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Niujorko miesto visuomenė 
dar sykį pareiškė savo tvirtą 
žodį dėl taikos ir draugišką i 
tarp Amerikos ir Tarybą Są- : 
jungos ryšių palaikymo. 

Tai buvo gruodžio mėn. 2 ' 
dieną didžiuliame Madison 
Sq. Gardene, kur be kitų įžy- , 
mvbiu sakė kalba ir Višinskis. ’ ‘ • 1 Pirmą kartą man teko gir-, 
dėti Višinskį kalbant, žymus 
jis oratorius. 16,000, žmonių ■ 
minios sutiktas griausmingo- 
mis ovacijomis, Višinskis dės-1 ----r- e <7 1 •)
tė tai, kodėl ir kaip Amerika Kaip 1 IldZlOIlkSl IHI VaulZKI 
su Tarybų Sąjunga gali ir pri-I 1 r
valo sugyventi draugiškai, I--------------------------------
prieteliškai.

Kiekvienas jo sakinys buvo 
dramatiškai pateiktas ir skai
tlingosios publikos pasitiktas 
kurtinančiais plojimais, 

šių žodžių rašytojui teko 
girdėti Madison Sq. Gardene 
ne vieną iš Tarybų Sąjungos 
svečią, tačiau oratoriniu ta
lentu Višinskis pralenkia juos 
visus.

Angliakasių Vadas Lewis 
Smerkia Teismo Sprendimą

'■ Mainierių Advokatai Sako, Teismo Sprendimas Laužo Įstatą 
Prieš Indžionkšinus ir Jungi Valstijų Konstituciją

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas T. Alan 
Goldsborough surado kal
tais Mainierių Unijos pir
mininką Johną L. Lewisą ir 
visą uniją dėl to, kad įvyko 
mainierių streikas minkšto
siose angliakasyklose. Tei-

T. J. Kučinskas rašo Ame-• sėjas savo duotu indžionkši- 
rikos Lietuvyj: nu (drausme) buvo įsakęs

“Teisingas žmogus i politi- Lewisui ir unijai atšaukti 
ką neįeis. Už teisingą žmogų styeiką. O kad jie nesustab- 
liaudis nebalsuos. Už teisingą dė streiko, 
kandidatą į valdišką urėdą Goldsborough 

, »> girdi, už
niekinimą.”

Lewis teisme pareiškė, 
kad jis nesutinka su teismo

laikraščiai neagituos. ”
Jeigu teisingas žmogus į po-■ 

litiką negali įeiti, jeigu liaudis 
už teisingą žmogų nebalsuos, 
tai kas tuomet liaudžiai tenka 
daryti? Pasilikti bevilteje, 
kadangi išeities nesimato.

Tačiau taip nėra, kaip rašo 
pesimistas’ Kučinskas. Teisin
gas žmogus gali ir turi į poli
tini judėjimą įeiti. • O liaudis 
visuomet greičiau balsuos už 
teisingą žmogų, negu už suk
čių. Tai parodė ir tas faktas, 
kad Rooseveltas buvo išrink
tas net ketvirtam prezidentys
tės terminui, nepaisant to, kad 
monopolistinio kapitalo spau
da jį visaip dergė, šmeižė. 
Liaudis neklausė melų ir bal
savo už Rooseveltą.

Deja, toki, kaip Kučinskas, 5 
to niekad- nesuprato 
pras!

tai teisėjas 
n u k a Įtino 
“teismo pa-

Amerika Taip Pat 
Siųsianti Armiją 
Į Graikiją

žymus 
veikalų 
Corwin,

Maskva, gruod. 4. — So
vietų radijas pranešė, jog 
Amerika taipgi siųs savo 
kariuomenę į Graikiją; sa
ko, dėl to jau padaryta su
tartis tarp Anglijos ir A- 
merikos. Tai bus nauja pa

ir nesu- varna Graikijos monarchis- 
tam prieš partizanus.

(9 kariniai Amerikos lai- 
radijui; vai su 3,000 jrūeivių ir ofi- 

Norman | cierių atplaukė į Graikiją 
apkeliavo i “pareikšt gerą valią” jos 

valdžiai.)

Amerikos
rašytojas, 
neseniai

pasaulį ir tūlą laiką buvo Ta-1 valdžiai.)
rybų Sąjungoje. i _ __________

Jis kalbėjosi su daugeliu ta- • v* p i • 
rybinių mokslo ir meno atsto V 0K16CIŲ (161161*01111 
vų, tarp kurių buvo žymusis1p i_ 
mokslininkas Petras Kapitza. ! DOVSIlOta GyVyD6

Kapitza smerkė atominės i  
energijos naudojimą bomboms 
gaminti. Jis daug maž šitaip ' 
pasakė rašytojui Corwin’ui:

—Atominės energijos nau-

Herford, Vokietija. —Ka- 
I rinė anglų vyriausybė pa
keitė mirties bausmę į 20

(lojimas tik bomboms gaminti Hietų kalėjimo generolui
Nikolau von Falkenhorstui, 
buvusiam nacių komandie- 
riui Norvegijoj.

reiškia tą patį, kaip, jei pa
saulis šiandien elektros ener
giją naudotu tik elektros ke
dentis gaminti. . .

Tai tvirtas pasakymas ir jis ■ Oakland, Calif. — Šio 
labai nepatiks atominio karo i . . . rT T n .

• ,ruošė jams. I majoras H. L. Beach
* * * ■ ragina miestinę tarybą pa-

Gruodžio 9 d. Šveicarijoje skelbt nepaprastą (kaip ir 
atsidarys pasaulinis žydų Zio- karinį) stovį prieš streikie- 
nistu Kongresas.* rius.nistų Kongresas.* ’

Tenka paminėti, kad zionis- I 
tai šiuo metu 
energingai veikia 
už nepriklausomą Palestiną/1 
valdomą pačių žydų.

Tuo pačiu sykiu Palestina ' 
tebėra pavergta, britai impe
rialistai, vadovaujami socialis- 
tų, žiauriai terorizuoja žydus, Washington. — Prezid. 
gabendami juos tūkstančiais į i Trumanas ruošia kongre- 
Cyprusso koncentracijos sto- sui pareiškimą su reikala- 
vyklą. Tūkstančiai žydų tebė
ra koncentracijos stovyklose 
Vokietijoje.

Taigi zionistų suvažiavimas 
įvyks nepaprastu laikotarpiu. >

Ką jis tars? Kokią progra
mą jis dabar pateiks?

Liekasi palaukti ir pamaty-! 
ti. Blogiausia, kad patys zio- j 
nistai yra apjakę nacionaliz-1 
mu ir dėl to jie nebegali ap- 
vienyti visos žydų tautos.

Aąsa 5-me pusi.)

Suparalyžiavo
Oakland^ Cal.

Franko Neišeis su Kepure 
Po Pažasčių, Pareiškė 
Francijos Delegatas

v

sprendimu. Jisai sakė: “Čia 
matome bjaurų atgimimą 
bandymų valdyti indžionk- v • • t «sinais.

Mainierių advokatai ža
dėjo tuoj duoti apeliaciją 
Aukščiausiam Jungtim Val
stijų Teismui. Jie sako, 
Goldsborough teismo spren
dimas -laužo Norris - La 
Guardi jos aktą (įstatymą) 
prieš indžionkšinų vartoji
mą streikuose. Lewiso ad
vokatai taipgi tvirtina, kad 
teisėjo Goldsborough spren
dimas peržengia ir Jungti
nių Valstijų Konstitucijos 
nuostatus.

Oakland, Calif., gruod. 4. 
— Darbo Federacijos unijų 
visuotinas streikas Oaklan- 
de sustabdė fabrikus, gat- 
vekarius, auto-busus, laik
raščius ir uždarė valgyklas 
ir įvairias kitas įmones. Ta
po suparalyžiuotas pramo
nės veikimas ir bendrasis 
judėjimas ne tik Oaklande, 
408,000 gyventojų mieste, 
antrapus vandens įlankos 
nuo San Francisco, bet Ber-

keley ir kituose miestuose 
visoj Alamedos apskrityj su 
apie 1,000,000 gyventojų.

Oaklando miesto majoras 
grūmoja triuškinti strei
ką, kuris kilo todėl, kad po
licija lydėjo streiklaužius į 
dvi užstreikuotas depart- 
mentines krautuves.

Streikuoja 142 Darbo Fe
deracijos unijų skyriai, i 
pintieji daugiau kaip 100,- 
000 narių.

KOMUNISTAS THOREZ
NEIŠRINKTAS FRAN
CUOS PREMJERU

GELEŽINKEUEC1Ų 
UNIJOS REIKALAU
JA PAKELT ALGA

Anglies Trūkumas 
Greit Uždarysiąs 
Auto. Fabrikus

Pittsburgh, Pa., gruod. 4. 
— Fordo Automobilių kom
panija pranešė, kad jinai 
šio ketvirtadienio vidunaktį 
sustabdys savo fabrikus dėl 
anglies stokos. General Mo
tors ketino po kelių dienų 
per trauk t automobilių sta
tymą. Panašiai ir Chrysler 
auto, korporacija. Numato
ma, kad šiomis dienomis bū
sią paleista iki miliono dar
bininkų dėl mainierių strei
ko.

Francijos socialistų vadai 
dauguma balsų buvo nutarę 

į remt komunistų vado Mau
rice Thorez’o kandidatūrą 
į premjerus. Bet seime da
lis socialistų ir tūli kiti su
silaikė nuo balsavimo ir de
šinieji sudarė daugumą 
balsų prieš Thorezą; 
jis ir neišrinktas.

FILIPINŲ POLICIJA 
PUOLA VALSTIEČIUS

taip

Cleveland, Ohio. — Gele- 
žįnkelių Garvežių Mašinistų 
Brolija reikalauja pridėti 
tiek algos, kad atsvertų gy
venimo reikmenų pabrangi
mą. Pranešama, kad algų 
priedų netrukus reikalaus 
ir Traukinių Darbininkų- 
Tarnautojų Brolija ir kitos 
geležinkeliečių unijos.

Lenkija ir Baltarusija Ragina Sutraukvt Diplomatijoj ir 
Prekybos Ryšius su Franka Fašistų Valdžia Ispanijoje

- - - V ^.1 ■ ■ ■ ■ , II ■

Lake Success, N. Y.— Po-1 piršo užgirti jo atsišaukimą 
litiniame - apsauginiame jį Franko. Jis šaukė Franko 
Jungtinių Tautų komitete | geruoju pasitraukti iš val- 
buvo svarstomi Lenkijos—. džios. Connally tvirtino/ 
Baltarusijos ir Amerikos j kad jeigu būtų sutraukvti 
pasiūlymai kai dėl Franko; diplomatijos ryšiai su fašis- 

i fašistų valdžios Ispanijoje, j tine Franko valdžia ir jeigu 
•Jį1’! Lenkų ir baltarusių atsto-į sustabdyta prekyba su ja, 

vai reikalavo sutraukyti di-|tai Ispanijos žmonės taptų 
__ plomatinius ir prekybos ry-i įstumti į alkį ir vargą; be 

šius su Franko režimu. , to, pasak Connally, galėtų 
Amerikono Išvedžiojimai i kilti kiuvina naminė kova 

1 tarp ispanų. Amerika girdi, 
Amerikos delegatas sena-1 tuomet sutiktų veikti 

i torius Tom Connally tamjprješ Franko, jei Franko 
į priešinosi; jisai sakė, nega-!gręStų suardyti taiką.
Įima taip “kištis į svetimo I ,
krašto reikalus.” Connally i Pats Franko Nepasitrauks.

Francijos delegatas Leon 
■Jouhaux užtikrino, jog 
i Franko pats “nepasitrauks 
!su kepure po pažasčia.” 
i Jouhaux, Pasaulinės Darbo 
: Unijų Sąjungos vadas, nu- 
' rodė, jog Ispanijos žmonės 
ir dabar veda namini karą 

f prieš Franko, kuris kasdien

Socialistas Auriol 
Francijos Seimo 
Pirmininkas

ARABAI ĮSPĖJA JUNG
TINES VALSTIJAS

Kairo. — Arabų vadai į- 
spėjo Amerikos valdžią nu- 
stot rėmus žydų reikalus 
Palestinoje. Dėl to jie grąsi- 
na atimt iš amerikonų žiba
lines bei kitas teises ara
biškuose kraštuose.

UžSIDARYSIĄS NEW 
YORKO UOSTAS

New York. — Jei mainie
rių streikas užtrūks porą 
savaičių, tai lemiama, kad 
dėl anglies stokos turės už- 
sidaryt darbai New Yorko 
uoste.

"Tovodlmi Prez. Trumanas Siūlys “Taisyt” 
Darbo Santykių Įstatymą 

Fabrikantų Naudai

Trumanas ruošia kongre-

vimu aprėžti darbo unijų ir 
streiko teises, kurias davė 
dabartinis Wagnerio - Dar
bo Santykių įstatymas. Pre
zidentas reikalausiąs dau
giau teisių samdytojams 
ginčuose su darbininkais, 
kad būtų, girdi, lygsvara 
tarp vienų ir kitų. Taip 

i prezidentas sakė pokalbyje 
su savo kongresiniais drau
gais Baltajame Rūme.

Prez. Trumanas norįs už
bėgt už akių republikonams 
senatoriams ir kongresma- 
nams, kurie siūlys griežtai 
apkarpyti darbininkų teises 
pagal minimą įstatymą. 
Tuo tikslu prezidentas pir
mutinis raginsiąs prikergt 
tūlus nupuolusio Case’o su
manymo punktus prie Dar
bo Santykių įstatymo, nors 
pirm keleto mėnesių pats 
Trumanas atmetė - vetavo 
prieš - darbininkišką Case’o 
bilių.

Manila. — Karinė Filipi
nų prezidento Roxaso poli
cija su kulkosvaidžiais, mi
nosvaidžiais ir šautuvais 
puola 500 demokratinių val
stiečių — hukbalahapų už 
25 mylių nuo sostinės Mani- 
los. Tie valstiečiai ir jų ben
drai pasižymėjo partizaniš
komis kovomis prieš japo
nus okupantus. Roxas su 
sėbrais dvarininkais-kapita- 
listais tuomet tarnavo kaip 
japonų valdininkai- pastum
dėliai.

