
ir Rusijos nuo karo nukente- 
jusiems žmonėms.

šią pramogą rengiame tarp- 
tautiškai, nes visokių tautų 
moterys dirbome iš vieno ir 
geriausiame draugiškume ir 
pasišventime per 5 metus.

Visi, kiek kas galėjome, vy
rai ir moterys, suglaudę pe- 
tis petin daug darbų nuvei- 
kėm ir draugiškai norime už
baigti.

Taigi, brangūs draugai ir 
draugės, visus širdingai pra
šome atsilankyti į ši taip 
svarbų ir gražų pabaigtuvių 
pažmonį ir pamatyti, kiek 
mes dar prisiuvom ir primez- 
gėm. Mes norime, kad šis pas
kutinis mūsų siuntinys būtų 
didžiausis ir gražiausis. Taip
gi prašome, kas dar galite, 
drapanų ar čeverykų atneš
kite, paskutinį sykį pagelbėki
me savo broliams ir sesutėms 
Lietuvoje. Jie bus labai dėkin
gi

MŪRININKAI
Face Brick ir Glazed Tile 

Devynčm Mėnesiam Darbas Tik 
Dabar Pradėtas

Išvidaus ir iš Lauko Darbas 
Pilnai Apsaugotas

53 Valandų į Savaitę, Algos Vokas $118.80 
Nemokamai Važinėjimas Traukiniu į Darbą ir 

Atgal Užbaigus Darbą.
Yra Atliekamų Kambarių

THE AUSTIN COMPANY 
Norwich, N. Y.

Pasirodė iš nominacijų, kad 
bus nemažai persikeitimų val
dyboje. J. Pilkauskas, išpirmi- 
ninkavęs 10 metų, atsisakė 
kandidatuoti ant pirmininko. 
Jo vieton likosi nominuoti ad-! kokį laiką ligonbutyje, dabar 
vokatas F. Mančiūnas ir J. randasi savo namuose po gy- 
Baltulionis. Į vice pirmininko dytojo priežiūra, 
vietą—Petras Esada ir J. Pin- 
kevičius. Finansų raštininkas 
J. Vasiliauskas, 9 metus išbu
vęs raštininku, irgi neapsiėmė 
ant toliau kandidatuoti, 
vieton apsiėmė A. Valinčius, kalbos. Klausytojų 
dabartinis veikiančiosios ko- j suvirs 300. Iš lietuvių vyriau- 
misijos raštininkas ir J. Tha-/siu kalbėtojom buvo advoka- 
mas. Užrašų raštininko vietai tas Frank Mančiūnas. 
—V. Ilaiko ir S. Markus. Iž-! klausytojams patiko, 
dininko — A. Keistutis Phi- • 
lips, J. Bakštis ir K. Ambotas. I

i Į veikiančiąją komisiją no
minuota 15 kandidatų, o rei- serga antri 
kia tik aštuonių. V ’ 
šie: J. Giraitis, 
J. Vasiliauskas, J. Pilkauskas,
A. Kelenas, A. Laskus, J. Ai- jotas darbininkiško judėjimo. 

■ bovičius, J. Vailionis, A. Skar-! Skaito Laisvę per ilgus metus, 
džius, A. Stankevičius, J. šun- i Nors dabar jis negali pats 
ta, T. Vaikis, S. Pikturna, A. iškaityti, bet paprašo jam pa- 
Povilionis ir V. Bringa. Nomi- 
navimas iš kalno kandidatų į 

, valdybą ir veikiančiąją komi-

Draugas Juozas Mažeika, 
.rys Lietuvių A. P. Kliubo,.

i metai, žinoma,!
Nominuoti prie to prisidėjo ir senatvė,’

J. Misiūnas, | nes jis jau pasiekė 80 metų. ■
J. Mažeika yra geras patri-

antrašas:
27 Connerton St., 
New Britain, Conn.

Laisvės Vajus
Mūsų kolonija neblogiausia 

lenktyniuoja su susiedais wa- 
terburiškiais. S p a k a i n ūmo 
jiems neduodame. Kaip girdė
jau, ftartfordiškiai drūtina po
zicijas, 
draugu 
metais 
Laisvei
tai reikia noro dirbti.

