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Sofija, Bulgarija. — Ša
lies seimas’ vienbalsiai nu
tarė uždaryt‘ ir uždraust 
Petkovo “valstiečių” parti-

jis su savo bendrais plana
vo nuverst Tėvynės Fronto 
valdžią. Tam planui jie lau
kę paramos iš Amerikos ir 
Anglijos.

Jeruzalė. — Per kauty
nes tarp dviejų slaptųjų žy
dų organizacijų— Raganos 
ir Sterno — narių tapo su
žeisti 6 žydai.

kalėjime
Tai aiš- 

parašvta. 
netiki ir

London.—Sovietų vyriau
sybė atmetė Amerikos 
ir Anglijos siūlymą, kad

Svieto Pabaigos Dar 
Nebuvo.

Gyvenimas iš Almužnos.
“Paukščio Sparnus Kad

Turėčiau” . . .
Margis su Kaulu.

Detroit. — Fordas pa
brangino savo automobilius 
ir trokus po $^0 iki $97.

kad, abelnai 
moterys balsuoja 

vienos pro- 
Jos tiki

Lietuvoje gyvendami mes 
manydavome, kad paukštis 
vra greičiausias sutvėrimas. 
Sakydavo : “Lekia kaip 
paukštis.” Net dainoje sa
koma: '“Paukščio 
kad turėčiau ...”

Bet štai dabar lėktuvu žmo
gus, gali į valandą padaryti 
650 myliu! Manoma, kad 
greitoje ateityje bus galima 
lėkti 1,000 mylių per valan- 

- dą.
Kur tu rasi toki paukštį, 

kad taip smarkiai lėktų!

valdo Lietuvą!” (N., rugp. 
23 d.)

Gal kaip laikraščiai pasau
lyje gyvuoja, tokio plunksnos 
banditizmo nebuvo niekas ma
tęs. ‘

Naujienos sako gavusios nuo 
vieno skaitytojo laiška iš Lie
tuvos. Jam rašo, kad jo bro
lį Joną “nukankino 
vokiečiai barbamai.” 
kiai ant balto juodu 

.Bet Grigaitis tam
taip pat ant balto juodu sa- 

*ko. kad “barbarai, kurie Joną 
nukankino, pasirodo, vra ru
sai.” Ir paskui šaukia: “Tai 
žvėrių gauja, kuri šiandien

Tai buvo prieš dvidešimt 
septynis metus. ‘Ėjo smarki 
agitacija. Moterys reikalavo 
teisės balsuoti, bet daugelis 
vyrų priešinosi ir šaukė: “Jei
gu bobos balsuos, svieto pa
baiga ateis.” Tai buvo reak- 
cijonieriai, kurie kovoja prieš 
visokį progresą.

•* * *

Moterys balsavimo teisę tu
ri. Jau dvidešimt septyni me
tai jos balsuoja, bet svieto pa
baigos dar neturime. .

Faktas yra, 
paėmus,
taip, kaip vyrai: 
tingai, kitos kvailai, 
į partijas ir politikierius. Jų 
protą ir sielą užnuodija pikta 
propaganda lygiai taip, kaip 
vyrų.

New Yorko mieste yra 233,- 
000 žmonių, gyvenančių iš al- 
mužnos-pašalpos. šiemet jų 
užlaikymui paskirta $143,- 
000,000. Kiekvienam ant die
nos išeina po $1.31. Kad ge
ras esi, iš šios sumos pragy
venk : ir rendą užsimokėk, ir 
maistą nusipirk, ir apsirengk, 
ir pasilinksmink!

Dauguma jų yra seni žmo
nės, paliegėliai, našlaičiai, di
delės šeimos be jokių įplau
kų. Jų gyvenimas nepavydė
tinas. Tačiau komercinė spau
da laikas nuo laiko pakeikia 
miesto valdžią už “karališką” 
rūpinimąsi tais nelaimingais 
žmonėmis. Jie švaistą miesto 
pinigus, jie gyveną poniškai...

Clevelando Dirvos redakto
rius Karpius iškelia labai sun
kų kaltinimą prieš Keleivio 
redaktorius. Jis sako, kad 
Keleivio redaktoriai laižosi 
prie Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos iždo, bet nenori prie Lie
tuviu Tarybos priimti brolių 
smetonininkų.

Paskui Karpius sako:
“Jei Keleivis atsistotų ant 

liepto ir vandenyje pamatytų 
savo šešėlį, tai jis smarkiau 
šoktų į vandeni negu tas mar
ais, kuris žiūrėdamas į van
deni pamatė savo atvaizdą su 
kaulu žiotyse ir šoko atimti” 
(D., rugp. 22 d.).

Išeina taip, kad smetoninin- 
kai yra tik keleivinių atvaiz
das vandenyje su kaulu žio
tyse. 
' * * * /

Kas liečia Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos iždą, tai, aišku. Ke
leivio redaktoriai yra praktiš
ki žmonės. Jie žino, kad 
jiems būtu labaį lengva apsi
dirbti su iždu, bet Karpiaus 
ir žiūrio atsikratvti būtu la
bai sunku. Todėl jie laižosi 
prie iždo, bet purtosi nuo tų 
nelaimingu vyrų;

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Komunisto Kalba per Radiją 
Šį Ketvirtadienį Vakare

New York.— Šį ketvirta
dienį 6:15 vai. vakare per 
Columbia Broadcasting ra
diją kalbės Robertas 
Thompsonas, New Yorko 
valstijos Komunistų Parti
jos pirmininkas. Jis atsakys 
j klausimą: “Ko komunistai 
iš tikrųjų nori?” Iš antros 
pusės kalbės Eugene Lyons, 
paskilbęs agituotojas prieš 
komunistus.

Jųdviejų kalbos
Yorke bus girdėt iš WCBS 
stoties, o kitur iš CBS sto
čių, v

Maskvos Spauda Šiepia 
“Ištikimybės” Tyrimus 
Jungtinėse Valstijose

Maskva. — Sovietų dar
bo uniju laikraštis Trud 
išspausdino karikatūrą, ro
dančia, kaip Amerikos val
džia tiria Laisvės Statulos 
ištikimybę:

Valdžios agentas, stovė
damas ant kopėčių, daro 
statulos pirštų antspaudus. 
Tuo tarpu kitas vvras, ap
sirengęs kaip arklinės ope
ros šerifas, laiko atkišęs 
revolverį į statulos veidą ir 
per teleskopą žiūrinėja ios 
galvą — ’jis ieško “pavojin
gu minčių” statulos smege
ninėje.

Taip Trud pašiepia Tru
mano valdžios daromus 
“ištikimybės” kvotimus val
diniams tarnautojams 
darbininkams.

1,000 Jankių Plaukia j 
Australiją Apsigyventi

New York. — Daugiau 
kaip 1,000 amerikonu karo 
veteranu greitai išplauks 
Australijon apsigyventi. 
Dauguma jų yra vedę aus- 
trales.

(Australijos ateivvbės ir 
žinių ministras Calwell 
rugpjūčio 14 d. atsišaukė į 
amerikonus, ypač į vetera
nus. kviesdamas bentlnili^- 
ną jų atvykti Australijon ir 
apsigyventi.) 

“GRESIA MIRTIS GRAI
KIJOS VALDŽIAI” — 
TIMES

New Yorko Times trečia
dienį rašė, kad vadinami 
viduriniai Graikijos poli
tikieriai turėtų susitart su 
monarchistais ir sudaryt 
bendrą valdžią. O jeigu jie 
greitai nesusivienys prieš 
komunistus ir partizanus, 
tai “dabar suparalyžiuota 
valdžia numirs”, kaip lemia 
Times.

Sovietai Atmetė Amerikos ir Anglijos Reikalavimą Pernagrinėti 
Sprendimą priešPetkovą, Nusmerktą Mirt Kaip Bulgarijos Išdaviką

ISALDARIS SUDARYSIĄS 
GRAIKŲ VALDŽIĄ VIEN 
'TIK IŠ MONARCHIST^ 

j 
_ A

Amerikonai Vis Bando Įtraukt j Tsaldario Kabinetą Neva 
Liberalus ir Taip “Paplatint” Monarchist Valdžią

Athenai, Graikija. —Mo
narchist vadas K. Tsalda
ris pranešė, kad jis suda
rys nauja ministru kabine
tą vien iš monarchist. Vi
sos kitos partijos atsisakė 
prisidėti prie Tsaldarip or
ganizuojamo kabineto, a- 
part generolo Zervaso fa
šistinės partijukės. — Zer- 
vas karo metu bendradar
biavo su naciais, o paskuti
nėje premjero ,Maksimose 
valdžioje buvo “tvarkos” 
ministras — žandarų vadas 
ir atsižymėjo kaip aršiau
sias demokratinių graikų 
skerdikas.

Amerikos ambasadorius 
MacVeagh ir Trumano ka
rinės paramos monarchis- 
tam administratorius D. P. 
Griswoldas iš naujo ilgai

Jugoslavija Suėmė 33, Kurie Dalyvavę Kunigo 
Užmušime; Kunigai Užpulti dėl To, Kad 

Neleido Partizanų Vaiky į Bažnyčią
Trieste. — Jugoslavijos 

vyriausybė suėmė 33 asme
nis, kurie dalyvavę užmuši
me vieno katalikų kunigo ir 
sužeidime kito Lanischie 
parapijoj, jugoslaviškoj Is- 
trijoje. Jugoslavų spauda 
sekamai aprašo tą įvykį:

Popiežiaus pasiuntinys, 
prelatas Jaeob Ukmar baž
nyčioje dirmavojo vaikus, o 
jam pritarnavo kunigai M. 
Buselič ir Cek. Bet jie atsi
sakė dirmavoti vaikus' tų 
jugoslavų partizanų, kurie 
karo metu buvo įrengę 
slaptą pabėgimo kelią jau-

VAKARIN. TALKININ
KAI KELS VOKIEČIŲ 
PLIENO PRAMONĘ

London. — Francija suti
ko leist pakelt plieno gamy
bą vakarinėje Vokietijoje i- 
ki 11,500,000 tonų per me
tus. Aųierikos ir Angli
jos atstovai konferencijoje 
su frąncūzais todėl nutarė, 
kad daugiau būtų siunčia
ma Franci j ai vokiečių 
lies iš < Ruhr krašto.

IŠSKERSTA 15,000 
MAHOMETONŲ

Lahore, Indija. ->• Sikhų 
sektos indėnai Punjabo pro
vincijoje per dvi savaites 
išžudė bent 15,000 mahome
tonų tikybos indėnų.

talkininkų kontrolės komi
sija Bulgarijoj pernagrin^- 
tų teismo sprendimą, kuris 
nusmerkė mirtin Nikolą 
Petkovą už sąmokslą prieš 
respublikos7 valdžią.

Į anglų-amerikonų siūly
mą Sovietai atsakė: Jeigu 
kontrolės komisija imtųsi 
nagrinėti Petkovo bylą, tai 

įkalbinėjo neva liberalų va
dui Themistpkliui Sofuliui, 
kad eitu i Tsaldario tveria
ma valdžią. Sofulis vėl atsi
sakė. Jis pats veržiasi tapti 
premjeru.

(Sofulis kritikavo buvu
siąją premjero Maksimose 
valdžią del to, kad jinai, 
girdi, persilpnai kariavo 
prieš partizanų demokrati
nę armiją.)

Teigiama, jog tai pagal 
Amerikos patarimą kara
lius Paulius paskyrė Tsal- 
darį naujuoju premjeru. 
Bet Amerika norėjo įjungt 
į Tsaldario kabinėta ir va
dinamus liberalus, kad at
rodytų, būk Tsaldario val
džia atstovauja Graikijos 
žmonių dauguomenę.

------- - ~
nuoliams nuo nacių, 
gai net į bažnyčią neleido 
tokių partizanų vaikų. Dėl 
to užsirūstino jugoslavai 
valstiečiai ir ėmė akmeni
mis bombarduoti bažnyčią. 
Po pamaldų minia įsiveržė 
į klebonija ir užmušė kuni
gą Buseličių, o prelatą Uk- 
marą sunkiai sužeidė.

Associated Press, ameri
kinė žinių agentūra, teira
vosi, ar tiesa, kad užpuoli
kai nukirtę' galvą kun. Bu- 
seličiui, kaip kad buvo pa
skleisti gandai. Niekas ne
patvirtino paskalų apie gal
vos nukirtimą.

KOMISIJA SIŪLO SKELT 
PALESTINA I ŽYDŲ IR 
ARABŲ SRITIS

Lake Success, N.. Y. — 
Jungt. Tautų komisija Pa
lestinai tyrinėti, grįždama 
iš ten, patarė padalint Pa
lestiną į dvi “valstybes” — 
žydų ir arabų.

Hooveris Nekandidatuos
Washington. — Reporte

riai užklausė buvusį prezi
dentą Herbertą Hooverį, ar 
jis sutiktų būti republiko- 
nų kandidatu į prezidentus 
1948 m. rinkimuose. Hoove
ris atsakė, kad nekandida
tuos, nes per senas — 73' 
metu.

“kištųsi į vidujinius Bulga
rijos reikalus ir tiesioginiai 
kliudytų Bulgarijos valsty
bės nepriklausomybę.”

Kontrolės komisija susi
deda iš Amerikos, Sovietų 
ir Anglijos atstovų.

Bulgarų liaudies teismas 
atrado kaltu Petkovą, neva 
valstiečių vadą, už tai, kad

---------f------------------
Naujas Ateivybčs Viršila 
Priešingas Ateiviam

x Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė Vatso
ną B. Millerį nauju ateivy- 
bės ir pilietybės komisionie- 
rium. Milleris, Amerikonų 
Legiono oficierius per 18 
metų, stojo prieš taisyklių 
palengvinimą ateiviams į- 
leisti ir įsipilietinti šioje 
šalyje. Jis nesitiko net su 
TrumJno raginimu priimti 
400,000 prieš-komunistinių 
pabėgėlių, laikomų stovyk
lose vakarinėje Vokietijoje 
ir amerikinėje Austrijos 
dalyje.

Washingtonas Laukiąs 
Priekabes Pasiųsti 
Armiją Graikijon

Washington. — Kuomet 
Tsaldaris, buvęs Graikijos 
užsienio reikalu ministras 
sugrįžo iš Washingtono, jis 
raportavo savo valdžiai, 
kad Amerika atsiųs armiją. 
Graikijon tik tuomet, jeigu 
kito krašto kariuomenė įsi
verš į Graikija, babar pra
nešama, kad Amerikos vy
riausybė iš tikrųjų ruošiasi 
siusti armiją talkon Grai
kijos monarch i stam prieš 
partizanus*; todėl ir sklei
džia dirbtinius monarchists 
riksmus, būk Graikijon ver
žęsi bulgarų ar jugoslavų 
būriai.