TEISIAMAS KUN. TISO 
SAKOSI NEKALTAS

Bratislava. — Kunigas 
Juozas Tiso Slovakijos teis
me sakėsi nekaltas. Jis tar
navo naciams kaip “Slova
kijos respublikos preziden
tas.” Teismas išstatė 113 
kaltinimų prieš jįb kaip tė
vynės išdaviką. Nurodoma, 
kad kun Tiso padėjo hitle
rininkams žudyti, kalinti 
bei persekioti demokrati
nius slovakus patrijotus. — 
Slovakija yra jungtinė Če- 
choslovakijos respublikos 
dalis.

Paryžius. — Laikinuoju! žudo ir kalina demokrati- 
Francijos seimo pirmininku | njus_ piliečius. Tie piliečiai 

i tapo išrinktas socialistų va- 
. das Vincent Auriol. Katali

kai respublikiečiai atstovai 
išvien su socialistais balsa-

’ vo už Auriolą prieš Maurice
Thorezą, komunistų kandi
datą į seimo pirmininkus. 
Susibūrė dešinysis seimo 

; atstovų sparnas, kad komu- 
’ nistui netektų premjero 

vieta.

Kur Green’as Mato 
Socializmo Pavojų

Bausmė Lewisui kol 
Kas Nepaskelbta

Washington. — Leidžiant 
laikraštį presan, teismas 
dar nepaskelbė bausmės 
Lewisui ir Mainierių Unijai 
dėl streiko.

Spėjama, kad teisėjas pa
sitarimuose su abiejų pusių 
advokatais raginęs mainie- 
rius baigti streiką per susi
tarimą su kompanijomis. O 
gal buvo ir kokios kitos 
priežastys, kurios paaiškės 
tik vėliau.

Skaitytojai tatai sužinos 
penktadienio Laisvės laidoj.

4

JAPONŲ IMPERATO
RIUS SVEIKINA

TRUMANĄ
Washington. — Japonė 

kunige Tamaki Uemara at
vežė prez. Trumanui asme
niškus sveikinimus nuo Ja
ponijos imperatoriaus 
rohito ir jo pačios.

Sujudę Mainieriai
Žada Remt Lewisa

Pittsburgh. — Pasipikti-, 
nę teismo sprendimu prieš 
savo vadą Johną Lewisą, 
mainieriai prisiekaudami 
pasižada kovot už Lewisą 
“iki galo.”

(Viena unija Philadelphi- 
joj jau skyrė $1,000 Lewi- 
so bylai.)

Darbo Federacijos pirmi- 
1 ninka^ Wm. Green pareiš- 
j kė, jog tokie valdžios žing
sniai, kaip teismo indžionk- 
šinas prieš Lewisa ir Mai
nierių uniją “vedą į socia- 

. lizma.” ' t

tik laukia Jungtinių Tautų 
pagalbos.

Franko taip pat sudaro 
pavoji/taikai, sakė francū- 
zų atstovas. Franko Morok- 
kiečiu pulkai, dažnai ko
manduojami nacių oficierių, 
yra sustatyti prie rubežiaus 
su Francija. Jų tikslas yra 
iššauk t susikirtimus, iš ku
rių galėtų kilti naujas dide
lis karas.

Čechoslovakijos delegatė 
Gertruda Sekanikova kriti
kavo amerikonų tvirtinimą, 
kad prekybos sustabdomas 
su fašistine Ispanija, girdi, 
atneštų ispanam alkį ir ki
tus vargus. Sekanikova pri
minė, kad anglai-ameriko- 
nai ne maistą gabena į Is- 
naniją; jie siunčia Frankui 
žibalą, trokus ir medvilnę 
(kuri reikalinga amunici- 
cijai). O Franko dar išga
bena maistą ir pardavinėja

London.— Anglijos spau-iį užsieniuose.
da pasakoja, kad Sovietų 
armijos junginiai, krausty-i 
damiesi iš Vokietijos, girdi, i 
pasiima ir vokiečių moksli
ninkus.

Stokuojant Anglies, Griežtai 
Aprėžtu Krovinių ir Keleivių 
Vežiojimas ir Pašto Siuntiniai

Traukiniai neveš daiktų, i ga|jų

ANGLŲ PRISIPAŽI
NIMAS

Anglijos atstovas Hartley 
; Shawcross rėmė tik ameri
kinį kvietimą, kad Franko 
savanoriai apleistų valdžią. 

; Kartu Shawcross pripažino, 
kad Angį, nenori atsisakyt 

i nuo gaunamo iš Franko 
i maisto, ir nežada savo kari
niais laivais pastot kelią 
prekybai tarp Ispanijos ir

.1

Hi-

ButoFlanders, L. I.
gaisre sudegė Stella Novic- 
kiene ir sūnus.

ORAS Bus šilčiau

Washington. — Nuo vi
dunakčio iš šio ketvirtadie- skiriamų išgabenimui į už- ________
nio į penktadienį valdžia sienį.
sustabdo gabenimą geležin- Keleivinių traukinių vei-; Turkai Nori, kad Premjeras 
keliais visų antraeilių reik- kimas bus sumažintas dari^|įp^ Sirgtu 
menų,- kurie nėra būtinai 25 nuošimčiais. O jau pir- u °
reikalingi gyvenimui. Sako,. miau keleivių vežiojimas
reikia anglį taupyti. Taigi; buvo susiaurintas 25 nuo- i Ii turkų laikraščiai pasako- 
traukiniai gabens tiktai to
kius būtiniausius reikme
nis, kaip maistas, vaistai ir 
kt. i

Paštas nepriims daugiau 
kaip penkis svarus sverian
čių siuntinių.

Istanbul, Turkija. — Ke-

šimčiais. Taigi keleiviniai i jo, 'būk premjeras Stalinas 
traukiniai veiks pusiau ma- sunkiai sergąs. — Supran- 

" i tama, jie nori, kad Stalinas 
I sirgtų. Bet neperseniai bu- 
' vęs Maskvoje La Guardia, 
! UNRRA galva, užtikrino, 
i kad Stalinas sveikas.

žiau, negu pirm mainierių 
streiko.

Jei streikas tęsis, tai 
anglies traukiniams užteks 
tik 25 dienoms.

N
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Prieš Unijas
Washingtone, advokatų konferencijoj kalbėjo “libe

ralas” senatorius Joseph H. Bali iš Minnesota valstijos. 
Jis žiauriai išstojo prieš darbininkų unijas.

Jam visos unijos yra “raudonos” ir “komunistinės.” 
Jis reikalavo naudoti “kietą kumštį prieš unijas.” Jis 
reikalavo panaikinti unijines dirbtuves — “closed shops”,
— tai yra tokias, kur neunijiniai darbininkai negali gau-
ti darbo. Jis užgyrė “indžionkšinus” prieš streikierius. 
Jam kiekvienas streikierių pikietas, tai “riaušės”. Jis sa
kė, kad bent kuris miesto darbininkas, kuris išeina į 
streiką, “turi būti išvytas iš darbo” ir reikalavo įstatymų 
prieš streikierius.

Į ką gi panaši tokia senatoriaus Bali kalba? Ar tai 
taip jis supranta Amerikos Revoliucijos iškovotas liau-: 
džiai laisves? Ar tai taip jis supranta Teisių Bilių? Ar 
tai taip jis gerbia Amerikos kongreso priimtus prie Kon
stitucijos pataisymus ir kitus nutarimus, kurie leidžia 
darbininkams organizuotis į unijas?

Kalbėti, kad unijas sudaro tik “raudonieji” ir “ko
munistai” arba joms vien komunistai vadovauja, tegali 
tik tokis žmogus, kuris nė kiek nesiskaito su teisybe. Į 
unijas priklauso komunistai, republikonai, demokratai ir 
jokioms partijoms nepriklausą darbininkai — visi, kurie 
tame fabrike arba dirbtuvėj dirba.

Bendrųjų svarbiu CIO konvencijos sesijų pertraukose, grupes atskirų unijų 
vadų pasitaria ir įspūdžiais pasidalina. Iš kaires: pietiniu valstijų organizavi
mo direktorius Van A. Bittner, United Auto Workers finansų sekretorius Geor

ge F. Addes, United Steelworkers finansų sekretorius David J. McDonald, CIO 
organizavimo direktorius Allan S. Haywood.

Vilniaus Universiteto Studentų
Medikų Mokslinė Konferencija

VILNIUS. — Neseniai 
Vilniaus Medicinos fakulte
to didžiojoje auditorijoje į- 
vyko pirmoji Lietuvos TSR 
studentu - mediku III, IV 
ir V kurso mokslinė konfe
rencija. Medicinos Fakulte
to mokslo taryba pavedė 
prof, daktarui B. ,Ząchari- 
nui, operacinės chirurgijos 
katedros vedėjui, ir docen
tui med. daktarui Gulbinui, 
odos ir veneros ligų kated
ros vedėjui, parengti temas, 
paruošti prelegentus ir or
ganizuoti konferenciją.

Konferenciją atidaro Me- 
Atsakymų buvo sekamos pasekmės: 42% atsake, kad dicinos Fakulteto, dekanas 

laikraščiai blogiau aprašo Rusiją—Sovietų šalį, — negu j Pr(^\ J- Kairiūkštis. Įžangos 
ji yra; 17% atsakė, “geriau”, 21 nuoš. — “bešališkai” ir ^0CLvJ,e dekanas pažymėjo., 
20 nuoš. skaitytoju sakė, kad jie tuo klausimu yra “ne-; Į<ad geriausis būdas išplėsti 
apsisprendę.” * “I P^nti savo žinias, yra

Reiškia, turčių spaudos blofams žmonių didžiumą i detaliskesms m e d i cinos 
netiki. -

Netiki Turčių Spaudos Blofams
Visuomeninės Nuomenės Centras prie Universiteto 

Denvery j apklausinėj o eilę žmonių, pastatydamas seka
mą klausimą? Ar jūs manote, kad laikraščiai, kuriuos 
skaitote, perstato Rusiją geresne ar blogesne, negu tik
rumoj ji yra?

Skandalas Anglijos Parlamente
Anglijos parlamento narys — darbietis Konni Zil- 

liacus — iškėlė apkaltinimą, kad Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų valdžios yra susitarę karui prieš Sovietų Są
jungą.

Jis atžymėjo, kad Anglijos ir Amerikos armijų gene- 
raliai štabai dirba išvien, daro planus karui prieš Sovie
tus. Jis atžymėjo, kad 'abiejų štabų susitarimu yra vieno-! 
dai mokinamos armijos, vienodais ginklais ginkluojamos,' 
pagal susitarimą vienodi gaminami karo laivai, lėktu
vai, kiti ginklai ir amunicija.

Angljos valdžios žmonės, atsakydami negalėjo už
ginčyti, kad generaliai štabai veda vieningą apsiginklavi
mą, vienodai lavina armiją, lakūnus ir kitus daro planus, 
bet jie sakė, kad “štabai, tai dar ne valžios.” Jie sakė, 
kad suokalbio prieš Sovietų Sąjungą nėra. Bet visiems 
yra žinoma, kad ir abiejų šalių politikai vieningai vei
kia, — ką vieni pasiūlo, kiti remia.

; m e d i cinos 
klausimų studijavimas. To
kios konferencijos padeda 

j išplėsti mokslinį akiratį, 
i priverčia akademiškai dirb
ti, palieka gilų pėdsaką to
limesniame veikime.

Universiteto rektorius 
prof. Z. Žemaitis, kreipda
masis į konferencijos daly
vius pasakė: mūsų aukštoji 

: mokykla vykdydama savus 
užbrėžtus didžiajam penk
mečiui planus, yra pasiry
žusi paruošti kuodidžiąusį 
skaičių žmonių, sugebančių

Kas Ką Rašo ir Sako

da

mokykloję įgytąsias žinias, 
bet pasiruošusių jas ir savi
stoviai didinti, moksliškai 
kurt, o tam tikslui reikia 
pratinti mūsų jaunuosius 
mokslo draugus savarankiš- 
kiai orientuotis gausioje 
mokslinėje literatūroje pa
skirais klausimais, kad ga
lėtų savistoviai kurti moks
lo srityje. Medicinos Fakul
tetas gerai ir labai reikš
mingai padarė pastačius še- 
sius studentų referatus įdo
miomis mokslinėmis temo
mis.

Pirmą pranešimą padarė

Kas Jiems Yra “Nearnerikoniška”?
Prezidentas Trumanas nusilenkė prieš reakciją, ka- 

jis įsakė ištirti federalės vyriausybės darbininkus.
Reakcija jau nuo seniai pirštu rodo-" į kiekvieną išlikimą
velionio Roosevelto draugą ir šaukia, kad jis “neameri- 
koniškas”, “neištikimas”. Taip reakcininkai krikštino 
buvusį vice-prezidentą H. Wallace, o vėliau komercijos 
sekretorių, taip jie atsineša ir linkui kitų.

Tyrinėjimu užsiims M. J. E. Hooveris, FBI galva.
Jis specialiai tą darbą.pavedė Mr. A. D. Vanech’ui, Ge- 
neralio Prokuroro pagelbininkui.

Kas, jų akimis žiūrint, yra netinkamas dirbti yal-! IV kurso student. Št. Šums- 
i »• f nn Ir o m u i oinoriLnn'ia ? 1VT v* A I-T TThl. ' Vno • <( A nrlinin

ir gyvos diskusijos, konkre
tūs, aiškūs duoti klausimai 
atsakymai. Tenka pasi-

■■ ■ _________
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KAIP TIK TAIP APIE 
PABĖGĖLIUS ŽMONĖS 
IR MANO

Toje pačioje Dirvoje koks 
i ten pabėgėlis Vyt. Naujenis 
rašo apie tai, ką jie girdi, 

i ką žmonės apie juos kalba 
| ir mano. Reikia pripažinti, 
; kad visiškai teisingai pa- 
' duodama žmonių mintis a- 
pie pabėgėlius — ne tik 

i kaipo apie prasikaltėlius 
i Lietuvos žmonėms, bet taip- 
1 gi kaipo apie tinginius ir 
s parazitus. Naujenis rašo:

Daug* žmonių pasaulyje 
i žino, kad vakarų Europos 
i valstybėse gyvena keli šim

tai tūkstančių pabėgėlių, ne
norinčių grįžti į savo kraštus 
ir todėl vargstančių stovyk- 

| lose.
Daug kam atrodo, kad šie 

pabėgėliai patys kalti, kad 
, pasirinko tinginių parazitų 

padėtį, užuot dirbę savo 
kraštų atstatymo darbą.