RONKONKOMA 
8634

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

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Tru-Ember Fuel Co., Inc.

496 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefoną* EVergreen 7-1661

Batelklam garbingas laidotuves

$750
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4481

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki. jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

skaityti savo gyvenimo drau
gės Mažeikienės.

J. M., kol buvo pilnoj svei
katoj, turėjo Hartforde jewel
ry krautuvę, o gyveno savo 
namuose, New Britain, Conn. 
Ten tebegyvena ir dabar.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

Lapkričio 14 d. Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Pašai pinės 
Draugijos buvo mėnesinis su
sirinkimas. Narių dalyvavo 
nemažai. Prisirašė keletas 
naujų narių. Iš raporto pasi
rodė, kad Draugija ne vien 
rūpinasi pašalpos ir mirusių 
reikalais, bet ir veikia dėl 
darbininkiškų reikalų. Komi
sija raportavo, kad sykiu dar
bavosi su kitomis darbininkiš
komis organizacijomis dėl su
kėlimo finansiškos paramos 
darbininkiškai spaudai. Liko
si sukelta arti $300. Tai gra
žus darbas.

Iš ligonių lankytojų paaiš- 
i kėjo, kad sergančių mažai 
! randasi? Tiktai mirė Vincas 
j Puida. Pirmininkas A. Klimas 
į paprašė narius atsistoti atida- 
| vintui paskutinės pagarbos mi- 
' rūsiam nariui.

Po tam buvo duotas valdy
bai papeikimas už nepasiunti- 
mą grabnešių. Teisybė, narys 
buvo suspenduotas nuo pa
šalpos, bet vistiek, pagal 
Draugystės įstatus, turi ir su
spenduotam nariui mirus su
teikti paskutinius patarnavi
mus, ir išmokėti pusę pomir
tinės.

Kas link pomirtinės išmokė
jimo — paliko išspręsti meti
niam susirinkimui.

Lapkričio 26 d., Royal Ty
pewriter Co., 3,800 darbinin
kų išėjo j streiką, reikalauda
mi pakėlimo 10c į valandą.

Kliubietis.

NAUDOKITĖS PROGA

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

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

Broth 
daržo- 
skani

TeL SOuth 8-5569

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 tablete 
Lių 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 tuo jaus pradėk vartoti Veg. 
kuri yra sudaryta iš 10-ties Įvairių 
vių į miltelių pavydalą, sveika ir
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

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

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu j visus kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas.

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

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING d).

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

«r

irti

Parsiduoda farma, 138 akrų žemės, 
gerai išdirbta žeme ir nepaprastai 
derlinga. Moderniškai įrengta sulyg 
vėliausių ištobulinimų. Naujas trak
torius, puodai kaiwcm girdyti ir kiti 
patogumai. Budinkai tik kcletos me
tų senumo, randasi prie didelio kelio 
(Main Highway). Butas įrengtas su 
garo apšildymu, įvestas vanduo ir 
yra telefonas. Apžiūrėjimui galite 
kreiptis kada tik norite ir aš malo
niai suteiksiu visas informacijas ko
kių til; jūs norėsite. Kainą pasakysiu 
kaip pamatysite. Pardavimo priežas
tis vėlybas amžius, silpnėja sveika
ta. Telefonas: Hardwick 3397. Arba 
rašykite^ Leon Žalimas, Furnace 
Road, Hardwick, Mass.

6270-281)

Matthew A
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

NACIONALIAI ŽINOMAS IŠDIRBSIĄS
ELEKTRINIAMS LAIKRODŽIAMS MOTORŲ IR LAIKO 

NUSTATYMUI PRIETAISŲ PRASIPLEČIA
IR REIKALAUJA

PATYRUSIŲ 
Brown ir Sharpe Automatic Screw Machine Operatorių 

Ir Nustatymui Vyrų Akuratnam Darbui
• Geros Algos — Linksmos Darbo Sąlygos. 

