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★ ★ Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.
tybių atstovai jau išvyko na-
mo, o kitų pasilieka pas mus 
žiemos šventėms praleisti. t

Sekamas Jungtinių Tautų ■ 
seimas susirinks 19 17 metų 
rudenį — taipgi New Yorke.

New Yorkas pasiliks Jungti
niu Tautu sostine, — kitas žy
mėtinas reiškinys. Vadinasi, • 
mūsų didmiestis bus lyg pa
saulio sostinė. Į kurią sueis vi- Komunistai Kaltina Katali- 
S1 keliai. Rus už Kelio Pastojimą

Prieš prasidėsiant šio sei- Sudėtiniam Kabinetui 
mo sesijoms daug kas tikėjosi, ; _____
būk iš jo nieko neišeis. ! paryžius. _ Francijos

Visok i k aro ^provokatoriai—j seįmas balsais prieš 2 
| pareiškė pasitikėjimą socia
listui premjerui Leonui 

vis į Blumui ir jo ministrų kabi- 
: netui, sudarytam vien tik iš 

.J socialistų. Pabaigus Blu- 
sn'1 mui kalbą apie busimąją 

■ savo politiką, jį karštais ap- 
de- j lodismentais sveikino susto- 

batų, tačiau visais svarbiaisiais i ję seimo nariai — socialis- 
klausimais buvo prieita tokios I tai, komunistai, 
nuomonės, kuri pasaulį tegali respublikiečiai ir 
jungti, o ne skaldyti.

žodžiu, šis Jungtinių Tautų i 
seimas atliko neblogų darbų, i 
parodydamas, 
valstybės 
darbiauti, 
skirtumų.

FRANCU. SEIMAS ! 
'UŽGYRĖBLUMO i

KABINĖTA

jų tarpe ir lietuviškieji — net j 
tikėiosi, kad šis seimas pa- ■ 
skubins karą, kurio jie, kaip i 
alkani vilkai avelės, dar 
tebelaukia.

Betgi seimas tarė žodį 
nusiginklavimą, už taikos 
tvirtinimą ir pastovumą.

Tiesa, buvo daug ginču,

katalikai 
kairieji 

'respublikiečiai.
Pirm balsuojant už Blu- 

‘ mą, komunistai kaltino ka- 
.. kad Pasayii° I talikus respublikiečius, kad 

gali tai lai bendra- ųe pas£0į0 ^e]įa sudarymui 
‘ ! sudėtinio ministrų kabineto 

* i bent iš trijų didžiųjų parti-
antrasis savo ;J^ žmonių— komunistų, ka- 

i talikų ir socialistų, kaip kad 
i ir pats Blumas norėjo. Ko-

Marseille
didumu miestas Francijoje 
turės komunistą majorą.

Taip nutarė to miesto pilie-! munistų Partijos sekreto- 
čiai balsavimuose, įvykusiuose i rius Jacques Duclos primi- 
prieš keletą dienų. ■ nė, kad jo partija yra stip-

Naujoje —a---- - • • * -
komunistai 
stovus, socialistai . ... 
ir radikalai socialistai — ke- ■ I turis.

Rinkimuose komunistai su i 
kairiais socialistais buvo suda- Į 
rę koaliciją arba bendrą fron- Į 
tą. Jiems rūpėjo kovoti kleri-• 
kalus, na, 
nugalėti. i ti šalies ūkį. Jis reikalavo

Daugybėje Italijos ir Fran- ! atlyginimų iš Vokietijos ir 
cijos miestų jų administracijas . priešinosi karinės vokiečių 
sudaro komunistai arba sočia- pramonės atsteigimui. 
h’stai — vadinasi, darbininkiš-__________
kos partijos. i

Tai parodo nepaprastą žmo- , Tf|rLj Fli/lnyJnD 1-1 
nių kairėjimą visoje Europo- j 1 UI illjd U&Ufll Ilivjd 
je. Darbo žmonės ieško nau-| ■ p 1‘ 'Demokrat. Spaudąk l<i11m as | k I m y) i u o. * C

Bet Amerikos lietuviškieji I TVvLn Uniiie 
socialistai tiek yra suglušinti I! 17 d i Uu U Iii Juo' 
Grigaičių ir Michelsonų, kad j 
jie dar vis laikosi įsikibę už i 
klerikalų uodegos.

Makalodami ir raitydami 
savo uodegą, klerikalai maka-1 
loja ir raito lietuviškus men
ševikus. Ir jie tuo patenkinti! 1

miesto taryboje I riausia pavienė francūzų 
turės 42 savo at-1 partija. Katalikai respubli- 

— septynis |<įečiai atsisakė pripažint 
'**' i komunistams ministrų vie

tas, kurios jiem priklauso, 
i kaip skaitlingiausiai seimo 
į partijai, pareiškė Duclos.

Blumas savo kalboj ragi- 
ir klerikalai buvo no taupyti finansus, stiprin-

Mūsų dienraščio vajus bai
giasi, — beliko tik virš desėt- 
kas dienų.

Tačiau, per tą laikotarpį dar 
galima padaryti dienraščiui 
naudos. O geriausia nauda bū
tų : jei kiekvienas mūsų skai
tytojas, kuris dar to nepada
rė, užsakytų savo draugui bei 
savo ‘ pažįstamam

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausios Tarybos Šeštoj Sesijoj: Prezidiumo nariai, iš 
kairės i dešinę: Šumauskas, Valstybinio Planavimo Komisijos pirmininkas; Niunka, Ministrų Tarybos vi
cepirmininkas; Gedvilas, Ministrų Tarybos pirmininkas, ir Preikšas, atsižymėjęs visuomenės veikėjas.

GROMYKO RANDA 
YDŲ ATOMINIAM 
AMERIKOS PLANE
Sako, jog Barucho Planas 
Priešinasi Jungt Tautų 
Seimo Nutarimui

ATOMINIS CENTRAS ARTI 
PARYŽIAUS

Paryžius. — Bus įsteig
tas atominių mokslų centras 
arti Paryžiaus, kaip sakė 
garsus atominis , francūzų 
mokslininkas, komunistas 
Fr. Joliot-Curie.

DU KANDIDATAI Į 
PREZIDENTUS'

Washington.— H. E. Sta
ssen, buvęs Minnesotos gu
bernatorius, paskelbė, kad 
jis kandidatuos į preziden
tus ant republikonų tikieto 
1948 m. Republikonas sena
torius Vandenberg neva 
nenorįs kandidatuoti, bet jei 
republikonai jį “draftuotų”, 
tai kas kita...

I

•Istanbul, Turkija. — Ka- i 
rinė turkų vyriausybė su- ‘ 
ėmė 44 žymius Turkijos 
marksistus ir daug univer
siteto studentų ir uždarė ! 
šešis socialistinius bei de- : 
mokratinius laikraščius, dvi 
Socialistų Partijas ir kelias 
darbininkų unijas. Karo 
stovio įstatymo vykdytojas, 
generolas Ašim Tinaztepe 1 
sykiu pranešė, kad uždrau
sta įgabent, spausdint bei 
pardavinėt bet kokius raš- 

metam«!tus su komunistine propa
ganda. N. Y. Times kores-

Vilnių Aplankė Žymioji 
Ispanų Liaudies Vadovė

tūli draugai siuntė pondentas rašo, kad Turki- 
pinigų. i jos valdžia tokiais žygiais

‘ Beje, 
mano vardu Laisvei ] 
Viskas perduota administraci-' stengiasi sunaikint augantį 
jai, — iš ten ir laiškučius gau-, demokratinį judėjimą, 
aite. Aš šiuo metu neturiu lai-1 
ko laiškeliams parašyti.

Dėkui už pasidarbavimu, < n • - -
draugai! Japonu Seimas rareme

Premjerą YoshidąApie 3,000,000 karo belais
vių — vokiečių, vengrų, italų, 
japonų — dirba prie viešųjų 
darbų Sibire.

Jie tiesia geležinkelius, tai
so vieškelius — padeda atsta-‘± vouiuyo luimovių 
tyti visa tai, ką sugriovė. į kabinėtas pasitrauktų, ka 

Taip, vokiečiai su japonais j būtų paleistas dabai tirus

1 naujo seimo rinkimai. So
cialistų siūlymas atmestas 
236 balsais prieš 160. Yo
shidos kabinetą remia gen. 
MacArthur.

Tokio. — Socialistų at- 
., stovai Japonijos seime siū- 
'llė, kad Yoshidos ministrų 

i kabinetas pasitrauktų, kad 
v ___ _ ___ :J būtų paleistas dabartinis

kadaise žadėjo susitikti Sibi-, seimas ir tuojau paskelbti 
&V' re, — susitikb! naujo seimo rinkimai. So-

Skaičiuojama, kad 
Yorkas 1950 metais 
8,145,000 gyventojų.

New 
turės

.'•? '.W

Kongresmanų Komitetas Perša 
Palaikyti Karinius Šnipus 
Taikos Metu Užsieniuose

Washington. — Kongreso 
karinių reikalų komitetas, 
susidedąs iš demokratų ir 
republikonų, pasiūlė įsteigt 
nuolatinį šnipų korpusą. 
Komitetas sako, tie šnipai 
turėtu visuomet rinkt kari
nes žinias kituose kraštuo; 
se taipgi taikos laiku, ne 
tiktai karo metu. Jų dar
bas būtų “painus, keblus, 
pavojingas, slaptas, žiau

Sužinome iš Vilniaus- 
spaudos, kad lapkričio 5 d. 
Lietuvą aplankė garsioji 
Ispanijos liaudies vadovė 
Dolores Ibaruri (Passiona
ria). Lietuvoj jinai lankėsi 
tiktai trumpai. Susipažino 
su Lietuvos sostine Vilnių- i 
mi. Ji buvo maloniai pasi-1 
tikta Lietuvos pareigūnų ir! 
visuomenininku, v

Tik nuo 7 iki 10 Nuošimčių 
Galima Esą'Pakelti Algas >

kon-rus,” kaip pripažįsta 
gresmanų komitetas.

Generolas Wm. J. Dono
van kritikavo valdžią, kad 
jinai Antrojo pasaulinio ka
ro metu neklausė jo šnipų 
raporto apie Sovietų įtaką 
Balkanuose. Valdžia tuomet 
priėmė specialių savo pa
siuntinių raportą, kuris sa
kė, jog “rusai nebando so
vietinė Balkanų kraštus.”

Anglų Seimo Nariai Ragina 
Pavaryt Kurstančius prieš 

Rusiją Diplomatus
London. — Anglų darbie- 

čiu užsieniniu reikalų ko
mitetas seime vienbalsiai 
padarė pareiškimą, kuriame 
kaltina prieš - sovietinius 
Anglijos atstovus. Darbie- 
čiu seimo nariu komitetas v v
gavo raportą, kad tie..atsto
vai skleidžia propagandą 
prieš Sovietus ir daro prieš- 

I rusiškas, intrigas, ypač vi-

dūrinės ir rytines Europos 
kraštuose. Šeiminis darbie-

IEŠKOMA ATOMINIU 
MEDŽIAGŲ ALASKOJ

. Luke Success, N. Y. - — 
' Bernardas M. Baruchas. A- 
merikos atstovas Atominėje 
Jungtinių Tautų Komisijo
je, ragino tuojau priimti jo 

» planą atominei jėgai kont- 
roliuoti pasaulyje. Tas pla- 

; nas sako, jog nė viena šalis 
J neturėtų teisės vetuoti (at- 

■ mesti) bausmių, kokias ga
lės paskirti tarptautinė ato- 

i minės jėgos valdyba už ato
minės sutarties laužymą. „

Sovietu atstovas Andrius 
. Gromyko kritikavo ameri- 
; kinį planą ;f sakė, jog Ba
rucho pasiūlymas priešinasi 

1 Jungtinių Tautų seimo tari
mui dėl nusiginklavimo, nes 

i seimo tarimas nekliudo ve- 
'! to teisės. Gromyko tvirtino, 

.kad amerikinis Barucho 
i planas laužo ir penkių di
džiųjų talkininkų veto teisę, 
kurią jiem suteikia Jungt.

Washington. Amerikos yaUįų čarteris. Gromyko 
taipgi nepasitenkinęs, kad 
Barucho planas nieko nesa-

mokslininkai p a r gabeno 
metalų pavyzdžių iš Alas- 
kos. Bus ištirta, ar juose apje gatavų atominių •
yra uraniumo, atominės 
bombos medžiagos.

GRINŲ KOMUNISTAI 
PUOLA CHIANGĄ

bombų sandėlių panaikini- . 
mą. Jis prašė duoti laiko 

; apsvarstyti amerikini pa- 
. Baruchas sutiko 

porą dienų palaukti, bet už- 
į reiškė, kad Atomine Komi- 
į sija turės balsuot ameriki
nį planą ne vėliau kaip šiNanking. — Chinų komu- nl P^ną ne venau Kaip si 

nistai puola Chiang Kai- penktadienį. Baruchą įėmė 
sheko tautininkus link Yen- australai ir daugu- 
chengo ir artinasi prie Pai- Įma 
yangnangano. Siaučia žiau
rūs mūšiai Kiangsu ir 
Shantungo pajūriuose, kaip 
praneša United Press, 
koma, komunistai ten 
300,000 armijos.

Komunistas Išrinktas
čių komitetas, wa Yaj- Marsei||e Majoru 
dzią atšaukti tuos Cnurcnil- j J
lo torius diplomatus, o jų;
vieton paskirti padorius 
žmones, kurie laikytųsi ge
rų santykių su Rusija.

Seimo darbiečių komisija 
aštuonis mėnesius tyrinėjo 
tų diplomatų veiklą ir savo 
raporte pasmerkė juos.

MĖGINTA TAIP SMARKIAI IŠŠAUT METALO 
GABALIUKUS, KAD JIE JAU AMŽINAI 

SKRISTU APLINK ŽEMES RUTULI
White Sands, New Mexi

co. — Amerikos karininkai 
šaudė mažiukus metalo ga- 

pramonė galėtų ištesėti pa- i baliukus iš vokiškos V-2 pa
kelti darbininkams algas | kietos nosies į orą taip, 
tiktai nuo 7 iki 10 nuoš. Bet i kad tie gabaliukai jau ne- 
už tai, girdi, darbininkai tu-, kristų žemyn, bet visuomet 
retų daugiau nereikalauti i lakstytų aplink- žemės rutu- 
ir neiti į streikus. , ų, panašiai kaip meteorai

i erdvėje. Dar netvirtinama,

Chicago, Ill. — Vidurva- 
karinių valstijų biznio va
dai teigia, kad šiuo tarpu

ir neiti į streikus.