(Monarchistai antradie
ni davė Trumano valdžiai 
daugiau “medžiagos”, su
šukdami, būk “bulgarai įsi
veržėliai’ išvien su graikų 
partizanais puolę monar
chists.)

Monarchistai Šaudo Palan
kius Partizanam Kareivius

Athenai, Graikija. —Mo- 
narchistų teismai nusmer
kė sušaudyti dar 11 demok
ratinių graikų. Jų tarpe yra 
7 kareiviai, kurie bus nu
žudyti už tai, kad jie pasi-^ 
traukė atgal, kuomet demo
kratų partizanai puolė mo-- 
narchistų kariuomenę. Tai 
jau ne pirmą kartą monar- 
chistai smerkia mirtin ka
reivius, nenorinčius kovot 
prieš partizanus.'

KA PRIPAŽINS DIKTA
TORIUS TRUJILLO

Dominican respublikėlės 
diktatorius* Trujillo paskel
bė, kad jis pripažins tik 
tokias naujas valdžias a- 
merikiniuose k r a štuose, 
kurios bus “tikrai prieš-ko- 
munistinės.”

Anglijos valdžia pabran
gino anglį, elektrą ir gesą.

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

JUNGTINES TAUTOS VĖI 
LIEPE SUSTABDYT KARO 
VEIKSMUS INDONEZIJOJ

Nupuolė Bandymas Pavest Tarptautiniam Teismui Spręsti 
Ar Saugumo Taryba Turi Teisę Kištis į Indoneziją

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba pakartojo savo įsa
kymą holandam ir Indone
zijos respublikiečiam su
stabdyt karo veiksmus.

Pirmas ’ toks Saugumo 
Tarybos įsakymas buvo 
duotas pirm ketverto savai
čių. Rolandai tada neva pa
skelbė paliaubas, bet iš pa
salų puolė indonezus ir iš
vystė dar platesnius ir 
smarkesnius karo veiks
mus.

Dabar Saugumo Taryba 
10 balsų vėl liepė nustot ka
riavus. Anglijos atstovas 
susilaikė nup balsavimo.

Amerikos, Anglijos, Bel
gijos ir Franci jos delegatai 
mėgino apeiti Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą.

Franko Rekrutuojąs 
Nacių Veteranus j 
Ispanijos Armiją

Berlin. — Čionaitinis 
New Yorko Herald Tribune 
dienraščio korespondentas 
praneša, jog yra parodymų, 
kad Ispanijos fašistai vaka
rinėje Vokietijoj rekrutuo
ja nacių karo veteranus į 
Franko armiją. Franko a- 
gentai ypač atvirai veikia 
anglų užimtoje Vokietijos 
dalyje. -

(Sovietų spauda pirmiau 
itarė anglus ir amerikonus, 
kad jie rekrutuoja jaunus 
vokiečius karui prieš grai
kų partizanus.)

CIO METALU MAINIE- 
RIAI BOIKOTUOS TAK
TINĘ DARBO TARYBĄ

St. Paul, Minn. — CIO 
Metalų Kasyklų ir Liejyklų 
Darbininkų Unijos vadai 
patarė nieko bendra netu-„ 
rėti su ’ Tafto-Hartley’o 
Darbo Santykių Taryba ir 
vesti neatlaidžią kovą, kad 
būtu panaikintas prieš- 
darbininkiškas Tafto-Hart
ley’o įstatymas. Praneša
ma, kad unijos suvažiavi
mas priims tuos patari
mus.

ją. Tos partijos politikieriai 
darė sąmokslus su tūlais 
fašistiniais karininkais su- 
rengtjginkluotą sukilimą ir 
nuverst demokratinę Bul
garijos valdžią.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. V.

Telephone: Stagg 2-3878

Jie siūlė pavesti Tarptauti
niam Teismui spręsti, ar 
Saugumo Taryba turi teisę 
kištis į karą tarp holandų 
ir indonezų.

Sovietų Sąjungos ir pen
kių kitų kraštų atstovai 
susilaikė nuo balsavimo, o' 
Lenkijos delegatas balsavo 
prieš tą pasiūlymą. Taigi 
pasiūlymas ir nupuolė, ne
gaudamas 7 reikalingų bal
sų. Tuo būdu vėl susmuko' 
holandų tvirtinimas, būk 
karas Indonezijoj esąs “vi
dujinis” Holandijos dalykas 
ir būk Saugumo Taryba ne
turinti teisės ten kištis.

Sovietų atstovas Gromy
ko ypač ragino Saugumo 
Tarybą pakartoti įsakymą 
sustabdyt karinius žygius 
tarp holandų ir indonezų.

Greenlandija ir Kanada 
Taipgi “Turi Ginti” 
Amerikos Žemyną

Petropolis, Brazilija.
Senatorius Va n d enberg, 
Jungtinių Valstijų atsto
vas tarp-amerikinės konfe
rencijos komitete, įpiršo sa- 
.vo sumanymą, kad Green- 
’landi-įa ir Kanada taipgi 
turi būti įtrauktos į bendrą 
visų amerikinių kraštų “ap
sigynimą”, neatsiklausiant, 
ar Kanada ir Greenlandija 
sutiks ar ne. (Greenlandi- 
jos sala priklauso Danijai. 
Amerikonai vis dar nepasi
traukia iš lėktuvų stočių 
Greenland! jo j, kurias įsitai
sė karo metu.)

BULVIŲ SUPIRKINĖJI
MAS IR PŪDYMAS

Washington. — Pernai 
valdžia supirko iš farmerių 
bulvių perviršius už 88 mi- 
lionus dolerių. Daug tokių 
bulvių pūva ir genda valdi
niuose sandėliuose. Šiemet 
bulvės kur kas prasčiau už
derėjo. Todėl valdžia tiktai 
už 25 milionus dolerių pirks 
bulvių perviršiu ir kraus 
jas i sandėlius. Tokiais su
pirkinėjimais Washingtono 
valdžia stengiasi palaikyti 
gana aukštą bulvių kainą 
vartotojam, nes jeigu “per
dau bulvių rinkoje būtų, 
tai jos turėtų atpigti.

ANGLU DEPORTUOJA
MI ŽYDAI — LIGONIAI

•
Paryžius. — Serga dau

guma 4,400 žydų, kuriuos 
anglų laivei nlukdo iš 
Franci jos uosto į koncent
racijos stowkla ties Ham
burgu. Žvdai atsisakysią iš

New Yorko Herald Tri
bune rašo: “Chiang Kai- 
sheko valdžiai išlaikyti 
prieš Chinijos gyventojų 
valią reikės bilionų ant bi
lionų ddlerių.”
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Demokratų Partijos Vadai ir Strategija
Komercinė spauda vienu balsu spėja, kad Demokra

tų Partijos Nacionalio Komiteto pirmininkas ponas Han- 
negan greitoje ateityje rezignuos. Taipgi eisiąs laukan 
komiteto organizacinis direktorius Sullivan. Prezidentas 
Trumanas galvoja apie sudarymą naujos vadovybės.

Klaida būtų manyt, tačiau, kad naujoji vadovybė bus 
toliau į kairę. Kaip tik priešingai. Hannegan ir Sullivan 
priskaitomi prie “kairiojo sparno” ir tik todėl jie turi 
eiti laukan. Dešinieji demokratų šulai, ypatingai pieti
nių valstijų reakcijonieriai seniai nebesusikalba su Han
negan ir Šullivan. Jie ir privertė prezidentą Trumaną 
anuodu išprašyti laukan! '

Demokratai, kaip ir republikonai, “kaustosi” 1948 
metų prezidentiniams rinkimams. Jie pradeda rimtai 
apskaičiuoti spėkas ir žiūri į visas puses, iš kur būtų 
galima daugiausia laimėti. Prie esamos šalyje padėties, 
prie viešpataujančios reakcinės isterijos, Trumanas ir 
jo .artimieji kolegos, sakoma, mano, kad daugiau progų 
laimėti bus rinkimus, jeigu partijos vairas bus atsižymė
jusių dešiniųjų vadų rankose.

Tais pačiais sumetimais kalbama apie Demokratų 
Partijos konvencijos sušaukimą Californijoje. Tolimųjų 
vakarų žmonės esą nepasitenkinę republikonų kongresu; 
Demokratams esanti proga daug laimėti vakaruose. Rar- 
tijos konvencija ir visas triukšmas, ryšyje su kon
vencija, padėtų demokratams savo prestižą'pakelti Cali
fornijoje, Idaho, Washington, Montana, Utah, Arizona, 
New Mexico ir Wyoming, kurios visos kartu sudaro 56 
rinkiminius balsus.

Su pietinių valstijų balsais demokratai jaučiasi sau
giais. Tose valstijose republikonai negali daug pasiro
dyti. Net ir Roosevelto prezidentavimo laikais, kai val
džios politika ėjo gan kaire vaga ir daug jos žygių bai- 

* šiai nepatikdavo pietinių valstijų reakciniams demokra- 
tarųs, jie rinkimuose nedrįsdavo išeiti prieš savo partijos 
kandidatą. Dabar gi, kai Trumano politika tiems reak- 
cijonieriams gana gerai patinka, jie, suprantama, šimtu 
procentų rems Trumano kandidatūrą. Pietinės gi valsti
jos turi 138 balsus.

Demokratų Partijos vadų apskaičiavimas yra toks. 
Išrinkimui prezidento reikia 266 balsų. Vakarinės ir pie
tinės valstijos turi 194 balsus. Trečioji valstijų grupė, 
kuriose demokratai turi progų laimėti, susideda iš Mis
souri, Illinois, Minnesota, Massachusetts, Rhode Island ir 
Maryland. Pridėjus jų 82 balsu, demokratų kandidato lai
mėjimas būtų užtikrintas.

Tai šitokios yra perspektyvos ir tokie yra demokra
tų planai. Tačiau rinkimai dar gana toli ir visi šitie ap
skaičiavimai gali žymiai pasikeisti.

' Prisipažinimas
The Journal - American korespondentas Kari Von 

Wiegand rašo iš Graikijos sostinės, kad Graikijos val
džia turinti gauti .iš Amerikos mažiausia dar šimtą mi
lijonų dolerių. Jos armija iš 125,000 vyrų nieko negalinti 
padaryti, reikia, girdi, pridėti dar 50,000 kareivių.

Vienas “Amerikos Misijos” viršininkas koresponden
tui pasakęs: “Jeigu mes ir anglai dabar apleistumėme 
Graikiją, tai tuo pačiu laivu turėtų iš Graikijos nešdintis 
karalius Paul ir karalienė Fredericka, su jais taipgi tu
rėtų išsikraustyti valdžia ir visi turčiai, kurie tik galėtų 
sutilpti laivam”

Tai tokia padėtis šių dienų Graikijoje. Argi tas ne
parodo, kad dabartinė Graikijos valdžia pasilaiko tiktai 

, anglų ir amerikiečių ginklais prieš Graikijos liaudies 
valią?

Amerikos Legijono Suvažiavimas
Šiemet New Yorkas turi garbės iškilmingai priimti 

tūkstančius Amerikos Legijono narių, kurie suplaukė į 
) nuėstą ir ketvirtadienį pradeda savo metinę konvenciją. 

Per ištisas keturias dienas legijonieriai “šturmuos’’ mie- 
; stą. Šiemet konvencija būsianti visų didžiausia.

Politinis šios konvencijos turinys jau aiškus. Jį nu
statė Legijono vadai. Štai Legijono komandierius Grif
fith spaudai pareiškė, kad Amerika turi būti pasiruošus 
karui su Tarybų Sąjunga, nes karas galįs bile kada kil
ti; jis reikalauja, kad tuojau būtų sušaukta Kongreso 
speciališka sesija priėmimui visuotino kareiviavimo sis
temos; jis pritaria tam, kad Amerika, reikalui esajit, pa
siųstų Graikijon armiją! Iš to galima pilnai spręsti, ką 
nutars ir kokias rezoliucijas ši Legijono konvencija pri
ims. \

Revoliucija Pagal Madą
Vieną gražią, dieną pasaulis sužino, kad Ecuador 

respublikos prezidentas Ibarra paspruko, o jo vietą be 
. rinkimų, be nieko, užėmė pulkininkas Mancheno, buvęs 

krašto apsaugos ministras. Jau ir naujas kabinetas su
darytas. Naujasis prezidentas tikrina, kad visi respub
likos žmonės su jo valdžia eina!

Naujasis kabinetas susidedąs iš socialistų ir lįbera- 
< lų. Pasitarimuose dėl kabineto sudarymb dalyvavę ir ko

munistai, bet tiktai .kaipo temytojai. Atsisakę dalyvauti 
tiktai kraštutinieji konservatoriai. .

I

kaip riiiihA
ŽEMAIČIAI

Plungėje, Žemaitijoje, 
veikia “Linų Audinių” fab
rikas. Iš kafto, rašo “Tafy: 
bų Žemaitija”,' šis fabrikas 
jautė trūkumų, neišpildė 
pasibrėžtojo gamybos pla
no.

Tuomet buvo sušauktas 
darbininkų pasitarimas*. Bu
vo ieškota priežasčių, ko
dėl tas ir kitas neina taip, 
kaip turėtų eiti. Surastos 
priežastys ir jos nusitarta 
šalinti. Po to viso, anot 
“Tarybų Žemaitijos”, vis
kas pasikeitė. Pasiskaityki
te:

• Po birželio 12 dienos persi
laužimo audykla kasdien įvyk
do 107-117 nuošimčių dienos 
planus.

“Linų Audinių” fabrikas tu
ri didelę gamybinę ateitį. Jis 
tik dabar pradeda «atsistatyti 
iš po vokiškosios okupacijos, 
sunaikinimo ir ąpiplėšimo. Fa
brikas penkmečio gale galės 
kraštui duoti milžiniškus kie
kius audinių, šiame fabrike 
kasdien auga ir grūdinasi prie 
staklių daugiastaklininkės, pa- 
siryžusios nugalėti bent kokius 
sunkumus kovoje dėl stalininio 
plano įvykdymo, dėl savo 
krašto gerovės pakilimo.