Daug kas tvirtina, kad po 
karo visur sunku, tačiau sė- 

; dėti stovyklose gali tik tie 
žmonės, kurie nemyli savo 

| tautos, savo tėvynės ir džiau- 
I giasi galėdami gyventi sve

timųjų sąskaiton, be jokio 
darbo.

Mums pabėgėliams šią 
nuomonę tenka girdėti nuo

lat, nes mes neturime gali
mybės įtikinti mūsų laikinų 
globėjų, kad ji yra netei
singa.

Esame dabar tokioje pa
dėtyje, kada turime tylėda
mi klausyti skaudžiausių 
priekaištų ir užmetimų, nes 
suprantame, kad pasidarę 
elgetom, esame visiems nusi
kaltę ir visiems našta.

Vienok į savo kraštus 
grįžti jie nenori, negrįžta. 
Viena, jie jaučiasi prasi
žengę prieš savo žmones ir 
bijosi liaudies teismo. Ant
ra, jie žino, kad sugrįžus 
Lietuvon, Latvijon, ar Len
kijon reikės duoną užsidirb
ti. Čia gi nei sėja, nei plau
na, o gyvenimą gauna. Juos 
užlaiko ir maitina Amerika. 
Priprato jie be darbo gy
venti. Pasidarė tinginiais. 
Daugelis jų savo kraštuose 
buvo išnaudotojų klasėje ir 
gyveno prieš karą ir karo 
metu globoje vokiečių o- 
kupacijos be darbo, buvo 
dideliais, aukštais ponais. 
Ir aišku, kol amerikiečiai 
ar kas kitas juos globos ir 
maitins, jie geriau sutiks 
būti “elgetomis” ir parazi
tais, negu iš savo rankų 
darbo darytis pragyvenimą.

t-

Rašo L. Sklėrytė.
tikos būdai ir principai.”
Referato tema parengta 
kaip tik 75 metų jubilėjui 
nuo plastikos įvedimo Eu- ■ džiaugt pirmaisiais laimėji-
ropoje, o taip pat sąryšyje i mais mokslo problemas 
su Didžiojo Tėvynės karo ’ sprendžiant ir palinkėti 
patyrimais šioje srityje. i siekti kaskart geresnių re

ni kurso studentas Pta-į zultatų, keliant referatų pa
šėkas padarė platų praneši-i ruošimą.
mą temai.Kaulų plastikos j Dekanas prof. Kairiukš- 
pagrmdai. , i tis tarė užbaigiamąjį žo-

Ketvirtas- pranešimas bu-į dį, įvertino atliktą darbą.
vo skaitytas V kurso stu- i Pažymi, kad klaidų refera- 
dentės G. Slivinskaitės te-1 tuose būta ir reikia jų atei- 
mai: “Chirurginis žaizdų tyje vengti. Referatus kiek 
gydymas.” I pakoregavus jie tiks spau-

,T7 . . i . t i <lai. Dekanas tikisi, kad
V rui so studentas Ju-1 i<onferencijos suintensyvins 

studentų tarpe mokslinį

ALDLD Reikalai

džioj ir yra neužtenkamai amerikonas? Mr. A. H. Uhlj 
rašo iš Washingtono dienrašty “PM”, kad tarpe kitų 
“neamerikoniškų” prasikaltimų yra skaitomi sekami:

Jeigu tu, besinaudodamas Amerikos žodžio, spaudos 
ir susirinkimų laisve, kritikuoji Valstybės Departmento 
politiką, Mr. James Byrnes’ą ar ką kitą, tai tu jau “ne- 
amerikoniškas”. Jeigu tu kritikuosi Pietų ar Centrales 
Amerikos valdžias, sakysime, Argentinos Perono režimą, 
kuris bendravo su Hitlerio ir Mussolinio režimu, tai tu 
taip pat būsi “prasikaltėlis”, nes Valstybės Departmen- 
tas yra “draugiškuose santykiuose” su tomis valdžiomis. 
Arba jeigu tu nesutinki su generolo Chiang Kai-sheko 
režimu Chinijoj, kurį remia Mr. Byrnes, tai tu vėl jau esi J. E. Rankino akimis žiūrint, gali netekti valdžioj darbo, 
“prasikaltęs”. Arba jeigu tu aukoji Ispanijos liaudie- jeigu ten jį turėjai, o jeigu jo norėjai gauti, tai negausi, 
čiams, kurie kovojo prieš fašisto Franco režimą, tai tu Aišku,! kad, jeigu ši “prasikaltimų”-mierą bus plačiai pri- 
vėl griešiji. Dar daugiau: jeigu tu esi nusistatęs prieš taikytą, tai daug, velionio Roosevelto rėmėjų, neteks val- 
kapitalistų trustus, jų sindikatus, tokius, kaip Standard diškų darbų. .

kas temai: “Audiniu. terapi
ja”. Jis -plačiai apibūdino 
naują metodą, kurį plačiai 
pradėjo taikyti akademikas 
Filatovas.

Antrą pranešimą padarė 
III kurso studentė A. Bis- 
trickaitė temai: “Odos plas-

cas, darant ’ pranešimą “A- 
pie trofinių opų ettopatoge- 
nezę” supažindino klausyto-j ';pi^oj. studentu mediku 
jus su naujausia Pažiūra ; moksling konferenėija Liel 
apie vegetatyvines tų negy- tuvos Tarybingje RespUbli- 
janciu trofinių , opų vaid-1 kojc praėjo nuo.
menb taika. Dalyvavę konferen-

Platų trofinių opų tėra-1 ei jo j e profesoriai ir studen- 
pijos klausimą išnagrinėjo Į tai ryžtasi ateityje tęsti sa- 
išsamiai IV kurso studentas i vo bandymą.

i Vasaitis, .remiantis Vil- 
; niaus Universiteto odos ir 
veneros ligų katedros me
džiaga.

Konferencijos vadovai, 
prof. Zacharinas ir docen
tas Gulbinas po diskusijų, 
kuriose dalyvavo tik stu
dentai — medikai, daryda
vo resume, dapildydavo pre
legentų vykusius atsakymus 
ir davė įvertinimą kiekvie
nam pranešimui iš mokslo 
pedagoginės pusės.

Konferencijos* pabaigoje 
paėmė žodį medicinos fa
kulteto prodekanas Dr. Ma
niakas, kuris.pareiškė: yra 
įvairių formų . moksliniai 
bendradarbiaut profesūrai, 
studentijai, bene geriausia 
jų — mokslinės konferenci
jos. Pirmoji tokia konfe
rencija, paruošta prof. Za- 
charino ir docento Gulbino 
pastangomis, labai pagyvi
no Vilniaus universiteto' 
medicinos fakulteto gyveni
mą. šeši konferencijoje stu
dentų paruošti ir skaityti 
referatai parodė prelegentų 
mokslo subrendimą. Be

I abejonės, šių temų paruoši
mas pakėlė pačių prelegen
tų mokslinį lygį, sukėlė gy
vą susidomėjimą ^kolegų 
studentų tarpe, tai parodė

Washington, — Armijos 
vadai sako, negana savano
rių įstoja; tai reikėsią draf- 
tuot- ,‘ufli

Oil Co., tai jau vėl smertelnai prasikalsti.
Tai tik keli piliečio pasielgimai, kaip jis “nustoja” 

būti tikru “amerikonu”. J. E, Hooverio, J. P. Thomaso, John L. Lewis, United Mine 
W. prez. išeina iš ministeriojs, 
kur jis. kalbėjosi su ministru 
Julius A. Krug apie pakeli- 
mus algų angliakasiams. Rei
kalavimai paliečia. 400,000 
mūsų šalies darbininkų.1

ALDLD 7-to Apskričio 
Metines Konferencijos 
Protokolas, 1946 m.

Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos 7-to Apskričio metinė 
konferencija įvyko lapkri
čio 3' d. ’46 m., 318 W. Bro
adway, So. Boston, .Mass.

Konferenciją atidarė J. 
M. Karsonas, organizato
rius, 11:30 vak. iš ryto. Or
ganizatorius paskyrė man
datų komisijon J. M. Luką 
iš Worcester, ir J. Žekonį 
iš So. Boston.

Kol mandatų komisija su
tvarkė mandatus, buvo pa
kviesti kalbėti bėgančiais 
reikalais šie draugai: K. 
Benulis, H. Simanavičienė, 
D. Sukackas, H. Tamošaus
kienė, S. Baronas ir J. M. 
Karsonas.

Išduotas raportas manda
tų komisijos — delegatų da
lyvauja 25 nuo 10 kuopų ir 
vienas apskričio komiteto 
narys, viso 26 dalyviai.

Išrinktas prezidiumas iš 
sekančių delegatų: pirm. J. 
Karsonas, sekretorė D. Lu- 
kienė.

Perskaitytas pereit, kon
ferencijos protokolas ir pri
imtas.

Apskričio komiteto narių 
raportai išklausyti ir priim
ti.

Mūsų apskritys pereito joj 
konferencijoj išrinko du de
legatus atstovauti mūsų ap
skritį į Amerikos Lietuvir 
Suvažiavimą, kuris įvyk? 
lapkr. 23 ir 24 dd. Pitts
burgh, Pa. Delegatai išdavė 
platų raportą, kuris buve 
vienbalsiai priimtas.

Išklausytas ir priimtas 
Laisvės pikniko raportas 
kuris įvyko Maynard, Mass

Mūsų apskričio moterį; 
komisija, H. Tamašauskie
nė ir H. Janulienė išdavė 
platų raportą iš moterų 
veiklos mūsų apskrityje. Į- 
vyko vienas bendras tautų 
parengimas ir vienas Mote
rų Sąryšio piknikas, kurie 
buvo labai pasekmingi vi
sais atžvilgiais. Raportai 
priimti.

Išklausyti ir vienbalsiai 
priimti delegatų kuopų, ra
portai. Gausiai aukota dė
lei Vilniaus Instituto, Lie
tuvių Dem. Suvažiavimui.

kuris įvyko Pittsburgh, Pa., 
pasveikinimai ir aukos 

j Laisvės suvažiavimui, mo- 
j terų suvažiavimui, Meno 
Sąjung. suvažiavimui, Lais
vės bazarui, Liaudies Bal
sui, Civilių Teisių Gynimui; 
partijai, duoklės į Meno Są
jungą. Taipgi daug rinkta 
ir dar dabar renkama dra7 
bužių dėlei Lietuvos žmo
nių.

Išklausyti ir vienbalsiai 
priimti mūsų Apskričio fi
nansų sekretoriaus S. Baro
no ir iždininko S. Penkaus- 
ko raportai. Ižde pinigų y- 
ra $78.46.

Nutarta rengti “Laisvės” 
pikniką Maynard, Mass. 
Palikta valdybai tvarkyti.

Nutarta apvaikščioti su
kaktį 400 metų nuo pasiro
dymo pirmos lietuviškos 
knygos.

Nutarta rengti debatus 
Lietuvos klausimu — palik
ta, Apskričio valdybai vyk- 
dyti gyvenimam

Nauja apskričio valdyba 
1947 metais:

Organizator. J. M. Kar
sonas; sekretorė Domicėlė 
Lukiene’; fin. rast. S. Ba
ronas;. iždinink. S. Penkau- 
skas.

Moterų Apš. Komisija — 
H. Tamošauskienė ir H. Ja- 
nulienė.

Konferencija užsibaigė 
2:15 valandą po pietų.

Pirm. J. Karsonas, 
Sekr. Domicėlė Lukiene

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Anna Radavičienei.— Jū

sų rašinėlis apie atsilanky
mą pas jus sesutės ir’ švo- 
gerio yra grynai asmeniško 
pobūdžio ir todėl spaudai 
netinka. Atleiskite,, kad ne
galime įdėti laikraštin.

M. M. — Laiškai iš Lie
tuvos ateina ir juos ameri
kiečiai gauna. Jeigu kurie 
laiškų iš Lietuvos negauna, 
tai todėl, kad jų giminės 
jiems nerašo.

Dešinieji laimėjo rinkių 
mus amerikinėje Vokietijos' 
dalyje.

Washington. — Penki 
Amerikos fabrikai' dirba 
atomines medžiagas.
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Relieve Me
By FRANK STULGIS

(7

Two Lithuanians Make Big 
All-America Football Teams

Trečias Puslapi*

b • * ..................... ...  *
Today, I want to air some 

of my views regarding the re
lationship between various 
progressive Lithuanian Amer
ican organizations. There arc 
several of them and they are 
all important and thejr play a 
certain part in our 
lives as well as in 
of those among us 
not speak or lead
very well — those among us 
who have come over 
Europe — our parents.

There is a tendency, 
ever, toward a certain

1
• t, H i » I »•• <»< •» •
reel sorry for the narrow
mindedness which sometimes 
■reeps up.

The paper is supposed to be 
i family newspaper, in the 
eirst place, and should have 
omething of interest to every

one. If you do not understand 
hat America is a sport-mind
ed nation and do not under
hand why young 'people 
•hould be sport-lovers — then 
ve can easily begin to dis
cern why so many young Lith- 
lanian Americans do not be- 

’ong to Lithuanian organiza
tions. There is room in our 
naper for articles on politics, 
'in 'dramatics, on any number 
of subjects — there is room, 
too, for 
iports

You 
'■-ports
born people, 
older people- 
know what sports was back 
•n czarist-ruled Lithuania are 
gradually becoming inter
ested. If you* will take Lith- 

! uania today, you will find 
affiliate ! there is a great upsurge 

sports and any young

We Need Your Cooperation 
to Mak e This Page a Success

When we started this English Page in the Laisve, 
we really expected more of our readers to cooperate with 
us and to flock to our assistance with news of activities 
that are going on in their communities. There has been 
some cooperation, but not all that there should be. At 
this time, we would like to bring up something that we 
hope will net some results. We want correspondences 
from the activities of all organizations in each com
munity where the Laisve goes.

To name a few places wh ere correspondences should 
come from,' there are:

Massachusetts which always has choral and LDS 
activities. There is the Worcester Aido Chorus and 
there are other groups in the state. You are having elec
tions this month — elect a correspondent for Laisve Eng
lish Section.