SUDEGĖ ŠEŠI
Detroite viename “bur- 

dingierių” name sudegė 3 
žmonės. Brookline, Mass., 
panašiame name sudegė du 
vyrai ir viena moteris, tri
jų kūdikių motina.

ORAS.— Bus šaltoka.

BUS PAKARTOS DVI 
VOKIETĖS

Berlin. — Atmesta dviejų 
vokietkų apeliacija. 'Jos 
nusmerktos pakart už tai, 
kad “moksliniais būdais’' 
numarino šimtus kitataučių 
beprotnamyje.

turį

Marseille, Francija.—Šia
me mieste rinkimus laimėjo 
kairiosios partijos — komu
nistai, socialistai ir radika
lai. Už jų kandidatus pa
duota 118,480 balsai, už de
šiniųjų partijas 84,569. Pir
mu sykiu šio miesto istori
joje miesto majoru bus ko
munistas.

Pats Bilbo Valdo 
Karo Kontraktoriu 
‘"Aukas,” Bažnyčiai

Washington. — Fašistuo- 
jąs senatorius Bilbo surin
ko $27,500 savo bažnyčiai ir 
klebonijai pastatyti jo pa
ties dvare. Pinigus jam da
vė kariniai kontraktoriai, 
kuriems jis padėjo gauti 
valdiškų darbų užsakymus. 
Bilbo pats vienas šeiminin
kavo tais pinigais ir bažny- 

i čios dalykais, nieko kito ne
prileisdamas. Jis jau visus

. i bažnytinius pinigus išeikvo-
I Lotynu AmeriKieČiai Smer- jo, apart $1,285 dar likusių 
' kia A. Darbo Federaciją *?an.ke,-. š.ie ’r Panašūs Bilbo

i darbeliai buvo paliudyti, 
i betyrinėjant senatinei ko- • 
misijai jo ryšius su kari
niais kontraktoriais.

Son Jose, Costa Rica. — 
Čionai pasibaigė entuziasti

ar bent vienas gabaliukas 
pasiliko ore. v .

Jei medžiagos gabaliukas škaJLotynų. Amerikos Dar-; 
būtų taip smarkiai iššau
tas, kad lėktų po 7 mylias 
per sekundą, tai jis pasi- . v . - 
liuosuotų nuo žemės trauki- pasmerkiama. A- j
mo (gravitacijos) ir jau 
amžinai keliautų aplink že
mę, kaip mažytis mėnuliu
kas.

bo Federacijos konferenci-1 ----------------
ja. Paskutinėje sesijoj kon- v . . -- ..
ferencija priėmė rezoiiuci- Vandenberg Mylimas

Bymeso Patarėjas

PENKI PAKARTI 
KANADOJE

Lethbridge, Alta, Cana
da. — Tapo pakartas karo 
veteranas D. S. Staley už 
mažos mergaitės nužudy
mą.' Sykiu pakarta keturi 
naciai belaisviai už tai, kad

merikos Darbo Federacija, j
kaipo “jankių imperializmo

į įrankis.” Federacija taipgi
į kaltinama pastangose pada- valstybės sekretorius James
linti Pietų Amerikos darbi- Byrnes prašo

I ninkus.

Amerikoj dabar streikuo
ja tik 59,000 žmonių.

jie stovykloj nužudė savo 
korporalą K. Lehmanną, 
kaip nacių priešų.

Washington. — Amerikos

republikoną
I senatorių Vandenbergą ir 
' demokratą sen. Connally, 
kad dalyvautų ir Maskvos* 
konferencijoj kaipo Byrne-’ 
so patarėjai. Toj konferen
cijoj kovo mėnesį bus pla
nuojama taikos sutartis su 
Vokietija.
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Virš mėnesį laiko tęsėsi Kad Taikos Konferencija 
Keturių Didžiųjų užsienio turėtų bendresni veikimo 
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i jungos, Anglijos, Francijos | ministrų konferencija; į ją 
. Šioj i pakviesta Francija, kaipo

SUBSCRIPTION RATES a 
United States, per year ___ ___ ________

United States, six months...................-....
Brooklyn, N. Y., per year ........................
Brooklyn, N. Y., six months ....................
Canada and Brazil, per year_________
Canada and Brazil, six months _______
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Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
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■ Į ir Jungtinių Valstijų. Šioj j pakviesta Francija,
I konferencijoj galutinai bu-j ketvirta valst. Konferencija 
i vo priimta taikos sąlygos i su pertrauka truko virš du 
: buvus. Hitlerio taikiniu- į mėnesius laiko. Ten, pasi- 
: kėms — Bulgarijai, Italijai, i remiant pertaikų sąlygomis, 
i Rumunijai, Suomijai ir! ir buvo išdirbta taikos są- 
| Vengrijai ir atlikta eilė ki-' lygos Bulgarijai, Ita 
; tų darbų. Suomijai, Rumunijai
! Karo laiku susitikdavo i Vengrijai.
i prezidentas R o o seveltas, i p0 to buvo sušaukta 21- 
maršalas Stalinas ir Angli-, nos valstybės Taikos Kon- 

Ijos premjerai ir aptardavo; ferencija. Pradžioj ta Tai- 
' i bendro veikimo reikalus irikos Konferencija buvo pa- 
■i jau tada nutiesė planus tai-; versta propagandai prieš 

kos padarymui. Krymo j Tarybų Sąjungą. Mr. Byr- 
Konferencijoj, kuri įvyko; nes ir Mr. Bevinas kelis 
vasario mėnesį, 1945 me- į kartus atsisakė nuo pirmes- 
tais, buvo nutarta, kad Tri- j nių savo sutikimų. Anglijos 
jų Didžiųjų užsienio mini-1 ir Amerikos kolonijų atsto- 
strai kartas nuo karto susi
rinktų ir aptartų reikalus.

Pirmoji užsienio minist
rų konferencija įvyko vasa
rą, 1945 metais, Londone. 
Po karštų debatų ji pakri- 

i ko, nes Mr. James Byrnes 
! ir Mr. E. Bevinas diktavo

CIO Unijų Pasiūlymai Algų Klausime 
ir Šalies Gerovei

CIO unijų vadovybė, priešakyj su prezidentu Philip 
Murray, laikė posėdį ir išdirbo programą, kaip suderinti 
darbininkų algas su pakilusiomis kainomis ir kokia pro
grama reikalinga pravesti gyveniman šalies gerovei.

Mr. Murray pareiškė, kad prie dabartinių milžiniš
kų pelnų fabrikantai gali pakelti visiems darbininkams; 
ir darbininkėms algas bent 25 nuošimčiais, nepakeliant' 
kainų ant produktų, ir jie užtektinai pasidarytų pelno.

Jis sakė, kad, jeigu toki žingsniai nebus padaryti, 
tai streikai yra neišvengiami. Už streikus bus atsako- • 
mingi kapitalistai, kurie dėl savo godumo nenori darbi- į 
ninku teisingų reikalavimų išpildyti. ! .. , o

Mr. Walter P. Reuther, prezidentas United Automo-1 ias. sa ov. - 
bile Workers unijos, kuri turi arti 1,000,000 nariu, sakė, Į Jun£’ai> aulomis jei g* 
kad General Motors Korporacija šiemet turės apie 15-ką | h«?.a yalstyb^ne.8ale-10..s.1!’ 
bilionų dolerių pelno. Jis sake, kad automobilių fabri- i 
kantai turi pakelti darbininkams algas nemažiau, kaip ' 
24 centus valandai, arba 18 nuošimčių. Kitaip už strei
ką atsakys kompanijos. Tą patį pareiškė vadai plieno, 
elektros ir kitų išdirbysčių darbininkų.

Kad išvengti šalyj nedarbo, kad pagerinti darbo ma
sių gyvenimą, kad užtikrinti joms sveikatą, tai CIO uni
jų vadai siūlo pravesti gyveniman sekamą programą:

1. Aptaksuoti turčių korporacijas valstybės naudai, 
kad būtų galima sumažinti darbininkų taksus.

2. Uždėti specialius taksus ant tų fabrikantų, kurie j kė, 
ypatingai pasidaro didelių pelnų.

3. Sumažinti taksus tiems piliečiams, kurių įplaukos 
mažos. •

4. Kongresas privalo pravesti įstatymą, kad darbi
ninkų algos nebūtų mokamos mažesnės, kaip 65 ar 75 
centai valandai.

5. Kongresas privalo pravesti įstatymą, pagal kurį 
būtų įsteigta specialė komisija peržiūrėjimui streikierių 
teisingų reikalavimų.

6. Reikalinga pravesti namų statybos programa; !
tam^reikalui priimti special} įstatymą, pasiūlytą Wagne-: visa eilė klausimų. Sovietai 

ir Amerika pasižadėjo iš
traukti armijas iš Chinijos. 
Sovietai tą padarė, o Ame
rika ir dabar dar laiko. Ten 
buvo susitarta šaukti Tai
kos Konferenciją iš 21-uos 
valstybės Paryžiuj aptari
mui sąlygų buvusioms Hit- 

! lerio talkininkėms.

sakė įjun£’ab su kuriomis perga-

” " I tikti. Mr. J. Byrnes pasi-
• - ' grobė krepšį ir parsiskubi-

! no į Ameriką. Čia jis pasa
kė rūsčią Įkalbą prieš So-!

pasitarnavo turčių spaudai Į 
i atakoms ir 
j “atskiros taikos 
i ventyvio karo.”

Sovietų diplomatai 
kad susitarimas reika-

’ liūgas, kad gąsdinimais So
vietus, kaip ir Ameriką, ne-

i galima priversti priimti pa- 
j žeminančias sąlygas.

Rudenį, 1945 metais, Mr. 
: James Byrnes ir E. Bevinas 
■ kiek ataušo, nuvyko į Mas- 
į kva ir ten įvyko Trijų Di
džiųjų konferencija, dar be 

i Francijos. Ten buvo išrišta
rio-Ellenderio-Tafto biliuje.

7. Palaikyti randų kontrolę, kad jos nebūtų keliamos. |
8. Teikti pagalbos kreditais ir mašinomis 4,000,000 

smulkiu farmeriu .
9. Išdirbti plačią viešii darbų programą, kuri tuojau 

turėtų būti vykinama gyvenimai!, kai tik industrijoj pra
sidės krizis.

10. Praplėsti nedarbe, senatvėj ir kitokias sociales pa
galbas; pravesti Murray-Wagnerio-Dingęlio bilių piliečių 
sveikatos apsaugojimo reikalais.

Tokią programą pateikia CIO unijų vadai. Jie šau
kia visus savo narįus, visus darbininkus ir bendrai pi
liečius kovoti už šįos programos pravedimą gyveniman.

Karo Pelnai ir Kyšiai ,
Karas turčių klasei tai rugiapiūtė. Fabrikantai, ku

rių dirbtuvėse darbininkai gamino kanuoles, tankus, lėk
tuvus, amuniciją, ir kitokius karui reikmenis, pasidarė 
pasakiškai didelių pelnų. Suprantama, kiekvienas fabri
kantas stengėsi gauti juo daugiau pelningų užsakymų. 
Užsakymus jie gaudavo nuo specialių vyriausybės komi
sijų, o tas komisijas sudarė kongresmanai, senatoriai ir 
kiti jiems artimi žmonės.

Dabar Washingtone eina skandalai apie senatoriaus 
Bilbo kyšius, kuriuos jis ėmė už tai, kad jo pastangomis 
fabrikantai gaudavo karinių užsakymų. Tie kyšiai buvo 
visokiais keliais atliekami, vieni tiesiai duodami, kiti 
neva “bažnyčių fondams” skiriami, a r b a ko
kiems ten “namams.” Vieni davė po $2,500 iš karto; kiti 
net po $25,000.

Tas, kas iškilo skandale prieš reakcininką senatorių 
Bilbo, yra tiktai pradžia to “patriotizmo”, kurio dvasioj 
gyveno ir veikė tūli valdininkai ir augšti ponai Washing
tone tada, kada milionai paprastų darbininkų ir farme- 

»rių kariavo prieš mūsų priešus, savo kraują liejo ir už 
demokratines laisves galvas dėjo.

ir

vai arba pusiau kolonijų kė
lė didelį triukšmą. Bet ga
lų gale turėjo priimti > su 
mažomis pakaitomis tas tai
kos sąlygas, kurios būvo 
Keturių Didžiųjų išdirbtos.

Pagal Maskvos Konfe
rencijos nutarimą, Taikos 
Konferencijos n u t arimai 
vėl pavedami Keturių Di
džiųjų aptarimui. Tam ir 
susirinko užsienio ministrai 
New Yorke lapkričio 4 d. Ir 
vėl ėjo diskusijos. Vėl tur- 

; čių spauda, ypatingai reak- 
' cine, pranašavo, kad “nieko 

gąsdinimams J tūllĮ ™si'
" ir “ore- ’ 1S abiejų pusių, Ke-

■ turi Didieji užgyrė taikos 
į sąlygas, technišką jų pa
ruošimą pavedė savo pava
duotojams, o vasario 10 d., 
1947 metais, vėl užsienio 
ministrai susirinks į Pary
žių ir ten su buvusiomis 
Hitlerio talkininėmis pasi
rašys. Taip bus formaliai 
užbaigtas karas Bulgarijos, 
Italijos, Suomijos, Rumuni
jos ir Vengrijos, kuris tiek 
daug joms kainavo, ir ku
riame jos tiek daug žalos 
padarė Jungtinių Tautų ša
lims. Po to šios penkios val
stybės pradės naują gyveni
mą, c-

Kaip žinome, į karo pa
baigą buvusios Hitlerio tal
kininkės, Italija, Bulgarija 
ir Rumunija virto Jungtim 
Tautų pagelbininkėmis, nes 
Mussolinio režimas susmu-

atsa-

Dave, CIO United. Retail & Wholesale Department 
Store Employes Lokalo 2-ro ir New Yorko'CIO vetera
nu atstovas Įteikia $300 čeki Paralyzed Veterans Asį 
sociation atstovui Halloran ligoninėj, Staten Island. Pi
nigus pavartos veteranams namu fondui. Vedama vajus 
Įsteigti paralyžiuotiems veteranams specialius namus, 
be kuriu jie negalėtu iš ligoninės išeiti.