Skaisčiais saulės spinduliais 
nušviestoje tūkstančių kvadra
tinių metrų \audyklos salėje, 
tarp stojančių vis naujai ri
kiuotei! audžiamųjų staklių, 
kairėje pusėje suderintai pul
suoja veikiančios staklės, apie 
kurias mitriai »bėginėja audė
jos, kovodamos dėl pilno jų ga
mybinio pajėgumo išnaudoji
mo. Daugiastaklininkė stacha- 
novininkė Klenauskiene Ieva, 
dirbdama keturiomis staklėmis, 
neleidžia joms perstovinėti. 
Nutrūko siūlas, sekundė ... ir 
mašina vėl sukasi, ’kitos bando 
sustoti . . . vienas jude’Šya, ir 
jos tuoj priverstos judėti. Nuo 
drg. Klenauskienės, kuri įvyk
do 166% dienos išdirbio, ne
atsilieka ir jos draugė daugia
staklininkė šatkytė Zosė, kuri 
įgudusiais pirštais akies mirk
sniu suriša nutrūkusį siūlą ir 
staklių šaudyklė nuostabiu 
greitumu pradeda pinti atau
dus apmatuose, darydama po 
skieto sumušimo lygią audeklo 
juostą. ’

Šioje pamainoje, ypatingai 
staklių meisterio Ivanauskio 
brigadoje, yra nemažas skaičius 
darbininkų, atliekančių net 2— 
l*/2 normos per pamainą. Mic
kevičienė Basė įvykdo 216% 
išdirbio normos, Rauklienė 
183, Balsytė — 174 ir kitos, 
šias socialistinio darbo pirmū
nes visapusiškąi reikia palaiky
ti ir sudaryti joms sąlygas tapti 
dąugiastaklininkėmįs, kaip dd. 
Klenauskiene ir šatkytė. /

WORCEštER|b GYVEN
TOJŲ SKAIČIUS

Amerikos Lietuvis skel
bia:

Worcesterio (Mass.) dis- 
trikto gyventojų skaičius pa
siekė 3į)0,000, pagal balan
džio 1947 imtą cenzą. 1940 
metais buvo 306,000. į 
Worcesterio d ištrintą įeina 
vis; kaimai — kurių sienos 
prie,, Worcesterio, — Spen
cer,'North bridge, Uxbridge, 
Westboro, SouthbOro, Berlin; 
Clinton, Hudson, Marlboro, 
Northboro. Virš 7;Or,0 jau
navedžių negauna sau pa
stogės.

' • * : \ i • > ’ \ i « •

Tenka palaukti (Jaugiau žinių apie tikrąjį šios “revo
liucijos” turinį. Galimas daiktas^, kad prezidentas Ibarra 
buvo pradėjęs stuivaįiskai elgtis ir tiirėjo būti pastumtas 
į šalį. Galimas daiktas, kad pulk, Mancheno yrą žmogus 
pažangių pažiuhį ir jo valdžią bus daug žmoniškesnė. 
Neturime tižtehkdrhai davinių daryti sphendimą.

, Tiek tik šidd tkrįjti galima pasakyti: ši Ecuador re
voliucija pravesta pilhąi pagal Pietų Amerikos madą. 
Prezidentai pasidaro diktatoriais, tuos diktatorius nu
šluoja katininkai, kurie eina tuo pačiu kėliu. Neseniai 
panašus perversmas .įvyko Hįęarąguoj, kas. nors pana> 
šaus buvo bandytą ^Parąguajuje, dabar Ecūadore, hytoj 
vėl kdrios nors respublikos prezidentas bėgs iš savo ša
lies pasiraitojęs kelines. • * '

AUSUTIS

KAPITALISTWe demo
kratija LA 
džiaugias j
. v. m. • ktitistitiš AttįfeHy 
kos Lietttvyj rašo, jbg “ka
pitalistinė demokratija lai- 
rfies viską.”

Kas ta kapitalistine de- 
rtibkratija? Tai, žinoma, 
amerikinė demokratija, tai 
Marshąllo planas, dėl ku
rio Klausutis šitaip rašo:

Dabar Amerika siūlydama 
vadinamąjį gen. Marshallo 
ekonominį planą pakėlimui 
Europos kvaštų ^pažangos ir 
gerbūvio, bus didelės Įtakos 
veiksniu. Marshallo ekono- 
minės\jpagalbos planas tapo' 
veidrodžiu ekonominių ir so
cialinių demokratiškų refor
mų. Į ekonominės pagalbos 
planą bus įjungiami Vokie- 
jos krašto požeminių turtų 
šaltiniai ir vokiečių industri
jos mašinerijos nesugriautų 
ir į Rusiją neišvežtų fabri
kų. Pagal šį planą, vakarų 
Europa išnaudosią savo esa
mą medžiagą, ūkio pramonę 
ir industriją bei darbininkų 
jėgas, o Amerika įvestuoda- 
ma.savo kapitalą užmokėsią 
darbininkams algas ir kitas 
lėšas sąryšy su gamyba ir 
transporto tobulinimo; euro
piečiai gausią šaltinius dar- 

' bo ir uždarbio, o Amerikos 
kapitalas gausiąs minimališ- 
ką pelną.

Tokius būdu norima at
statyti vakarų Europos eko
nomiją, pašalinti aistrą ir 
įtaką komunizmo ir kartu 
politinę krizę Europoj. Jei
gu p. Marshallo planas bus 
Įvykdytas, netenka abejoti, 
kad pasekmės bus geros. Bet 
šio plano Įvykdymas pri
klausys nuo Europos žmonių 
ir jijjų vadų protavimo, ben
dradarbiavimo ir solidaru
mo.
Keistai Klausutis protau

ja, dar keisčiau . jis rašo. 
Pirmiausiai jis pareiškia, 
jog “kapitalistinė demok
ratija laimės viską”, o pas
kui jąu prideda sąlygą 
“jei.” Jei Europos žmonės 
Europos tautos kooperuos, 
bendradarbiaus ir solidari- 
^uosis, tai Marshallo pla
nas įvyks, bet jei ne, —nie
ko neišeis!

Šiandien kiekvienam yra 
aišku, kad Europos žmonės 
nekooperuoja su' tuo planu. 
Pačios turtingiausios vals
tybes neįeina jin. Net ir tos 
valstybės, ykurios įeina, nė
ra sąlydžibs, vieningos. Pa
vyzdžiui, Francijoje milijo
nai žmonių priešinasi šiam 
planui, nes jie numato, kad 
jis yra taikomas ne jų( ger
būviui pakelti, o jiems į- 
trauktį į amerikiečių impe- 
Halisijį įtakį.

Td £erai žino ir net tūli 
Vakabų Europos valdovai. 
Tai žino ir apdairesni ame
rikiečiai valdininkai.

Bet Klausutis to nežino.

sAkd: Graikijoje 
JOKIŲ ŽYMESNIŲ 
ATMAINŲ nebus

Žinių agentūros ONA ko- 
rešpbiidelltas Constantine 
Poulos; išbuvęs Graikijoje 
(jis pats yra graikų kilnlės 
amerikietis) ilgoką laiką, 
dabar grįžo New Yorkan.

Dėl dabartinių Graikijoje 
įvykių, — dėl monarchistų 

valdžios pasitraukimo, — 
kbbpspondentas mano taip: 
viena ’valdžia griuvo, kita 
įsisteigs, bet žymesnių at
mainų Graikijos gyvenime 
dėl tb neįvyks.

Jie mano, kad, net jeigu 
ir liberalų šulas Themis- 
tocles Sophoulis būtų pada
rytas premjeru,— ir tuo
met nieko esmingo ten ne
būtų pravesta. Bet Sophou- 
lisui, kaip žinia, amerikie
čiai priešinasi.

Kitais žodžiais: civilis 
karas Graikijoje tebesitęs* 
nepaisant, kas sudarys nau
ją Graikijos valdžią. O jis 
tęsis dėl to, kad liaudies 
reikalavimai nebus paten
kinti; dėl to, kad rojalistai, 
įsikibę į valdžią, laikysis jo
je ir amerikiečiai rems ne 
liaudį, bet jos priešus.

Iš tikrųjų, šiandien Grai
kiją valdo Amerikos dole
ris. Tsaldaris yra vyriausis 
dolerio tarnas. Amerikos 
doleris jaučiasi tvirtas ten 
tik ligi tol, kol Graikiją val
do. liaudies priešai.

Taigi civilis karas Grai
kijoj, atrodo, tęsis: liau
dis kovos, kaip kovojo, o 
Amerika rems liaudies 
priešus.

Tai liūdna žinia, bet tai 
reali žinia!

“DIDŽIAUSIOS SLAPTY
BES” KONFERENCIJA

Iš Londono pranešama, 
kad ten besitęsianti anglų- 
amerikiečių konferencija 
vedama tokioje, “slaptoje 
atmosferoje”, kokioje buvo 
vedamos Casablancos, Te
herano ir Jaltos konferenci
jos.

Šioje konferencijoje, kąjp 
žinia, anglai ir amerikiečiai 
tariasi dėl Vokietijos (Va
karų zonos) pramonės ga
mybos padidinimo.

Kodėl konferencija veda
ma tokioje slaptoje atmos
feroje, niekas pasakyti ne- 
gali.

• Galimas daiktas, jog dėl 
to, kad frahcūzai nepradė
tų šturmuoti, nes jie, fran- 
cūzai, ^ra priešingi pada
rymui Vokietijos tvirta.

Woodruff Randdlph, AFL 
Typographical Unijos prezi
dentas, pasiūlė unijos 89-tai 
konvencijai, kad gal reikėtų 
visiškai susilaikyti nuo pasira- 
šinejimo kontraktų kol nebus 
prašalintas darbininkams ir 
unijoms žalingas Taft-Hartley 
Įstatymas.

PIKIETAS PRIEŠ 
GADINIMĄ FIGŪROS

'Berkeley, Cal.— Gražios ve
teranų, University of Califor
nia studentų žmonos išėjo pi- 
kietuoti suknelių siuvimo ša
pą protestui prieš perdaug pa
ilgintus sijonus ir paduško- 
mis apkraunamas šlaunis. 
Madų kaitaliotojai, mat, ne
bedės paduškų į pečius, bet 
nukels jas ant šlaufiių, kad 
pakeitus madą moterys turėtų 
senus drabužius mesti, o nau-

MIRĖ DIDŽIAUSIAS DEMACOGAS- 
SENAT0R1US THEODORE BILBO
Keli Bruožai iš Jo Gy 

venimo ir Darbų
Šios šalies skriaudžiamo

ji liaudis, ypač juodoji ra
sė (13 ihilionų negrų), leng
viau atsikvėps, kuomet mi
rė ir rugpjūčio 23 d. tapo 
palaidotas juodžiausias re
akcininkas, Mississippi val
stijos senatorius, Theodore 
Gilmor Bilbo, sulaukęs 6# 
metų.

Bilbo per 6 metus bandė 
mokytis baptistų kunigu 
(ministry), bet pagaliaus 
tapo advokatu ir politikie- 
rium.

1946 metais Bilbo tapo iš
rinktas senatorium su šū
kavimais prieš negrus 
(“white supremacy”!). Bil- 
bai pasitarnavo trys prieža
stys būti išrinktam į sena
tą: 1) Terorizmo būdas at
baidyti negrus nuo balsavi
mo teisių; 2) Mississippi 
valstijoj užkrovimas bal
suotojams mokesčių už tei
sę balsuoti (Poll Taxes) ir 
3) Abelnas šios pietinės 
valstijos žmonių tamsu
mas...

Kuomi Bilbo pasižymėjo?
1. Prigulėjimu prie juo

dašimtiško Ku Klux Klano 
(jis pats viešai tai prisipa
žino), kuris terorizuąja ne
grus, ateivius, žydus ir da
linai katalikus.

2. Bilbo pagelbėjo kunigui 
(pastor’ui) John Nex mo
kintis teologijos seminari
joj-

3. Bilbo buvo apkaltintas

SKAITYTOJŲ BALSAI
LAISVAMANYBĖS 

KLAUSIMU
Draugas A. M. Metelionis 

atliko labai vertingą ddrbą, 
parašydamas ilgą rašinį: 
“Dievai Ir Jų Tvėrėjai.” 
Tas jo raštas tilpo “Vilnies” 
šešiuose numeriuose: 181, 
182, 183, 184, 185, 187. Gai
la, kad jis neperspaušdin- 
tas “Laisvėje”.

Draugas Metelionis mok
sliniais ir istoriniais nesu
griaunamais faktais aiški
na šiuos religijinius bei ti- 
kėjimiškus klausimus:

“žmogus Tvėrėjas Dievų. 
Kam žmogus Tvėrė Dievą? 
Prietarai Pas Necivilizuot. 
ir Civilizuotus žmones, že
mės Garbinimas. Relikvijų 
Garbinimas, žmogaus Gar
binimas ir Tikėjimas į Ste
buklus” ir visa eilė kitokių 
garbinimų ir tikėjimiškų 
burtų.

Šitokis grynų faktų raš
tas, tai nėra joks tikinčiųjų 
įžeidimas, bet jų švietimas. 
Kas gi kitas rūpinsis, jei ne 
mes, laisvi žmonės, tikinčių
jų apšvieta? Minėtas raši- 

. nys pravartu pastudijuoti 
ir taip vadinamiems “šiau
diniams” laisvamaniams. 
Jis, mano* supratimu, tiktų 
panaudot masiniuose susi
rinkimuose ,kaipo gera pa
skaita.

Per kelis metus pas mus 
buvo išbrauktas iš dieno- 
tvarkio laisvamaniško judė
jimo klausimas.. Manyta, 
kad nereikia tikinčių “er
zinti” su laisvąja mincia 
(taip bent tūli “filosofavo), 
tai, girdi, jie nesibijos inūs 
ir ateis prie darbininkiško 
ir kultūriško veikimo.

Laikas bėgb. Bet /kokius 
rezultatus jis paliko? O gi 

mosi kostiumuose, nešinos pla
katais, kuriuose klausė: “Do 
we need'paddings?” Į jas pa
žvelgęs kiekvienas sutiko, kad 
nereikia.

per Senate Investigation 
Committee už negrų baugi
nimą nuo balsavimo ir už 
kyšių ėmimą nuo industrda- 
listų už kariškų darbų kon
traktus.

4. Bilb buvo didelis gera
darys ir geras rėmėjas The 
Juniper Grove baptistų 
bažnyčios.

5. Bilbo atsižymėjo sena
to sesijose, kaipo didelis re
akcininkas ir filibusteris. 
Jis kalbėjo “be pabaigos” 
valandų valandas, kad tik 
nedaleidus senatui nubal- 
suot naudingesnį visuome
nei įstatymą.

6. Bilbo buvo kongrese 
sumanytojas įstatymo, ku
riuo vaduojantis (jei būtų 
priimtas) galima būtų iš
tremti 13,000,000 šios šalies 
negrų į Afriką.