Connecticut — There are at least three cities which 
contribute news — The Waterbury Vilijos Cho ims, 
Hartford Laisve Chorus and the Bridgeport LDS 

There are activities galore — but no correspond-

With the football season 
over except for the post-seas
on and bowl games, All Am
erica teams are being picked 
by all the leading newspapers 
of the country and by all the 
best sports writers. In these 
teams, the best (in their op
inion) football stars of the 
colleges thru’out the country 
are placed in a sort of a 
“dream team” which would 
vanquish anything that can 
be set-up against them.

Two Lithuanian Americans 
have thus far figured in these 
teams — one is Frances Bar- 
zilauskas, of Yale, who was 
picked All-America Guard by 
the New York Sun and the 
other is George Savitsky 
tackle of Pennsylvani a, 
picked, by the New York 
ly News.

Both of these players 
been written up and
All-America caliber outlined 
by Tom Yermal in the Tiesa

Tiesa, 
of the

i Dec-
Lith- 
and 

sports 
and finder of promin-

Detroit Chosen for 
Natl LDS Bowling 
Tournament

BROOKLYN, N. Y. — It’s 
Detroit for the LDS National 
Bowling Tournament this 
year, decided the LDS Nation
al Activities and Youth Com
mittee at a meeting held in 
the* organization’s National 

i Headquarters last Sunday.
Present at the meeting were 
most of the members of the 
National Committee as well 
as a number of the Executive 
Board members.

The National A. & Y. Com
mittee made plans for one of 
the largest Lithuanian Amer
ican Bowling Tournaments 
over to be held and, besides 

' deciding on the site of the 
• Tournament, decided on rules

how 
type 

of rivalry that goes on among 
the various organizations. 
There is some rivalry between 
the LMS groups and the LDS 
groups.

“What
LDS have 
or drama
LMS patriot, 
for the LMS alone.”

Singing and drama groups 
have everv right Tor existence 
in the LDS that they have in 
LMS groups. The LDS groups 
participating in the singing or . 
in dramatics cooperate and, in ' 
nearlv everv case, i______ ,
with the LMS for better act-I °f 
ivity. And is it not the pur-1 people who would come over 
pose of the LMS to extend i from the old homeland to- 
the cultural activity among Į daY> would know a little, at 
the Lithuanians? Must it be į least, about basketball, soc- 
a branch of the LMS to take Her, track and field- 
part in cultural or other act- • 
ivitv that is considered LMS; 
domain ?

We do
If the 

cipate in 
to the advantage of the LMS 
to have them do so, because 
you are activising another 
Lithuanian American organi
zation in the field and, as a 
result, reaching out among 
the people who otherwise, 
perhaps, could not be reached 
with your cultural influence.

And so, sometimes is heard 
the tale: “The Chorus going 
in for sports? Ridiculous — 
how can a Chorus be a sports 
organization at . the same 
time?”

There is a lot of 
Į about the current 
■ vounger voices in some of the 
I choral groups that we have.
But the blame is always put 
on the young people who do 
not attend, and not on the 
committees in charge of pro
gram which are supposed to 
make the choruses attractive 
to the younger people.

Let’s have a good social, 
sports, singing, drama, and 
educational program and the 
vounger people will be more 
‘han glad to cooperate.

Before 
mention

I Hubs and
Well, as long as you have | we have.

young people, you are going' very nice 
to have some of them inter
ested in spoils activity. That 
is to the advantage of the 
LDS and part of its program 
is to build a broad Lithuanian 
American Spoils Movement.

If we were to “find fault,” 
one of the faults of the chor
uses will be that there is not 
enough sports and social act
ivity in them which helps to 
keep a lot of members away 
from the organization. And 
on the other hand, a “fault” 
of the LDS movement is that 
there are not sufficient cul
tural activities in it.

I, personally, am for all the 
LDS organizing a chorus in 
Philadelphia, Montello, Bing
hamton, Pittsburgh UNDER 
the LDS name I I would also 
favor that these LDS Choral 
groups join up and become 
part of the LMS. I am very 
much in favor, particularly, 
of organizing various singing 
groups, ensembles, etc., in the 
LDS Lodges, and having them 
cooperating with the LMS. I 
can see no contradiction bet
ween the two. I think it would 
be a good thing for both or
ganizations.

closing, I want to 
these ‘ Lithuanian 
meeting places that 
Some of these are 
places and 1 can 

name dozens wherė members 
;re proud to show them off 
to a visitor from out of town. 
But there are many which a 
person is ashamed to come to 
himself — let alone bring a 
visitor. It is true that many of 
the places in the past had a 
lot of work, organizational, fi
nancial and physical, put into 
them.. But what I am driving 
at is that too many have gone 
to seed. They need modern
ization and fixing up.

If you want to have young 
oeople, among other things 
vou have to have attractive 
places for them to come.

Uth Alumni & 
Students Organize

And since we have gone out 
to express our views on some 
of the little things in our or
ganizations that irritate us— 
maybe we can go on a little 
more and say something about 
these people who begrudge a 
column or so in the Laisve or 
Vilnis on bowling and sports 
activities that are now begin
ning to take shape among the 
Lithuanians. Personally, I

BROOKLYN. N. Y. — Stu
dents and college graduates 
who are interested* in a Lith
uanian Alumni • and Student 
Club in the New York area 
are urged to contact Miss 
Stella Cheraska' 50 St. Nich- 
holas Ave., Brooklyn 27, N. 
Y. The organization is look
ing- for new members. The 
membership qualification is 
that you have to be of Lith
uanian descent and have at 
least two years of College be
hind you. The club meets once 
a month and its purpose is to 
promote the social, cultural 
and intellectual relations of 
the members. But Tor further 
particulars, / write Miss Cher
aska.

can 
the 
Club. There are activities galore — but no correspond
ents. Let us see which group will be the first to remedy 
the situation.

Brooklyn — There is the Brooklyn Aido Chorus 
which should have its write-up in each issue. There are 
the LDS Builders which thus far have only the bowling 
activities written up. What about all the LMS activities 
and theatre groups? Well, we had something before the 
festival from them.

New Jersey — there is the Sietyno Chorus and the 
Male Octette that can write something to the Laisve 
about their activities.

Pennsylvania — Pittsburgh and Philadelphia 
don’t you people do anything out there that’s xyorth writ
ing about? If you don’t, it’s time to start!

There is any number of other cities but we shall 
wait for another time to sort of use the “feather tickler” 
to awaken them.

With your cooperation, we can make this a good 
section. Without it—clouds in the sky!

<■_ —__________

official 
LDS, will 
ember 
uanian 
picked 
writer

ection. The 
publication 

come out on 
15th with a full

All America 
by that expert i

By the way, if any one .is interested in becoming an 
editor of this section, you can write to Mr. Roy Miząra 
care of this paper, and* if any of you want to earn-while- 
you-learn the printing trade, the Laisve can use you, too.

LDS to Start Membership 
Campaign with New Year

—Plans to Enroll 2,000
BROOKLYN, N. Y. — Aim-prize.” The same 

ing for a national enrollment 
of 2,000 new members and 
calling for the biggest effort 
vet shown in enrolling into the 
LDS, the National Executive 
Board of the LDS, meeting in 
Brooklyn on November 23rd, 
called upon the Lodges and 
tlveir members to make their 
plans for the big push in en
rolling new members from the 
start of the New Year.

The National Bo'ard also 
announced huge prizes which 
will be given to those enroll
ing new members, starting 
from $150.00, First Prize. In 
this drive there will be no 
rhinimum number of new 
members required to qualify 
for the prizes, but the first 
four' enrolling the most mem-, 
bers will receive the prizes 
announced as follows: First 
Prize: $150.00, Second Prize: 
$100.00. Third Prize: $50.00, 
Fourth Prize: $25.00.

In addition to the above 
orizes. those enrolling new 
members, and not winning one 
of the above prizes will re
ceive, besides the commissions 
offered. $5.00 for each ten 
new members enrolled.

In order to start the <drive 
off with a bang, there will be 
special “booster prizes” given 
every three months to the per
son who enrolls the most new 
members during an an
nounced three month period. 
The member who enrolls the 
most new members during 
January, Febru ary and 
March, for example, will re
ceive the ten dollar “booster

goes for 
each three month period fol
lowing. -

Generous Commissions
There will be large com

missions offered to members 
for working in the drive, and 
these range from $4.50 down 
to 85 cents per member, pro
vided the enrollee remains in 
the organization for a period 
of at least one year. This com
mission will be paid in two 
parts — one as soon as the 
new member is accepted into 
the LDS and the other 
tlie member completes 
year of membership^.

The $4.50 commission 
a new member enrolled for 
$2,000 worth of Insurance. 
The other commisions are 
graded down according to the 
amount of insurance a new 
member takes.

The Lodge whose members 
enroll the most new enrollees 
will receive a banner. The 

! English-Speaking Lodge whose 
members enroll the most will 
receive a special trophy for 
this drive.

The drive, whose aim is to 
enroll 2,000 new members as 
per Boston Convention’s de
cision, will last until the com
ing Convention which will be 
held in Cleveland where the 
awards will be made. The de
finite closing date for the 
drive will be announced later.

During the drive thėre will 
be no initiation fee for either 
the insurance" or sick (disabil
ity) benefit grades.

ent Lithuanian sports person
alities, Tom Yermal.

the next issue of 
the full pag'e of 

American foot- 
from all over the

Watch 
Tiesa for 
Lithuanian 
ball stars
country giving their pictures, 
their home towns, schools and 
other interesting detail s. 
Needless to say, the 1946 
Lithuanian All America will 
include both Fritz Barzilaus- 
kas and George Savitsky.

According to the Commit
tee decision, the following 
will be eligible to participate 
in the National Bowling Tour
nament :

1. LDS Insurance members.
2. Associate members who 

have been members for the 
past six months prior to the 
tournament.

3. All Bowlers who have 
1 participated in an LDS Bowl- 
! ing League with the sanction 
i of that bowling league and 
the tournament committee.

A set of trophies and other 
awards were decided upon by 
the Committee as well.

The last time we bowled— 
the week before Thanksgiving 
day (it seems so long ago) 
the only undefeated team in 
the Brooklyn LDS League was 
defeated, and not once, but 
twice. A) Dobinis, of the erst- 
whde invincible Treasurers, 
just couldn’t get started while 
Ą1 Purvėnus, of the Auditors, 
was going to town bowling 
over more than his usual quota 
of pins and setting his Audi
tors into a deadlock with the 
Treasurers for the top posi
tion, only after Dobinis came 
thru’ something more like his 
usual form in the final game.

The Secretaries fell further 
down when the Trustees 
plunked them for three 
straight, Helena Incas doing 
most of the good work for 
the Treasurers. The Secreta
ries have had some tough 
luck in the league bowling 
and did not live up to the ex
pectations indicated 
in the pre-league.
However, look for 
make a comeback
new revised averages which 
are in effect starting tonight, 
December 5th. >

The Presidents, Tony Navi
kas apd Charley Sipowitz, 
teamed up for some excellent 
bowling to take two out of 
three from the Directors, 
keeping them down there in 
the cellar scrambling with 
the Secretaries. It took both 
Charlie Young and ' Sally 
Feuer to get together for a 
swift one-two to take the se
cond game, but when they 
dropped again in the lajst one, 
the Presidents came back.

Well,, one riionth of bow
ling is now over, and the 
averages and handicaps have 
been revised. Those who 
boyded exceptionally well in 
the League will have lower 
handicaps and only the Secre
taries will get five points 
more. In this week’s tussle, it 
will mean a gain of 30 points 
for them when they battle the 
Auditors, 
sliced 25

Ip the game between the 
directors
the former will have an ad-

While we were < favored 
with the presence of Naomi 
Vedzunas of Great Neck who 
promised to bring more Great 

' Neckers next time, and some
• i others, we expect to add an-
— I other player to each team..

So this week, we expect tq 
see all those who had been

vantage of 13 pins over what 
they would have had last __  _________ ___
month. And in the last game, ! bowling for average to come 
the Trustees will have gained , 
a four pin advantage in the 
revised handicaps.

The bowling is to continue ; 
all month at the Schumaker 
Bowling Alleys, corner Myrtle Auditors 
and ' Broadway in Brooklyn, Treasurers 
every Thursday Night, start-; Trustees 
ing at 8 p. m. Come on time ; Presidents 
so we can have the alleys as; Secretaries 
reserved. ’ Directors

2
2
3
4
8
8

Švnsenos ir Anekdotai - Poilsis Protui
...... - ------ Parūpino P. Krienas.

ROMANTIŠKAS
GRAŽUOLES SAPNAS

Viename New Yorko vai
sinių gėrimų salione prie 
stalelio sėdėjo plikas, se
nas biznierėlis ir gėrė sodę. 
Prie jo atsisėdo jauna, gra-

— Taigi, taigi, — pasiry
žusiai tarė gražuolė, — aš 
labai, labai prašau, kad 
tamsta nesivalkiotum po 
Central Parką ir mano sap
nuose daugiau nesivaidintu- 
mei!

— Alio, — jinai prakuž- 
dėjo. — Aš sapnavau apie 
jumis pereitą naktį. Sapna
vau, kad mudu Central 
Parke, mėnesėnoj sėdėjome 
po medžiu ant suoliuko, jūs 
laikėte mano rankas ir bu
čiavote mano veidus.

Plikiui širdis pradėjo 
smarkiau mušti ir pašoko jo 
pulsas.

— Bet ar tamsta.esi tik
ra, kad aš ten buvau? — 
teiravosi senelis.

Gražuolė dar kartą ap
žvelgė senį.

— Taip, tikrai, — tame 
negali Imti jokios klaidos. 
Mano sapnuotasis vyriškis 
dėvėjo tokias pat drapanas, 
kaįp jūsų drapanos; tokios 
pat išvaizdos, kaip jūsų iš
vaizda; ir toks pat balsas, 
kaip jūsų balsas, — tvirtino 
gražioji panelė.

Plikis , prisitraukė savo 
kėdę arčiau prie jos ir ty
liai klausia:

— O ką gi jūs pageidau
tumėt, kad aš galėčiau pa
daryti jums šiuo atveju?

Neišrišama dilema
Keista, kad moterys, ku

rios dažnai nusiskundžia 
neturinčios, kuo apsirengti, 
prieš eisiant kur nors ima 
taip dau£ laiko apsirengi
mui.

Artistas mūrininkas
Pirmas mūrininkas: — 0 

kur gi tas tavo artistas pa- 
gelbininkas, kurį, sakeisi, 
vakar dirbti priėmei.