IB

Kas Atsitiko Azerbaidžane?
Irano (Persijos) vakarų-šiaurinė provincija Azerbai

džanas ne mažas kraštas ir turi apie 4,000,000 gyvento-j 
jų. Kada karo laiku ten buvo Sovietų arrųija, tai įsistei
gė demokratinė vyriausybė. Baudžiavizmas buvo panai- praneša, kad jau šimtai demokratų nužudyta, kad Irano
kintas, žemė atiduota valstiečiams, darbininkų gyveni- armija daro kratas stubose, kad gaudo buvusius vaidi
jas pagerintas. , ninkus, veža juos į Teheraną teisti — demokratija pa-

Pamename, kokį skandalą kėlė anglo-saksų imperia-1 smaugta!
listų blokas, reikalaudamas, kad iš ten pasitrauktų So- ’ Kas padėjo? Mr. Daniel rašo, jog, kur, tij< jis pasisu-
vietų armija. Kada ji pasitraukė, tai centralinė Irano i ko, ten reakcininkai dėkoja Amerikai už pagalbą. Reiš- 
valdžia, kuri yra reakcijos rankose, pasiuntė savo armi-1 kia, Azerbaidžane demokratinė tvarka buvo sunaikinta 
ją į Azerbaidžaną neva balsavimus prižiūrėti. anglų jr Wall stryto imperialistų pastangomis, o Irano

Dabar Mr. C. Daniel, New York Times korespondentas baudžiavos šalininkų rankomis.

>■: A-

ko po Jungtinių Tautų smū
giais, o Bulgarijoj ir Rumu
nijoj liaudis nugalėjo fašis
tų režimą su pagalba Sovie
tų armijos. Suomija nors ir 
paskelbė karą hitleriškai 
Vokietijai, bet aktyvumo 
neparodė, nes prie valdžios 
vairo stovėjo tie patys 
žmonės. Vengrija laikėsi 
Hitlerio pusėj iki pat galo, 
kol ją visą okupavo Raud. 
Armija. Dabar Bulgarijoje 
ir Rumunijoj yra liaudies 
vyriausybes, Italijoj eina 
prie to, kiek toliau atsilikus 
Suomija, o Vengrijoj vieš
patauja reakcija katalikų 
partijos vadovystėj.

Sekamas darbas Keturių 
Didžiųjų užsienio ministrų, 
tai išdirbimas taikos sąlygų 
Austrijai ir Vokietijai. Vo
kietijos klausimas yra svar
biausias. Jau dabar šiuo 
klausimu yra dideli skirtu
mai. Niekam nėra paslaptis, 
kad Anglijoj ir Amerikoje 
reakcija Rūpinasi atgaivinti 
Vokietijos militaristų ga
lią, kaip kad buvo padaryta 
po 1914-1918 metų karo.

Jau dabar' anglų globoj 
atsirado naujas Hitleris, tai 
socialistas Kurt Schuma
cher, kuris reikalauja vo
kiečiams svetimu žemiu. 
Jau dabar vienas dalykas 
yra Sovietų okupuota Vo
kietijos dalis, o visai kitas 
— anglų ir amerikiečių. So
vietų zonoj dvarponių že
me dalinama valstiečiams, 
demokratinio nusistatymo 
vokiečiai patys nuteisia su-

LAISVES VAJUS
Gavimui Nauju Skaitytoje

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947
KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN: 

Punktų 
6932 
6904 
5619 
4013 
3960 
3777 
2704 
2556 
1554 
1248

312 
312 
303 
286 
260 
234 
234 
208 
208 
202 
182 
156 
132 
130 
130 
120 
106 
104 
104 
101 
104 
104
72 

. 52 

. 52

užtikrini-

K. Žukauskiene, Newark ...................
A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn 
A. Stripeika, Elizabeth......................
M. Svinkuniene, Waterbury ..............
Hartford Vajininkai, Conn.................
P. Pilėnas, Philadelphia ....................
J. J. Bakšys, Worcester....................
LLD 2 kp. So. Boston.......................
LLD 4-tas Apskr. Pittsburgh.............
V. Ramanauskas, Minersville...........
S. Kuzmickas, Shenandoah .... 1219 
S. Penkauskas, V. Kralikauskas, 

Lawrence .....................
F. Klastow-P. Beeis, Great Neck 
P, Baranauskas, J. Mockaitis,

Bridgeport ............................
G. Shimaitis, Brockton ............
P. J. Anderson, Rochester .....
LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,

Binghamton ............................
J. Simutis, Nashua ....................
L. Bekešienė, Rochester, N. Y. 
J.. Grybas-Krasauskas, Norwood 
P. Šlekaitis, Scranton ..............
LLD 25 kp., Baltimore .............
L. Pruscika, Chicago ...... ...........
P. Šlajus, Chester ............ .'..........
S. K. Mazan, Cleveland ...........
C. K. Urban, Hudson ...............
S. Puidokas, Rumford ................
V. O. Valukas, Wilkes-Barre ... 
J. Bimba, Paterson ...................
M. Janulis, Detroit ....
LLD 136 kp., Harrison-Keamy 
J. Rudman, New Haven ............
A. P. Dambrauskas, Haverhill

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto 
mui sukelta sekamai:
Philadelphia, Pa. .. $622.30 
Brooklyųas.......
Hartford, Conn. . 
Elizabeth, N. J. . 
Waterbury, Conn 
Rochester, N. Y.

1160
1144

1118
1082
1056

968
856
844
790
790
674
666
642
624
624
591
584

.. 546
496

.. 422
,.. 338

338

s.
A.
A.
S.

H.

A. Levanienė, Los Angeles .....
V. Padgalskas, Mexico ................
M. Smitrcviėienė, Detroit .........
V. J. Valaitis, New Britain .....
LLD 77 kp., Cliffside ................

Sharkey, Easton ....................
Gudzin, Schenectady ............
Navickas, Haverhill ..............
Tvarijonas, Hamtramck .......
Blažpnis, Lowell ....................
Wilkas, Wilmerding ................
Sprindis, Kenosha .................
Žakiene, Binghamton ............

LLD 145 kp., Los Angeles .........
J. Kalvelis, Bridgewater ..........
J. Adams, Grand Rapids ............
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 
LLD 75 kp., Miami ......................
C. Stashinsky, New Kensington 
M. Kliknienė, Springfield ..........
M. Shlave, Gardner ......................
A. Valinčius, Pittston ................
M, Slekienė, Gardner ..................
P. J. Martin, Pittsburgh ...........

18.50
18.23 
18.00
17.50
16.50
15.25
15.00
15.00
11.50
10.00
10.00
9.50
7.00
6.00
5.00
5.00
4.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3,50
2.00'
1.50
1.50
1.00

E. St. Louis, Ill.........
Norwood, Mass.........
Worcester, Mass........
Pittsburgh, Pa..........
Portland, Oregon ... 
Scottville, Mich.........
Great Neck, N. Y. ... 
New Britain, Conn. .. 
Wilkes-Barre, Pa. ... 
Mexico, Me............... .
Cliffside, N. J............
Seattle, Wash............

Rockford, Ill..............
Minersville, Pa..........
Dickson City, Pa. ... 
Saginaw, Mich.........
Oakland, Calif............
Nashua, N. H...........
Luther, Mich.............
Springfield, Ill...........
Miami, Fla................
New Kensington. Pa. 
Gardner, Mass..........
Easton, Pa................
Washington, Pa.........
Plymouth, Pa............
Schenectady, N. Y. ..

594.09 
258.00 
147.50 
114.30 
100.50 

. 90.50 
. 72.00 
. 66.00 
. 59.00 
. 52.50 
. 51.50 
. 47.50 
. 45.50 
. 43.50 
. 39.00 
. 37.00 
. 36.50 

. 34.50

šaudyti buvusius nacių va- į Detroit, Mich. ... 
dus, darbininkai tveria sa-! Newark, N. J. ... 

kas kita Scranton, Pa. .. 
zo- į Baltimore, Md. ... 

J Shenandoah, Pa. . 
Paterson, N. J. .. 
Binghamton, N. Y, 
Rumford, Me. ... 
Haverhill, Mass. .. 
Brockton, Mass. . 
Chicago, Ill...........
Lawrence, Mass. . 
Bridgeport, Conn. 
Harrison—

Kearny, N. J. .. 
Hudson, Mass. .. 
So. Boston, Mass. ... 
Chester, Pa................
Pittston, Pa..............
Stamford, Conn.
Cleveland, Ohio.......
Jewett City, Conn. .. 
New Haven, Conn. ..

A. Balčiūnas, Brooklyn, I Grinius, M. Tenikaitienė, 50 
N. Y., pridavė $124.75 už I c. Viso $6.50.

vo organizacijas; 
anglų — amerikiečių-* : 
noj. Ten vardu krikščionių 
veikia buvę Hitlerio vadai, 
daugely j vietų jie yra valdi
ninkais, nedaug, kuo skiria
si atakos ant komunistų 
nuo tu atakų, kokios buvo 
pradžioj nacių režimo.

Aišku, kad Vokietijos 
klausimas bus kur kas sun
kiau išspręsti, negu buvu
siu Hitlerio talkininkių. Bet 
ir šiam klausimui išspręsti 
yra padėtas pamatas buvu
sio prezidento Roosevelto ir 
Stalino susitarimuose —Te
herano, Krymo, o vėliau 
Trumano ir St.alino susita
rime Berlyno konferenci- 
se. Jeigu užsienio ministrai 
imsis už to darbo su šaltu
mu, kaip jie New Yorke 
baigė Taikos Konferencijos 
darbą, tai mes tikri, kad ir 
čia bus atsiekta susitari
mas. O tam turės padėti ir 
tūli Jungt. Tautų organiza
cijoj nutarimai, kaip tai; 
siekimas mažinti apsigink
lavimą, uždraudimas ato
miniu bombų naudoti karo u v
laiku ir Lt.

Keturi Didieji užsienio 
ministrai susitiks Maskvoj 
kovo 10 d., 1947 metais. Mes 
pasitikime, kad Maskvoje 
konferencija bus vaisinges
ne ir todėl, kad ten nebus 
išlaukinio į tūlus ministrus 
spaudimo, kurį darė New 
Yorke reakcinė turčių 
spauda. Mes manome, kad 
busimoji konferencija duos 
dar geresnių vaisių taikos 
reikalams. Tą patvirtina ir 
tas, kad,* kada užsienio mi
nistrai nutarė konferenciją 
laikyti Maskvoj, tai tas la
bai nepatiko tokiems turčių 
laikraščiams, kaip New 
York Times ir kiti.

D. M. š.

ELLIOT ROOSEVELTAS, 
SUGRĮŽO MASKVON
Maskva. — Velionio pre- 

zident. sūnus Elliottas Roo- 
sevcltas su žmona sugrįžo 
iš Lenkijos į Maskvą. Jiedu 
dar keletą dienų pabus Ma
skvoj h’lėks atgal į Jungti
nes Valstijas. ‘

.. 32.00
. 26.50

25.00
23.50
23.50 
22.00 
20.00 
19.50

prenumei^atas, $50 už Šerusprenumei^atas, $50 uz serus Per stripeiką, Elizabeth, 
ir $5.50 už aukas. Bet ne-1 j;. j Zaveckas, Perth 
pralenkė drg. Žukauskienės, i Amboy> N- j.( $5. pc 50C:

Taipgi gražiai pasidarba- p Bartkienė, Linden, N. J. 
vo Antanas Stripeika, Eli- ir j Getchus, Freehold, N. 
zabeth, N. J., prisiųsdamas j yiso <j;g 
4 naujas prenumeratas, 
$171 už atnaujintas prenu
meratas ir $6 už aukas.

Hartfordo vajininkams šį

Per A. Balčiūną, Brook
lyn, N. Y.; S. Ūsaitis, $3. 
•Po $1: J. Gailiūnas, Jurgis

sykį pasidarbavo F. J. Dulkė. O N aciunškiene, 50c. 
Repšys, prisiųsdamas $12 V1S0 $a.o0.
už prenumeratas.

P. J. Anderson, Roches- ( prisiuntė $10 nuo LLD 
ter, N. Y., prisiuntė naują i l^-to Apskr.
prenumeratą, $60 už atnau-' . Pavieniai asmenys auko- 

.jinimus ir $10 už Šerus. Jo:
P. Šlekaitis, Scranton, | vi. Bartulis,. Gardner, 

Pa., prisiuntė $12 už prenu-! Mass., $3.50, (per drg. 
meratas ir aukų $10. : Shlave).

P. Šlajus, Chester, Pa., j George Benson, Moscow, 
prisiuntė $13 už prenume- pa., $1.50. 
ratas, taipgi ir M. Shlave,' Geo. Jamison, 
Gardner, Mass., prisiuntė , ton, N. J., $1. (jis 
$26 už prenumeratas.

Laisvės bendrovės
įsigijo sekanti.

Juozas Steponaitis, Broo
klyn, N. Y., Šerų už $50. 
(per A. Balčiūną).

John Zirnkus, Rochester,;
N. Y., du š. už $10. (per' 
drg. Anderson).

Aukų biudžeto sustiprini- ■

P. Šlekaitis, iš Scranton,

t

Šerų
. ve dolerį laike 
koncerto).

Jonas Velička,

Livings- 
taipgi da- 

dienraš.

Jamaica,

J. Wysh, Kirkland Lake, 
Canada, $1.

M. Karklus, Skanee, 
iMich., 50c.

7 x Į Pavieniai skaitytojai pri- 
mui gavome sekamai: -siuntė po naują skaitytoją:

Adam Kupstas, iš East į J. A. Bagdon, New York 
St. Louis, Ill., prisiuntė i City, N. Y. ir J. J. Morey, 
blanką ant kurios pažymė- Templeton, Mass.
ta: J. J. Daujotas, $2. Po širdingai dėkojam visfem 
$1: V. Gudaitis, John Miką- už aukas, už įsigijimą šėnį 
Laski, Jonas Tenikaitis, Joe|ir už naujus skaitytojus.

v
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SCHOOL SEASON STARTS IN LITHUANIA, a scene from a classroom in a primary school in Vil
nius, Lithuanian capital. “What would you like t o say in English?” the child is asked. Having writ
ten the answer “I am a pioneer,” on the black board, teacher calls on class of children to repeat 
the phrase after him. This is one example of how those terrible bolsheviks’have “russianized” Lith

uania's schools. (Read “B’lieve Me” on this page.)