PATRAUKIANTI VIETA
KREIPKITĖS AR RAŠYKITE į 

TELECHRON INCORPORATED 
Ashland, Mass.

Kiek Mainieriy Žūva 
Ir Sužeidžiama

Valdiniai skaitmenys ro
do, kad nuo 1941 iki 1945 
metų buvo užmušta 6,561 
mainieris angliakasyklų ne
laimėse Jungtinėse Valsti
jose. Tuo tarpu sužeista 
322,873 angliakasiai.

Amerikos Mainieriai 
Našiausi Pasaulyje

tapo pakeltos algos 
centų valandai, tai Ben- 
Aviation Corporation, 
Instrument Division, pa

kėlė tiktai 10 centųų paaiškin
dama, kad tuo laiku dirbo tik
tai bandymus (experimentus) 
fame darbe, todėl jokių įplau
kų nepasidarė. Tai sutiko su 
CIO Unija atnaujinti derybas 
už šešių mėnesių. Derybos jau 
tęsiasi 4 savaites, o kompani
ja siūlė tiktai dadėti tris cen
tus į valandą ir tiktai su pa
galba arbitracijos board o pri
deda penkis centus. Ir, rodos, 

i darbininkai turės su tuo sutik
ti, nes daug darbininkų tapo 
atleisti iš darbo, 
čia dirbo 2,200 
vyrų ir moterų, o 
700 tedirba ir vis 
nė j a.

Sulyg vietinių
pranešimo, matyti, virš minė
ta kompanija padarė gero 
pelno karo metu, padarydama 
po milioną dolerių į mėnesį 
nuo 1941 m. O šiemet tikisi 
padaryti $5,000,000. Karo lai
ku valdžia pastatė dirbtuvę 
ant Tylor Avė. už $1,000,000, 
o dabar kompanija tą dirbtu
vę nupirko už $500,000 ir dar 
bučiavos ten kitą dirbtuvę, ku
ri kainuos $2,800,000.

Iki šiolei minėta kompanija 
turėjo 7 dirbtuves Baltimore.) 
ir apylinkėj, tai dabar mano
ma visas sutalpinti vienoj vie
toj ir kada ši nauja dirbtuvė 
bus užbaigta, darbininkų skai
čius bus padidintas ant 25 
nuoš. Dabartiniu laiku turi 
nuo valdžios darbo už $2,- 
000,000. O darbininkams dau
giausia algos mokama dabar
tiniu laiku tiktai 85 centus į 
valandą.

Baltimore yra vienas iš keis
čiausių miestų Jungtinėse 
Valstijose. Vienoj.^dalyj mies
to gatvės eina iš pietų į šiau
rę, o kitoj — iš vakarų į ry
tus, tai automobiliu važiuoda
mas, ypačiai nakties laiku, ne 
vienas pasiklysta —- ne tiktai 
tų keistų gatvių dėlei, bet ir 
dėl menkos šviesos, nes nega
lima gatvių, užrašus įskaityti. 
Washington Boulevard yra di
džiausia arterija automobilių 
ir trokų judėjimui. Nepaisant 
to, Baltimore' & Ohio ir West
ern kompanijos gelžkelis ei
na skersai, kas sudaro gatvės 
užsikimšimą. Gelžkelis turi 
teisę vieną valandą laikyt už
darytą gatvę o jeigu laiko il
giau, tai turi pasimokėti $5 
pabaudos.

Biržų Ploretaras.
Maskva. — Pravda rašo, 

kad Irano premjeras Gha- 
vam nusileidžia reakcinin
kam ir anglų - amerikonų 
agentam.

Amerikos mainieriai 
gamina daugiau anglies, 
gu visų kitų pasaulio kraštų 
angliakasiai sykiu. O Ame
rikos kasyklose dirba 200,- 
000 žmonių mažiau, negu 
vienos,Anglijos mainierių.