Antras mūrininkas:—Ar
gi nematai jo ten, ant že
mės į aukštį bežiūrinčio? 
Kai jis tik uždeda bent po
rą plytų, tuoj lipa nuo tre
čiojo aukšto žemyn — savo 
darbu pasigrožėti.

Sąžiniška aplikante
Stenografiško darbo pra

šanti aplikantė busimajam 
bosui:

— Beje, aš norėčiau savo 
darbą pradėti nuo pat apa
čios, palengvele, neturint 
ambicijos tapti jūsų žmona 
mažiausiai bent vienerius 
metus laiko.

and the Treasuers,

■ 'f ',

SOI
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Jona.M Raškai tis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(T^sa) ! core” iš Bizės operos “Les
Bet, žinoma, visų svarbiau- Pecheurs de Perles”, (‘^Per
siąs veiksnys — artisto vidi- gaudytojai”). Stačiai ste
ni spyruoklė — jo kunku-, be 
liuojantis jaunuoliškas gy-

, vumas, žydroji jo dvasia!

švytuliavo žvaigždės) 
Džiakomo Ručinio operos 
“Toska” buvo išpildyta di
namiškai. .

Lengvesnėj venoj, bet ir
gi kvėpuojanti gėlinga ais
tra Flotovo operos “Mor
ta” arija “M’appari” (“Man 
pasivaideno”) nuteikė pub-

iflBk kompozicija! Šitos 
rafinuotos melodijos aidai 
ir po šiai dienai man aidi 

Kiek jis iš'viso sudaina- ^ur ten vaidentuvės užir- 
vo dainų ir operiškų arijų, jauniuose. Daug yra pažy- 

su visais priedais, tai ištik- mėtinai puikių arijų ir dai- __
ro dabar nebepasakysiu: bet šita gal už.visas la- liką romantiškai. Kaip ji
užrašų ten pat patamsy ne-; biau mane visą, taip ir pe- daug sukėlė atminimų! ši- 
gidariau. Tačiau tiek galiu, Dma savo meniška galybe, toj operoj pat pirmą kartą! 
pasakyti, kad ir po šiai die-i sav2 magiška melodijos f
nai, rašant šitas eileles,! grožybe... | norų karalių Enriką Karu-
vaizduotėj stovi tvirta ryš-| Ausis įtimpusiai gaudo 1914 m.
ki artisto figūra ir skardė-!

| gos melodijos .pasisukimą., nuotaika buvo tėviškos mei-j 
> oniai į^s ir 1

x v Amo! Auksmis te- Halevio operos
go efirimų bangų toliuose, noro balsas, gražiausias iš: (“žydaite”) ari j 

Dainavo Pyrsas dviem at- j viSų muzikinių instrumen-' (Įa qUe Signor” 
vėjais. Iš pirmo davė ke-; tų, virba, liejasi, tyvaliuoja, į nuo to laiko, 
lėtą kompozicijų anglų kai- banguoja, neišdildomai už-įpats”). pats Pyi 

siregistruodamas klausovo tą dainavo šitoj operoj tėvo 
. Pati garso tobu- roie> Dainavo Karuža, Mar- 

. . , ~ viuvxx.,. Ir vis padarydavo
noro skardumu, ana paki-|tų kur girdėjau šitą didin- giiauS) pastovaus Įspūdžio...

melodijos išgirdau ir išvydau aną te-!

ki artisto figūra ir skarde-, aliai švelniausi šitos žavin- 
ja jo dainų melodijos. O i
Jau du mėnesiai, kaip tosjoniai kriptelėjimo, oniai 
melodijos išsisklaistę ir din-1 brakštelėji

fRimtesnė savo turiniu ir

les ir kovingumo kupina l 
“Ha Juive” 

“Rachel,

ba. Tiesiog karuziškai < ’ 
skambėjo, savo ekstatišku sąmonėj. . _ ___ __
dvasingumu ir auksiniu te- i lybės viršūnė! Kiek aš kar- tinėlis.

lioji Randelio “Largo" ari
ja iš jo kompozicijos “Kser- 
ksas.” Kaip prikaltas prie 
sėdynės sėdi net kvapą už
imdamas, visas perimtas 
tos magnetiškos dvasinės 
jėgos!

Laiive—laherly, ERKuanlau Dalį#

iliustracijifc puošiančiu darbininku kalendoriųŠis braižinys yra viena iš 12-kos
1947 metams, parodo darbininkų laimėjimus prie Roosevelto. Kalendorių išleido 
Artists for Action, 1000 Walnut Ave., Cleveland 14, Ohio. Parduoda po 50c. Par
davinėjančios organizacijos moka centrui po 40c.

ŽINIOS IŠ LIETU VOS
Ir vis padarydavo

gą ariją, visuomet ji mane 
apglėbdavo savo visa per
imančia muzikine gražybe! 
O šiuokart, regis, dar la
biau !

O štai ir dar vieną ope- f0 naudai,

Čia kaip tik ir prisiminė 
ana - neužmirštamoj i scena, 
įvykusi Metropolitinėj ope
roj, laike pačio pirmutinio 

! koncerto Rošian Vor Rely- 
, 1940 m. rudenį. 

Ain n, cnnnfo i šedevrą patiekia dau- visi dalyvavę artistai, dai- 
Neminesiu čia tų sponta- gjatukstantinei publikai ninkai

MTD DIRBANČIŲJŲ KO- ir kitas filmas — “Antplū 
. LEKTYVO ĮSIPAREIGO- 
“ JIMAI SPALIO GARBEI

IŠLEISTAS VILNIAUS
TELEFONŲ ABONENTŲ
SĄRAŠAS

Miesto telefonų stotis iš
leido Vilniaus telefono abo
nentų sąrašą. 120 pusla
pių leidinyje įdėti įstaigų ir 
įmonių abonentu ir adresi- 
niai abonentų sąrašai, o 
taip pat informacinio pobū
džio medžiaga.

PUOŠIAMI MIESTO
PASTATAI

"Ukmerge. — Statybos-re- 
I monto kontora sudarė da- 
! žytojų ir tinkorių brigadas, 
puošiančias ir dekDruojan- 

i čias miestą. Šviežiais da- 
| žais padengti visi Kęstučio 
. aikštės pastatai, žymi Gedi- 
' mino ir Vytauto gatvių na
mų dalis. Spalio metinių 

i i š v a k a r ė se miestas įgis 
šventiška išvaizda.I V

A

niškų, gaivališkų entuziaz- ... 
mo išsiveržimų, kuiie j^jaį įr svajingai liejasi 
griausmingai skardėjo į meiliškoji arija “Salut, do- 
visą šitą platutėlį .dubeni ,| meure” (“Būk sveika, bu- 
po. kiekvienos arijos bei i veįne švarute, gryna”) iš 
šiaip dainos. Atmosfera, re-1 anos Quno Operų operos 
gis, pasidarė suelektrizuota; “paustas”. Sklinda, plinta 
tų galingų, ją drebinančių > efjro bangomis švelnutė 
garsų... meilužio serenada, o tavo

Tuoj paskui Pyrsas taip-! vaizduotėj mirguliuoja ra
gi tobuliai išpildė tenoro Į maus žydinčio sodo scena, 
ariją iš Sigmundo Romber- j Galantiškas velniūkštis Mė
go operetės “Dykumos auk-1 fistofelis įsiveda atjaunin- 
sas” (“Desert Gold”). Toji j tą, meilės ištroškusį Fausr 
arija tokia melodiška, taip tą į. jaunutės nayvios Mar- 
švelniai romantišką, lyg garitos sodą ir palieka jį 
kad ji tyčia būtų pritaikyta tenai, o pats sparčiai iš
sitarti puikiam vakarui Ho- nyksta už 
livudo kalnuose. Su šita ro- < 
mantiška daina mūs artis- virbantį savo sielos hin^ną... 
tas pataikė stačiai į publi- T'* lx":" ; ---
kos pulsą. Jis ją nuteikė 
svajingai, r o m a n tiškai. 
Bent kelios poros prieky 
mūs suole arčiau prisiglau
dė. Vyriškoji dešinė galan
tiškai apsikabino priplaikų 
moters kakliuką. Ir tai bu
vo ne vieniša taip sujaudin
ta ranka. Buvo tokių daug...

4mūs’ įgudęs tenoras. Sal- 
' džiai ir svajingai liejasi

č vartelių. Visas 
apsalęs Faustas ir gieda

Ir kaip jis magnetiškai'gie
da. Vaidentuvės akyse per
eina visa pleada Faustų: 
Enrikas Karuža, Džiovanis 
Martinėlis, B en j a m i nas 
Džilis, Džiulijus Krimis, 
Čarlzas Maketas, Titas Ski- 
pa, Žobinas, Bjerlingas... 
Janas Pyrsas.

Publika pritvinko sąjū-

ir muzikai dovanojo 
savo laiką ir energiją tam 
aukštai humaniškam tiks
lui. Dalyvavo ir Janas Pyr
sas. Dainavo jis kelias ko
vingas dainas ir operų ari
jas. Prieš pačią pertrauką 
jis ir sudainavo šitą pačią 
ariją iš “Žydaitės”. Publika 
pratrūko skardžiais aplodi
smentais. Milžiniška opeues 
patalpa, kimštinai prisikim
šusi entuziastiškų humanis
tų, nušvito skaidria šviesa. 
Ir tuoj patėmijau ką tokio 
nepaprasto. Publika, tar
tum nuo kokio mosto, spar
čiai pradėjo grįžtis nuo sce
nos į atbulą pusę ir dar 
karščiau ploti. Ant scenos 
vis tebestovi Pyrsas, linksi 
galvą, bet dabar ir jis pl’a-

■ dagogin. Kabinetas suruošė moTOCIKI U
: nuo š. m. spalio- mėn. 9 d. LENKTYNĖS 
iki 12 d. aritmetikos prakti- !

i kumus pradinių mokyklų • 
: mokytojams. Praktikumuo-į 
se dalyvavo apie 100 sosti-

i nes mokytojų. Dėstomuoju- 
1 diskusiniu-darbiniu metodu 
praktikumuose buvo išeiti 
aritmetikos uždavinių spen- 

i uždaviniai,
. DRAUGIJOS FILIALAS ' geometrinės sąvokos ir ma- 

Šiauliai. — Čia įsteigtas ' tavimai lauke. Lankiusieji

dis”—vaizduojantis tarybi
nių žmonių kovą už mūsų 
šalies laisvę. Patriotiniai 
filmai susilaukia gero. • dir- 

traktorių dirbtuvių darbi-' bančiųjų įvertinimo, 
ninkai po darbo susirinko | --------- ---------
aptarti, kaip geriau sutikti j MOKSLINĖS MEDICINOS i dimai, tipiniai 
Didžiojo Spalio šventę. j Tvr> A A 1 A j--■---

Traktorių remonto bri-!
gadieriui Vincui Akelaičiui į mokslinės, medicinos drau-, praktikumus mokytojai įsi- 
pasiūlius, visais balsais nu-j gijos, ^filialas. Pirmajame | gįj0 reikalingų žinių ir įsi

savino metodinius būdus 
mokomai - auklėjamai dės
tyti matematiką pradinėse

gydytojas J
prane-

tarė įsijungti į socialistines susirinkime 
lenktynes ir ligi gruodžio 1 Rudzinskas padarė 
d. užbaigti šių metų darbo Šimą apie Šiaulių apskrities

Dirbantieji taip pajt vie
ningai palaike š

t

sveikatos apsaugos darbo

Draugijos filialas užsi-
ningai palaikė šaltkalvio p]>e^e kelti vietos gydytojų 
Jasiuleviciaus pasiūlymą iš- politini ir profesinį lygi.
LrwioaG i anni o 1 i edi n na lonLr. v 17'kviesti į socialistines lenk- 2_ _ ________ '
tynęs žemdirbystės' Minis- j PRAKTJ[KUMAj pradl 
enjos. Litremtresto .sis-iNnj MQKYKLŲ 

temos įmones; Respnbhkm)! MO1{YTOJAMS 
traktorių motorų remonto, _____
fabriką, Šilutės ir Telšių n.,,. t i, i Vilnius. — Siekdamas pamasinu traktorių dirbtuves.: ] i,- _ ic______ ____ kelti mokomojo auklėjamo-
PASKAITOS PER VIFTI- dm’bo lygį pradinėse mo- 
NTI 1? A nuo M A 7C a kyklose i reikiamą aukštį, NĮ RADIJO MAZGĄ j Vi]niau£/ Respubiikinis Pe.

dėjo lįįot... Kas čia gi da-: Ukmergė. — Prie vietinio 
bar? Grįžtelėjau, ir aš at- į radijo mazgo suorganizuota 
galios, ir tuoj pasidarė visa lektorių grupė, kurią sųda- 
kas aišku, kaip ant delno. r0 mokytojai, gydytojai ir
Pačioj vidurinėj ložoj, sta
čiai priešais sceną, stovi į- 
kaitusiu raudonu pilnu vei
du .anų metų Tarybų Są
jungos ambasadorius Lit-

Užčiupęs jautrųjį publi-! džiais. Tai ir gerai, kad jai! vinovas su savo žmona. Sto
kos pulsą, dainos magikas duota proga kiek atsileist. j vi, linguoja galvą, dėkoja 
valdė jį ir toliau. Pasklido j Pertrauka. Š u r m u lingai ■ publikai už sveikinimus, už 
tos garsiosios Franco Šu- publika pakilo, — vis dar; aplodismentus, t y ? J 
berto “Serenados” liuliuo- tebeplodama katutes 
janti tonai. !
porelė net galvelėm priglū-; garbą ir galvą linkečiuojan- 
do arčiau. a

Davęs keletą angliškų 
dainų, tenoras pasuko į ita
liškų ir prancūziškų operi
nių arijų lobyną. Štai jums 
ta raliuojanti, lengvabūdiš
kai linksma “Rigoleto” ari
ja “Questa o quella per me 
pari šono” — “Ši ar kita dėl 
manęs tai yis viena”, viena 
iš blizgančių Džiuzepe Ver
des perlų. Kaip kadaise se
niau nemarusis Enrikas 
Karuža žavėte žavėdavo su 
šita arija išprususią Metro- 
politinės Operos publiką! 
Įsiklausęs tų švelnučių sub
tilių šitos arijos niuansų, 
net akis užmerkęs, žmogus 
nesąmoningai pasiduodi i- 
liuzijai: tau regis, kad čia 
skardėja anie drebinanti 
Karužos auksinio balso vir- 
buliai! Pro savaimingai su- 
sivilgusias blakstienas akys, 
regis, jau ir žvelgia kresną, 
petingą, pilną Karužos fi
gūrą...