NEWARK. N. J. 
Iliat wo have crith 
nronhosized our fill

Now 
and

ous small affairs for financial 
aid, and theatre parties and

B'lieve Me
By FRANK STULGIS

In its time, the Chicago | members of the Lithuanian 
Lithuanian University Club i University Club because we 
has been a very fine and ob- feel that someone has, once 
jective organization of Lith-1 more, sold them a bill of 
uanian American students and; goods.
alumni. We always looked up
on it as the hope for the fu
ture of the Lithuanian Am
erican activities. It seemed to 
be a straw in the wind that 
would lead to better more ob
jective understanding among of his varied experience im- 
Lithuanians. It was an “im- pressed the Club members 
partial group that heard each t immensely. He told of his 

questions and was terms of professorship at Kau- 
by all nas and Vilnius Universities

1 before and during the first

Russian language courses 
added in American universi
ties, too. Also, because after 
becoming part of the family 
of nations in the Union of So
viet Socialist Republics, the 
Russian language was more 
important for the Lithuanians, 
the courses were naturally in
stituted.

action we have taken. Per- 
I haps it’s a little early to cal
culate any results, but are wo 
putting any of the suggestions 

.to use ?

All you bowlers who plan 
to participate in the National 
LDS Bowling Tournament had 
bettor loosen up those arms. 
You have only a little over 
throe months to do it in. The 
tourney is to bo held in De
troit, Mich. A nice weekend

This committee - will keep in 
touch with neighboring Menas 
groups and strive for closc'r 
and friendlier relationships 
with all Lithuanians.

We’ve planned a full and 
active season. We want io on-

membership. Girls. 
The male
for some I___

....... .. give it to1 them byierslliD of Roy židžiunas gave 
! getting more young ladies and !
i - . .. .... i

Here, in Newark, we are 
taking our promises seriously. 
At the last meeting we el
ected new officers, headed by 
Edward Skučas as 
and Anna Stellman 
President, with Paul Caspar, i beating them al their own 
Anna 
Mikonis as Secretary, Finance 
Secretary and Treasurer, re
spectively.

Then we added a new com
mittee which we 
Activities Comm, 
bers: Walter žu 
Mitkus, Mildred Stensler 
Ed. Skučas, are to act as the! thru 
rolling wheels of the organi
zation. And on them we put . 
such jobs as planning numer-1

large our 
I take note! 
I is looking 

President > lion. 1 ,et’s

MERRY CHRISTMAS’
Octette . ----  ---- ■---------------------------- •

competi-’r11) orchestra, under the lead-

| a very nice program of Lith-
1 uanian music. Although they 
are few in number their ex

cellent talents gave body to 
their magnificent perform* 

i ance.
Another’surprise of the eve- 

•ning was the newly organized

Last month, the LUC had a 
speaker at its meeting, one 
Dr. Frank Padalskis. The cor
respondent for the LUC says 
of this man: “His presentation

respected
groups.
went on, the Lith-Į Soviet occupation of Lithuania

in June 1910, and explained

side of all 
therefore 
Lithuanian

As time
uanian University Club’s 
ive members and organizers. that the Russians immediately 
(charter-members, as it were) began to sovietize (?—Ed.) 
drifted out of the organiza- education 
tion being engaged in their 
professions, or having left 
Chicago, pursued their fine 
activities for better under
standing among Lithuanians in 
other cities.

Some texts which taught 
i Lithuanian fascism or Germ
an Nazism to Lithuanian stu
dents were replaced, without 
a doubt. We cannot but im
agine that this would be done 
and a program of routing out 
of nazi and fascist sympathiz
ers was instituted. Whether 
the books that replaced those 
in use previosuly were in 
Russian language is not 
portant. Studying of the 
viet form of government 
also important at the time
it woul be quite natural that 
students would learn what 
they can about how their own 
new government is to func
tion. It is nothing to be con
demned by a fair minded per
son. Any student of f 
USSR knows that there is com-1 knowledge of the history of 
plete freedom on national cul-lthe war 
turaLand lingual development ■ countries mentioned had ter 
for all nations in the Soviet | ritory in Europe 
Union.

the 
im- 
So- 

was 
and

textbooks

noted that the

Renteln as advisor on the 
General Council on economic 
affairs... as vice advisor to 
Prof. Jurgutis, docentas Dr. 
Padalskis was appointed.”

■ It is to be
highest office which the Gau
leiter Von Rentein allowed 
Lithuanians to hold during the 
occupation was called “advis
or.” And members of the Gen
eral Council were called “ad
visors.”

Dr. Padalskis evidently was 
suspected of nazi sympathies 
all along, but managed to slip 
thru’ the check-up until the 
nazis invaded. When this hap
pened their trusted agent was 
rewarded by the Germans 
with a government job as a 
quisling.

in all Lithuanian 
schools by replacing standard 

with Russian texts 
which brought out Soviet ide
ology in each subject. In time 
all professors were watched 
and checked so thoroughly 
that they had no freedom at 
all. Those who expressed a 
distaste for this treatment, el

even by a 
were de-

th er verbally or 
facial expression, 
ported.

“A number of 
eventually were

ed ucators 
able to

Well, of late, we road in 
the papers that the LUC has 
changed somewhat. The mem
bership is obviously younger, 
less experienced and is being 
used by certain Lithuanian 
political groups who have a 
record of dealing with and
supporting Quislings in Lith-1 escape into Germany where 
uania during the war. We do 
not want here to criticise the 
membership of LUC — we 
merely want to point out some 
of the things that were foisted 
upon the LUC under false pre
tences.

First of all, their sympathy 
for the Lithuanian DP’s and 
DP students in Germany — 
the whole case was presented 
to them under false colors.

Secondly, their program of 
speakers, of late, has been all 
one sided and the composition 
is not always such that would 
give the best and most honest 
impression of how things 
stand in regard to Lithuania, Į 
in regard to the interests of i 
America and democracy gen
erally.

On the first point, we are i 
not going to say much for the '

The last statement which 
we cite from the LUC “cor
respondence” about “a num
ber of educators” managing 
to escape to Germany. . . “to 

j plan further escapes into 
; American, British and French 
’territory...” can only be

they secretly assembled when
ever possible to plan further 

i escapes into American, Brit
ish and French territory.”

It appears that Dr. Padal-

and' Stanley ’ game.
Another committee is look

ing for an operetta for Spring 
(remember, Ann, this is what 
you were waiting for) but in

named the | the meantime we’re prepared
It’s mem-i to put on a full concert of j dancing group. This was their 
>, Harry our own talents if any com-j first appearance before any 

and'munity so desires. Contact us, audience and their typical 
Lithuanian costumes added / 
color to their dancing ability/ 
Florence Kazakevich was 
their accompanist.

So ends the summary of 
our concert, but I would like 
to extend an invitation to each 
and'every one of you readers, 
particularly the younger set, 
to join the Aido Chorus. Re- > 

ds are every Friday, 
at 8:00 P.M., at Laisve . 
419 Lorimer St. So, once 

1 urge you, come one, 
all, and for a year full

yours truly, 
Mildred Stensler, 
134 W. Northfield 
Livingston, N. J.

Brooklyn Aidas Presented 
Excellent Concert on Dec, 8

f’ormance of classical music. 
Violet, at present, is studying 
voice in New York, and great
ly pleased the B’klyn public 
for the second time. Iler voice 
and diction are very clear.
Her accompanist was Miriam join the Aido Chorus and be 
Gottlieb. one of us.

The “Vyturėlis”, (mandol-i Aido Chorus Member.
■*

BROOKLYN, N. Y. — 
Brooklyn’s own Aido Chorus 
deserves an award for the 
fine performance exhibited at 
Schwaben Hall, Ridgewood, 
on December 8, 1946, at its 
own annual concert. All part
icipants are members of the 
Aido Chorus.

The Chorus itself gave a 
very fine performance under 
the leadership of George Ka
zakevich, whose perserver- 
ance and guiding hand gave 
melody and harmony to the 
ears of the demanding audi
ence. Chorus members and 
public join in thanking him 
for his splendid work. Also, 
thanks to our accompanists 
Sylvia Pužauskaitė and Fran
ces Mąžilyte, also to Eve Mi- 
zara, president, who acted as l 
mistress of ceremonies. | Well, folks, last Thursday | The Secretaries mad-e an

The greatest surprise of the I did not do much to change ■ excellent comeback, and it 
evening was the girls’ sextet, j the standings of the Brooklyn looks like they may be on 

'a newly organized group I LDS Bowling League — but • their way out of the rut they 
whose harmonizing was pleas- Įit did show that the Treasur- i were ever since the league got 
ing to the ear. 
was composed 
White, Eleanor 
Bredes, Frances 
therine Norris

! night
Hall, 
more 
come

I of social and musical affairs,

Brooklyn Bowling

Strikes & Spares

the | given to a group that has no Albert Augulis,

That those suspected of na- 
sympathies were checked 
hot something to be con

demned either, , unless it was
for the fact that the checking 
and removing of fascists and

is

j skis would not have created (IUjs]jng-s a‘s Dr. Padalskis to
such a good impression on the I 
Lithuanian American students 
had he told a few more of his 
“varied experiences”—among 
them, that of participation in 
the Nazi quisling government 
in Lithuania during occupa
tion.

Nor is there any proof that 
the Lithuanian Soviet govern
ment substituted Russian texts 
for Lithuanian standard text
books. The writer of this art
icle has spoken to many Lith
uanian students while^he was 
in the armed forces serving in I

in Europe. The

into which 
lone could escape from Lith- 
i uania only after D-Day which 
I was in 1944. They could not 
! then 
: rible 
nazis 
time and Padalskis, at least 
for some period of time, was

escape from those “ter
Russians” because the 
were in Lithuania at the

nazis from public life was not . , . ,, , . T. , . . , ... helping them to rule the Lith-conducted vigorously and thor-1 - - - - -
oughly enough and allowed 
such pro-nazis and future

go through the process un
harmed.

out that Dr. Padal- 
a member of Von 
Gauleiter nazi oc- 

government of Lith-

Lest we be • . accused of 
“name calling” and “smear
ing” the “honorable” Dr. Pad
alskis, wo want here and now 
to point 
skis was 
Rentein’s 
cupation
uania. As a member of that 
government, Dr. Padalskis 
stands condemned as a Quis
ling! If any LUC member 
wants to find out about the 
role played by Padalskis right

present. The action which was Germany, and none of them • after the Geiman occupation
taken by the LUC was com
mented upon when it was tak
en. Unless it becomes neces
sary to say something on it in 
the future, we are quite will
ing to let matters ride.

There is, however, a more 
recent matter that we should 
look into and explain to the

complained of having Russian i of Lithuania, he can do so by 
“ ’ ‘ reading on the front page of

Naujienos of October 4th, 
1941 — a news item date- 
lined Lisbon, Portugal, where
in it says:

“It was learned that Prof
essor Vladas Jurgutis was ap
pointed by Gauleiter Von

books in place of Lithuanian 
ones. The Lithuanian language 
was the language taught there 

! as it was before. Of course, 
there could have been more 
Russian language courses 
added — but then, during the 
same period, there were more

glggįjiįitt

uanians. So, if 
sary for them 
was from the 
the Russians.

But Dr. Padalskis escaped 
—only when the nazis were 
driven out of Lithuania. Pad
alskis escaped together with 
the nazi armies and gauleiters 
and other Lithuanian quislings 
and collaborators in order to 
avoid punishment such as was 
received by Vidkun Quisling 
himself in Norway, Laval and 
Petain in France, and others. 
How Padalskis came to USA 
is beyond us — unless he fals
ified his documents.

it was neces- 
to escape, it 

nazis and not

LUCers should look into the 
past of their speakers and 
whom they praise. We would 
suggest that instead of work
ing with the quislings, they 
would participate in the cele
bration being planned to mark 
the 400th anniversary of the 
printing of the first Lithuan
ian book—“Katekizmo Prasti 
žodžiai.”

The sextet i ers who were leading 
of Gladys I league 
and Lillian 

Mažilis, Ca- 
and Florence 

Kazakevich. Their accompan
ist was Alice Stasiūnas.

Florence Kazakevich and 
two voung 

accordionists, gave solo per
formances. Florence exhibited 
American classical music and 
Albert played Lithuanian folk 
music. Albert is the youngest 
member of the Chorus and 
this was his first appearance 
as a solist. Both played very 
well and we may be sure that 
in the future we will again 
hear and see them.

Lillian Bastis, a more recent 
addition to the Chorus, dis
played her talents as a solo
ist. Lillian, whose home is in 
Hartford, Conn., now resides 
in New York, where she is 
studying at the Juliard School 
of Music. She sings very well 
and in the future we can look 
forward to more entertain
ment from Lillian. Let’s wish 
her luck in her career as a 
singer.

Alex Velička sang the solo 
part in the well known Am
erican Ballad, “Stout Hearted 
Men,” from New Moon. The 
song w.as in Lithuanian and 
was a pleasant surprise to the 
audience.

The male chorus, under the 
new- leadership of Robert 
fer also did its part in 
filling a portion of the 
ning’s musical program, 
group has considerably 
proved and under the super
vision of the new leader we 
can expect a greater improve
ment yet.

Violet čypas, a visitor from 
Cleveland, gave a solo per

the ! started. After a slow start and
I

! earlier in the season a loss, Helen Yeskevich and - 
are still in a rut. They did Amelia Young began to really 
show a sign of recovery in the bowl, Helen hitting 150 once 

! and passing it by three an- 
I other time.

147 in the last game, thus
■ dragging the Director’s down 
to a tie with them for 
place and opening a 
ahead. A couple of

! sweeps will bring them 
! enough to the top to take a 
crack at first place again.

We had some interesting 
visitors last week, but still 
we haven’t found the six who 
would come around regularly 
and thus be assigned to regu- ■ 

Har teams.
Last week some fine bowl

ing was exhibited by Mr. Dru- 
sis, Helen Zablackas, Amelia 
Burba. George Kazokevich, 

avikas and Florence
■ Kazokevich who did alright 
for herself for the first time. 
We are anxiaus to have a few 
more come around to bowl 
regularly so we can assign 
them to teams.

The standings of the teams1 
as of to date is

Fei- 
ful- 
eve- 
The 
im-

final game of the evening, 
but we will haye to wait un
til next week to see what 
really happens. In the mean
time, taking two wins after an 
initial lees from the Trustees, 
Auditors are still going strong 
and gained a whole game, 
nestling themselves more 
strongly into the top berth. It 
will be harder to dislodge 
them now than ever before. 
When they play the Directors, 
the last place team, 
week, they have thb 
their side to make 
sweep.