7. Kas keisčiausia, tai 
kad Bilbo prieš mirtį prisi
pažino vienam negrų re
daktoriui, kad jis kovojo 
prieš negrų teises, tik tuo 
sumetimu, kad užtikrinti 
sau apmokamą valdžioje 
vietą. •

Vargiai istorijoj rastume 
didesnį ir juodesnį demago
gą. s

Su senatoriau Bilbos mir- 
čia sykiu tapo* palaidota di
džiausia ir gėdingiausią 
pietinių valstijų dėmė!

(Visi virš minėti faktai 
paimti iš “Orlando Morn
ing Sentinel”, rugp. 22 ir 
iš “Tampa Morning Tri* 
bune,” rugp. 23.)

Svieto Pereiga

tie, kurie lanko bažnyčią, 
klauso pamokslų, atlieka iš
pažintį, — nesugužėjo į 
mūsų darbininkiškas orga
nizacijas. Priešingai, negir- 
dėdami iš niekur.laisvama
niškos minties, jie dar drū
čiau prisiklijavo, prisirišo 
prie bažnyčios, prie tikėji
mo. O bažnyčia ir tikėjimas 
per amžius vedė ir veda 
griežtą kovą prieš visokią 
pažangą. Kol žmogus bus 
prisirišęs prie bažnyčios ir 
tikėjimo, tol jis nebus ko
votojų eilėse. Tuščia iliuzi
ja manyti, būk tikėjimas 
nėra priešingas visokiam 
progresui. Geriausis tam 
pavyzdis gali būt kad ir 
pietinės valstijos:. Ciawiso- 
ki tikėjimai bei religija žy- 
dėte žydi, o darbininkų kla
sė žemiausiame laipsnyje, 
tiek ekonominiai, tiek poli
tiniai, tiek kultūriniai.

Dar. daugiau.'
Per pereitus kelis metus 

“užmiršimas” laisvamaniš
ko darbo, nemažai sutirpdė 
ir pačių laisvamanių, kurie 
nebuvo pilnai dar užsigrū
dinę. Jų vaikai nudardėjo į 
bažnyčią, o jie numirę irgi 
patenka į kuhigų rankas 
perdirbimui iš naujo į “ge
rus katalikus”. Čia nėra rei
kalo plačiau apie tai kalbė
ti, nes visi ir visur tokius 
apsireiškimus gali matyti.

Tokia jau taisyklė: Ap
leista dirva niėkad neduo
da gerų vaišių; bet usnis!...

Ačiū draugui A. M. Me- 
telioniui, kad jis nenuilstan
čiai dirba toje dirvoje. Bet 
ir mums visiems reikėtų 
tuo laisvamanybės klausi
mu daugiau susirūpinti.

Svieto Pereiga.
P. S. — Nežinia kodėl, 

visi tie, kurie ( diskusuoja 
jaunuolių problemas, sten
giasi apeit ir nepajudinti 
tikėjimo, tartum tas nekliu
dytų jų rišamo klausimo?

S. P.
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jus pirktis.
Moterys pikietavo maudy-
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B'lieve Me

By FRANK STULGIS

The Great Conspiracy...

Eastern LDS Golf Tourney
Entry Blanks-Rules Ready

Continuing the preparations handicap scores.
for the First Eastern LDS Golf The handicap to bo used is

'The Roosevelt Story' Tells 
Story of a Great President, 
The Friend of the Common Man

If a member of the United 
States Senate, who is looked 
upon as one of the leaders of 
public opinion and is a pos
sible presidential or vice pres
idential candidate in the 1948 
elections on the Democratic 
Party’s ticket would come up to 
you and tell you (since you are 
wondering what makes the Rus
sians think the way they do, 
and why thęy are so “ununder- 
standable” to the average Am
erican) that he has read a book 
which he fęels will throw some 
light upon the Russian problem 
and. help you to understand 
them, you would think that it 
was some cold dry thesis of 
government. -

You would hardly believe the 
Senator if he would tell -you 
that the book actually reads 
like a detective story and has 
all the absorbing qualities, su- 
spence and excitement of one.

Then, if the Senator would 
say: “I do not know of a great
er contribution which has been 
made to world peace through 
better international understand
ing of Russia, her present as 
influenced by her past, than 

'Albert E. Kahn and Michael 
Sayers have made through, their 
j>reat book The Great Conspir
acy Against Russia.” You still 
would probably not rush out 
to buy one.

Then you’d pick up the staid 
Republican “New York Herald 
Tribune” and-read a note of 
warning that: “The excitement 
of this narrative should not 
overshadow its serious contribu
tion to a better understanding 
of the obstacles that still stand 
in the way of full confidence 
beween Russia and the United 
States.”

Not satisfied, you would sit 
down and write a letter to Hen
ry Wallace to see xyhat he thinks 
about it before you invest your 
quarter. Henry Wallace would 
write to you: “Everyone who is 
interested in the present and 
future welfare of the world 
should read the Great Conspir
acy^

Still being skeptical about in
vesting your quarter, you get 
yourself a copy of the Detroit 
News in which you read: “It 
is about as thrilling a book as 
the Comentator remembers to 
have read.”

You still are dubious about 
that 25 cent investment in this 
book. You find someone you 
know personally who has read 
it and ask him about it. ,

“What about this book every
one is talking about?”

“You must meant The Great 
Conspiracy. It was written by 
those authors of ‘Sabotage!’ 
You know that The Great Con
spiracy was first printed in 
February 1946 and already it 
has been translated into 15 
languages. I started to read it, 
and couldn’t put it down. It 
was so exciting and yet so in
formative. It is well docum
ented and full of dialogue etc., 
that has been drawn from do
cumentary sources —T none of it 
invented by the authors. The 
documents are listed at the bot- 

r tom of each page in footnotes. 
L, “And say, you’ll never know 

’ why Churchill is so viciously 
anti-Russian, and you will be 
shocked to learn about Herbert 
Hoover’s role in trying to pre
vent the Soviet System from 
succeeding until you read it. 
You’ll find in this book so much 
that you have been wondering 
about that it will astonish you. 
And, knowing that you do not 
like to read dry books, but are 
more interested in the mystery, 
intrigue and detective fiction, 

• I’m recommending it to you.
“Why do you know that this 

thoroughly documented story 

1
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of the international conspiracy 
against Russia reads like a 
thrilling novel. Here, for J;he 
first time, the authors reveal 
the record of intrigue, from 
1917 up to the present time. It 
is a sensational story filled 
with spies, saboteurs and assas
sins. This is the great conspiracy 
which has already cost the lives 
of millions; which caused World 
War II ’and now threatens to 
plunge the world into another 
war.”

There 'are *a lot of things 
many people haven’t under
stood about Russia. Why their 
diplomats at the United Nations 
use the veto power, why they 
are suspicious of the American 
plan for control of atomic en
ergy, why people say it is dif
ficult to get into Russia, and 
why the American press has 
been in a shooting war against 
Russia even before the Nazis 
surrendered. The book is a 
must for everyone’s reading list 
and we are surprised that there 
has not been more of a camp
aign to spread the book among 
the progressive Lithuanian 
Americans.

The book already has a cir
culation of nearly 300,000 co
pies. It was originally pub
lished in a $3.50 edition, later 
in a popular dollar edition and 
now in a pocket size 25 cent 
edition.

To miss reading it would be 
to misunderstand much of what 
is today going on in this world. 
To read it is to throw a new 
light of understanding of the 
international crises « and the 
reasons for World War II and 
the possibility of World War 
III.

Since we do have a literary 
organization among the Lith
uanians, I would suggest that 
the ALDLD conduct a special 
campaign to have that book 
sold, given away, distributed, 
etc., among Lithuanian Amer
icans. It will help them to un
derstand what is going on in 
the world today.

No opportunity should be 
overlooked, no method slighted 
to get this book the circulation 
that it deserves. For the.wider 
a circulation it gets, the more 
understanding there will be bet-I 
ween this country and the 
USSR, the two major powers in 
the world today which must get 
together for peace to save the 
world from atomic warfare. ‘

Fritz barzilauskas, big Lithuanian All-America football star of 
last season when he played the guard position for Yale. He will 
play pro-ball for the Boston Yanks this season. Rated last yėar 
as the best lineman in the country and was called Yale’s human 
bulldozer. Fritz is married, lives in Waterbury, Conn., was a B-29 
pilot in World War II and was shot down over Germany during 
a raid. He was held a prisoner of war until the 13th Armored 
Division came to his rescue.

Tournament which is to be held 
at the Fairchild Wheeler Park 
Golf (Course in Bridgeport, 
Conn., on Sunday, September 
21st, the committee, has pre-, 
pared and issued a sheet of ten 
basic tournament rules and an 
entry blank which the , golfer 
who is to participate is to fill 
out and sent to the Golf Tourn
ament Committee in care of 
John Jocis, 993 Lindley Street, 
Bridgeport, Conn., by Septem
ber 15th.

The Entry, blanks are being 
circulated among all Lithuan
ian American golfers in the 
East and through all the LDS 
Lodges in Massachusetts, New 
York, Connecticut, New Jersey 
and Pennsylvania.

Eligibility
The rules say that all persons 

of Lithuanian descent or asso
ciation are eligible to particip
ate. This means that besides 
members of the LDS, non-mem- 
bers, too, will be eligible. Since 
there are many mixed mar
riages, one pr another party of 
a mixed marriage is also eli
gible as we'll as any non-Lith- 
uanians who are member-s of 
some Lithuanian organization 
or other.

In Newark, it has been re
ported, one foursome is ready 
to participate and the second 
one is in the process of forma
tion. In New Yorkyrthe third 
foursome is being completed. 
Connecticut is also expected to 
supply a good number of golf
ers as is Massachusetts.

In order To receive the entry 
blanks, one can ask his or her 
lodge financial secretary or 
write to the LDS Headquarters, 
419 Lorimer St., Brooklyn, 6. 
N. Y.

The tournament will give a 
trophy prize to the low gross 
(actual) score and one to the 
low handicap score. Other pri
zes, depending on the number 
of entries received, will be 
awarded on the basis of the

Gale Robbins is a wel
come addition to any beach 
scene, they say. She has an 
important role in “Ever the 
Beginning.” But even if she 
didn’t, she’d still be a wel
come decoration to this 
page.

Barzilauskas Ineligible for 
All - Star vs. NY Giant Game

NEW YORK, N. Y. — Fritz 
Barzilauskas, member of the 
1946 Lithuanian All-America 
picked by Tom Yermal, Tiesa 
Sports Columnist, /will not 
play in the September 3rd 
Eastern College All-Star game

------------------------- rt----------------- :-------Last week, a new picture if there is irony now in the į his predecessor’s voice as he 
was shown to a New York fact that the camera lingers rejects .for this'country the

the Peoria System where, with
out the previous knowledge of 
the golfers, three holes are 
drawn by lottery. The differ
ence between par and the score 
actually made by each player 
on these six holes will be mul
tiplied by three to get an aver
age handicap for 18 holes which 
will then be deducted from the'1 
gross score thus giving every 
golfer, good or bad, the chance 
to get a crack at the prizes.

This is to be an annual event. 
—and next year, a still bigger 
and still better tournament is 
expected to be organized.

audience. The picture called 
“The Roosevelt Story” is 
something more than just a 
moving picture, it is a history 
of a great man who lived in 
great times and so long as he 
lived, he helped people to 
solve the great problems of 
the times.

I

It is the story of the last 
40 years of private and public 
life of our President Franklin 
Delano Roosevelt, whom the 
people loved so much they 
made him President four 
times — something they had 
never done before.

More than 2,000,000 , feet 
of film were researched and 
edited, and a large amount of 
new footage was filmed for 
“The Roosevelt Story.”' The 
production had the sanction of 
the Roosevelt family, which 
cooperated in providing facil
ities for the new film pass
ages. Elliott Roosevelt served 
as editorial consultant.

“The Roosevelt Story” is a 
skilfully-woven narrative of 
the public life of the man 
whose countrymen chose him 
four times running to be Pre
sident of the 4 United States. 
Compiled from newsreels, it 
has been given visual unity 
and uniformity by a tinting in 
sepia and continuity and 
meaning by the narration 
which runs throughout.

Across the screen for 80 
minutes * there flash memora
ble moments in the life of 
FDR, as campaigner, spe.ech- 
maker and executive mostly 
and here and there a frag
mentary glimpse of the hus
band and father, the Hyde 
Park squire,, the man struck 
down by infantile paralysis in 
his prime.

“The Roosevelt Story” is at 
its best — as Roosevelt him
self, was best—when it gets 
close to the people. Wisely, 
those who made the movie 
avoided the danger of run
ning from one FDR speech to 
another in monotonous chron
ology. f

Instead, particularly in the 
case of the depression years, 
the scenes of FDR are inteh- 
woven with those of the peo
ple '. . . jobless, homeless, 
hoping. It is in these scenes 
that the well-rgmembered 
voice rings out magnifięently. 
It is at those moments that 
the audience sits most tensely, 
reliving a bitter slice of life, 
recalling the Roosevelt words. 
“We have nothing to fear but 
fear itself ... I see on-third 
of a nation ill-housed, ill-fed 
and ill-nourished.”

There are the scenes of the 
breadlines and the Hoover- 
villes (but no Hunger March
es). The commentary has 
caustic words to say about the 
handful of men who obstručt 
the Roosevelt program to re
vive the nation’s economy. 
The film shows shots of CCC 
camps, WPA projects, TVA, 
other New Deal advances, and 
the narrative rips into the to- 
ries who smeared those 
achievements with the “boon
doggling” charge, and who, 
themselves well-fed and welL 
housed, sought to obstruct 
every measure to alleviate the 
distress of the millions who 
were not.
The'latter half of The Roose

velt Story pprtrays the omin
ous march of a world toward 
war. The famed' “quarantine 
the aggressor speech” made 
by FDR 'is strangely missing, 
and so is a mention of Spain, 

. although the camera shows 
swiftly the rape of China, 
Czechoslovakia, Norway. 
France as th& Axis moved 
toward world conquest.

But Roosevelt is shown as 
he said “We cannot tolerate a 
Hitler-dominated world.” And 

\ • 
versus the New York Giants 
at the Polo Grounds. The 
great* Lithuanian All-America 
guard from Yale’s 1946 foot- 
ball team was declared ine
ligible for the game in a di
rective issued early this week 
from the office of Bert Bell, 
czar of the National Football 
League. •

Bell, acting at the insistence 
of “The Chicago Tribune” 
promoter of the Chicago All- 
Star game, ordered Barzilaus
kas to leave the camp of the 
Eastern All-Stars, now -in 
training here, and the 230- 
pound lineman returned y to 
the camp of the Boston Yanks, 
with whom he will play this 
year, in Danvers, Mass.