-Vost tik spėjo nutilt aud
ringų plojimų aidai, štai 
jums ir vėl perlas, gal pats 
ugningasai perlas! Tai ta 
raganiškai žavingoji tenoro 
arija °Je crois endendre en

kitų sričių darbuotojai. 
Miesto ir apskrities gyven
tojams reguliariai rengia
mos paskaitos per radiją 
politinėmis, o taip pat mok
slo populiarizacijos temo
mis.

, už priėjau- DALYKINIAI BŪRELIAI | 
kelis tą Tarybų šaliai. O nuo tos GIMNAZIJOJE

Prieky mūs kartus išėjusiam priimt pa-įložos didingai kabo raudo- 
elėm priglū-;garbą ir galvą linkečiuojan- na vėliava! i _____

i ’ Matyt, Litviųovo pribūta | moksleiviai galėtų išplėsti ir 
J į koncertd prieš pačią -jo | pagilinti savo žinias labiau- 

Po pertraukai, gal dėl į- pradžią, kai šviesos jau bu-i sįaį mėgiamųjų mokslo ir 
vairumo, kad parodžius sa- vo prigesę, tai jį publika irimeno yakų srityje, gimna-

čiam artistui.

Hudson, Mass.

Bartašiunų kaimo.'
Chas, K, Urban.

■

ATSTATOMA 
MOKYKLA

vo nepaprastą balsinį ir . užmatė tik šviesoms uzsi- 
kūrybinį lankstumą, Pyr- į žiebus. Ir ilgai per tą per
sas ūpingai sudrožė vokiš
kai aną liūliuojančią, val- 
suojančią melodiją iš Joha
no Štrauso operetės “Čigo
niškas baronas.” Dainuoda
mas, rodos, pats, gyveno ir 
jautė, ką dainuoja, užkrės
damas publiką vėl kita nuo
taika—• nerūpestinga, džiū- 
gesinga.

Kontrastui, irgi vokiškai, 
padainavo ilgesingą ir gė- 
lingą Čaikovskio muzikos 
dainą “Nur wer die Sehn- 
sucht kennt” (“Tik tas, 
kas ilgesį pažįsta”). Tai ta
ve privertė surimtėt, apsi- 
mąstyt, gal ką atsimint.,.

Paskui sekė viena po ki
tai daugiausia itališkos dai
nos ir arijos. Furorą publi
koj sukeli tos pačios “Ri
goleto” operos žvainoji ari
ja “La donna e mobile” 
(“Moteris lengvabūdiška”). 
Sąjūdžio kupina, gyvybės 
geismu pulsuojanti arija 
“E luce van le stelle

trauką skardėjo katučių 
plojimai. Ir ilgai žiūrovai 
akių nenuleido nuo Tarybų 
šalies atstovo. Ir pakartoti
nai išeidamas ant pastolio 
Pyrsas linkečiavo galvą ir 
pats plojo, širdingai 'svei
kindamas Litvinovą.

‘ \ • 
(Bus daugiau)

Mirė Ignacas Markūnas
Lapkr. 30 dieną, pasimirė 

Ignacas Markūnas. Velionis 
sirgo virš du metu. Paliko nu
liūdusią. moterį Annę ir duk
terį Birutę.

Velionis buvo virš 50 me
tų, laisvąs žmogus, senas 
laisvės skaitytojas. Priklausė 
prie Lietuvių, Piliečių Kliubo, 
LLD ir LPSt

Palaidotas laisvai gruodžio 
(DecA 3 dieną.

Velionis paėjo iš Žaslių pa
rapijos,

Lietuviška

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir dagtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Ukmerge. — Tam kad

zijoje suorganizuoti daly
kiniai būreliai: kalbos, lite
ratūros, muzikos, fizikos, 
chemijos dr kiti. Rateliams 
vadovauja atitinkamų daly
kų dėstytojai.

Ukmergė. — Pradėtas 
vokiečių sugriautos pra
džios mokyklos atstatymas. 
Ruošiant statybinę medžia
gą bei atliekant kitus dar
bus, aktyviai padeda vietos 
gimnazijos kolektyvas 
mokinių tėvai.

DIDELIS SUSIDOMĖJI 
MAS PATRIOTINIAIS 
FILMAIS

ir

Ukmergė. — Su dideliu 
susidomėjimu “Pasakos” ki
no teatre buvo žiūrimas įžy
mus tarybinis filmas “Prie
saika.” Jį demonstruojant, 
susirinkdavo pilnutėle salė 
žmonių. Pasisekimą turėjo

W
&

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Kaunas. — Įdomias moto
ciklininkų lenktynes suren
gė automoto klubas. Buvo 
važiuojama Į kalną. Geriau
sią laiką parodė jaunas 
sportininkas Knizelis (350 
ccm klasė). Į kalną jis už
važiavo per 8.9 sek. Kitose 

? klasėse nugalėtojais tapo 
Sadauskas ir Koncevičius.

Tokios lenktynės respub
likoje buvo surengtos pir
ma karta, v

ew York. — Keturių 
Didžiųjų užsieniniai minis- 

Panašūs praktikumai nu- trai susitarė dar keliais 
matyti greitu laiku padary-' klausimais dėl taikos sutar
ti ir Kaune. ■ ties su Italija.
*——

s

H
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s

*
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne'

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

i

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

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.
Ji!

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. '

Tel. ST. 2-8S42

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Broadway k Stone Ava.
prie Chauncey St., Broadway Lina

Tel. GLenpiore 5-0191

f

M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių - 
‘ Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kifės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainoihis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411*



LLD 7-tos APSKRITIES REIKALAI
Kelvirta'd., Gruodžio 5; 1946

Svarbus Posėdis Įvyks 
Gruodžio 15 d.

Binghamton, N. Y HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SEKAMIEMS DARBAMS

DIENOM
MOLDERIAI

KREIPKITĖS Į PERSONNEL OFISĄ

H. & B. AMERICAN MACHINE CO

PRANEŠIMAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS'‘ WORCESTER, MASS.

Gruodžio 8 d. Liet. Salėje, 29 En
dicott St., įvyks bankietas su gražia 
muzikale programa. Rengia Lietu
vai Pagalbos Teik. Kom., viet. skyr. 
Tai bus šių metų paskutinis parengi
mas Lietuvos žmonių naudai. Kvie
čiame visus Lietuvos prietelius daly
vauti. Programoje dalyvaus svečias, 
dainininkas Ig. Kubiliūnas iš Bosto- j 
no. Pradžia 5 vai. vak. —Rengėjai, i

(275-276)

PAWTUCKET, R. I.
Važiuokite Roosevelt Ave. Bušu iki pabaigai linijos

(280)

REIKIA BUFUOTOJŲ
; Geri uždarbiai nuo kavalkų. Penkios ir pusė 
j dienos, keturios dešiint-aštuonių valandų sa

vaitė. Puikiausios darbo sąlygos.
THE S. AND W. MET*AL PROCESSING CO.

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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks i 

8 d. gruodžio, 7 v. v., 735 Fairmount j 
Avė. Dalyvaukite skaitlingai, nes bus j 
išduotas raportas iš 6-to Apskr. kon- i 
ferencijos. — J. S. sekr. (275-276)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks Į 

6 d. gruodžio, 7:30 v. v., 407 Lafay- , 
ette St. Malonėkite nariai dalyvauti, 
nes bus išduotas raportas iš 3-čio : 
apskr. konferencijos. — A. Jocis, f in. i 
rast. (274-275)

HARTFORD, CONN, 
iALDLD priešmetinis susirinkimas ; 

įvyks gruodžio 9 d., 155 Hungerford j 
St., 8 vai. vak. Visi nariai ir narės i 
privalo dalyvauti. Bus renkama vai- , 
dyba 1947 metams. Kviečiame na-! 
rius dalyvauti. (275-276)

MES TURIME VIETŲ
Išsilavinusioms Siuvamųjų Mašinų 

Operatorėms
Taipgi Nelavintoms Abelnam

Darbui Merginoms.
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė

GERA ALGA. NUOLAT.

THE JORAC, INC.
Rector Si., Perth Amboy, N

(280)

Pr<nFTas rusuTpEl'

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

‘ Sekmadienį, grttttdŽio 8 d., 
įvyks paskutinis šių metų Šau
nus bankietas su programa 
Lietuvos žmonių naudai.

LPT Komiteto vietinis sky
rius šiuo tarpu intensyviai 
rengiasi prie gražaus bankie- 
to 8-tą gruodžio, šis bus jau 
paskutinis parengimas šių me
tų. Per ištisą metą LPT Ko
miteto skyrius turėjo gražių, 
sėkmingų parengimų. Worces- 
terio pažangūs lietuviai šir
dingai, šiltai rėmė mūsų pa
rengimus? Sudėjo gražių au
kų, Lietuvos žmonių labui 
sunešė daug drabužių ir apa
vų. Mes prašome ir pasitiki
me, kad jūs, Lietuvos žmonių 
rėmėjai’, skaitlingai atsilanky
site ir kitus pavadinsite į mū
sų šį bankietą. Pasitikim, kad 
jūs padėsite padaryti'šį mūsų 
bankietą pagarba visai meti
nei veiklai.

Muzikai ės programos pildy
me dalyvaus ir svečias bosto- 
nietis dainininkas Ignas Ku
biliūnas su naujom dainom.

Įvyks 29 Endicott St.
Pradžia 5-tą valandą vaka

re. ‘ M. S.

ir su gėrimais, taipgi laiką 
praleisti ir prie kazyrių, ku
rie mylite. Paslinksminimas 
bus užtikrintas visiems. Prie 
dėl pietų įžangos tikieto bus 
ir dovana — dvi pusmetinės 
Laisvės. Kam nors bus proga 
laimėti jas. Įsigykite tikietus 
iš anksto.

širdingiausiai visus užpra
šome dalyvauti šiame pasi
linksminime.

LLD 20-tos Kuopos 
Moterų Skyrius.

Pasilinksminimas Laisvės 
Naudai

Visų Laisvės skaitytojų ir 
darbininkiškos spaudos prita
rėjų yra būtiniausia pareiga 
dalyvauti šiame pasilinksmini
me. Savo dalyvavimu paremsi- 
me dienraščio Laisvės budže- 
tą 1947 metams.

Kadangi dienraštis Laisvė 
visuomet suteikia vietos dėl 
aprašymo vienokių bei kitokių 

į įvykių iš mūsų miesto ir visų 
j vietos organizacijų praneši- 

ryįg mams apie įvykusius bei jų 
^18 | rengiamas Pramogas, pasi

linksminimus ir niekad nepa
reikalavo jokio atlyginimo už 
tokios rūšies pranešimus, tai 
mes, darbininkiškos spaudos 
skaitytojai bei jos platintojai,

I svėrė savo organizatyvius rei-
I kalus, padarė gerus tarimus 
! tūlais klausimais ir užtvirtino 
apskrities visą senąjį komite
tą, tai yra, valdybą .pavesda
ma jai darbuotis per visą me
tą ir rūpintis brangios kultū
rinės draugijos gerovei.

•

Taigi, brangūs valdybos na- 
; riai, kurie buvote 
metais apskrities 
pasiliekate ir ant

i 1947-tų metų. Tad valdybos' 
posėdyje, gruodžio 15 dieną, 

■šių metų, 11 valandą 
Liet. Piliečių ” Kliube, 
West Broadway, So. Boston,

i Mass, privalome visi būti.
O gal per minkšas žodis 

privalome, tad, sakysiu —

LLD 7-tos apskrities meti
nė konferencija, kuri atsibu
vo lapkričio 3 dieną, So. Bos
tone, buvo labai gera. Nors 
konferencijoj delegatų daly
vavo mažiau, negu pereitais 
metais, tačiau daugiau kuo
pų atstovauta šiemetinėj kon
ferencijoj. Reiškia, kuopos

• pasiuntė po mažesnį skaičių 
delegatų į šių metų metinę j 
konferenciją. Be to, tūlų 
lonijų ne pilnas skaičius 
rinktų delegatų pribuvo ir 
neigiamai atsiliepė.

Jeigu viskas iki raidei 
tų buvę išpildyta, tai konfe
rencija galėjo būti dar na
šesnė mūsų didiesiems 
bams.

_ ,x . , .. .. . , mai ir stipriai nustatyti mumsPraeito.) konferencijoj skam-■ . .. . . ., , . L , . pavesto veikimo gaires ir ir-bejo gražus raportai is kolo-'L „ .. , . ..,* _ \ . tis pirmyn linkui didesnių per-
nijų darbuočių ir iš komiteto (ralių, — dar geresnių pasise- 
veiklos bei rūpestingumo. La- kimu.
bai pasidžiaugta didžiu pasi
sekimu Laisvės pikniko iš lie-1; 
pos 4-tos dienos šių, 1946-tų 
metų, Maynard, Mass.

Jau nusamdytas parkas — 
Vose Pavilion Park ir dėl k i- : 

Į 

tų metų liepos ketvirtos. Reiš
kia, visi iš kalno žinosime, i 
kur kitais metais galėsime1 
praleisti gražiąją liepos 4-tą 
dieną, “Fourth of July.’’

Konferencija tinkamai nu-

pereitais 
valdyboj, 
sekančiu

ko- i 
iš- 

tas

b li

tu-
dar- rime visi valdybos nariai da- ’ jaučiamės esanti skolingi jai. 

lyvauti, kad galėtume tinka-,! Tai dabar, kuomet eina vajus 
už sustiprinimą Laisvės bud- 
žeto 1947 metams, LLD 20-tos 
kuopos Moterų Skyrius ir pa
siėmė sau už pareigą, kad su
rengti koki pasilinksminimą ir 
visą pelną skirti dienraščiui 
Laisvei. Tad šis svarbus pasi
linksminimas ir įvyks šį sek
madienį, gruodžio 8-tą dieną, 
Lietuvių svetainėje. Pradžia 
pirmą valandą dienos, šeimi
ninkėms patartina negaminti 
pietų namuose, bet ateiti į šį 
pasilinksminimą ir pasivalgy- 
ti skaniai pagamintų valgių ir 

j tiktai už 50c.