TRUMANAS REIKALAU
SIĄS ĮSTATYMŲ PRIEŠ

STREIKIERIUS
Washington. — Reakcinis 

demokratas kongresmanas 
J.1 E. Rankinas atsilankė 
pas prez. Trumanų dėl da
rytinų žingsnių prieš strei- 
kierius. Po to Rankinas sa
kė, jog prezidentas pasiža
dėjo karščiausiai raginti 
kongresų išleist įstatymus 
streikam suvaldyti.

DAUGIAUSIA ANGLAI 
ŠAUDĖ JERUZALĖJE

Jeruzalė, — Daugiausia 
šaudymų Jeruzalėje buvo iš 
anglų pusės, o ne iš žydų, 
rašo United Press. Anglų 
kariuomenė, be kitko, pašo
vė vieną moterį ir vieną 
mažą mergaitę.

I « • /. .■■■ ..........-

Kairo. — Skrenda I^ondo- 
nan Į derybas Anglijos ka
raliaus pavaduotojas Indi
jai, lordas Wavcl if indusų 
ir Indijos mahometonų va
dai.

PAGALB. ŽYDAM FON
DAS — $170,000,000

Atlantic City, N. J. —

VIRŠIJA NORMAS
, Kaunas. — Kasdien vis la 
biau plečiasi spalinės socialis
tinės lenktynes “Kotono” ko
jinių bei trikotažo fabrike.

Pirmauja jaunasis stacha- 
noviniiikas drg. Kendaravi- 
čius, įvykdantis išdirbio normą 
150—170%. Sekdami jo pa
vyzdžiu, darbą pagerino drg. 
B e matas, Krikščiuvienė ir 
daugelis kitų.

Kolektyvas įsipareigojo pa
gaminti Didžiojo Spalio gar
bei 2500 porų aukštos koky
bės šilkinių kojinių.

Lygiagrečiai fabrike vyksta * 
naujo įrengimo sutvarkymas. 
Montažininkai stengiasi grei
čiau baigti gamybos rekon
strukciją ir perduoti eksplo
atacijon papildomas mašinas. 
Darbininkai Kočetauskas, So
kolovas, Gedvilas, meistro Ju
revičiaus vadovaujami, atre
montavo ir perdavė eksploata
cijon 29 kojinėms megzti ma
šinas.

PRAŠOME ĮSITĖMYTI
Šiuomi pranešame, kad dabar gali- 

lima pirkti malkų ir lentų. Ypač 
kreipiama atyda norwoodiečių ir 
bostoniečių. Prašome kreiptis prie: 
A. Waitkevicius, 72 Campbell St., 
Norfolk, Mass. (274-276)

IŠSINUOMUOJA FARMA
Ant Koopcrafyvtu Pamatų 
Hunterdon County. N. J.

160 aktų farma, tinkama javų auginimui nr 
pienu verstis farmai. Gyvenimui trobos Ir ki
ti reikalingi budinkai. Pirkėjas turi būti pa
tyręs farmery* ir privalo turėti
neriją. Gera propozicija tinkamam

Hažykite j Clover Crest, 
38 East 32nd Street, N. Y. 

TELEFONAS MURRAY HILL

savo mail 
asmeniui

c.
5-1746

(276)

6

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT, CONN.

ALDLD 63 kp. susirinkimas Įvyks 
d. gruodžio, 7:30 v. v., 407 Lafay

ette St. Malonėkite nariai dalyvauti, 
nes bus išduotas raportas iš 3-Čio 
apskr. konferencijos. — A. Jocis, fin. 
rašt. (274-275)

PAJIEŠKOJIMA)
v , . .. t t j Aš, Kazimieras Augustinas, išorganizacijų United Graužiečių kaimo, pajieškau Kazi

miero Augustino iš Vaitkūnų kaimo, 
Pabaicko parapijos, Ukmergės apsk., 
Pašilės vaisė. Jis pirmiau gyveno 
Chicago, Ill., o dabar nežinau kur 
gyvena. Jeigu gyvas, prašau jo atsi
šaukti, nes turiu svarbų reikalą. Ar
ba kas žinote kur jis gyvena, pra
neškite man, būsiu dėkingas. Char
les Augustinas, 221 Bond St., Eliza
beth, N. J. (268-275)