Barzilauskas' ,who was invit
ed t$ play in the Chicago All- 
Star'game against tjhe Bears 
but declined, was declared in
eligible on the ground that 
“The Chicago Tribune’s” con
tract with the National Foot
ball League provides that any 
league player who declines to 
play in Chicago is barred 
from any other pre-season ex
hibition in which a national 
league club is involved.

Five Guards Left7
Barzilauskas’s departure left 

the AllrStars with five guards, 
Jim Carrington, Navy; Hapk 
Majlinger, N. Y. U.; Al Pe
trella, Canisius; Burt Vander 
Clute, Wesleyan, and Arthur 
Young, Dartmouth, but with 
five centers, one or more of 
whom coigd be used at the 
position.

over the shots of FDR and 
Churchill, FDR and DeGaulle 
and FDR and Chiang Kai- 
shek at those wartime con
ferences, it is also noteworthy 
that the greatest round of ap
plause from the audience 
came as FDR, with prophetic 
determination, declared : 
“We cannot tolerate a world 
in which, as in the 20’s after 
the last war, the seeds of 
Hitlerism can again grow and 
flourish.”

There is much of applause, 
too, for the stirring Roosevelt 
denunciation of the Nazi 
creed of race hate and race 
extermination and of the con
centration camp technique for 
eliminating all political dis
sent and opposition.-Mr. Tru
man (he of the loyalty purge 
and thought control), if he 
sees The -Roosevelt Story, 
might well note the scorn in

By MILDRED STENSLER
I

With due apologies to the 
heading of this column, I’m 
going to delete LMS matters 
this week for a little discourse 
on my’.favorite indoor sport, 
listening to the radio. I’m not 
of the school that tunes in the 
radio on getting up in the morn
ing and doesn’t shut it off un
til she retires. I study the radio 
page of my newspaper pretty 
carefully, decide what I want to 
hear, fit my working schedule 
accordingly, and find that I 
corhe up with a' pretty good 
variety of pleasurable listening.

Most people, especially men, 
delaud daytime listening as only 
fit for morons.' ^hey arrive at 
that conclusion from the over
done “soap operas” offered by 
the major networks daily. True, 
most of them are ‘poorly writ
ten, but there are a few well- 
turned out stories dijficting 
some pretty human people. To 
the housewife, they act as the 
newspaper or book she doesn’t 
get to read, and the people she 
doesn’t get to meet.

Well, then, what is there to 
listen to during the day? There’s 
a new institution on the air— 
the “Mr. & Mrs.” shows. They 
are cropping up on both the 
large and small stations, and 
most of them have degenerated 
to gushy prattle about, parties 
they’ve been to and what so 

‘and so was wearing, but I’ve 
found one I like to include on 
my fnorning schedule. They’re 
Jinx Falkenburg and Tex Mc
Crary who manage to combine 
good informative conversation 
with interesting guest artists.
‘For music, I take Fred War

ing and his Pennsylvanians, a 
daily NBC show, and Musical 
Comedy Review recording on a 
local*station. There are numer
ous disc jockeys plying the" re
cords during the afternoons. 
Paul Whiteman is the latest and 
being top man in his field he 
brings out the best in modern 
and old-time recordings. Mutu
al offers “Melody Theater/’ 
dramatization of classical mu
sic. And for the children Frank 
Luther sings Nursery Rhyme^, 
and tells the adventures of a 
curious whale with a light at 
the end of his tail.

But Sunday is tops for good 
music. Each network has at 
least one Symphony ; Concert. 
CBS on their hour and a half 
show August the 10th gave a 
complete performance of the 2
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kind of government which 
questions a man’s right to 
talk to whomever he chooses 
or to walk the street freely 
and without fear.

The movie is as political as 
life. Where the camera and 
commentary fuse best and 
speak more clearly about 
FDR and the major issues 
which shook the nation and 
the world, molded and 
changed the lives of the audi
ence which now looks on, . 
there“ it most closely ap
proaches the kind of film 
you’d want to see about 
FDR.
” There’ll be fuller, better 
pictures of Roosevelt the man 
and chosen leader of the 
American people. ' But until 
they come along ,don’t mjss 
“The Roosevelt Story.’ ’

In a word — see the pict- C 
ure, thrill to it. x

new modern operas “The Me
dium” and “The Telephone” - 
with the cast that is playing 
currently on Broadway. And 
where else can you hear so ma
ny famous stars in one day than 
you can by sitting at home and 
flicking the dial — James Mel
ton, Donald Dame, Carmen Ca- 
valarro, Patricia Munsel, Ginny 
Simms, Kate Smith, Bing Cros
by, Alec Templeton, Frank 
Black and my man of the hour, 
Robert Merrill?

Merrill, though an American, 
a' Brooklyn Boy, has a certain 
spontaneous foreign quality in 
his voice; encouraged probably 
by his mother who was ,a sing
er of Russian songs. I first felj 
for Robert Merrill when he won 
the Metropolitan Opera Audi
tions contest several seasons 
back, and our own Biruta Ra
moška was a finalist on the 
same program.

Evening is supposed to bring 
tops in radio listening, but the 
programs- have changed less in 
the last 15 years than the day
time shows. The best change 
comes during the summer 
months when the ‘big, now limp
ing programs, go on vacation, 
and a few new try-outs come 
in. “OB'S Was There” is one such 
novel show. Commentators^ by 
means of on-the-spot reporting, 
tell the story of some historical 
incident, just as it would be re
ported if it happened now. The 
last two were “The Invasion of 
the Spanish Armada” and the 
“Last Days of Pompeii.” They 
were good history revues for 
both young and old. But the 
season is all too short and Lux 
Radio Theater is back again on 
that spot, '“CBS Was There” is 
no' more.

The ABC network does a his
torical show called “Mr. Pres
ident.” Edward Arnold plays 
the American President, a dif
ferent one each week, and you 
must gues which one. I tryed 
guessing and was surprised at 
how little I knew of American 
History; but then, I got my his
tory the old-fashioned way. My 
children will probably get 
theirs via television. Will they 
be able to tell Abe Lincoln from 
Raymond Massey ?

Likewise, I wonder what we 
housewives will do when tele
vision really comes in. Can 
you imagine us trying to keep 
one eye on the screen and the^' 
other bn the pork chops frying 
on the stove? I’ll take mine 
aurally, thank you.
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(Tąša).

Lengviau pasidarė Urtei, kai paval
gę visi sukilo, ir ji galėjo stalą nuimti. 
Oras buvo tvankus susidaręs. Dabar pa
sivadino Sobrienė dukterį į stubelę, už
sidarė duris.

O nors ir nieko garbingo Urtė apie dė
dę Šimonį negirdėjo, bet lengva pasidarė 
jai ant širdies, kad niekas nežino, jog jis 
buvo padegikas.

Po kiek laiko išėjo į virtuvę Marė, rau
donom, užverktom akim. Bet ji atmetė 
galvą aukštyn, lyg parodyti, lyg sakyti 
norėtų: — O tačiau mano tiesa!

— Tai tokie žmonės tie Sobriai! — ta
rė sau Urtė.

Laiku jau buvo vartai atkelti. Priva
žiavo kiemas iš arti ir toli. Visas surinki
mo galas priėjo pilnas žmonių; mažoji ir 
didžioji stuba pasipildė kupinai. O kada 
pragydo žmonės:

Ak, kad liežuvių aš turėčiau
Daugiau, kaip visą tūkstantį... 

tai pirma lyg upelis sidabrinis, o paskui 
jau tikrai lyg vargonų balsas, paskambė
jo iš stubos kampopkur visai kukliai bu
vo atsisėdusi Urtė Šimonytė.

Beveik puse" surinkimo nutilo ir di
džiausiu pasigėrėjimu ėmė klausytis jau
nosios mergaitės balso. Retasis tebuvo ją 
girdėjęs. Retasis tepažino Šimonytę. Už
tai ir nusistebėjimas buvo didelis, ir 
kuždėjimas ėjo nuo suolo į suolą, iš lūpų

- į ausis smalsuolių:
— Kas ta tokia giedotoja?
— Naujoji Sobrių merga, Urtė Šimo- 

nikė.
— Ankštųjų Šimonikė?
— Taip, taip!
— Tai gerklė! Tai dovana!
O Urtė nėmaž nepastebėjo, kad jąja 

susidomėjo visas surinkimas. Juk ji vėl 
buvo savo vietoj. Nesivaržydama galėjo 
ji pakelti balsą ne kad kitiems pasiro
dytų, ne kad sau pagyrimo pasipelnytų, 
— ne, tik tuo savo troškimą norėjo ir ga
lėjo ji nutildyti: giedoti, ak, giedoti!

Liaupsinti dievą viešpatį su giesmele 
šlovinga!

žodžio sakytojas paskaitė iš Jezaijo 70, 
1—7: “Kelkis, prašvisk, tau šviesybė 
ateit, šlovė užteka ant tavęs ...”

Ir kaip pamėgo Urtė žodį naujojo sa
kytojo! Nenukreipė ji nuo jo akių ir ger
te gėrė jo žodžius. Visokie abejojimai bu
vo šiandien į jos širdį įsiveržę ir pradėjo 
čia sau lizdą-krauti. Bet dabar visa už
miršta, net Marės pastabos, kurios sukė
lė visokių prieštaravimų jos krūtinė
je ...

Urtei priešais, kiek skersai, ties duri
mis, sėdėjo Mikas Sobrys.

Mikas niekada į surinkimą neateida
vo, visada jis turėdavo kokį nors žygį ir 
išeidavo bet kur. Nustebo ne vienas iš at
ėjusiųjų, pamatę ir Sobrių sūnų surinki
me? Kas čia pasidarė su Miku, ar tai jis 
jau pradeda prisiversti? Sunku tikėti.

Bet Mikas jau žinojo, kas jį šį vakarą 
į kurinkimą traukė. Tai buvo Urtė, gel
tonplaukė, skaisčiaveidė mergaitė, jų 
tarnaitė.

— Pasiutiškai daili merga ta Šimo
nytė! —"tikrina Mikas pats sau: — Tik 
truputį perdaug baiminga. Lyg kurapka, 
visada ji man pasprunka. Niekaip prie 
jos neprieisi. Bet dabar negalės ji jau 
taip veik pasprukti. Dabar ji turi čia 
sėdėti iki pabaigos.

O jis savo akimis gali ją ganyti iki va
lios. Urte dar nęmato Miko, dar jo ne
pastebi. Visa širdim ji, visa siela ten, 
pas sakytoji, kuriam tokie gražūs žo
džiai plūsta iš burnos, lyg upeliai gyvojo 
vandens.

— Gerai, kad ji manęs nepastebi, '— 
mano sau Mikas: — geriau galiu ją ap
sižiūrėti.

—Jr dailumas tos margaitės! Ne, ne
galima atsidžiaugti, 'negalima atsigėrėti! 
Kodėl ji tik paprasta merga, nusigyvenu
sio ūkininko, butelninko duktė! Kodėl ji 
ne man lygi? Kad man lygi ji būtų, tuo
jau1 paimčiau tėviškę ir Urtę padaryčiau 
Sobriene. Ir mano, mano ji būtų visados! 

\Bet kodėl ji negal ir dabar mano būti? 
Ta jos nekalta išvaizda! Ak, jai negalės 
jau niekas artintis. Tik žiūrėk, jos akys 
nemato kito nieko, kaip tiktai sakytoją. 
O tos lūpos, kaip jos kartoja svečio žo
džius. Galiu galvą padėti, kad tų lūpų

Simonaitytė ...—......................   1........
dar niekas nėra bučiavęs. Tikrai ne! Jos 
burna yra “kaip auštančio ryto rasos pa- 
vilginta rožė,” — kaži kur Mikas buvo 
skaitęs ir įsidėmėjęs šiuos žodžius, nes 
jie jam be galo patiko.

— Aš turiu būti pirmasis, kuris tas 
lūpas bučiuos. Aš būsiu pirmasis, ku
riam ji priklausys! Mano, mano ta gra/ 
žioji, ta dailioji mergužėlė! Mano, mano 
ta nepalaužta gėlelė! Užmuščiau tą, ku
ris drįstų prie jos lįsti, pradėm nudė
čiau! Mikai, ar tokios turi būti mintys 
surinkimininko sūnaus, sėdinčio surinki
me, netoli tokio garbingo, iš tolo atvyku
sio sakytojo? — šaipėsi jis iš savęs ir 
nusišypsojo, nusišypsojo nedailiai...

Kaži kaip netikėtai pakreipė Urtė gal
vą ir pamatė liepsnojančias Miko akis. 
Užteko. Lyg pašėlusi pradėjo širdis plak-c 
ti, veidai ėmė kaisti lyg uždegti. Urnai 
susimaišė, šalin pamaldingumas!

Sekusios Urtę Miko akys tatai paste
bėjo. Labai gerai pastebėjo, kad jis prie
žastis taip greit persimainiusio Urtės 
yeido. Ir didis patenkinimas pagavo jo 
krūtinę.

— Pastebėjai? Pagaliau! Na, mergyte, 
kodėl nudūrei akis? Kodėl nuraudai? 
Tur būt, aš tau patinku. Rasi bijai, kad 
neįspėčiau tavo minčių. Vis viena ar 
šiaip ar taip, mergaite, mano būsi, nė 
vieno kito!

Giedant pabaigos giesmę, jau nebepri
tarė Urtė. O Mikas dar vis tebeturėjo 
akis į ją įsmeigęs. Ji, berods, nė karto 
nebepakėlė galvos. Ji nematė, bet jautė, 
kaip jojo akys dega. Ji žiūrėtų, ji mielai 
žiūrėtų į Miką. Ir įsitikinti norėtų ir.. . 
ji nebežino, ką dar tokio, bet ji bijo nu
sidėti, bijo... Gali tai negeros mintys, 
gali tai pageidavimas blogas koks būti. 
O ji nori dievui tarnauti visa širdimi. Ji 
nori, bet Miko Sobrio akys pargabeno ją 
į paines.

Tik po vakarienės Urtė šiek tiek nusi
ramino. Virtuvėj buvo daug darbo; stro
piai dirbdama, užmiršo pirm trumpos va
landos buvusį įvykį. O, juk nieko tokio ir 
nebuvo. Tik vieną kartą ji akis pakėlė, 
ir tuo pačiu akimirksniu Mikas į ją pa
žiūrėjo. Na, ir kas tokio? Nieko tokio, 
tik širdis dar vis taip neramiai plaka.