Reikalų turėsime daug ir 
ir svarbių. Turėsime parengti 
lirvą konferencijos nutartiems 
lalykams. Turėsime ir dau
giau naujų klausimų, kaip tai, 
prakalbu maršrutas, žieminiai 
parengimai apskrities naudai 
ir tam panašiai. Dalyvauti vi
siems ir dalyvauti į laiką, tai 
geriausia.

LLD 7-tos apskrities pirm.,
J. M. Karsonas.

I

Broth 
daržo- 
skani 
taipgi

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

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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

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

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

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

Telefonas E Ver green 7-1661

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 nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitanjins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
>6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
zlių j dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidą^ mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervu© tas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių 
vių į miltelių pavydalą, sveika ir 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, 
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

''varų 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 ą-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 rteveikllus lytiškus organus; už 16 oz. bonką (jnnt), tik 
$7.75, Qt. $12.75. /

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
klaidas.

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

Lowell, Mass

44-

Šaukiamas Svarbus 
Susirinkimas

Gerbiami draugai, LLD 
tos kuopos susirinkimas, ir tai
metinis susirinkimas, yra šau
kiamas gruodžio 8 dieną, 
tuoj po Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugystės susirinkimo. 
Galės būt apie 5:30 vai. po 
pietų. Ateikite kiek pirmiau 
ir jeigu dar nebūtų pasibai
gęs pirmasis susirinkimas, tai 
galėsite palūkėti svetainės 
kambariuose.

Kuopa turės išsirinkti nau
ją valdybą 1947-tiems me
tams. Ir turėsime svarbų pa
sitarimą kas link rengiamų 
krutamu paveikslų. Taipgi 
girdėsime' raportą iš metinės 
konferencijos LLD 7-tos aps
krities, kuri atsibuvo lapkri
čio 3 d., š. m.

Easton, Pa
29 mirė Antanas 

76 metų amžiaus, 
sūnų ir marčią Mr.

Su valgiais ’ patarnavimas 
prasidės nuo pirmos valandos 
ir tęsis per visą pasilinksmini
mo laiką. Taigi visiems bus 
progos bile laiku ateiti ir pa- 
sivalgyti skanius pietus. Apart 
valgių bus galima pasivaišinti

LLD 44-tos kuopos 
raštininkas, 
J. M. Karsonas.

Worcester, Mass

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

iniu EVERGREEN 8-977*

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel BOuth 8-5569

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

' TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

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

L L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel^MIchigan 2-3123
•> x ' Į • ... , „

La p k r.
Cw.erka, 
pas savo 
& Mrs. Walter Serfass, 2342
Front St. Gimė Lietuvoj ir at
važiavo Amerikon 
n an 46 metai 
ris Ona mirė 
1946 Paliko 
brolį, Simoną 
Haven, Conn.

Palaidotas gruod. 2 d., Kaš
tono kapinėse. Graborius Jo
nas Ketinis. ' ‘ Rėpi

— Easto- 
atgal. Jo mote- 
gegužės 31 d., 
sūnų ir vieną 

Cvverką, New

So. Boston. Mass.

LPT Komitetui į 
N. Y., 12 baksų 
ir čeverykų. Gerą 

ir čeverykų 
pastarai-

pridavė draugai 
P. Butkiavičiai.

Lietuvių Piliečių Kliubo ir 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos susirinkimas j vyks gruo
džio 8 dieną, šį sekmadienį, 
318 Broadway. Prasidės 
po pietų.* ;

Turite visi dalyvauti 
susirinkime ir atsivesti
narių. ’ Bus nominavimas val
dybos ir apkalbėjimas Laisvės 
vajaus reikalų. Turėsime rim
tai pasikalbėti, kaip galima 
gauti dienraščiui daugiau nau
jų skaitytojų.

Kviečia Valdyba.

3 val.

šiame 
naujų

siuntinio su tvar

Worcesterieciai, Lietuvos 
Žmonių Rėmėjai, Rengiasi 
Gražiai Užbaigti 1946 Metų 

Lietuvos Žmonių' Rėmimo 
Darbus

Pastarosiomis dienomis LPT 
Komiteto skyrius išsiuntė Cen
tral in i am 
Brooklyn, 
drabužių
kiekį drabužių 
Lietuvos» žmonėms 
siais laikais 
Gaigalai ir 
Ačiū jiems.

Pastarojo
kymui daug darbo įdėjo drau
gės O. Stankienė, M. Deks- 
nienė, A. Vosilienė ir drau
gai Žukai. Pasirodo, kad ran
dasi draugų, Lietuvos žmonių 
prietelių, kuriems nereikalin
gas raginimas ar prašymai — 
jie visuomet savaime, natūra
liai turi Lietuvos žmonių rė
mimo reikalus mintyje. Nuo
lat pristato drabužių, apavų 
ir patys paprašo savo pažįs
tamų, kaimynų. Smagu b Ati
dirbti tokių 
kurie Lietuvos 
mos ir abelnai
ganizacijų darbų ratui ųeduo
dą progos sustoti.

Visus, kurie turite drabužių 
ir apavų, prašome pristatyti 
LPT Komitetui, o mes, sutvar
kę,. persiusime centrui. Geras 
skaičius pasižadėjo priduoti 
drabužių greitoj1 ateityj. Tai 
liudija, kad worcesterieciai 
nori gražiai užbaigti 1946 me
tus, suteikdami paramos Lie
tuvos žmonėms. Prašome visų, 
duosniai rėmusių Lietuvos 
žmones, duosniai ir užbaigti 
šiuos metus.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

žmonių tarpe, 
žmonių para- 
p a žangių or-

Pastarųjų keleto mėnesių 
bėgyje tarybiniai menininkai 
(iš viso apie 3,000 jų) gastro
liavo apie 12-koj kitų valsty
bių.

Vįsur jie buvo priimti ne
paprastai šiltai.

Dar 3-0 teatrinių (tarybi
nių) grupių yra pasiruošusių 
vykti į kitas valstybes vaidi
nimams.

Deja, Amerikoje tarybinių 
talentų labai mažai teapsilan- 
ko. Tai pareina dėl tos anti
tarybinės isterijos, kurią ga
mina Hearstąs ir jo sėbrai.

Tačiau, visuomet taip 
čia nebus.

ir

New York. — Užsieninis 
Sovietų ministras Moloto
vas sutiko tartis del Ameri
kos plano tarptautiniam 
nusiginklavimui;

NAUDOKITĖS proga
Parsiduoda farrna, 138 akrų žemės, 

gerai išdirbta žetnč ir nepaprastai 
derlinga. Moderniškai įrengta sulyg 
vėliausių ištobulinimų. Naujas trak
torius, puodą! karvėm^girdyti ir kiti 
patogumai. Budinkai tik keletos 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 tik jūs norėsite. Kainą pasakysiu 
kaip pamatysite. Pardavimo priežas
tis vėlybas amžius, silpnėja sveika
ta. Telefonas: Hardwick 3397. Arba 
rašykite: Leon Žalimas, Furnace 
ftoad, Hardwick, Mass.

(270-28W

IŠSINUOMUOJA FARMA
Ant Kooperatyvią Pamatų 
Hunterdon County, N. J.

ICO akrų farrna, tinkama javų auginimui ar 
pienu verstis farmai. Gyvenimui trobos ir ki
ti reikalingi budinkai. Pirkėjas turi būti pa
tyręs1 farmerys ir privalo turėti savo; maši
neriją. Gera propozici.iK' tinkamam

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

TELEFONAS MURRAY HILL

asmeniui.

C. 
5-1746 

(276)

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

M—.

Reumatiški Skausmai
Deksnlo Galinga Mostis, sudatyti’. 

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

DEKEN’SOINTMENT GO. 
1*. O. Box m Newark 1- N. J.

MŪRININKAI
Face Brick ir Glazed Tile 

Devynėm 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 ii

Atgal Užbaigus Darbą.
Yra Atliekamų Kambarių

THE AUSTIN COMPANY
Norwich, N. Y.

P. O. Box 512 
Norwich, N. Y. Phone Norwich 915

(275)

NACIONAUAI ŽINOMAS IŠDIRBEJAS
ELEKTRINIAMS LAIKRODŽIAMS MOTORŲ IR LAIKO 

NUSTATYMUI PRIETAISŲ PRASIPLEČIA 
IR REIKALAUJA

PATYRUSIŲ 
Brown ir Sharpe Automatic Screw Machine Operatorių 

Ir Nustatymui Vyru Akuratnam Darbui
Geros Algos — Linksmos Darbo Sąlygos. 

PATRAUKIANTI VIETA
KREIPKITĖS AR RAŠYKITE Į 

TELECHRON INCORPORATED 
Ashland, Mass.

(276)

PATYRĘ VYRAI 
REIKALINGI

KAFETERIJA FABRIKE, V AKACIJOM APMOKĖJIMO 
PLANAS, GRUPINĖ APDRAUDA.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas j vyks 8 , 

d. gruodžio, 29 Endicott St. Pradžia 
10:30 vai. ryto. Prašau visų dalyvau
ti. —J. M. Lukas, sekr. >.(275-276)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas 

gruodžio 8 d. Liet. Piliečių Kliube, 
631 Walnut gatv., 2 vai. dieną. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti. — Eve
lyn Farion, sekr. (275-276)

įvyks

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks gruodžio 9 d., 7:30 v. v. 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malonė
kite visos susirinkti ir naujų narių 
atsiveskite. Taipgi yra svarbių daly
kų .aptarti, ir išrinkti sekantiems 
metams valdybą: — A. W. (275-276)

Jautienos Kaulų 
Išėmėjai
PATYRĘ

GERA ALGA
REGAL PACKING CO 

66 Stockton St.
Newark, N. J. 
Market 3-3555

(280)

350

PAJIEŠKOJIMAJ
Aš, Kazimieras Augustinas, iš 

Graužiečių kaimo, pajieškau Kazi
miero Augustino iš Vaitkūnų kaimo, 
Pabaicko parapijos, Ukmergės apsk., 
Pašilės valsč. 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- 

Į les Augustinas, 221 Bond St., Eliza- 
: both, N. J. (268-275).

PRAŠOME ĮSITĖMYTI
šiubmi pranešame, kad dabar gali- 

lima pirkti malkų ir lentų. Ypač 
kreipiama ai yda nonvoodlečių ir 
bostoniečių. Prąšome kreiptis prie: 
A. Waitkevičius, 72 Campbell St., 
Norfolk, Mats. • (274-276) f
•U-W.
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NeHYirko^/WaZlnioi.
Kareivių Priimtuvių 
Bankietas Pavyko

j Dalyvaukim Aidiečiu c i* iv JI7 Saugoti Kendas

Krautuvėje Dirbant 
Irgi Nepraloki

Marge Kellogg angliškam!

$37.05 savaitei.
P.et, sako jinai, Los dvi krau

tuvės neturi monopolio ant. žo- 
■ mų
i tuo pat laiku tebebuvo ir ki- 
! lur.
i: mų,

tėvas, už valandos mirė ligo
ninėje.

algų. sąlygos

Kareivių priimtuvių bankie
tas, įvykęs 23 d. lapkričio, 
Newark. N. J., pavyko. Karei
vių bei jų moterų ar merginų 
buvo susirašę 80 ypatų. Tei
sybę pasakius, kad keletas jų 
nepribuvo dėlei jiems žinomų

Koncerte!

certas, o kiekvienas narys no
ri, kad tai būtų pasekmin- 

įtaikė vakarienes buvo trum- ' giausias pai engimas. Todėl, 
pa programa. Gražiai sūdai- i kviečiame visus dalyvauti mū- 
navo Sietyno Choro Vyrų An- ! 
samblis. vadovybėje Simele- 
vičiaus, pianu akompanuojant ■ 
Simelevičiutei. Esant svečiui 
Kuzmickui iš Shenandoah, 
Pa., pakviestas ir kartu abu 
su Grabausku iš Brooklyn, N. 
Y., akompanuojant pianu W. 
Žukui iš Elizabeth, N. J., su
dainavo duetą. Drg. Buknys, 
Laisvės gaspadorius, trumpo
je kalboje kvietė susirinkusius 
paremti dienraštį Laisvę fi
nansiniai. Parinkta aukų, su
rinkta $30. Vardai aukojusių • 
tilpo Laisvėje už 30 d. lapkri
čio.

Kadangi buvo skelbimuose 
minėta, kad dalyvaus jaunimo 
sekr. drg. J. Orman ir pasa
kys kalbą, bet jam pribuvus 
jau vakarienei ir programai 
pasibaigus, tai laike šokių bu
vo padaryta trumpa pertrau
ka. Drg. Orman trumpoje kal
boje kvietė sugrįžusius karius 
stoti į aktyvų veikimą augini- j 
mui Lietuvių Darbininkų Su-1 
sivienijimo. Baigus kalbą, įtei- ; 
kė LDS garbės ženklus karia
vusiems antram pasauliniam 
kare. Ir kiekvienas kareivis, į 
aplaikęs LDS garbės ženklą, 1 
buvo publteos gražiai sutiktas ’ 
plojimu.

Su d. Ormanu atvyko ir šie 
LDS Jaunimo Nacionalio Ko- į 
miteto nariai iš tolimų kolo
nijų ir valstijų, turėję savo su
važiavimą Brooklyn, N. Ya 
Stanley Kuzmickas iš Shenan
doah, Pa.; Anthony Vasaris iš; 
Montello, Mass.; Maxine Ma-1 
telis iš Cleveland, Ohio; Lil-, 
lian Gugas iš Detroit, Mich.; 
Aldona Povelonis iš Chicago, 
Ill. ir Alda Orman iš Brook
lyn, N. Y. Taipgi dalyvavo 
tolima viešnia Thelma ~ 
nauskaitė iš Cleveland, Ohio. 
Tai gi-ažus būrys jaunų žmo
nių aplankė LDS trečios ap
skrities bendrai suruoštą pa
rengimą su LDS kuopomis. 
Newark, Harrison-Kearny ir 
Livingstono.