Jewish Appeal suvažiavi
mas nutarė 1947 metais su
kelti 170 milionų dolerių pa
galbai žydams Europoj, jų 
apgyvendinimui Palestinoje 
ir žydų priėpiimui į Ameri
ką..
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NewWto^M0^2lnios
(Šaltis ir Vėjas 
pridarė Žalos

I Marcantonio Pareikalavo

Williamsburge Planuos 
Veikimą Išmesti iš 
Kongreso Bilbo

Bernard Petrulis, taipgi iš 
Maspeth o.

Viešo Tyrinėjimo
Staiga atpuškavęs iš Kana

dos nelauktas šaltis ant virš 
60 mylių per valandą vėjo 
sparnų, pridarė miestiečiams 
daug nesmagumų.

Apart šalčio, kuris gruodžio 
2-rai davė vardą šalčiausios 
bėgiu 75 metų, tik su 15.5 
laipsniais šilumos, vėjas nu
blaškė daug iškabų, kaminų, 
bildingų pagražinimų. Miesto 
policijos nepaprastosios padė
ties būrys, su 11 sunkvežimių, 
turėję per dieną 125 iššauki
mus kai tik tokiems ir pana
šiems netikėtumams gydyti.

O kiek žmonių plovėsi suo
džių prineštas akis, sunku bū
tų ir suskaityti. Protarpiais vė
jas pūtė taip stiprus, kad sun
ku buvo prieš jį eiti.

Mrs. Fish barb, 56 metų, 
brooklynietė, vėjo buvusi par
versta ir nusilaužus koją. 
Daug senyvų ir šiaip silpnes
nių žmonių, negalinčių greit 
bėgti, gerokai apsišaldę. Per
važomis per upes kelionės į 
priemiesčius buvo ne vienam 
taip jau prietikingos, kaip kad 
plaukiant per vandenyną, ki
taip sakant, nuo supimo teko 
“ožiukų lupti.”

Kongresmanas Vito Mare-i 
antonio pareikalavo, kad 
House Committee on Camp
aign Expenditures, tiriantis jo 
išrinkimo lėšas, vestų savo po
sėdžius viešai.

Marcantonio ir jo rėmėjai, 
didžiumoje darbo žmonės ir 
kiti progresyviai, neturi ko 
slėpti. Tik jo atakuotojai, dar
bininkų priešai, po skraiste 
neva slaptybės turi progą vi-, 
šokiems šmeižtams. Parodžius 
žmonėms faktus, tie 
neišlaikytų, patys 
gėdytųsi su jais išstoti .

—----------- j Praeitą
Marcantonio taipgi stipriai I čio 30 d., 

į pasmerkė grupes komercinių į susirinkę 
'laikraščių, su Hearstu priešą-1 mokintis 
: kyje, kurie pasimojo jungti j ir rašyti 
i Joseph Scottoriggio užmušė-; buvo keli 

M a r c a n t o n i o k a m p ajystę 
nij a.

su

Lietom Kalbos . ... „„„. ,
j t , «, i z e m u t nuo Wilhamsburgo

! Painokos Jau Prasidėjo i imti dalyvųmą visame mieste ■ 
į ir visojo šalyj vedamoje kam-i

y p at i n ga i pa re i k a) a vo, 
spauda įrodytų 

būk balsuo- 
užkabinėjami ir 
einant balsuoti. Į

; kad H narsto 
savo kaltinimus,

i tojai buvę 
į spaudžiami 

šmeižtai iJis pareikalavo teisės perkvos- 
šmeižikai ! 14 visus liudininkus ir progos 

: pastatyti savo liudininkus.

o pokilis — 
dalyvaujant 
giminėms irabiejų jaunųjų

a r t i m i e s i e m s d ra u g a m s.
Medaus mėnesį jaunave-

I ir augesni 
i suaugę.