Šeimininkė pašaukė tarnaites prie^kny- 
gų. Urtė visai ramiai įėjo į surinkimo 
kambarį. D* štai, visai netikėtai, užkal
bino ją svečias:

— Šlovinga, dukrele, tu turi arpą! 
Girdėjau, kad tu čia tarnauji, kad tu ne 
kartą jau gražiai pagiedojai. Ar pagie
dosi ir šį vakarą ką nors?

— Kad giedosite, aš pritarsiu,—atsa
kė Urtė.

— Bet ko mes nemokėsime, to tu mus 
pamokysi, ką?

■— Kaip aš galiu drįsti .k .

— Tokią dovaną retai kas teturi. O 
Rašte pasakyta’: tešviečia šviesybė jūsų 
po žmonių akių.

Kukliai nuleido Urtė akis. Sakytojo 
žodžiai, lyg saulės spindulėliai, glamonė
jo jos sielą. Nors pagyrimo jr iš niekur 
ir nelaukia, bet malonus jis vis viena, 
dar juo daugiau, juo rečiau jo tegirdėti.

Bet Mikui nėmaž nepatiko, kad saky
tojas su Urte tiek daug kalbėjo: pavydas 
jį pagavo. '

— Ko nori tas senis iš mano merge
lės! — pyko jis savo širdyje.

Po maldų buvo daug giesmių gieda
ma. Urtė visur galėjo pritarti. Ji mokėjo 
vjsas melodijas. Pagaliau sakytojas krei
pėsi į ją, kad ji pasiūly'tų vieną kitą gies
mę, kuri^ ji užvis daugiau myli.

— Kad man valia, tai prašau “Dvasia, 
ak, malonės lįvasia, ak maldos...” — 
tai mieliausioji mano mirusios senelės 
giesmė.

— Nežinau, ar tą balsą mokėsiu, tai 
nauja giesmė. Prašau, pradėk, aš noriu 
išmokti.

—sMus ji jau išmokė šitą giesmę gie
doti,‘mes jos pirmiau taip.pat nemokėjo
me, ~ prabilo Sobrys. ■ >

Ir pradėjo Urtė dailiu savo balsu, ku
ris skambėjo lyg kanklių styga, meninin
ko pirštų užgauta. Urtei pritarė Mikas. 
Nustebo Sobriai: Mikas gieda drauge? 
Niekada jis negiedodaVo kartu, dėjosi 
nemokąs. Tai kas dabai* pasidarė? — 
pamažu pradėjo jau ir kiti Viėhas po ki
to pritarti, if tikrai gražiai skambėjo 
giesmė apie malonę Sobrių hamuose.

(Bus daugiau)

SCRANTON, PA.
» 

' / _____________ __ ________________-__

LLD XII apskričio piknikas 
pavyko gana gerai, ne tik kad 
liko gražaus pelno, bet ir die
na buvo patogi. Tik mums jau 
sugrįžus namo (į valandą Išli
ko) pradėjo belstis perkūnė
lis; matyt, jis ne mums grū
mojo.

Turėjom pusėtinai svečių ir 
iš aplinkinių miestukų. Iš Fo
rest City dalyvaA o draugai 
Kundrotai, Thamsonai ir Kun
drotų dukrelė Vaitkuvienė. 
Labai draugiški žmonės. Man 
pakalbinus Užsimokėjo į ap
skritį net už dvejus metus. Iš 
Nanticoke draugė E. Cibuls- 
kienė turėjo 10 tikietų ir už 
visus pasimokėjo, o jos vyras 
Cibulskis irgi gražiai pasirodė. 
Užklausęs draugės Cibulskie- 
nės, kodėl jų kuopa nepasi- 
mokėjo duoklių į centrą, ga
vau atsakymą su mokestimis 
už keturis narius ir pasimokė
jo už dvejus metus į apskritį. 
Sakė, tik tiek narių jie turi. 
Binghamtoniečiai pribuvo kiek i 
vėliau; sako, negalėjo surasti 
vietoš. Jų pribuvo pilnas ka
ras: draugai Jasilioniai, Vai
cekauskai, Klimas 4r čeponie- 
nė su dviem dukrelėm — Ma
riute ir Genovaite. Draugas 
Jasilionis visai nė nekalbinant 
pasimokėjo duokles į apskritį. 
Pikniko tvarka buvo gana ge
ra, o ir darbininkų turėjom 
užtektinai.

Draugė E. Geležauskienė 
buvo vyriausia gaspadinė ir 
valgiai pagaminti labai gerai, 
tik truputį stokavo, nes atsi
rado daug valgytojų. Ji sakė, 
kitą pikniką pagamins dau
giau. Ji prašė manęs padėkot 
visoms gaspadinėms, kurios 
jai pagelbėjo prie darbo. To
dėl varde draugės E. Gele- 
žauskienės visoms labai ačiū, 
kurios prie šio pikniko šiuo 
tuo prisidėjote. Tai tiek apie 
gaspadines.

Gėrimų klausimas irgi buvo 
pilnoj tvarkoj, nes draugas P. 
Pėstinikas parūpino visus rei
kalaujamus gėrimus, o barten-

derių irgi nestokavo ir visi ge
rai prasilavinę tame darbe. 
Komisija džiaugėsi gerais pa
tarnautojais, ir visiems ačiū! v

Su transportacįja nebuvo 
jokių keblumų, nes draugo J. 
Gluoksnio sūnus Albertas pa
tarnavo su troku, už ką jam 
labai- ačiū !

šiame piknike nedalyvavo 
draugai Ruseckai; kada vė
liau jų užklausiau, kas do 
priežastis, tai gavau paaiški
nimą, kad jų šeimynoj įvyko 
didelė nelaimė: jų sūnus Jo
nas birželio 29 d. labai susi
žeidė, o jo moteris tuo tarpu 
laukėsi kūdikio, ir taip pasi
taikė, kad sūnus ir marti abu
du atsidūrė ligoninėn. Jono

4 pusi., LaisV^ (Liberty, pth. Daily), Ketv., Rugp^ 28, 1947 
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sulaužyta koja įdėta 'į .gipsą 
ir gerokai taisosi, o jo moteris 
Beatrice gavo sūnų (liepos 23 
d.) fr jaučiasi gerai. Rpsec- 
kai apgailauja, kad dėl tų 
priežasčių negalėjo dalyvauti 
piknike. Aš reiškiu didelę už
uojautą Ruseckų šeimai jų ne
laimėje ir laimėje.

•Apskričio valdyba pelno da
lį paaukojo sekančiai: Lais
vei už gerą garsinimą ir para
ma spaudai $50.00; Vilniai 
$l(fcę Liaudies Balsui $10, ir 
I.LD centrui $10.

Visiems darbininkams ir 
svečiams tariame labai širdin
gą ačiū už dalyvavimą T>LD

DEPORTUOJAMUS ŽY
DUS LYDI ANGLŲ 
KARO LAIVAI

Gibraltaras. — Trys An
glijos karo laivai lydi pre
kinius laivus, kuriais jie 
gabena 4,500 benamių žydų 
Vokietijon į koncentracijos 
stovyklas. Anglų kulkosvai
džiai užtaisyti ir nustatyti 
prieš tuos žydus.

Washington. — Valdžia 
planuoja namus veteranam 
Indianapolyj,.kur už dvie
jų-trijų kambarių apart- 
mentą reikės mokėti $81- 
$95 per mėnesį.

XII-to apskričio piknike.
Varde komisijos,

P. Šlekaitis.

Po praėjusio vakacijų periodo, mes grįžtame 
dirbti su platesniu produkcijos nusistatymu.
Dabairtinidi planai suteikia daug daugiau dar
bo progų moterims...
ir iš anksčiau patyrimo nėra reikalaujama.
Ar JŪS galite būti be šio darbo-užtikrinimo, 
darbo-pastovumo ir darbo-pasitenkinimo, ku
ris dabar yra siūlomas?

DARBO VALANDOS: 8 A. M. IKI 5 P. M.
♦

CLUETT, PEABODY & CO., Inc.
' 4 (202)

J.1________________ ’______________________________

HARTFORD, CONN HERTFORD, CONN.

Rengia ALDLD ir 
■tl

ĮVYKS SEKMADIENĮ, j:

Rugpjūčio 31 August, 1947
S'. 1:

Pradžia 12 vai. dieną ?

LDS Apskričiai

Lietuviy Sąryšio Parke
LIGHT HOUSE GROVE

E. Hartford, Conn.
Bušą Stotis 23, ant Glastonbury Kelio

LAISVĖS CHORAS/ VADOVYBĖJE WILMA HOLLIS
Dainuos VILIJOS CHORAS, iš Waterbury, Conn., vadovybėje Gertrude Ulinskas.
Taipgi dainuos vietinis LAISVĖS CHORAS, vadovybėje Wilma Hollis. •
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės lietuvius dalyvauti mūsų piknike. Turėsime 

skanių valgių ir gėrimų. jonas Siurba, LDS c. seki*., sakys prakalbą.
GĖRA ORKESTRĄ ŠOKIAMS

PASTABA: Busas nuves į pikniką ir vakare parveš. Susirinkiine prie Laisvės Cho
ro, saiėš, 155 Hungerford St., 1 vai. dieną. Komisija.



Iš CAPĖ MAY, NEW JERSEY Toronto, Canada
šiuose vasaros kurortuose 

praleidžiu atostogas. Pirmą 
sykį atvykau ir nenusivyliau. 
Koks čia svarus miestukas, tu
rintis tik 2,582 pastovius gy
ventojus! Atmosfera skirtin
ga nuo Atlantic City, Ocean 
City*, Wildwood ir kitų pajū
rinių kurortų.

Cape May stovi N. J. valsti
joj, į pietus ‘ prie Delaware 
upės įtakos į Atlanto vande
nyną, įlindęs į jūras apie 20 
mylių kaip pussalis. Namai 
sustatyti atskirai, švarūs, di
džiumoje nudažyti baltai. Pa
sivaikščiojimui medinis pa
grindas (boardwalk) tęsiasi 
per dvi mylias visu pakraš
čiu.

Pajūrinės smiltys švarios, 
nėra musių. J’rie pat board
walk Ocean Drive pasistato 
mašinas be jokių suvaržymų. 
Nepaisant koki karščiai siau
čia, čia visada vėsu, vėjuota, 
čia randasi per keletą blokų 
įvairios krautuvės — maisto, 
viena vaistinė, apie keletas 
restaurantų, kuriuose galima 
prisivalgyti gerai, ypač Cold 
Spring Harbor, Cape May, 
tai tikrai pasisotini už žemas 
kainas. Atlantic City negausi 
tokių progų. Prie boardwalko 
miesto pastatyta erdvinga 
Convention Hali, kurioje ato- 
stogininkams suteikia veltui 
šokiams muziką, o sekmadie
niais duoda gerus koncertus 
su įžanga veltui. Jie gauna 
dainininkų ir iš Metropolitan 
Opera Co.

Miesto administracija griež- 
’ tai nusistačius neužleis! spe

kuliantams šios salės. Kaip 
gražiai atrodo: miestas kdo 
programas veltui, spekulian
tai lupa aukštas įžangas. Tai 
ką reiškia “free enterprise”!

Smagiausia ir sveikiausia 
vieta poilsiui praleisti.

Čia buvo išbudavotas pajū
rio švyturys (lighthouse) 1800 
metais ir buvo perbudavotas 
iki 145 pėdų aukščio 1859 m. 
Randasi didelė orlaivių aikš
tė.

Capt? užvardintas pc Cor
nells Jacobus May, kunigaikš
čio Prince Hendrick (Dela-

Svarbus Pranešimas
Visiems gerai žinomas fil-l; 

mininkas Jurgis Klimas, pa- !; 
: simojo didelio masto darbą: 
; ir prašo visų mūsų organi- ! 
zacijų su juom kooperuoti. <;

Jis turi filmą, kurią par-J; 
vežė Antanas Bimba iŠ Lie-!; 

;! tuvos, sakosi, kad dar dau-!; 
; gelyje kolonijų nebuvo ro-;į 

!; dyta ir yra svambu, kad ją; 
; matytų. * ;!

Antra filmą, tai pirmuti-; 
!> nė lietuvių kalboje filmą,! 
I labai graži, spalvota filmą, 

užsivadina KUPROTAS 
OŽELIS. Tai iŠ Lietuvos gy
venimo, muzikalė komedi
ja. • ;!Trečia filmą, tai iŠ Lietu-!; 
vių Meno ir Kultūros Festi-!; 
valio, įvykusio Chicagoje,! 
pereitą rudenį.

Yra prašoma, kad kurio-;! 
; se kolonijose jau buvo ro-;! 

dyta filmos iŠ Lietuvos ir ; 
Kuprotas Oželis, vis vien ; 

!; nepasitraukti iš šio darbo,!; 
I; nes bus parodytos ir kitos; 

interesingos ir svarbios fil-; 
mos, jr ^tuomet bus galima ; 

!; sudaryti tą tinklą, su kurio 
!; pagalba bus galima pereiti; 
;> visas lietuvių kolonijas. '!

Todėl, draugai, rugpjūčio 
mėnesio* susirinkimuose ap

sitarkite ir man tuoj praneš-;! 
kite, apie kurį laiką jums ! 

!;bus patogiau suruošti tin- : 
karną vakarą. Kaip tik pik-!

;Įnikai pasibaigs, šis darbas: 
;! turėtų prasidėti. Tad, drau-; 
!; gai, praneškite, kadą dar-; 
!;bas bus galima pradėti.

; Rašykite į GEO. KLIMAS : 
; (filmininkas kalbančių fil- 
;!mų, gamintojas ir rodyto-'! 
Jas), 669 6th AVENUE, ! 

;! BROOKLYN 15, N. Y.

Ak*’n* 

ware) upės vakarų Indijos 
olandų kompanijos, kuri pasi
savino šią vietą 1623 m,

Pradžioje 18-to šimtmečio 
čia buvo bangžuvių perkas ir 
tuo laiku išsivystė vasaros ku
rortai. Po vardu C a p e 
sala tapo inkorporuota 1848 
m. ir čarteriuota kaipo mies
tas 1851 m. Vardas buvo pa
keistas 1869 m. Susikūrė val
džia komisijos formoj (com
mission foflrn) 1937 metais.

Apie 2 mylios į pietus nuo 
Cape May, prie pat Dela
ware upės įtakos, randasi se
serų (minyškų) vasarnamis 
sustiprinimui jų sveikatos. Čia 
pat randasi viena dirbtuvė, 
kuri iš jūrų ima kokius chemi
kalus, naudojamus plieno pa
gerinimui, dirba be sustojimo.