Both runnerups 
place are still tied 
second position as a 
the beatings they took last 
week. The Presidents w; 
loped the Treasurers in two 
out of three, the latter wining 
the last one by a fair margin 
when Al Dobinis raked in 177 
with Orman coming up from 
the deep, also behind him. 
Charlie Sipowitz has been im
proving so much lately that 
his handicap is sure to take ’ 
a nose dive by the end of ; 
the month. However, hit part- ' 
ner Tony Navikas is still cowl
ing normally and both con
tributed toward their victory 
last Thursday.

-The other runner-up team, 
the Trustees wore shown that 
they do not yet belong in first 
place by the Purvenas - Siur- 
ba combination (mainly by 
Purvenas who hit 200 in one 
of the games). The Auditors 
took two from the Trustees 
after the Helen - Bill Malin 
combination had scored a 
victory in the first tilt.

Amelia also hit

fifth 
field 

clean 
close

next 
odd's on 
a clean

to first 
foi* the 

result of
, l“P<fp” N o 1

TZ orznlrnvi

| Auditors
I Treasurers
I Trustees 
Presidents 
Secretaries 
Directors

as follows:
W.

Games Tonight:
Presidents vs. Secretaries 
Treasurers vs. Trustees 
Directors vs. Auditors 
Remember

at 8 p. m.
Bowling Emporium, corner 
Myrtle and Broadway, in 
Brooklyn. All interested 
joining the league are 
come.

— Thursdays, 
at Schumakers’'
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Stipriai, solidžiai ir gražiai 
sukrėsta moteris. Visa krū
voj. Sau pavidutinukė, ap
valainutė, juodbruvė, jau
nu plynu ružavu veidu, pa
kiliais skruostais, taisykliš- 
kai riesta lietuviška nosyte, 
aukšta protinga kakta ir 
gyvom akim. Nuo pat ma
žumės įgudusi darbuotoja 
pažangiajame judėjime, dar 
nuo Filadelfijos “Kovos” 
laikų, — atsimenat Ksaverą 
Baltrūnaitę, gabią dukterį 
bet ir gabaus tėvo.

Draugas Karosas irgi su- • 
gabiai nutašytas pusbernis. • 
Riestas vyras, mitrus švie-1 
siaplaukis ir mėlynakis, ’ 
gražiai išlaikęs vyrišką f i-. vįs į()p;e vertingi, geros mu-■ 
gūrą. Pažangiajame judeji- zįkos re;.(ll.d.lk Tikrai 
me irgi padaręs gražių šuo- turingų, esama čia draugų! 
“U; ... . L . ,10 knygų tų kiek čia! Ir visi

Jau povėliai, o rytoj ank-. tokiu brandžiu, 
sti rytą turi d. Karosas; a į ” 
anksti keltis į darbą, mudu p k ’ 
su maniške irgi kiek sukritę 
po kelionės, na, tai šiuo kar
tu ilgai ir nelūkuriojom. ne rūsys,

labai patogios ir gražios 
virtuvės, kur čia pat galima 
ir pavalgyt parankiai, stovi 
švarutėlis, rūpestingai pri
rengtas valgomasis. Tai ko
kiai didesnei partijai. Ki
tam virtuvės šone — dar 
vienas maudomasis, o už jo 
— d. Karosienės rašomasis 
stalas, sofa, kėdės — bet 
kam patogus kambariukas, 
kai dabar tai ir šeimininku 
miegamasis.

Nedidelis koridoriukas 
i veda į nemažą svečių kani- 
; barį. Gražūs rakandai, for- 
i tepi jonas, paskutinio

lūs kambariukas. Visos ke
turios sienos — tai tik rė
mai, pertempti metaliniu 
sietu, nuo vabzdžių apsi
gint. Oro, kiek tik nori, per
dėm pereina iš visų šonų. 
Jei kartais vėjas persmar- 
kiai pučia, tai įsistatoma 
plati lenta. Stogas iš stan
daus dervoto kartono. Va- 

Vi- 
pora

— O kas gi čia, stiklinė 
tvora?— Taip, stiklinė, nuo 
vėjų apsaugoja ir šilumą 
užlaiko.

Gi štai kamputy sumūry-. ...
ta krosnis: kepk, spirgink, ^ai.na!Illu^as £ana- 
dusink ką nori. Nei garų 
nei dūmų nei pelenų į kam
barius nedaeis. O aplink 
gražiai išcementuota aikš
telė, stūkso skėtis nuo sau
lės, kėdės, sūpuoklės... Ko

duj lova, staliukas, 
kėdžių. Ir šita jauki gūžte
lė pavesta vienam neseniai 
pribuvusiam iš didmiesčio 
liguistam dragui, sveikatai

Kaip gerai, kad čia vie
tos draugai sutinka pri
glaust,* bent kuriam* laikui,

grot.

si mild ami.
Gerą porą valandų taip' kokį pribuišį iš kitur, kol 

mes čia pasidžiaugėm, pasi- į anasai sugebės ką susirast, 
sti- grožėjom tokia jaukia so
dais dvba. — O dabar eime čia 

lių gatvių pas 
Mugianius. Ant

tų pat už

Štai ir atvažiavom. Mu- 
i gianiaį jau ir prie durų. Į- 
i sivedė mus į kiemą. Koks 

Šeimininke nusivedė mu-Š^žiufe kiemas, sodas, dar
du žemyn i rūsį. Tai gi čia z,;iS ,K1,cl< T'— T

- ‘ enGmilrinn?; dar bclio! Atrodo kaip i r ko-
x • -°- -i - L r- • v - lAio gi- n-vvnni- U- 1 kui pašlaite, kruopsciai,iTi-Šeiminmkes patarti ir nue- čia tik gyvenk n noiek. i ąnriviliynnt-] Vis
• ’ - • ’ • ■ • ■ 6....... ‘-’rkinga, du ilgi di-! pestiugaj sucivilizuoU. Vis

- ■ j terasos, terasos išvadžiota,
■ skalbyklai k.ad v?ndu.(!’ Nelaistant ge- 

ir i’iau užsilaikytų ir nenubeg- cl L/111L L et »j 1L i . . • -ii —1 tų strimgalviais pakalnėn. 
O kalnas ten ir gan aukštas, 
gražus.

Sode užtverta, krūmais ir 
j gėlėmis apsodinta ūksminga 

Jun . v ,_! altana. Ant stalo apkrauta 
•^ukpsni! -iau ^l> patiekalų. Šeimininkė 

i kviečia pasiganyt. Sėdom ir 
| gražiai sau pasiganėm ir 
tuo tarpu pasikalbėjom, su-

jom baltučiais laiptais auk- Svaru, tvai 
štyn. Numigom skalsiai, džiuliai kambariai, viename 
gražiai. Čia nakčia pusėti- * už pertvaros — skalbykla, 
nai šalta, palygint su Holi-; čia ir darbo !•' 
vudu, tai miegot gera. Lo- poilsio vieta ir bet kam pa- 
va — pats patogumas. I togi užuvėja. Vienos durys

Rytą paskirdau apie apy-, v?c^a i priekį į gražią 
aušri, tik dienelei brėkš- Piev^ J^jikaus kalnelio, 1 
tant Tuoj šast iš lovos, pakraščiais tiršta viso-1 
prie atdaro lango pasiran-j^ ^_° kitos durys ve- 
giau, pagimnastikavau. Iš-, v^al būt, į dar _
sijudino ir maniškė. pasį_ Jai zą ir sodelį pakai visą 
maudėm gražiai, apsitaisėm al}y .ia 1? , a 
ir ypnainm iš lono-vėlio 7P- Seimininke išrodė uogų . v.11 žengiam is lengveno ze-, - vni^mpdžin^ sipazmom.
myn. Gero rytelio, drauge! į 1 umus, A aismeazius, gėlės,
Kaip čia pas jus šiukštu, 
budru, oringa, vėsu: turi 
žmogus krutėt ir gana. 
Taip, čia jau toks klimatas, 
akstiną jis tave, ragina, su
stingt neduoda.

daržoves. Ir reikia gi čia ’ 
rankų, kad viską apžiūrėt, I

Karosienė: — pagrįžusi iš 
darbo, iš raštinės, gaunu čia 
ir gimnastikos ir oro — ir 

O draugė Karosiene tik maisto...
sukinėjasi virtuvėj, tik sku-1 Tiesa, štai čia tuojau nu- 
ba, pluša. — Ak tu gi, svie-! skynė ir paduoda slyvą ma
teli baltasai, mes tik jums | niškei ir man. ir pati ra- 

gauna. Bet kokia gi čia to
kia ypatinga, nepaprasta 
slyva: juodai raudona per
dėm. Mėsinga tokia, tiršta, 
kaip kokia saldi mėsa. — 
Tai “satsuma”, japoniška 
slyva. — Broliuk tu mano, 
stebuklas!...

O štai net kežėte. keža 
uogų kekės, bręsta, noksta 
ant saulelės. Avietės kokios 
tai rūšies, o ten dar kokios

tiek rūpesčių pridarėm...— 
Nieko tokio, taip ir reikia. 

_ Labai gerai, kad susilau
kėm jūsų. — Taip tai taip, 
bet, žiūrėkite, sveikute turi
te išlikt iš tokio atsakomin- 
go darbo, unijos organiza
torė, vadovė... — O, nebijo
kit, aš susitvarkiau. Su ra
štine telefonu susisiekiu, 
ten tebėra mano padėjėja.

Ik

tyt rytinės saulės nuskaid-1 
rinti balti namukai, darže-1 
liai, platus vieškelys. Drau- i 
gė Karosienė aiškina, kad 1 
čia, San Leandroj, ar vaka
rais ar rytais ūkanų esti 
nedaug, čia toliau nuo jūrų. 
Užtat San Pranciškoj' tai jų 
tiršta. Ir ten daug šalčiau.

Šeimininkė išvedžiojo mu
du po kambarius, po darže
lį. Patogiai ir pamatingai 
pastatytas namas. D^ug 
tvirčiau, negu 'Holivude. Ir 
šiluma išvesta, šildytuvai, 
ir sienos storesnės, ir lan
gai sąlydesni. Viršuj greta 
mūsiškio miegamojo tylutė
lis ir švarutėlis tebestovi 
apleistas kitas miegamasis. 
Tai Karosų dukraitės, ište
kėjusios už Onos ir Juozo 
Stanelių sūnaus Bejonės 
mieste, Niū Džiorzėj. Kam
bariukas vienišas, užleistais 
Jangais. Visa kas ten tebe
stovi, kaip palikta jaunutės 
nuotakos. Motinai aiškinant 
ir rodant dukters ir jos vy
ro atvaizdus, vedybines 
nuotraukas, b 1 y k stelėje 
kiek suvilgę akys. Gaila 
persiskirti sū dukraite, —ji 
dabar taip toli. O nuotrau
kos liudija, kad santuokų 
būta labai svetingi} ir link
smų.

Pirmame aukšte. • greta

Mugianienę susitikau 
prieš kelioliką metų, kai ji 

palaistyt, apravėt. — O, aš buvo su reikalais užkliuvusi 
tai mėgstu, — juokom taria Brukline. Vis tokia pat gy

va, energinga, darbšti drau
gė. Smulkaus, judraus, pa
ilgo -veido, greitų akių, ku
rios taip ir spinduliuoja į 
jus atviru šypsuliu, ir visas 
veidas nušvinta tada jau
kiais spinduliukais.

Mugianis — gražiai išsi-. 
laikęs vyras, ir savo bendra 
išvaizda ir jumoru ir judru
mu. Jų namukas nedidukas, 
kuklus, bet užtat taip daug 
persveria tas jų sodas kal
no pašonėj. Sveika tai arin
ga vieta. Yra kur ir pasi- 
mankštyt ir grynu oru pa
kvėpuot. Man labai patiko 
namų darbo palapinėlė, pu- 
siaukely belipant į kalną. 
Padarytas ir visai patrauk

Šios Philadelphia-Camden CIO Laikraštininkų Gildi
jos narės streikuoja prieš J. David Stern’o Philadelphia 
Record ir Camden.o Courier-Post. Jos čia pikietuoja 
standą, kuris parduoda užstreikuotus laikraščius. Dide
lės krūvos stovinčiu neparduotų laikraščių liudija, kad 
jos savo pikietu suduoda laikraščio leidėjui ten, kur 
skaudžiausia — per kišenių. Nuo pradėjimo pikietuoti 
standus, pardavimai nupuolę 25 iki 35 nuošimčių. Uni- 
jistai ir šiaip klasiniai susipratę darbininkai, taipgi jų 
draugai, užstreikuoto laikraščio neperka.

O gyvent vietų /susirast ir 
čia esama sunku.

Padėkoję draugam Mu- 
gianiam už vaišingumą, 
parvažiavom namo, į d. Ka
rosų sodybą. Jau buvau be
sirengiąs sau ramiai apsi
tūpi ir imt ką skaityt, ra
šyt, bet draugė Karosienė 
žaismiškai patėmijo, kad 
toks dienotvarkis gal ir tik
tų visai jau namo sugrįžus, 
bet ne čia ir ne dabar. Da
bar, girdi, programa kitaip 
patvarkyta. “Svečias — ne- 
valninkas”, — jūsų laukia 
kita staigmena, paskui vėl 
kita ir dar kita. Turite juk 
kai ką patirti ir apie šitą 
Kalifornijos dalį. — Ar ši
taip? nagi gerai, mielu no
ru. Tėmyt ir mokytis nie
kad ne pervėlu.

Ir štai, netrukus, d. Ka
rosui sugrįžus iš darbo, 
visi keturi jau ir važiuojam 
kur tai. O kurgi taip? — 
Tai jau kur nors, pagal pla
ną. Kutnus bus siurprizu- 
kas....

Dvi “ponios” susėdę, kur 
reikia, o du “kurmonai”— 
vėl kur reikia, prieky: Ka
rosas prie vairo, o aš tik 
dairaus ir stebiu. Už kelių 
minučių sustojom ties sody
bėle. Karosas plerptelėjo 
automobilio ragą, — matyt, 
toks jau signalas, ar kokie 
paibeliai. Ir tuojau iš name
lio išėjo pora ir priėjo ar
tyn. Vyras skrybėlę kilst, 
moteris galvą kript. — 
Draugai, susipažinkite: va 
čia mūsų geri draugai ir 
darbuotojai Burda ir Bur- 
dienė. — Sveiki, sveikučiai, 
labai malonu.,.