Bet tai

šeštadienį, lapkri- 
į Laisvės salę buvo 

17 asmenų, norinčių 
taisyk liškai kalbėti 

ietaviškai. Tarpe jų 
amžiaus 
taipgi ir

rft okyklinio 
jaunuoliai,

toli gražu visi

panijoje už neįleidimą reakci
nio, rasę prieš rasę, tautą į 
prieš taute kurstytojo Bilbo Į

Reikalausią Valstijos j Westchesteryje Paaugę| 
įstatymo Rendoms j Komunistų Balsai

Gruodžio 3-čią, Albany, su- 
1 shrinks AFL įstatymdavystei 
konferencija, kurios vyriausiu 
reikalavimu būsiąs rendoms 
užšaldyti įstatymas. Tokį įsta
tymą išleidus valstijos seime
liui, New Yorko valstijoje 
rendos pasiliktų kontroliuoja
momis nežiūrint, kaip tuo 
klausimu pasisakys kongresas 
Washingtone.

Konferencija kas metai su-
‘ sirenka pirm atsidarymo nau-j 

1875 ’ ’ai trinkto seimelio sesijų ap- 
, Q svarstyti, kokie įstatymai rei- 

__ 1919 metais 60 žalingiausi darbininkams. 
Konferencijos išrinktas komi
tetas pateikia tuos reikalavi- 

______ • mus seimeliui, o lokalų įsta- 
v______________p.------------------ * tymdavystei atstovai prižiūri,

rrasys mesto Paramoska<| parem-
• tų tuos reikalavimus.

- Greta rendų kontrolės, k on- ' 
i ferencijoje žada iškelti eilę 
i kitų reikalavimų.

Naktį iš sekmadienio į pir
madienį New Yorko mieste 
užėjo pirmoji žiema, su pra- 

; džia gruodžio atėjo gruodas 
Sydenham ligo- visur, kur tik buvo drėgmės ar 

i vandens.
Ligoninė, visame mieste vie- -----------—---------------------

na tokia, kur negrai ir balti Į 
daktarai bendrai gydo ir kur Į 
abiejų rasiu ligoniai greta gy
domi, turinti $300,000 defici
to. Gavus $100,000, ligoninė 
gal šiaip taip aukomis sukel
tų kitus ir išsiverstų.

Daugelis kitų ligoninių gau
na miesto parama, šiai ligoni
nei, kaipo turinčiai daug kli- 
jentų iš biednuomenės. prisiei
na veikti dar su mažesnėmis ! 
pajamomis.

Šaltis nebuvo rekordinis 
šalčiausia 2-ra buvusi 
metais, 12 laipsnių šilumos 
šilčiausia . _ 
laipsnių.

Darbo žmonėms bus džiugu, 
o poniško svieto kai kąs gal 
net nemaloniai susapnuos 
iš baimės, sužinoję, kad ir pu
sėtinai poniškai apgyventoje 
Westchester apskrityje komu
nistų balsai padaugėjo.

Westchester, sritis daugelio 
| milionierių rezidencijų, ta
čiau, neapsieina ir be darbi
ninku. Randasi vienas kitas 
fabrikėlis, randasi ponų tar
nai. Tad Davis tenai gavęs 
1,313 balsų. Thompsonas — 
1,090.

Seniau aukščiausia skaičius 
už komunistų kandidatą buvo 
797 balsai. 'Tiek buvo gavęs 
Amteris, 1938 metais, kandi
datavęs į kongresmanus visos

I norą dalyvauti: vieni iš tokių 
jau užtektinai yra susipažinę 

įsu abėcėle ir su lietuvių kalba 
■—jie pageidauja tik daugiau 
apsipažinti su gramatika, o 

į kitiems — šeštadienio popi.e- 
i lis nepatogus.

Dėl to dabar visi, kurie ma
ino’turėti su šia mokyklėle rei- 
I kalą, prašomi įsitemyti seka- 
įmiis punktus:

1) Sekanti pamoka bus šeš- 
tadienį, gruodžio 7 d., lygiai

■2-rą vai. po pietų.
2) Kita pamoka bus pirma-. 

dieniu vakarą, gruodžio 9 d., į
Į lygiai 7-tą vai. vakare.