Cape May plačiai išsivys
čius žuvininkystė, čia daug 
randasi motorinių laivelių sa
vininkų, kurie veža gaudymo 
žuvų sportus į atviras jūras. 
Vieni važiuoja gaudyti tuna 
fish apie 75 mylias nuo kran
to, kiti bass, flounders ir ki
tokiais vardais. Per 4 mėne
sius žmonės sportauja. Jie 
turi smagumą ne tik žuvų gau
dyme, bet ir jūrų tyro oro ge
rokai prisikvėpuoja.- Parsive-' 
ža žuvies maišais, ragažėmis, 
dėžėmis; vieni dalinasi, bara
si ir pastabas daro; kiti indi
vidualiai savinasi. Daug ir 
lietuvių važiuoja žuvauti. 
Gaudymui žuvies priemones 
suteikia laivų savininkai.

čia ir draugas Big Jeme 
Dulinskas, buvęs Rep. Kliubo 
gaspadorius, narys mūsų or
ganizacijų, Laisvės skaityto
jas ir buvęs Laisvės vajų rė
mėjas ir didelių kampanijų 
rėmėjas, turi du laivus—Twin 
Screw — Robbie Capt. Rob
bie’s Dock — Wilson Drive, 
Cape May, N. J. Turi savo 
užeigą ir restauraną. Daug 
lietuvių suvažiuoja pas jį žu
vauti. Jo sūnus Albertas bū
damas karo laivyne ir karo 
veiksmuose Pacifiko vandeny
ne, po karo nupirko iš val
džios submarinų vaikytoją 
(chaserį) ir 'jį naudos žuvų 
gaudymui. Tai btls didžiau
sias laivas šiame miestuke. Jis 
keliaudavo per jūras.

J. Dulinskas turi gražų na
mą prie „pat boardwalko, 4 
Atlantic Terrace. Pas jį . ga
lima gauti kambariai dėl ato
stogų praleidimo.

Jis turi 3 dukteris — Jean, 
Grace ir Molly, kurios daina
vo Lyj’os Chore. Visos .že- 
notos. Molly turi dukrą San
dra, 4 metų; gražiai kalba 
lietuviškai. Jos vyras Ted 
Kazlauskas. Kiti žentai — 
Baldwin ir Schuch, sūnūs Al
bertas ir Vincas.

Drg. Dulinskienė Philadel- 
phijoj gyvendama sunkiai 
sirgdavo. Čia jaučiasi ge
riau.

Šioj vietoj gali persirgti ir 
hay, feverio ligoniai lengviau. 
Čia yra tokių hotelių gudruo
lių, kurie ant žiemos uždaro 
savo hotelius ir vyksta- į Flo
ridą, kurioje irgi turi viešbu
čius. Kai kam sekasi.

Rausvietis.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Metinis piknikas. Rengia Liuosy- 
bės Choras, įvyks rugp. 30 d., ir 
rugsėjo 1 d. Pradžia 1 vai. dieną 
(abiejose# dienose). Bus muzikalė 
programa, sportas, įvairių valgių ir 
gėrimų. Pirmadienį, šokiams bus- ge
ra muzika, •„ įvairios grupės dainuos 
naujas dainas. Įžanga veltui. Įvyks 
Lietuvių Taut. Namo Parke, prie 
Winter St., Keswick Rd. Kviečiame 
visus dalyvauti. — Kom.

(l?8-200)

HARTFORD, CON N.
i ALDLD ir LDS Apskričiai rengia 
pikniką, įvyks rugp. 31 d. Lietuvių 
Sąryšio Parke/ Light House Grove, 
E. Hartforde. Bušų Stotis 23, ant 
Glastonbury Kelio. Pradžia 12 vai. 
dieną. Dainuos Laisvės Choras, vad. 
Wilma Hollis, Waterburio Vilijos 
Choras, vad. Gertrude Ulinskas. 
Kalbės Jonas Siurba, LDS Centro 
Sekretorius. Turėsime užkandžių ir 
gėrimų. PASTABA; Busas nuveš j 
pikniką ir vakare parveš. Susirinki
me prie Laisvės Choro salės, 155 
Hungerford St., 1 vai. dieną.

Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti šiame piknike. — 
Kom. (200-201)

Bangos Choras Ruošiasi At
naujinti Savo Veikimą

Rugpjūčio 6 dieną Bangos 
Choraš turėjo susirinkimą. 
Nežiūrint to, kad oras buvo 
labai šiltas, atsilankė gražus 
būrys bangiečių.

Choro pirmininkas Ch. De
gutis perstatė susirinkusiems 
dienotvarkę, o jauna choro 
sekretorė St. Pažėraitė per
skaitė laiškus, kurie kviečia 
chorą dalyvauti parengimuo
se.' Gautaą laiškas iš Detroito 
nuo Radio Klubo, kurs kviečia 
Bangos Chorą dalyvauti, ati
daryme Radio Klubo sezono. 
Choristai užkvietimą priėmė 
gausiu rankų plojimu ir rankų 
pakėlimu. Visi kiti reikalai 
dėl važiavimo pavesti sutvar
kyti sekretorei.

Antras laiškas buvo skaity
tas nuo V. Bovino iš New Yor- 
koj_ kuriame Bangos Choras 
kviečiamas dalyvauti Rytinių 
Valstijų Meno Festivalyje. 
Choras tai svarstė labai rim
tai ir priėjo išvados, kad ga
lutiną tarimą palikti vėles
niam laikui. Nebuvo galima 
prieiti tarimo, ar galės visas 
choras dalyvauti, ar tik tam 
tikra dalis.

Finansų sekretorius Morris 
Degutis pranešė, kad priėmė 
$50 aukų chorui nuo Lietuvos 
Draugo, už ką visi choristai 
nuoširdžiai padėliojo Lietu
vos Draugui. Lietuvos Drau
gas 'yra pirmas Bangos Choro 
garbės narys.

Atsibuvęs Bangos Choro 
piknikas, kad ir labai smagus 
buvo, nedavė pelno, kadangi 
buvo neskaitlingas. Matyti, 
žmonės pasibaidė, kad gali 
būti šlapia, kadangi dieną tru
putį lijo. Kas nedalyvavo, ap
sigavo, nes buvo labai gražus 
oras ir smagus piknikas. Nu
tarta ruošti garden partiją 
rugsėjo 6 dieną, jeigu bus ga
lima gauti lietuvių svetainę 
tam vakarui. •

Be to, choras nutarė pradė
ti pamokas.. 28. ..dieną, šio mė
nesio, tai yra rugpiūč. 28, ket
virtadienį' 8 valaųdą vakaro. 
Visi nariai yra kviečiami lan
kytis į pamokas.’ Bus priima
mi ir nauji nariai. Taipgi kvie
čiami ir tie, kurie yra seniau 
dainavę, bet dėl kokių nors 
kliūčių sustoję. Pamokos įvyks 
lietuvių svetainėje, 160 Clare
mont St.

Labai svarbu, kad tie, kurie 
manote būti choro nariais, at
eitumei su pirma pamoka. 
Chorui daug sveikiau, kada 
visi nariai pradeda kartu. Vė
liau atėjus daug sunkiau pa
sivyti.

Atminkite, kad turime daug 
darbo prieš akis., Turime išsi
lavinti dar geriau, ribgu kaYl 
iki šiol dainavome.

A. Ylienė,
Choro Korespondentė.

Alabamos valstijos pilie’ 
šiai nubalsavo pakelt mo
kytojams algas 50 nuošimč.

Franci j a ir Belgija dar 
sumažino duonos kieki pir- 
kikam.

Bėgiu vienos paros praėju
sį pirmadienį New Yorko po
licija areštavo 87 gemblerius.
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NAUJI FUR COATS
Nauji visokios rūšies kailiniai 

(fur coats)

GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMOMIS KAINOMIS

Pilnas aptarnavimas visokiu 
darbu prie kailinių:

Pataisymai, Madų Perdirbimai 
ir Išvalymai.

W ARRIS’, FUR SHOP
735 North Main St.

BROCKTON 7, MASS.
Telefonas Brockton 8-1246
Sulyg sutarties iš anksto, 
laikysime krautuvę atdarą 
vakarais ir sekmadieniais.
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Rockford, III.
Veteranai Laimėjo Kovą už 

Ba/akus
Jau virš du menesiai kaip 

veteranai vedė kova su Re
construction ir su Karo Turto 
Administracija, kad jiems bū
tų parduoti Camp Grant ba
rakai, vietoj parduoti juos pri- 
vatiškiems biznieriams.

Veteranai, išgirdę, kad koks 
tai butlegeris žada nupirkti 
bent keletą barakų, kreipėsi į 
Reconstruction Corporation, 
reikalaudami, kad barakai 
būtų parduoti tik veteranams, 
kurie neturi kur gyventi. Ve
teranai nusitarė: pirkti bara
kus ir nugriovus parsivežti į 
miestą ir statyti sau namus.

žinoma, ‘ veteranai ne taip 
lengvai laimėjo kovą. Jie 
kreipėsi į Miesto Tarybą pa
galbos, jie kreipėsi į vietos 
laikraščius, kad jiems padėtų 
vesti kampaniją. Pagaliau ve
teranams įsakyta, jog jie tu
ri sutverti savo kompaniją. 
Jie tą ir padarė sulyg visų in
strukcijų. Visi priklausanti 
kompanijai yra nariai Great
er Rockford Amv-ets Post.

Veteranams abelnai vienas

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
. Direktorius

RONKONKOMA 
8634

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems PaSarvoti Dovanai

660 GRAND ST. > BROOKLYN, N. Y

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausia^ Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI *
\ _ — — \

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Tai tiesa! Elsie, Borden Karve, 
turi NAUJUTĖLĮ BERNIUKĄ!

Jis visų dailiausias šelmis, ko
kį tik matele!

Ir jūs greitai daug matysite ir 
girdėsite apie jį. Taigi laikykite 
atdaras ausis ir akis.

© Tho Bordon Co.

barakas kainuos apie $312. Jų 
Camp Grant stovykloje yra 
160. Reiškia, apie 160 vetera
nų galės pasistatyti sau na
mus, nes iš vieno barako gali
ma pastatyti pusėtinai gei^ą 
namelį.

William L. Dobson, 27 metų 
mašinistas, dirbantis Tool & 
Screw Corp. įmonėj, išsisky
ręs baraką No. 474, patyrė, 
kad tai tas pats, kuriame jis 
praleidęs tris metus karo me
tu. Jis ir jo žmoiVa Sylvia jau 
du metus gyvena su žmonos 
tėvais. Jų rakandai stovi pa
dėti į storedžių. Dabar pore
lė, džiaugiasi ir laukia tos die
nos, kada galės susikraustyti 
Į savo namelį, kuris iš viso kai
nuosiąs apie $4,000. Kiti ve
teranai taip pat džiaugsis, ka
da pasiseks įsigyti savo na
melius.

Rockfordiętis.
- - -- - - - - -_ . ■ ♦

PIRKO KIAUŠINIUS, 
SUSILAUKĖ VIŠTUKŲ

Forrest City, Ark. —Ar- 
delia Taylorienė, pirkus tu
ziną kiaušinių, rado vieną 
sugedusi; tad su pasipikti
nimu atidėjo šalin kitus 
kiaušinius. Po 10 dienų ji 
rado 11 vištuj<ų.

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

TELEPHONE
STAGG 2-5043

' Telefonas EV. 4-869S
I

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS 

...—--- -1 i !   '

REIKALINGOS*

Siuvamųjų Mašinų Operatores •
. Su arba be patyrimo

0 Nuolatinis Darbas
Vakacijos su alga '

Lengvus Išdirbiniai 
Linksma Aplinkuma 
Tik Dieninis Darbas

KREIPKITĖS

DU-RAY MILLS, Ine.
Michelin Building, Milltown, N. J.

„ (194-200)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Geri Nuolatiniai Darbai 
pas

STANLEY
TOOLS

. VYRAI r
Diržų Tekintojai
Jack Polišiuotojai 

Jack Polišiavimui Mokiniai 
Materiolų Kr austyto j ai

■ MOTERYS
Dėžių Darytojos 

Dėžių D arimui Mokines 
Prie Stalų Darbininkės

Sustatytojos
Kreipkitės:

EMPLOYMENT OFFICE 
Elm & Church Sts. 
New Britain, Conn.

(19 7-202)

f REIKALINGI 
OPERATORIAI IR FINIŠERIAI 

prie
MOTERIŠKŲ KOATŲ

AUKŠČIAUSIOS ALGOS. 
NUOLATINIS DARBAS. 
LIETUVIS FORMANAS

DEL CLOTHING COMPANY 
900 PASSAIC AVENUE 

EAST NEWARK, NEW JERSEY 
TELEFONAS HUMBOLDT 5-4060.

(200)

PAJIEŠKOJIMA)
Pajieškau seserduktės Gurauskai

tės. Mano sesuo iš Lietuvos paeina 
nuo Telšių apskr., Sados parap., 
Gruzdis kaimo. Ji apsivedė su Gu- 
rauskiu ir gyveno Detroit (West 
Side), Michigan. Girdėjau, kad turi 
dukterį. Turiu labai svarbų reikalą, 
noriu sužinoti kur ji gyvena, arba 
kas žinoto apie ją, malonėkite pra
nešti. Julijonas Stonis, 675 North 
Main St., Montello, Mass.

J. J. KĄŠKIAUČIUS, M. D. |
530 Summer Avenue,

w Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

'wiiinmiiMiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau -
naujus payeiks- 
lūs ir kra javus 
sudarau *su &nie-(| 
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir ’ /k-.
padidinu tokia 
dydžio, kokio pa-v 
geidaujama. Tai
pogi 'atmaliavoju 
įvairiom spalvom. 

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Stone Ave.
Broadway Line
ir

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS ^AVAITfiJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-961B

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketv., Rugp. 28, 1947
i

Merginos — žiūrėkite — Moterys
LENGVAS

ŠVARUS
x SĖDINT

SUSTATYMO IR
' MAŠINOS DARBAS

Pradinė aljra 65 iki 70c į valančių. Po jsi- 
dirbimo periodo, dirbančiosios nuo kavalkų, 
uždirba po 80c iki 90c j valandą. Valandos: 
8 A.M. iki 4:30 P.M.

LEVITON MFG. CO. /
Employment ofisas atdaras nuo pirmadienio 
iki penktadienio, 236 Grcenpoint Avcnttc, 

Brooklyn. G.G. Crosstown Ind. Subw.
Greenpoint Ave. Stotis

(203)

OPERATORĖS
■ Prie Suknelių 

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

ROJO MANUFACTURING CO. 
1253 PARK AVE.