Užpakaly susitalpino dar 
viena “ponia”, o mūsų eilėj 
atsirado vietos dar vienam 
važiuoliui. Tai kur dabar? 
— Nagi štai draugas Bur
da norį pirmąją pažintį 
kaip nors atžymėt, kalifor- 
niškai. — Sakyk, bra... štu- 
koriai...

Netrukus mūsų vežimas 
pričiuožė prie įmantrios už
kandinės. Susėdom visas še
šetas aplink stalą ir po tru
putėlį įstengėm susidorot su 
patiekalais. Spėjom taipgi 
kiek išsikalbėt ir susipažint. 
Abudu Burdai sau paviduti- 
niukai savo amželiu ir lietu
viška išvaizda. Kai iš Bur- 
dos tai esama ir gan apsuk
raus vyruko, mačiusio ir šil
ta ir šalta, ir juoda ir bal
ta.

Besikalbėdami, sutikom, 
kad bus labai gražu iš tolo, 
nuo kalno pamatyt San 
Francisko naktinę išvaiz
dą, visus tuos mirguliuojan
čius žiburius, lyg kokį 
žvaigždžių sietyną. Girdi, 
naktinė San Francisko pa
norama gal dar išnašesnė 
ir už Nių JorRoi .. ? .

Išėjom, susėdom ir rie
dam. Jau gerai sutemo. Va
karas vėsus, traškus. Kol 
tebebuvom mieste, oras bu
vo, kaip išpuola, perregi
mas. Bet išvažiavus į už
miestį, į kalnus, mus ap
siautė ūkanos. Net ir va-

žiuot buvo nedrąsu. Manėm, 
kad iš aukščiau vis gal į- 
stengsim ką paregėt, gal 
miglos ant kalno nebus to
kios tirštos. Bet jos buvo 
tirštos ir ant kalno ir pa
kalnėj. Taip ir banguoja 
blankioj automobilio lempų 
šviesoj kaip ir kokie debė- 
siukai. Tai mes ii- grįžom, 
didmiesčio šviesų žvaigždy
no ir nepamatę. Gal kada 
kitą kartą, kai neužguls to
kios ūkanos.

O kai vėl atgal įvažiavom 
i Oklando miestą, miglų čia 
ir vėl neradom. Atsisveiki
nom su draugais Burdais 
ties jų buveine ir neužilgo 
atsidūrėm namie. Reikia ve- 
ly eit gultų: rytoj bus dide
lė diena, — važiuosime pa
matyt pasaulio didžiausiųjų 
medžiu, v

Štai ir tas rytojus, tikrai 
įdomi diena, pilna tirštų 'di
dingų gamtovaizdžių, šeš
tadienis, rugpiūčio 10 d. Iš
važiavom anksti,.tuojau po 
pusryčių. Prieky sėdim 
mudu su Karosa, o užpa
kaly maniškė su Karosiene. 
Reikėsią padaryt apie 90 ’ 
mylių. Kelias ne nuobodus.: 
Vis tau gerai drėkinami į 
laukai, gojai, daržai, nedi- i 
deli kaimeliai ir miesteliai.. 
Važiuojam vis į pietus.

Iš pirmo, gal keletą de- i 
sėtkų mylių, kelias ėjo ly
guma. Paskiau palaipsniui 
prasidėjo pakiluma, o to
liau,— jau ir tikri kalno- 
gūbriai, kad, užvažiavus 
viršun, net baugu darosi, 
kai pažiūri žemyn. Iš vir
šaus žiūrint, vaizdai majes
totiški. Visi čia kalnai — 
tai ne tie nuogi arba a p-, 
skrude pilki ii' rudi kaubu
riai, kokiuos matėm aną
dien, važiuodami traukiniu 
iš EI Paso į šiaurę.

Kalnai čia tirštai apau
gę visokia sodria augmeni
ja, nuo pat viršūnės iki sul
tingųjų klonių. O keliai jau 
nebe tiesūs, nebelygūs, kaip 
kad buvo iš pirmo, bet vin-

kalnus ir tarpkalnius. Die
na, nėr ko ir sakyt, puiki, 
graži, kaliforniška. Šilta, 
bet ne peršilta, — vėsiau, 
nei Los Angelėj.

bendrai visiems tiems did- vaikšto būreliai, 
medžiams vadinti. štai iš tolo matom vieną .

Ten pat galima nusipirkt! stebėtinų milžinų.^ Žiūri 
ir spalvotų atvirukų su vi
sokiais raudonmedžių pa
veikslėliais. Bet čia mes nie
ko nepirkom. Draugai Ka
rosai sakė, kad truputį pa
skiau mes nuvažiuosime dar 
ir į kitą tokį parką — di
džiojo baseino valstijos par
ką — “Big Basin State 
Park”: ten irgi esą galimai 
bet ko nusipirkt, o ten i 
krautuvėlę vedąs lietuvis 
eks-kareivis, atvykęs iš Či
kagos. Tai jau vely jam į 
duot progos kiek užsidirbt. į 
Gerai pasakyta. Na, tai ei-. 
me pazyliot, pasižiūrėt tų , 
pasaulinių milžinų.

Bet pirma vely pasigany
kime. Draugė Karosienė iš 
dėžės išėmus apdalijo ko pa
gaminusi užsikąst. Susėdę 
ant suolų aplink stalą, čia 
pat šalikelėj, pavalgėm, at-‘ 
sigėrėm kavos, dar kiek pa- 
žiobsojom į voveres ir stir
nas ir nuėjom takais. Ties 
tais namukais pristatyta 
eilės automobiliu, ii' žmonių V f c.

j į jį — ir tau net kvapą už- 
1 ima, lyg kad klausant ko
kios diding. simfonijos. Sto- 
rumėlis, aukštumėlis to 
galingo stuobrio! Iš arčiau 
žiūrint stačiai į jo viršūnę, 
net tau galva sukasi. Kas tai. 
tokio vieningo, fenomena
liai įstabaus! c.

(Bus daugiau)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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.
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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

PAKE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Gal apie 11 vai. jau pra
dėjom įvažiuot į tų milžinų 
didmedžių sritį, į tvaškano- 
jančių girių plotus. Ir sus
tojom didmedžių apskrities 
parke — “Big Trees Coun
ty Park.” Visas tas parkas 
tai tik sucivilizuotoji ir su- 
biznintoji girios dalis. Pa
daryta lyg ir akštelė, net 
ji ir išcementuota. Išvadžio
ta takai į didžiuosius me
džius. Stovi bent keli pasta
tai, kur galima įeit ir pa
sižiūrėt visokių dailėdaik- 
čių, pagamintų iš raudon
medžio. Yra ten lyg ir mu-

Tuoj pat pirma ir Įėjom Į 
tą muziejuką. Ant stalų pri
krauta gražių daiktelių, 
meistriškai padarytų iš 
raudonmedžio. Jų galima 
čia ir nusipirkti. Yra ir 
mokslinis, b®taniškas sky
rius. Po stiklais dėžėse ir 
vitrinose surūšiuoti rau
donmedžių pavyzdžiai —ša
kos, šakelės, skujos ir žebe
liai, stuobrio ir žievės da
lys, lentos, guzulai.

Yra aprašymų, iš kur pa
ėjo tas pats žodis “Sequo
ia”. Esanti tokia legenda 
arba padavimas apie seniau' 
kadai gyvenusį labai išmin
tingą ir labdaringą indėną, 
vardu~“Sequoia” arba pana
šiai kaip. Tai indėnai pas
kiau ir panoro kuo nors at- 
žymėt ir įamžint tą savo 
didvyrį, tai jie jojo vardu 
p r a minė patį didįjį 
raudonmedį. O paskiau tas

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.

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

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)
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Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną * 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patams- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St - 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar All*
vardas pradėta vartot irį.»•*>«<»»
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Portland, Oregon Velionė buvo darbininkų [ 
klasės draugė. Ji ilgus metus 
skaitė Laisvę ir Vilnį ir abu 
laikraščius rėmė.

Velionė prigulėjo prie LLD 
1 k p. Portland, Ore., nuo pat 

! kuopos susitvėrimo. Ji daug 
I dalyvaudavo tarptautiniame 
j judėjime. Katrina sugyveno su 
i visais draugais gražiai ir bu- 
' vo visuomet linksmo būdo. Ji 
1 niekuomet nieko niekam nesi- 
' skųsdavo apie save, jai visuo- 
: met buvo viskas gerai.

Ta nelaboji širdies liga iš- 
nio Karo, kuriame jis dalyva- i traukė iš musų tarpo visų my- 
vo Įima draugę K. Margaitienę.

Trylika metų atgal velionė į Velionė buvo dar ne persona, 
Katrina neteko savo gyvenimo ■ galėjo gyventi, žinoma, mirtis 
draugo Margaičių.

Velionė Katrina Margaitie
nė turėjo daug ko sunkaus 
pergyventi.

Velionė K. Margaitienė su 
savo gyvenimo draugu atvyko į 
į Portland, Ore., kokie 35 
metai atgal iš rytinių valstijų. 
Ji išgyveno Portlande iki savo 
gyvos galvos.

9

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE ,
REIKALINGI VYRAI

Netekome Brangios Draugės
Gruodžio 4 dieną, 1946 me

tais, tapo palaidota Katrina 
Margaitienė, kuri persiskyrė 
su šiuo pasauliu lapkričio 26 
dieną. Draugė K. Margaitie
nė paliko nuliūdime sūnų Al
biną ir seserį, kuri gyvena 
Chicago, III Velionės sūnus 
Albinas dar randasi Pelinton, 
Ore., ligoninėje, kuris yra ne
sveikas nuo Piianojo Pašau li-

nežiūri ar senas ar jaunas, vi
sus sau po vieną varosi nas 
save. Kol gyvi esame, nesu
stokime dirbę, varykime dar
bą pirmyn dėl žmonijos gero-

istorijoj turėsime vei- 
arba aktyvį komitetą, 

veikti plačiai

Nemėgo Pieno, Iki 
Ji Paragavo Smetoningesnj

energingi
Ed. Skučias, Harry 

net pats mokytojas 
Žukas ir Mildred 
Vien jau šio komi-

nuo

nu-

.v

SUSTOKITE!
Skaitykite Šį! Nežiūrėkite Toliau!

apie savo dukterį Cheryl, 
Lee, 26 Robin PI., Yon- 
sako:

Kalbėdama 
Mrs. Gloria 
kers, N. Y., 

"Cheryl nenorėjo gerti pieno. Ir 
kada aš tai priminiau Borden pien
vežiui, jis patarė duoti jai ekstra- . 
smetoningąjį Golden Crest Pieną. 
Taip aš ir dariau. Jis jai patiko daug 
geriau ir dabar ji tarpsta nuo jo!" 

Golden Crest yra homogenized 
greitesniam suvirškinimui. Tai pui- . 
klausias iš viso Borden pieno - o. 
jeigu Borden's, tai TURI būti geras!

Velionė K. Margaitienė bu- 
. vo gražiai, laisvai palaidota, 
kurią būrelis draugų palydė

jo ir atsisveikino paskutini sy
kį su ja. Matėsi keletas gyvų 
vainikų. Vainikas buvo 
LLD 4 kp.. Portland, Ore.

LLD 1 k p. visi nariai 
lenkiame savo galvas prie
’ionės K. Margaitienės kapo, 

į m dideliu gailesčiu jos nete
ikę. Sakome: Tegul būna jai 
I lengva ilsėtis šioje šaltoje sve- 
I timoje žemelėje, o mes, pasi
likę. tęsime jos nebaigtą dar
bą pirmyn!

Girdėjome, kad Seattle, 
! Wash., draugai neteko savo 
1 zero draugo Tadeušo Ulskio. 
! Gaila draugo T. Ulskio, kad 

lebėra su mumis!
Siunčiame didelę užuojautą 

' visiems Ulskio giminėms.
Ačiū visiems, kurie atsilan- 

; kėtė i K. Margaitienės laido
tuves. J. S.

Lietuviškas
rRAKTYRIUS

Sietyno Choras prie Planingos 
Veiklos

Choras gruodžio 6 dieną tu
rėjo savo metinį susirinkimą, 
kuriame nusitarta platus vei
kimas meno-kultūros srityje. 
Išrinko arba, aiškiau sakant, 
perrinko valdybą, kuri susidės 
sekančiais metais iš šių narių: 
org. Ed. Skučias, pagelbin. 
Anna Stelmokaitė, tai nauji, 

i Seni likosi — finans. sekret. 
į Auna Kunickas, taringų sekr. 
Paul Casper, kasierius St. Mė-

I kionis, korespond. Jamison, 
anglų skyriui M. Stensler. ša
lia šito komiteto, pirmu kartu 
choro 
kianti
kurio darbas:
ne tik šio miesto J'ibose, bet 
ir už jo rubežių. šiame komi
tete yra visi jauni, 
choristai: 
Mitkus, 
Walter

■ Stensler.
i teto įsteigimas savaime paro- 
i do, kad choras ne juokais užsi
mojęs didžiai veiklai.

Viena nemaloni žinia cho
rui, tai ta, kad jis netenka 
dviejų veiklių ir gerų daini
ninkų : Arthur Skučo, puikaus 
tenoro ir jo draugės, žmonos, 
alto, ši jauna porelė išvyksta 
į Frenchtown, N. J., ant ūkės, 
gal nuolatiniam apsigyveni- 

; mui. Jaunasis Arthur okteto 
kol kas neapleis, bet chore da
lyvauti negalės iš priežasties 
tolimo kelio (apie 50 mylių 
nuo Newarko).

Taipgi jau nutarta greit tu
rėti kortų parų, o vėliau, ar
ti pavasario, statyti scenoje 
kokią operetę.

Pamokos Įvyksta. Eina jau 
gana sklandžiai dvi naujos 
dainos: “Esame Kalviai” ir 
“Kur Bėga Šešupė.”

Choro Report.

“Gal dar norėtumėt kokios kitos staigymenos nuo 
Šventojo, ponaiti Pierrepont?”

WORCESTER, MASS
IŠ

s m čigu 
veikė- 
kuris

GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogenind

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinė. 