3) Aplikantai (nauji moki- 
j niai) dar bus priimami
abiejose pamokose — šešta-

I dieni
Į jau 
į šiam

! jis ir buvo išrinktas ne pilio- 
Į čių visuotinu balsavimu, bet 
piliečių nedaleidimu balsuoti, 
ypatingai negini piliečių grą- 

jsinimais lynču, jų persekioji
mais, mušimais.

Williamsburgo organizacijų 
konferencija Įvyks šio ketvir
tadienio vakaro ‘8:30, gruod
žio 5-tą, 18 Graham Ave.,
Room 3. Kviečia organizacijas 
atsiųsti delegatus ar atstovus.

Konferenciją šaukia Civil 
Rights Kongreso Williamsbur- 

į go skyrius. Dvasiškis 
į Crawley yra skyriaus 
! ninku ir veikėju civilių 
i gynime.

Bernardas yra šio karo ve
teranas. Pradžioje karo buvo 

'patekęs vokiečių belaisvėn, 
! paskui iš jos laimingai ištrū- 
I kęs, daug pergyvenęs.

.Julia — gerai pažįstama 
ir choristuose, 

tanki viešnia jų sueigose.
- ilgamečiai į

jaunimo

levai

’ SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

i LDS 1 kp. priešmetinis susirinki- 
Į mas įvyks gruodžio 5 d. Laisvės sa
li ėję, 419 Lorimer St. Visi nariai da
lyvaukite, nes rinksime kuopos val
dybų 1947 metams. Taipgi bus ir kiti 
svarbus reikalai aptarimui. Prašome 
ir naujų nartų atsives! įrašyti į kuo
pų. M. Stakovas, Prot. Sekr.

(274-275)

Ligoninei
Miesto tarybos narys Euge

ne P. Connolly, darbietis, pa
sižadėjo įteikti miesto tary
bai rezoliuciją, reikalaujan
čią iš miesto iždo teikti $100,- 
000 paramos 
ninei.

Aido

pirmi- 
toisių

WARNER BROS. GAI,INGA 
ROMANTIŠKA DRAMA! 

BETTE DAVIS, CLAUDE RAINS, 
PAUL HENREID 

“DECEPTION”
WARNER ATSU.VMfcJIMAS! 

Durys Atsidaro 10:30 A. M. 
VIDUNAKČIO FILMĄ

BWAY. ir 51 St. NUOLAT

ERROLL FLYNN • ELEANOR PARKER 
Warner Bros. Smagi Komedija

“NEVER SAY GOODBYE”
S. Z. Šakalį • Patti Brady

• Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj
RAY McKINLEY ir Jo Orkestras

Dar ir Miguelito Valdes 
STRAND Broadway ir 47 St.

Jūs Dabar Galite Siųsti

PHILIP MORRIS

5 CARTONS

. CIGARETUS
Giminėms ir Draugams į

EUROPĄ 
(Išskiriant Vokietiją ir Italiją) 

10 CARTONS ------  JĮ] 29

Užsienyje bus taksuojami 
Į Kainas Įskaitytai ir 

Persiuntimas.
Išsiuntimas ir Apdrauda. 

GREITAS PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS

Siųskite ček} ar money-orderj 
j Dept. P.

Wide-World Distributors
22 W. 48th St., N. Y. 19, BR. 9-2879

K-l.4* fa ft frlA ■ *-5- .. ------

ar bus 
pamokose —

ir pirmadieni —•• po to 
registracija j mokyklą 
sezonui bus uždaryta.
Mokiniai gali pasirinkti 

i vieną iš tų dienų lankymui 
i mokyklos, — koks laikas bus 
i jiems patogesnis. Kurie 
įgalės lankyti mokyklą

Vilniaus Medikališko
Instituto Reikalu

n ores, 
abiem

dienomi.
5) Pamokos visada 

deda punktualiai, iš 
susitartu laiku, ir, jei 
kokiu iš. anksto
kliūčių naudojimuisi 
sale, tai visos

i
Susisiekimas su Rockaway 

traukiniu sustabdytas neribo- ! 
tam laikui. Pirmadienio rytą į 
apdegė 1,200 pėdų ruožas ke-į 
lio. Iš karto nebuvo numatyta, I 
kaip ilgai ims pataisos.

praši
au k sto 
nebus 

nenumatytu 
Laisvės

pamokos bus 
i Laisves salėje, 419 Lorimer 
Į St., Brooklyn, N. Y.