Turiu priminti ir tą, kad 
proporcionaliai publikos 
svečių buvo gražus būrys iš,

Kiekvienas Aido Choro na-Į kurią Brooklyno publika išgirs 
rys laukia su įtemptu nekan-į tik pirmu sykiu. Mes užtikri- 
trumu sekmadienio, nes tą i name, kad Basčiukė mus gau- 
dieną įvyks Aido Choro kon-|siai palinksmins savo daino

mis. Du jauni akordionistai, 
Florence Kazakevičiūtė ir Al
bert Augulis, abu aįdiečiai, 
taipgi dalyvaus programoje. 
Grupė jaunų merginų ir vaiki
nų aidiečiu šoks.

Aido Vyrų Choras pasiro
dys pirmu sykiu su savo nau
ju -mokytoju, R. Feiferiu. 
Mandolinistai — “Vyturėlis” 
irgi dalyvaus su naujomis me* 
lodijomis.

Taigi, visi būkime Schwa
ben svetainėje, sekmadienį, 8 
d. gruodžio.

Pirmininkė.

sų koncerte. Tai bus 8 d. 
gruodžio, šį s e k m a d i e n į, 
Schwaben Hall, 474 Knicker
bocker 
Pradžia 4 vai. 
koncerto bus šokiai, 
tiktai $1.00.

Apart aidinčių, programos 
pildyme dalyvaus jau girdėta 
ir visų mylima dainininkė Vio
let čypiūtė. Taipgi dalyvaus 
Lillian Basčiukė, dainininkė,

Avenue, Brooklyne. 
po pietų. Po 

įžanga

W

Erroll Flynn ir Eleanor Parker komiškoje filmoje 
“Never Say Goodbye,” Strand Teatre, Broadway ir 
47th St., New Yorke.

'Naciai Norėję Lindy 
Matyti Mūsų J. Y.

S Prezidentu

Remia Marcantonio 
Reikalavimą Viešo 

i Tyrinėjimo
pa- 
Vo-
va-

Viena diena gruodžio 4-tos 
vakarą Brooklyne sušaukti ke
li mitingai planuoti veiklą iš
laikymui rendų nuo kėlimo. 
Tarpe žymesniųjų trečiadie
nio vakarui buvo:

253Liaudies Mokykloj
Ocean View Ave. ir Brighton 
6th St. Kalbėtojuose tikėjosi 
kongresmano Celler ir naujai 
išrinkto į valstijos senatorius 
Kenneth Sherbell.

Liaudies Mokykloj
Su n ny si d e- W oo d side sr i ty j e.

Ruošiami Mitingai:
Gruodžio ;

2309 31st St.
Gru odžio

152, Inwood srityje
Gruodžio 13-tą,

Arc High School, 
New Yorke.

150,

tą, Pace Hali, 
A stori joj.
-tą, mokykloje

Joan of 
93rd St.,

Kiti Veiksmai
Nariai CIO United Office 

and Professional Workers iš
ėjo miesto centre dalinti lape
lius, aiškinančius rendų stovį 
ir kaip kovoti prieš kėlimą.

New York o West Si d ės or
ganizacija išleido 50,000 la
pelių. Juose sako, kad namų 
savininkų tariamieji “sunku
mai” yra tiktai “bunk,” aiški
na, dėl ko taip.

Daug kitų mitingų ir veiks- 
i mų jau buvo arba dar planuo
jama greitoje ateityje apsau
gai rendų ir namų, kadangi vi- 

i si žino, koks likimas ištiks di- 
i džiumą darbo žmonių atleidus 
i rendu kontrolės varžčius da-
I v ■'! baltiniame trūkume namų.

Rendauninkas.

Worker, gruodžio 3-čios laido
je, aprašo, kiek, pavyzdžiui, 
Macy departmentinūs krautu
vės merginos uždirba. Ir gro
ta to nurodo, kiek Bureau of 
Labor Statistics aprokavimu, Į

Pirm CIO unijos laimėji- 
algos Bloomingdale, 

s, Looser, Hearns, Namm 
!krautuvėse tebebuvo gerokai 
j žemiau $30 savaitei.

gyventojus, atrodė,

Cigarai, ’ išstatyti parodai 
United Cigar krautuvės lange, 

I 1481
1 kūrė. Daugybė 1
i gailesčiu žiūrėjo, kaip cigarai \ • • t • 1 • t *

■

Charles A. Lindbergh, 
skilbęs užtarimais nacių 
kietijai ir fašistams, nacių 
tems atrodęs tinkamiausiu į 

i Jungtinių Valstijų preziden-
(tus. Tokios pažiūros buvusios 

ii i leseniai pakarto Joachim Von 
Ribbentropp’o, kaip pasakojo 

Elizabetho, Harrison-Kearny, j John Rogge, buvęs J. V. ge- 
tolimesnės kolonijos Paterso- neralio prokuroro padėjėju, 
no, Lindeno, Livingstono, Jer
sey City, bet buvo silpna at-1 Rogge kalbėjo Manhattan 
stovybė parengime iš Bay on-1 Center, New Yorke, praeitą 
ne, N. J. ir vietinės publikos Į antradienį, Amerikos žydų 
iš Newark, N. J. Ir jeigu ne ; Kongreso suruoštame masinia- 
apylinkių kolonijų LDS nariai i me mitinge, šios buvo jo pas- 
ir jų pritarėjai, tai Newarkas • kutinės iš apie 50 prakalbų, 
rengėjus būtų prigavęs. Rei- į pasakytų po visą šalį nuo spa- 
kia priminti, kad Newarko Hų 22-roa.
LDS kuopa turi arti šimto ar 
virš šimto narių, bet dalyvavo 
labai mažas nuošimtis. New- 
arke yra didelis būrys Laisvės 
skaitytojų į 
pritarėjų, bet kodėl jų buvo i 
tokis šaltas atsinešimas dėlei 
tokio svarbaus parengimo, tai 
tik jie vieni težino. Buvo sve- į 
čių ir iš Brooklyno.

Reikia tarti ačiū kolonijų 
veikėjams, kurie platino tikie- 
tus ir dirbo, kad padarius j 
įvykusį ^parengimą sėkmingu, i klausinėjęs Paul K. Schmidt, 
Draugui Bimbai iš Paterson, (Vokieti jos užrubežiams minis- 
N. J., Shimkam—Kearny, Ja- terijos spaudos sekcijos virši- 
mison — Livingston, Skairiui Į ninką ir- iš jo daug sužinojęs.

Buvęs prokuroro padėjėjas 
Rogge dabar užsiimsiąs priva- 
tiška advokatūra, o apie fa
šistus turimas informacijas iš- 
leisiąs knygoje.

d įstrik to. rinki
kai p to parei- 
kongresmanąs 

Darbo partija 
lie

Rogge buvo generalio pro
kuroro pravarytas iš padėjėjo 

- pareigų už tai, kad jis nesuti- 
. ... ko tylėti apie atrastus ryšius1 

n mpSM] JudėJ1™0 i tarp aukštų nacių ir tūlų Ame- i 
rikos didžiūnų ir šiaip f ašis-j 

i tam simpatizuojančių asmenų, j 
Jis suminėjo juos vardais. Bu- i 
vo pravarytas už skelbimą to, 
ką jis, specialiai būdamas tam 
pasiųstas, surinko.

Tarpe kitų, Rogge buvo ap- s

Amerikos Darbo Partija 
praeitą antradienį savo keliu 
pareikalavo viešai tyrinėti 18- 
to kongresinio 
mams išlaidas, 
kąlavo patsai 
Marcantonio.
sako, kad viešas tyrimas , 
patiks tiems reakciniams poli
tikieriams ir laikraščiams, ku
rie nori sandėlio girdų, šnabž
dėjimų ir šmeižtų vieton leng
vai gaunamų faktų.”

Darbo partija nurodo, kad 
visi padorūs piliečiai džiaug
sis viešu tyrinėjimu, nes jie 
nori žinoti faktus, o ne šmeiž
tus.

Pareiškimas toliau sako, 
kad “reakcinės jėgos mūsų 
mieste i)’ valstijoje nepaabejo
jo jungti” Scottoriggio mirtį 
su Marcantonio rinkimų kam- 

! panija ir “spaudoje jau nu- 
i teisti,” nelaukiant, nežiūrint, 
i ką parodys tyrinėjimai ir teis- 
I mas.

BIZNIERIAI, SKELBKITftS 
LAISVĖJ

— Elizabeth, Lukaičiui — į 
Bayonne, Žukauskam ir Ch. 
Anuškiui iš Newark, Vertelie- 
nei — Linden. Gaspadinių ir 
kitų dirbusių darbininkų var
dus paskelbsiu vėliau, kuomet 
visų vardus turėsiu. (Jau pa
skelbti vakar, dienos Laisvėje 
—Red.) Tik tariu nuoširdų 
ačiū visiems, kurie prisidėjo 
vienokiu ar kitokiu būdu, kad 
padarius įvykusį parengimą ■ 
sėkmingu. Ir, kuomet kitas I

kada parengimas kokiam tiks
lui bus Newark, N. J., tai ir 
tie, kurie laikėsi nuošaliai nuo 
įvykusio parengimo, atsilan
kys skaitlingai, atsiteisdami 
nebuvimu šiame įgytą skolą.

A. Matulis.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Specialus Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Nąpjai įsisteigusi rūbų išdirbystū 
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. 7-5550-1-2

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

i Užsimušdama, Aktorė 
mani pragy ven imu i. Užmušė Laiškanešį

Sudėjus abiejus, išeina, kad i 
krautuvėse dirbančios mergi- į 
nos-moterys turi kur nors, ant į 
ko nors skūpauti, nes jos už
dirba mažiau, negu reikalin- 
ga. Ji rašo :

—Jeigu ketini imti darbą 
vienoje New York o depart- 
mentinių krautuvių, vely įimk 
savo diržą dar vieną tarpą.

—Yra daug graznos dar
be — parduoti kvepalus no- 
perskučio dydžio plėčkutę už 
$20 arba, parodinėti žebenkš
ties kailiukais apsiuvinėtus ka
liošus gerai pavalgiusioms ir 
išsipusčiusioms ponioms — 
bet gražna nepasotina, neigi 
jos pasiūlysi namų savininkui 
vietoj rondos.

Korespondentė nurodo, kad 
rugpjūčio mėnesį, šių metų, 
1,451 darbininkai toje krau
tuvėje tebeuždirbo mažiau 
$30 savaitei. O vidutinė alga 
buvo apie $34.31. Gimbels 
krautuvėje panašios algos.

Darbo Statiętikų Biuro ap
rokavimu tuo pat laikotarpiu 
tinkamam pragyvenimui pa
vienei merginai, gyvenančiai 
prie šeimos, reikėjo uždirbti

Mrs. Natalie J. Biro, graži Į 
moteriškė, 36 metų, aktorė 

j nušoko ar nukaito 15-ką aukš
tų nuo stogo Kensington 
se, 200 W. 20th St., New

Hou-
Yor-

antKrisdama, ji pataikė 
paštininko Alexander Cooke, 
41 metų, grįžtančio po išnešio
jimo laiškų į pašto stotį O, 
217 18th St. Cooke, 4 vaikų

Mus. Biro tenai negyveno ir 
policija kol kas neišaiškino, 
kaip ji ten pateko. Raštelio 
pas ją nerado jokio. Perklau
stu ėjus
niekas jos nepažįstąs. Tačiau 
jos vyras sakęs, kad jie name 
gyvenę po susivedimo. Iš vis- 
kos atrodė, kad ji tiksliai ton 
nuėjo mirti. Ji pastaruoju lai
ku buvusi liguista, lankiusi 
gydytoją, bet savo mirties ry
tą atrodžiusi gerame ūpe, 

i kaip pasakojo vyras.
Birai dabar gyveno 35-36 

i 76th St., .Jackson Heights. Jis, 
i komercinis artistas, turi rašti
nę 11 E. 17th St., New Yorke.

Mrs. Biro vaidindavo ke
liaujančiuose teatruose, taipgi 
radijo dramose. Karo laiku 
veikė hostese Stage Door Kan
tine. Veikė Katalikų Aktorių 
Gild i joje.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Broadway, patys užsi- 
praeivių su |

skaniai dūmuoja, tik Jie jų lū
pose.

Pagaliau! Miestas pastaty
siąs gatvėse daugiau vielinių 
pintinių, kad nereikėtų mesti 
ant gatvės liekanų ar dėtis į 
kepurę.

Gaisro apgadintasis gelžke- 
lis i Rockaway neveiksiąs per 
savaitę ar daugiau.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. <

LDS 1 kp. priešmetinis susirinki
mas jvyks'gruodžio 5 d. Laisvės sa
lėje, 419 Lorimer St. Visi nariai da
lyvaukite, nes rinksime kuopos val
dybą 1947 metarris. Taipgi bus ir kiti 
svarbūs reikalai aptarimui. Prašome 
ir naujų narių atsivest įrašyti j kuo
pą. — M. Stakovas, Prot. Sekr.

(274-275)

susi-

Pra-

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kp. ir LLD 138 kp. 

rinkimai įvyks gruodžio 5 d., 8 
56-58 61st St„ (Rusų Name),
some narius abiejų kuopų dalyvauti, 
nes rinksime valdybas 1947 metams. 
Turime ir kitų svarbių reikalų. — J. 
Kartonas, org. (274-275)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Kyck Ir Maujer 8ta. 
BROOKLYN •. N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

World Tourists, Inc
(Įsteigta nuo 1927 m.)

Vis PERSIUNČIA 
PUNDELIUS naujų, se- 
nu drabužių ir kitų daik-

Visas Sovietą Sąjungos 
dalis apmokėtais iš anksto 

muitais
kaip ir visuomet

1. MES tai ppat 

lais išrūkome 
ir gauname
Tarybos liudijimą.

chemika-

drabužius
Sveikatos

2. MES sumažinome savo

lėšas.

3. MES tu**im jrengimus ge

riausiai jums patarnauti.

Dėl platesnių žinių rašykit, 
telefonuokite arba ateikite.

WORLD TOURISTS, INC.

18 VV. 28 St., N. Y.

Tel. Orchard 4-4660

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

„ . , j 9—12 ryteValandos: j 8vįkare
Penktadieniais Utdaryta

-------------- •—■—--------------------------------------------------------------------------—

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STEVEN AUGUSTINE 

SAVININKAS
• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-961.2 ’

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

DEAN
15 |«w«li . . . $2475

CAMBRIDGE 
uhw«u . . .

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8003

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATRICIA
i» . . . I2475

MATIKI
41 ... W

Jeweler
Brooklyn, N. Y.
Are.i Atdara Vakarai*.