Geri Užkandžiai

Dublin. — 8,000 airių lau
kia praleidimų vykti i Jung. 
Valstij as.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brook!v»

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

LLD 11 Kp. Susirinkimo, 
Gruodžio 8 d.

šiame susirinkime 
buvo sutikti mūsų gerą 
ją Domininką Jusiu,
apie 5 metus dirbo prie laivų 
statymo Bostono apylinkėje ir 
ką tik dabar sugrįžo į Wor
cester) ir šiame " susirinkime 
pirmininkavo. Jis ir Bostono 
apylinkėj būdamas daug dir
bo mūsų pažangiajame judėji
me. O d. Janulis išdavė gra
žų raportą iš jo pasidarbavi
mo paramai d. J. M. Karsono. 
Pranešė, kad iš mūsų koloni
jos pasiuiftę surinkęs $32 ir 
šiame susirinkime d. Bakšys 
davė $1, tai dabar bus $33. 
O kaipo finansų sekretorįus S. 
Janulis išdavė puikų raportą, 
sakė, kad 120 narių yra gera
me stovyje,, reiškia, visi yra 
pasimokėję. Tai gražus ir di
džiai įvertinamas atliktas meti
nis darbas.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Suteikiam garbingas laldotnvc*

$J50 '
Koplyčias suteikiam nemokamai 

vtso«e dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

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 nepervelu.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų L 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
n am, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletelių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. 
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

"warų jumbo can, kurio užtenka per visus m’etus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie

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

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

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

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

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

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

Broth 
daržo- 
skani 
taipgi

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių

Mes turime puikias progas lavintiems 
ir ne lavintiems darbininkams.

Model Makers, Pirmos Klases
Model Makers, Antros Klasės

Milling Mašinų Operatoriai, Pirmos Klasės
Milling Mašinų Operatoriai, Antros Klasės

Darbininkai Prie Stalų, Pirmos Klasės 
Darbininkai Prie Stalų, Antras Klasės 

Draftsmanai - Tool Designeriai
Geros Algos — Puikiausios Darbo Sąlygos.

Kreipkitės raštu arba asmeniškai 
Nuo 8 A. M. iki 4 P. M,

7 SPRUCE ST. — ILION, N. Y.
TABULATING MACHINES DIVISION

REMINGTON-RAND, Inc.
<284)

POLI6IUOTOJAI LEMPOM STIEBU 
NUOLATINIS DARBAS—GERA ALGA 

STADLER & NEU WIRTH 
40-36 22nd Street, Long Island City. 

Queens Plaza Station.
(288)

SIUVĖJŲ
Reikia. 5 Dienų Savaitė 

Nuolatinis Darban
PUIKIAUSIA ALGA

STAR CLEANERS & DYERS
12-56 150th St. Whitestone, L. I.
Telefonas: FLUSHING 3-5781

(289)

J. J. Bakšys, mūsų Laisvės 
vajininkas, sakė jau pasiuntęs 
Laisvei už prenumeratas šia
me vajuje $447.50, bet, sakė, 
tuoj siųs ir daugiau. Drg. J. 
J. Bakšys tame darbe yra la
bai tinkamas, .jis tat gerai ir 
atlieka.

Pakėlus LLD ir Demokrati
niu Lietuviu Suvažiavimo 
klausimą, draugai gerokai pa- 
diskusavo ir suvažiavimą už- 
gyrė, taip, kad likosi nutarta 
ruoštis prie suvažiavimo ir į 
komisiją likosi išrinkti šie 
draugai: J. Jaškevičius, J. J. 
Bakšys ir D. Jusius.

Kuopos valdyba 1947 me
tams išrinkta iš šių draugų : 
organizatorius A. Pilkauskas, 
protokolų sekr. J. M. Lukas, 
finansų sekr. S. Janulis, ka
sierius B. Mizara, knygius J. 
Jaškevičius, Laisvės agentas 
J. J. Bakšys, korespondentas 
J. M. Lukas.

Visiems draugams ir kuo
pos valdybai už įdėtas valan
das ir rūpestingą darbą kuo
pos reikaluose didis* ačiū, už 

i 1946 metus.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS-MERGINOS
Jei Jūs Norite 

švaraus Darbo—Lengvo Darbo—Linksmos Aplinkumoi, 
Kafeterijoj- -Duodama Uniformos—Proga

Valandos 8 A.M. iki 5 P.M.—Kreipkitės i Mūsų Personnel Department

LEDERLE LABORATORIES DIVISION
AMERICAN CYANAMID CO., PEARL RIVER, N. Y.

(287)

A

Montreal, Canada
Jaunimo Choro Vakarienė
Lapkričio 30-tą dieną atsi

buvo Jaunimo Choro smagi 
vakarienė. Buvo gardžių val
gių ir gėrimų, o prie to ir 
smagi muzika. Susirinkusieji 
smagiai laiką praleido ir pa
rėmė savo vienintelį chorą.

Koncertas—Teatras
LLD 137-ta kuopa, sekma

dienį, gruodžio 1-mą, kliubo 
salėje, perstatė trijų veiksmų 
komediją “Pusseserė Salomė
ja.” Atsilankė vidutiniškas bū
relis publikos.

Veikalas buvo nepaprastai 
juokingas ir gyvas. Visi akto
riai savo roles atliko kuo pui
kiausiai.

SUSTATYTOJOS
Mokestis nuo valandų, prisideda bonai 

už. spartumą.
UNIQUE ART MFC. €0.

200 WAVERLY AVE., NEWARK, N. J.
(291)

CHOCOLATE DIPPERS
Patyrusios. Valandos prisitaikant.

Dienoms ar vakarais. Daliai Laiko.’
Kreipkitės:

VIERBROCK’S
40 South Main St., Freeport, L. I.

I (291)

MERGINOS IR MOTERYS
Patyrimas nereikalingas 

LENGVAS SUSTATYMO DAUBAS, 
SĖDINČIOM

Valandos 8 A.M. iki 4:30 P.M.
GURA ALGA

CORD WAY PRODUCTS, 
INC.

36-20 39th Street, L. L City.
(Arti Northern Blvd.) 

(Lengva pasiekti visomis subvėmis)
(288)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 
19 d. gruodžio, 8 v. v., 735, Fair- 
mount Avė. Būtinai visos dalyvau
kite, nes bus renkama nauja valdy
ba 1947 metams. — Mattes, sekr. .

(286-287)

Apsivedė
šeštadienį, lapkričio 30-tą, 

apsivedė drg. Lenkaitienė su 
drg. Juodkų. Linkiu jiems ge
ros laimės šeimyniniame gyve
nime.

LPTK Bostono ir Apylinkės 
Skyriaus Žinios

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
i Komitetas, Bostono ir apylin- 
| kės skyrius, • nutarė surengti 
j vakarėlį pagerbimui darbinin
kų ir darbininkių, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie Lie
tuvai pagalbos teikimo darbo. 
Kviečiame mezgėjas, siuvėjus, 
drapanų tvarkytojus, peržiū
rėtojus ir 1.1.

Vakarėliu įžanga ir vaišės 
dovanai. Bus traukiami pa
veikslai, kurie paliks istorijoje 
atžymėti. Tad 
įsitempti, 
vakarėlis
(Dec.) 21 d., savo 
318 W. Broadway.

LPTK pirm.,
Jon<(s Žekonis.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 20 d., 408 Court St., 8 v. v. 
Visi nariai būkite šiame susirinkime. 
Reikės išrinkti Naują Valdybą 1947 
metams. Taipgi bus renkami delega
tai į 2-ros Apskrities konferenciją^ 
kuri įvyks 12 d. sausio, Brooklyn, 
N. Y. — A. Skairius, sekr.

X (286-287)

Sužeidė
Sunkvežimis (trokas) par

mušė beeinantį gatve drg. ,J. 
Danusevičių. Išmušė vieną ran
ką iš peties. Šiuos žodžius ra
šant radosi ligoninėj, sužeidi
mo laipsnį specialistai dar ne
buvo nustatę.

Linkiu draugui J. Danuse- 
vičiui greito ir laimingo pa
sveikimo.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų

1 įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyh, 
Kampai Broadway lr Stone Ave.

prie Chauncey St.. Broadway Line
Tel. GLenmore 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

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. SOuth 8-6669

Matthew A. 
bujalskas 

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

jog tas 
įvyks

visi prašdmi 
draugiškas 

gruodžio 
patalpose,

Nesurado Komunizmo
Bloomington, Ind. — 

dijanos Universiteto trus- 
tistų taryba tyrinėjo skun
dus, kad tarpe tos aukštos 
mokyklos profesorių esąs 
aukštai pakilęs komuniz
mas. Taryba komunizmo 
nesurado ir profesūrą ištei
sino. Prieš profesorius kal
tinimą padarė Amerik. Le- 
gijono reakcionieriai.

In-

Palengvinti' ciBerlin.
vilių vokiečių perėjimai iš 

srities įsovietines Berlyno 
angliškąją ir atgal

žiema Montreale prasidėjo 
lapkričio 27-tą, žiemos nuo
taka savo baltu šydu apdengė 
juodą žemelę. Amerikiečiai 
tuo metu džiaugėsi šiluma, o 
montrealiečiai nelabai džiau
gėmės žiema. Birutė.

Niekas Neišėjo iš 
Bjauriu Pastaugi]

Berlynas. — Amerikos o- 
kupacinė vyriausybė buvo 
sugalvojus sudaryti naują 
darbo unijų centrą, kuris 
būtų priešingas komunistų 
vadovaujamai Laisvai Vo
kiečių Darbo Unijai. Tas 
darbas buvo pavestas Hitle
rio laivyno leitenantui Har- 
beck. Tas sušaukė Berlyne 
susirinkimą. Į susirinkimą 
atėjo du šimtai žmonių. Iš 
tų Harbecko pasekėjų buvo 
tiktai astuoni! Susirinkimas 
pasmerkė Harbecką ir jo

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvai Pagalbos Teik. Kom., vieL 

skyr. rengia pabaigtuvių vakarienę 
ir sykiu Kūčių. įvyks gruodžio 21 d., 
8 v> v. 318 Broadway. Kviečiame vi
sus dalyvauti. — Kom. 287-288) 

v ~

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 22 d., Liet. Salėje, 29 

Endicott St., 5 v. v. įvyks draugiška 
vakarienė. Rengia Kom. Partijos lie
tuvių kuopa. Svečiai galės skaniai ir 
ganėtinai pasivalgyt i ir draugiškai 
galėsime pasidalinti mintimis apie 
komunistų partijos uždavinius ir tt. 
Geros gaspadinčs gamina valgius, tai 
bus gera vakarienė. Tad skaitlingai 
dalyvaukime. — Partijietis.

(287-288)

Nuo Anglijos Pasitraukė
Londonas. —Per penkias 

paskutines dienas beveik 
visą Angliją buvo užgulu
sios tokios miglos, kokių 
Anglijos žmonės neatsime
na. Dėlei to daug nelaimių* 
įvyko. Dabar miglos išsU 
blaškė ir žmonės gali leng
viau atsikvėpti.

Honololu
naikino Perlų Uosto laivų 
taisymo dirbyldą,

( . ■.-į?

Gaisras ap-
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NewWto^M^rZinlin
Dewey Pasikvietęs 
N. Y. Kongresmanus

Gruodžio 18-tą, gub. Dewey 
pasišaukęs pas save į Albany 
28 republikonus New Yorko 
kongresmanus, kad su jais pa
sitarti ir per juos pravesti re- 
publikonų programą naujaja
me — 80-me kongrese, — ku
ris susirinks pradžioje metų.

Šis esąs pirmas toks jo ofi
cialus bandymas veikti per 
kongresmanus nuo jo tapimo 
tos partijos tituluotu vadu 
New Yorko valstijoje. Nuo 
tos jų programos pravedimo 
kongrese priklausys ar Dewey 
vėl bus nominuotas kandida
tu į prezidentus 
rinkimuose 1948 
svarbiausia, nuo 
mos priklausys, 
balsuos už Dewey 
tus.

sekamuose 
metais. Ir, 

tos progra- 
ar žmonės 

į preziden-

Ketvirtai!. Gruodžio 19, 1946

Miesto ' I aryba Pasisakė I Vienas Užmuštas, Kiti 2 
„X Pavojingai Susižeidėuž Ištyrimą Nelaimes 
Apartmentų Name

New Yorko Miesto Taryba 
praeitą antradienį savo posė
dyje vienbalsiai pasisakė už 
nuodugnų ištyrimą 2515 Am
sterdam Ave. nelaimės prie
žasties.

Toje nelaimėje ant vietos 
buvo užmušta ar griuvėsiuose 
palaidota 37 žmonės. Vienas 
mirė nuo žaizdų paskiau. 
Daug kitų liko invalidais vi
sam likusiam amžiui, 
išlikusieji nuo mirties 
jokių namų.

Tarybos rezoliucija

Ir visi 
liko be

įteikta

pačių kauncilmanų sumanyta 
rezoliucija pasiūlė, kad miesto 
taryba prašytų budžeto ta
rybos paskirti atitinkamą su
mą nukentėjusių pagalbai. 
Taipgi pravesta taryboje žu
vusių pagarbai momentas.

Kitos darbininkų atstovų 
taryboje rezoliucijos buvo:

Užgirti Sydenham ligoninės 
kampaniją už $300,000 ligo
ninės išlaikymui.

Pataisyti miesto įstatymus 
taip, kad neliktų vietos juo-

26 metu, 
kur nors 
nors 2 :20

vairuojama 
metų mašina 

ant 
How-

Alvin Teleisha, 
bučeris, išvažiavęs 
ar grįždamas iš kur 
antradienio rytą sutiko dide
lę nelaimę, 
n-a u.j utele 1
smogė į lempos stulpą 
North Channel Bridge, 
ard Beach, Queens

Teleisha dar neseniai sugrį
žo iš karinės tarnybos China- 
Burma-India srityje. Gyveno 
104-15 129th St., Richmond 
Hill.

Gelžkeliečiuose Laimė- i Visiems Dirbusiems Brooklvniečiai Esame 
jo Eilinių Šleifas

Gale praeitos savaitės Įvy
kusiuose AEL Brotherhood of

valdybos perrinkimuose laimė
jo visas eilinių narių sleitas.

Michael Gallagher, vietinis 
skundų komisijos pirmininkas, 
išrinktas | 
zidento George W. Harrison’o I 
opoziciją.