Veiksnys.

BIZNIERIAI. SKELBKIT F.S 
EAISVftJ

darbininkų .organizacijų na
riai, Laisvės skaitytojai, uolūs 
rėmėjai pergalės ant fašizmo. 
Laukaitienė — viena iš vy
riausių mezgėjų Lietuvos žmo
nių paramai, taipgi daug pasi
darbavusi siuvime ir rinkime 
drabužių Lietuvos žmonėms. 
Jos duktė Julia irgi yra pagel
iu“ jusi tame darbe.

Linkimo jaunavedžiams lai
mės šeimoje ir abolnai gyveni
me.

Bellevue Hospital pradėjo 
kampaniją surinkti aukų ton 
esančių 375 vaikų ligonių ka
lėdinėms dovanoms.

MASPETH, N. Y.
LDS U k p. ir LLD 138 kp. 

rinkimai įvyks gruodžio 5 d., 8 
56-58 Gist St., (Rusų Name). Pra
šome narius abiejų kuopų dalyvauti, 
nes rinksime valdybas 1947 metams.

i Turime ir kitų svarbių reikalų. — <1. 
j Kartonas, org. (274-275)

susi-

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR 0VERK0UTA1

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai Įsisteigusi rūbų išdirbyste 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y. 
(Prie Williamsburg Tilto) 
Telefonas EV. 7-6550-1-2 

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

Gerieji draugai, paskaitę 
Laisvėje, kad Lietuvai Pagal
bos Teik. Kom.' pirks Deep 
Therapy mašiną (tyrinėjimui 
vėžio ligos) ir kad pusėtinai 
kainuos, tuoj ir atėjo i pagal
bą finansiniai.

Jokūbas Dunda, brooklynie- 
tis, davė $25.

Mrs. Tillie Urbaitis, brook-j 
lynietė, $2.

Kazys Dzevečka, New York

A. TONY’S 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS. 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujcr Bt» 
BROOKLYN t. N. T.

11 GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

,, , , j 9—12 ryteValandos; j i-8vakare
Penktadieniais UMaryta

širdingai d ė k o j ame.

LPTK Fin. Sekr.

Susivedė
New Yorko policijai nu-1 

pirktas naujas Grumman Wid-Į 
geon lėktuvas, j galįs skristi (susivedė Julia Laukaitis, duk- 
150 mylių per valandą ir ga-1 te Jurgio ir Rožės Laukaičių, 
benti 5 žmones. ' Į 64-45 Perry vXve., Maspeth, su

šeštadienį, lapkričio 30-tą,

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER &. ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Sekmadienį, GraodL»December 8-ftą
H

« IM
'.wk/

Aido Choras, diriguojamas George Kazakevičiaus, turės savo metini Koncertą.

SCHWABEN HALL
474 Knickerbocker Avenue Brooklyn, N. Y.

Programoje dalyvauja: Violet Čypas, sopranas, Styginis Ansamblis “Vyturėlis”, Vyrų Choras, di- • 
riguojamas Roberto Feiferio ir pats Aido Choras. Taipgi bus ir Akordian duetas.

KONCERTAS PRASIDĖS 4-TĄ VAL. DIENĄ. , PO KONCERTUI BUS ŠOKIAI.
PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS.

Įžanga į Koncertą $1. Vientik šokiams 65c.

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI ŠALTUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

_________________

BULOVĄ!

g ROBERT LIPTON, Jeweler 
b 701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
rWi TeL ST. £-2178. (Arti Graham A»a.i Atdara V aha ra la.

MMflH