Harrison as Gallagherį buvo 1 
išmetęs 19 1 
riai vistiel 
Harrisono remiamąjį Waltei 
Williamsona. 
užvedęs by] 
nario knygeli,

Lietuvos Pagalbai

prieš nacionalio pro- 419 Lori 
nm-n-n AAf I I'.ivvienli’n l l>.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Brooklyno skyrius 
savo tarimus išpildo — darbi
ninkams vakarėlį paruošė š 
tadioni, gruodžio (Dec.) ‘ 
mos vakarą, Laisvos svetainei, 

orimor

metais, bet na

unijos

Pavojuje

St., Brooklyno. įlinkai

Į vakarėlį kviečiami vis* tie, 
kurio esate savo darbu prisi
dėję Lietuvai pagalbos teiki
mo: mezgėjos, siuvėjai, dra
panų ir čeverykų taisytojai, 
tvarkytojai, bėluotojai — su- 
krovejai. ir abiejų komitetų

taisyklių komisijai, kuri nusta-1 dajam turgui statybinėmis mė
tys jos pritaikomybę praktiko- džiagomis. Kad leidimai būtų 
j e.

Rezoliucija, sumanyta ko- namų, ligoninių 
munistų kauncilmanų Benja
min J. Davis ir Peter V. Cac- 
chionės, taipgi darbiečių Mi
chael J. Quill ir Eugene P. 
Connolly, įspėjo, kad panašios 
tragedijos gali pasikartoti ki
tur 

i nių 
jau pirmiau i 

kartą bandęs pasiūlyti progrą- ' 
mą praeitoje kongreso repu- : 
blikonų kokusui, bet buvęs at-' 
mestas.

Numatoma, kad republiko- 
nai nepagailės jokiu gudrybių, 
kad savo pasimojimus atsiekti. 
Galimas daiktas, sako žinovai, 
kad ne vienas iš j u ir "švelnu
čiu ėriuku” persistatys atsie- 
kimui tikslo.

Gub. Dewey

Darbo Partija Pasiūlė 
Programą

Kadangi republikonai šie- J 
met sudarys didžiumą New i 
Yorko ir visos šalies kongresi- į 
n ės delegacijos, tad nuo josI 
ir priklausys kongreso veikla. Į 
Tad, atitinkamai šiam repu- Į 
blikonų kokusui Amerikos 
Darbo Partija, per savo pirmi
ninką Hyman Blumberg, pa
siūlė sekamą programą, kaipo 
"kritiškai reikalingą” žmonių 
gerovei.

jeigu nebus imtasi žings- 
apsaugai ateityje.

Kita tuo pat klausimu ir tų

išduodama tiktai gyvenamų
1 ir kitų būti

niausių įstaigų statybai kol 
stokuoja medžiagų.

Taipgi pasiūlyta nustatyti 
sausio 5-tą pagarbai moksli
ninko Carver.

Brooklynietis didžiumos va
das pasiūlė sumanymą apsau
gai miesto viešbučių nuo ne
laimės, kokia įvyko Atlantoje.

Didžiojo New Yorko 
Apylinkei

Nelaimėje užmušta Eliza
beth Edna Long, 23 m., gyve
nusi 61-25 Madison St., Ridge
wood e. Sunkiai sužeistas pats 
vairuotojas Teleisha, per visą 
dieną antradienį ligoninėje 
gulėjo be sąmonės. Taipgi 
sunkiai sužeista Marie Tracy, 

j 18 m., 155-63 116th Drive, 
South Jamaica. Tad ir nelai
mės pamatinė priežastis ir są
lygos tebebuvo neišaiškintos.

Nelaimės metu pro tą vietą 
važiavę kiti motoristai tikrina, 
kad nelaimės metu mašinoje 
buvęs dar vienas vyriškis ir 
kad auto trenksmo jis galėjęs 
būti ištrenktu į Jamaica Bay.

Ilgo, šilto rudens pasėkoje 
tūluose Queens kiemuose pra- 

I žydo forsythia, anksti pavasa
rį žydintis krūmas.

: nariai.

Bus visų darbininkų ir ab'O- 
j.jų, vietinio ir nacionalio ko- 
i mitetų, nutraukti paveikslai 
i istorinei atminčiai Lietuvos 
! rėmimo.

l’K Al
MOTERŲ ATYDAI

Moterų Apšvietos Kliubo prieš- 
metinis susirinkimas įvyks šio ket
virtadienio vakarą, gruodžio 19-tą. 
Svarbu visoms dalyvauti. Kviečiame 

1 ir ne nares. - - Valdyba. -(286-287)

BROOKLYN, N. Y.
Dr. Martin Luther Draugijos me

tinis balius įvyks vasario-Feb. 8 d., 
8 vai. vak. įžanga 60c asmeniui. 
Grand Paradise Salėje, 318 Grand 
St. Prašome kitų draugijų nieko ne
rengti tą dieną ir kviečiame daly
vauti mūsų parengime. (285-287)

LPTK Brook lyno Sk.
Sokr., A. Murcika.

Gruodžio 17-tos - laidoje 
Laisves Administracija įspėjo 
brook lyniečius apie pavojų 

. | pralaimėti vajuje pirmąją vio-
- tą newarkietoi Žukauskienei. 

Už įspėjimą, be abejo, vaji- 
i, jiems tąlkininkai ir vi

si brooklyniečiai esame dėkin
gi. Nunešimas vajaus čampio- 
nato būtų "nosis” visiems 
brooklyniečiams.

Įspėjimas, tačiau, mūsų ne
išgelbės, jeigu nepagreitinsime 
žingsnius naujų skaitytojų ga
vime ii- atnaujinimuose prenu
meratų. Tadgi, visi turintieji 
naujų ar atnaujinimui prenu
meratų, nelaukite, kada vaji- 
ninkai atvyks į jūsų namus. 
Briduokite bile kur, bile kada 
ir pasakykite.
priskaitytų

kad punktus 
vaj in inkams — 

Balčiūnui ar Kuraičiui.

ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeiga. * Geras Alus ir Užkandžiai

48 Gold Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas Cumberland 6-8629

LITU A NICA SQUARE

Visus Brook lyno ir
■ kės dienraščio
, tus kviečiame į parę 
dieni, sausio

' pietų, Laisvės salėje.
Paprastai po Laisvės baza

ltai, kur dirba viršaus šimto 
Į žmonių per ištisas tris dienas, 
jų pavaišinimui 
me "party.” 
ro sumažėjo 

j mėsos,
Darbiečių Programa: , suruošti

, Palaikyti ir pastiprinti ren- bar ir
' dų kontrolę,-paliekant rendas ‘ ir visas, kurie tik esate dirbę 

dabartiniame laipsnyje. • Laisvės bazaruose, bankietuo- 
Priimti įsstatymus pagamin- 'se ar kitokiuose parengimuo- 

tus pagal Wagner-Ellender- 
Taft bendrojo Housing Bill 
nuostatus ir atsteigti vetera
nams skubiai namų teikimo 
programą.

Sustiprinti kolektyvių dery
bų mašineriją.

x . Tuojau veikti už visuotiną 
pasamdymą visų darbo jėgų 
einant federaliu Maximum 
Employment Aktu, kaip jis 
buvo pateiktas 1946 metais.

Įsteigti socialį saugumą, vi
suomenės sveikatos ir medika
is priežiūros nuostatus ir 
priemones.

Pakelti minimum mokesti 
po 75c per valandą.

Suvaržyti monopolius.
Įsteigti praktišką taksavimo

Laisvės

5 d., 1

apylin- 
patrio- 
sekma- 
val. po

suruošdavo- 
Pernai po baza- 
alaus ir trūko 

tai negalėjome pares 
. Todėl ruošiame da- 
kviečiame ateiti visus

Ne visų turime antrašus, ne 
visus galinde pakviesti laiškais. 
Todėl prašome priimti šį pa
kvietimą ir prašome dalyvauti 
parėję. Nebūkime per daug 
formalistai, geriau būkime at
virai draugiški ir branginkime 
administracijos laiką ir kaš
tus, nelaukime laiškais pa
kvietimų, bet tuojau pasižy
mėkime, kad 5-tą d. sausio 
turime būti Laisvės parengimų 
darbininkų parėję.

Laisvės Adm.

Mieste siaučia kokia nors 
skilvio liga — užkrečiama. 
Sveikatos Departmentas tyri
nėjąs jos šaltinį. Jau patikrin
ta, kad paeina ne nuo van
dens nei nuo pieno.

PAJIEŠKOJIMAI
Reikalingi 5 kambariai, Ridge

wood arba Williamsbiirgh apylinkėj. 
Pageidaujama, kad būtų garti šildo
mi, bet. jeigu ne, tai ir taip bus ge
rai. Man būtinai reikia išsikraustyt 
iš dabartinių kambarių už labai 
trumpo laiko. Tad, kurie žinote, ar
ba turite penkis kambarius išnuomo
jimui, prašau pranešti, už ką būsiu 
labai dėkinga. M. Janulevičienė, 
58-24 60th Place, Maspeth, N. Y.

(286-287)

RESTAURANT

se

Mizara Kalbės Jono 
Juodzevičiaus 
laidotuvėse

LIETUVIŠKI TYPEWRITERS
Parsiduoda Portable arba Stand

ard rašomosios mašinėlės (Type
writers). Tuoj pristatome. TYTELL 
TYPEWRITER, 123 Fulton St., 
N. Y. BE. 3-5335.

VYRIŠKI TOPKOUT AI 
IR OVERKOUTAI

Specialus Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbyste 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir oveękoutų ir daro ant užsakymu.

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.

KONČIAUS MEDUS

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

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 1-9612

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreeu 7-6868

221 South 4th Street

vi j ’ J 9—12ryteValandos: j j._
Penktadieniais Uždaryta

Bitininkas Končius atvežė didelį troką medaus. Jo 
medaus dabar galite gauti Laisvės įstaigęje.

YRA 3 IR 5 SVARŲ BONKOSE
Kreipkitės tuojau, nes pareikalavimas didelis, neži- 

I nome kiek ilgai jo užteks.

TONY’S
JBpSy UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Mnujer Bta. 
BROOKLYN d, N. Y. -

GERAI PATYRĘ BARBERIAI Peter Kapiskaa

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES .

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LAISVĖS ADM.

Jonas Juodzevičius bus lai
dojamas ketvirtadienį, gruo
džio 19-tą dieną, 2 valandą, 
Alyvų Kalnelio kapinėse, Mas- 
pethe. Išlydės iš Bieliausko 
šermeninės, 660 Grand St., 
Brooklyno.

Prie Juodzevičiaus kapo 
kalbės Rojus Mizara, dienraš
čio Laisvės redaktorius.

Velionis Juodzevičius, buvo 
Laisvės skaitytojas ir rėmėjas,

programą, uždėti duoklę nuo Tykaus būdo, ramus žmogus, 
neišdalintų pelnų, prašalinti tačiau jis gerai suprato viso 
visokias kilpas (per Jas pini- darbininkų judėjimo svarbą, jį 

įėmė, jo pramogose dalyvau- 
, davo ir prisidėdavo aukomis.
Taipgi buvo nuoširdus Lietu-1 

, vos žmonių draugas, nukentė- ’ 
■ iusius nuo karo ir fašizmo pa
remdavo duosniomis aukomis.

JONAS LAZAUSKAS
guočiai išlenda be mokėjimo 
faksų — T-as), taipgi uždėti 
specialius taksus ant pokari
nių pelnikautojų.

Užlaiko Valgių ir Gėrimą Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

JANET 
1/ |owelt 

$2975

DU6ARRY 
17'i«wol< 
$42SO

AUDREY 
17 |»w«li 

2 dtamend* 
14 kl. a»ld com 
and 14 kt. gold

• >pon>l«n bracotat 

»175°°

LEGAL NOTICE
SUPREME COURT
OF THE STATE OF NEW YORK. 
NASSAU COUNTY.
ANIELE SALASEVICU1TE ŠILEIKA.

. Plaintiff atrainxt
” JONAS ŠILEIKA, Defendant.

(ACTION TO ANNULL MARRIAGE: 
TRIAL DESIRED IN NASSAU COUNTY) 
TO THE ABOVE NAMED DEFENDANT: 

YOU ARE HEREBY SUMMONED to 
answer the complaint in this action and to 

■S serve a copy of your answer, or, if the 
complaint is not served with this summons, 
to aerve a notice of appearance, on the 
Plaintiff’s Attorney within twenty (20) days 
after the service of this summons, exclusive 

; '. of the day of service ; and in case of your 
failure to appear, or answer, judgement will 
be taken against you by default, for the 

i relief demanded in the complaint. Dated 
let. 19-16.

MAXWELL V. LOVINS 
Attorney for Plaintiff 
Office & P. O. Address 
50 Court Street, Brooklyn 
City of New 

'TO JONAS ŠILEIKA:
• The foregoing summons is 

you by publication, pursuant
/ of Hon. Cortland A. Johnson, a Justice of 

the Supreme Court of the State of New 
York, dated the L3th day of December, 1946 
and filed with the complaint on December 
)3th, 1»4«, in the ’bffice of the Clerk of 
Naaaau County at County Court House. 
Mineola. New York.
Dated December 16th, 1946.

MAXWELL V. LOVINS 
Attorney for Plaintiff 

50 Court Street, Brooklyn 
City of New York.

York.

sorveĄ upon 
to an order

Nekvidavičius Susižeidė
Ranką Darbe Kampas Palmetto St.

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 2-9141

Leoną Nekvidavičių darbe 
ištiko nelaimė. Dirbant prie 
mašinos, darbas kažkaip slys
telėjo ar kaip ten atsitiko ir 
mašina visai nukando kairės 
rankos nykščio galą. Taipgi, 
sakoma, toliau nykščio kaulas 
įskilęs. Visa ranka ištinusi.

Nelaimė ištiko gruodžio 17- 
tą. Palaikę Newarko ligoninė
je per naktį, išleido namo. 
Vaikštančiam, sako jis, leng
viau kęsti skausmas ir neri
mas, negu gulinčiam. Atėjo 
pasisakyti savo nelaimę lais- 
viečiams ir LDS centrui — 
yra LDS nariu.

Reiškiame d. NekvidaviČiui 
priejautą ir linkime greitai 
sugyti.

BROOKLYNO LIETUVIŲ

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ROBERT LIPTON
JEWELER .

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
(Arti Graham Ave.)

Tel. ST. 2-2178. ATDARA VAKARAIS

l,W

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-£4)08
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