N. Y. C.
(201)

Lampshade Darbininkes
TURI BŪT PATYRUSIOS 

GARANTUOTAS NUOLATINIS 
DARBAS

Labai Gera Alga. Geros Darbininkės 
gali uždirbti iki $100 į Savaitę.
NATIONAL LAMPSHADE 

COMPANY
923-925 WESTCHESTER AVE. 

BRONX, NYC.
(201)

. MERGINOS
Vyniojimui sidabrinių valgymui įrankių 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas. 
Pageidaujama gyvenančių Long Island City

CROMWELL SILVER MFG. CORP.
40-05 21st Street, 

LONG ISLAND CITY
(201)

Po didžiojo lietaus antra
dienio vakarą įlinko apie 15- 
kos pėdų ilgio plotas Knicker
bocker Ave., netoli Melrose 
St., Ridgewoode.

PARDAVIMAI
PHILADELPHIA, PA. 

Parsiduoda
Parsiduoda bučemės ir ’grosernės 

įrengimai — karas, namas, krautu
ves patalpa ir 6 kambarių apartmen- 
tas su maudynėmis. 3 lotai jungiasi 
su namu, pievukė ir medžiai. Biz
nis įsteigtas 24 metai. Bendra kai
na $11,500. Kreipkitės;

Nellie Statkevlcz
7901 Laycock Ave.. Philadelphia, Pa. 

Telefonas ST. 9-1512 
(195-200)

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

►•4

i

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J. 
£el. MArke| 2-5172
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NewYorko^<ž8g^2lnka
Dr. Peter Gustaitis 
Priima Paciįentus

Dr. Peter Gustaitis

Daktaras Peter Gustaitis 
įsisteigė ofisą, 87-20 — 85th 
St., Woodhaven, N. Y., ir jau 
priima pacijentus. Tačiau tuo 
patim laiku daktaras Gustai
tis dar aukščiau siekiasi savo 
profesijoje, ima specialius 
kursus ir todėl ofiso valandų 
neturi nusistatę^. Kreipiantis 
pas daktarą Gustaitį pirma 
reikia pašaukti telefonu ir 
susitarti dėl pasimatymo. Tel. 
Virginia 9-6125.

Dr. Gustaitis yra pilnas me
dicinos daktaras, daug prakti
kos įsigijęs laike karo būda
mas armijos daktaru. Nors 
Amerikoje yra gimęs ir užau
gęs, jis gerai kalba lietuviš
kai. Asmeniškai ar per tele
foną su juomi pilnai susi-- 
kalbėsite lietuviškai.

PIKIETUOJA BOSO 
ADVOKATĄ

Miesto Taryba Užgyrė Rendų | 
Kontroles Bilius

New Yorko Miesto Taryba 
savo posėdyje praėjusį antra
dienį priėmė tris rendų ir 
evikcijų kontrolės bilius, įteik
tus brooklynieęio Sharkio. 
Thčiau, pirm tapimo įstatys 
mais, biliai dar turės gauti 
budžeto tarybos užgyrimą ir 
majoro parašą. Tikimasi, kini 
jie bus priimti.

Biliai priimti paprastu skai
čiumi balsų, koks gaunasi pri
imant ir visus kitus didžiumai 
miesto gyventojų naudingus 
bilius — 16 balsų prieš 3. 
Prieš balsavo trys reakcinin-

Edward
Walter

kai republikinai:
Rager, newyorkietis;
McGahan ir Alfred J. Phillips 
iš Queens.

Stanley Isaacs buvo pasiūlęs 
pataisą, kurią rėmė reakciniai 
repub'likonai ir mažumos va-

dovė brooklynietė Genevieve 
B. Earle. Jeigu ta pataisa būtų 
praėjus, evikcijoms drausti bi
lius būtų buvęs žymiai susilp
nintas. Jis leistų savinin
kams išmesti iš buto rendau- 
ninkus gyvehtojus, kad už
leisti tuos, namus nugriovimui 
ir komercinių pastatų staty
bai. Tarybos narys Davis aš
triai kritikavo ir didžiuma šį 
Isaacs’o pasiūlymą atmetė.

Prie bilių pasiūlytos ir bu
vo priimtos kai kurios kitos 
pataisos. Dabar Board of Es
timate dar paskirs dieną vie
šajam persvarstymui, su ren- 
dauniykų ir savininkų atsto
vais. Po to dar turės skelbti 
miestavame leidinyje — City 
Record—per 5 dienas ir tik 
po to majoras galės juos pa
sirašyti, paskelbti įstatymais 
ir vykdyti.

Majoras Paantrino Pažadą 
Palaikyti Vaikų Priežiūras
Majoras O’Dwyer p/aėjusį 

antradienį iš naujo pažadėjo, 
kad tos 22 vaikų priežiūros, 
kurioms gręsia uždarymas 
rugsėjo 30-tą, bus palaikomos 
ir toliau.

Majoras sakė, jog bus deda
mos pastangos gauti tam pi-

nigų iš valstijos iždinės, iš 
kur tikrovėje turėtų būti 
gaunami. Tačiau, jeigu nepa
vyktų 'iš ten pinigų gauti, 
miestas stengsis surasti tam 
ištekliaus, “turės imti už tuos 
centrus atsakomybę,” sakė 
majoras.

Lietuviai Vyresnieji 
Kriąučiar Laukiame
Jauny Kriaučių

Žaibų Audra ir Lietus 
Pertraukė Karštį;
Bet ir Privargino

Surf Ave., Coney Island.

Mokytojai, nariai CIO 
United Office and Profession
al Workers Lokalo 16-to, ku- 

» 
rie su tuo advokatu turėjo rei
kalo darbininkų derybose su 
firma, sako, kad jis kelis syk 
juos apgavo — prižada tam 
tikrus reikalavimus pildyti, 
bet nevykdo.

Sužadėtinės Pobūvis

Kriaučių amatas, kaip ir bi
le kuris kitas amatas tokioje 
gadynėje, kurioje darbininkai 
dar nepilnai tvarko patys sa
vo reikalus, kartais būna, sma
gesnis, b kitu atveju ii’ ne 
taip jau smagus darbui. Pro
tarpiais jame geriau uždirba
me, o kitu laikotarpiu pras
čiau. Vienu sezonu nespėja
me darbo atlikti, kitu trūks
ta . Viskas tas priklauso nuo 
gyvenamosios gadynės ir nuo 
mūsų pačių susipratimo, su
siklausymo, veikimo.

Vienok, bendrai paėmus,
paskiausiais dešimtmečiais nei | jofju

Rugpjūčio 26-fos prievakarį 
ant didžiojo New Yorko- 
Brooklyno iš šiaurių staiga už
ėjo didelis, tamsus debesų 
plotas, žaibuodamas, tranky
damasis ir pildamas lietaus 
protarpiais jau no lašais, bet 
bangomis. ‘

Iš pradžių audroje matėsi 
aiški dvikova tarp ateinančios 
iš šiaurių šalto oro bangos su 
čia sutinkamąja karšto oro 
banga, čia vėjas pučia, lietus 
pila iš šiaurių, tai včl apsi
suko, suūžė, medžių lapus pa
kele į orą ir jau pučia iš pie
tų? Bet po apie valandos 
“mūšio” šiauriai visiškai nu
galėjo pietvėjį.

Central inė Brooklyno dalis 
—Borough Hali—gavo stam-

daug vandens, negalėjo spėti 
išpumpuoti.

Žaibas Sužeidė Žmones
Važiavusieji elektra varo

mais gatvekariais gal parvyko 
namo greičiau, bet pergyveno 
daugiau rizikos, o kai kurie ir 
nelaimę. žaibas Brooklyne 
smogė du gatvekarius, sužei
dė 28 keleivius.

Vienas žaibas $mogė Lori
mer St. gatvekarį prie Bed
ford ir Flushing Avės, šiame 
25 Asmenys apdeginti ar ki
taip sužeisti, iš jų 18 palikti 
ligoninėse. Menama, kad su
žeidimai nepavojingi. Kitas 
žaibas užgavo Graham Ave. 
gatvekarį. jam , esant prie 
Bayard St. Tame sužeisti trys 
keleiviai.

Pateko į Bėdą 
Už Akmenį

James Laffey, 21 metų, gal 
būt ilgai atsimins, kad akme
nis rinkti yra pavojinga.

Policistai Frank Osinski ir 
Sigmund Yocis sako, kad jie 
pastebėję Laffey renkant ak
menis tuščiame lote. Juomi 
susidomėję ir vėliau pamatę, 
kad akmenys paleista į langą 
Leo Diamond’o auksoriaus 
krautuvės, 41-27 
Blvd., Sunnyside. Po 
menų metėją suėmė.
kad jo kišeniuose radę $300 
vertės daiktų iš Max Chayet 
auksoriaus krautuvės, 45-21 
Greenpoint Ave., kur pirmiau 
buvęs išmuštas langas.

Queens 
to ale
Sako,

Dar kitas žaibas ištaškė ne
didelio namuko plytas į gatvę 
prie 469 Greenwich Avė., 
New Yorke. Taipgi žaibas šo
vė ii’ laikinai buvo sustabdęs 
Independent linijų jėgainę, 
esančią prie Smith St. 
Fourth Ave., Brooklyne.

ir

APMUŠĖ PUSBROLI
Domingo Boitle, 51 m. am

žiaus, įsilaužė į savo'pusbro
lio krautuvę, 1439 Broadway, 
New Yorke, ir ten jį apmušė 
su durklu. Policija sako, kad 
jis turėjęs kerštą iš vaikys
tės dienų. Užpuolikas išbė- 
luotas uždedant 7,500 dolerių.

vienas kriaučius, jeigu jo svei
kata tarnavo, iš bado nemirė. 
Priešingai, didžiuma kriaučių 
išauginome šeimas. Daug 
kriaučių gerai išmokslino savo 
šeimas. Gi Ne vieno kriaučiaus 
vaikas užima svarbią, vietą vi
suomenėje.

Viską bendrai paėmus, 
kriaučiaus amatas nėra blo
gas. Dėl to aš kviečiu jau
nus Amerikos lietuvius ateiti 
mokytis to amato. Jo išmokę, 
jeigu gerai šapose ir unijoje 
tvarkysitės, tas amatas gali 
tapti ir dar geresniu, negu bu
vo mums. Mes, išdirbusieji 
kriaučiais per kelis desėtkus 
metų, kartais norėtume jau 
lengviau dirbti ir metai po 
metų daugiau tų darbų visiš
kai užleisime jaunesniems. 
Mums būtų smagu, kad mūsų 
darbus, amatinius darbus, už
imtų mūsų jaunieji lietuviai.

Zorlando šapo j e mes jau iš
mokėme tris jaunus lietuvius. 
Išmokytume daugiau, jeigu 
ateitumėt. Yra mokama pra
gyvenimui 'mokymosi laiku, o 
paskui, išmokus, pagal išdirbį, 
tam skyriui unijos su samdy
tojais bendrai nustatyta mo- 
kestimi.

Įdomaujantieji kriaučių 
amatu, užeikite , su lietuviais 
kriaučių šapų savininkais ir 
su pačiais kriaučiais pasitar
ti. Tikiuosi, kad vieni ir kiti 
kuo geriausia patarsime ir, 
jei pageidausite mokytis, pa- 
gelbėsime išmokti.

«. Frank Reinhardt.

Oro temperatūra staiga nu
puolė 24 Laipsnius-—nuo 91 
iki 67. Bet sutra, nepatogu
mas padidėjo: dieną buvę 87 
nuošimčiai; vakare 
97.

Aukštojo Empire State' 
stato perkūnsargis gavęs 
12 šūvių.

pa- 
net

pašoko iki
’v. ■

Mieste iškritę 
vandens užplukdė 
vietose skiepus, 
ves.

3.44 coliui 
žemesnėse 

užliejo sub- 
Šimtai tūkstančių vyks

tančių iš darbo buvo sutruk
dyti, vingių vingiai 
keliauti ir užtruko 
landas.

turėjo
ištisas va-

d ai’ 
Mūs 

šol omskas, 
sakėsi nuo

ne vi- 
pačių 
gyve- 
Inde-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868
221 South 4th Street 

t 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S

Valandos:

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

*
Peter Kapiskas

Antradienio rytą 
su]- veikė subvės. 
Dominikas 
nąs toliau,
pendent linijos Nassau stoties 
atėjęs pėsčias. Tiesa, išsėdus 
iš subway traukinių, yra gat- 
,vekariai, einanti pro mus. Bet 
sulauk ju. jeigu vienas sub
way traukinis’ atveža po kelis 
šimtus keleiviu, o į gatvekarį 
sutelpa apie 40-50.

Sakoma, kad šis\ buvo ar
šiausias subway potvinis visu 
požeminio kelio buvimk laiku. 
Per 2 valandas užliejus tiek

Peter 
KAPISKAS

Sekmadienio vakare, rugp. 
24,e įvyko puiki’ parė, kurią 
suruošė Elena Kriaučiūnaitė 
pagerbimui Alice žvirblytės, 
kaipo būsimos nuotakos. ši 
parė (Bridal Shower Party) 
įvyko Liet. Atletų Klubo sa
lėje, 168 Marcy Ave., Brook
lyne. t

Ateinantį sekmadienį, rųgp. 
31 d., Alice žvirblytė ištekės 
už Jono Kriaučiūno, Queen of 
Angels bažnyčioje, 5 vai. vak. 
Vestuvių pokilis įvyks Nie- 
derstein’s Restauracijoj, Mid
dle Village. L. I.

Viršminėtoje parėję daly
vavo gražus būrys svečių, ku
rie 'buvo pavaišinti skaniais 
valgiais ir gėrimais. Visi 
linksminosi ' gražioje santvar
koje. j

Alice žvirblytė yra duktė 
Vinco ir Anastazijos žvirblių, 
gyvenančių Maspethe. Vincas 
žvirblis plačiai žinomas 
brooklyniečiams kaipo barten- 
deris. O jaunasis, Jonas 
Kriaučiūnas, taipgi gerai ži
nomas brooklyniečiams, ypač 
tiems, kurie užeina į Kriau
čiūnu užeigą, ant Grand St., 
Brooklyne. į

Linkime jaunavedžiams lai
mingo vedybinio gyvenimo.

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

X

Tel. EVergreen 4-8174

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

r

1

ir

6 pust> Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketv., Rugp. 28, 1947

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

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

Tel. SOuth 8-K869

“Crossfire,” socialės reikš
mės turinti Hollywoodo filmą, 
pradėjo 6-tą savaitę Rivoli Te
atre ,an|> New Yorko Broad
way.

Mokytojai šokių, dirbantie
ji Arthur Murray studijose, 
pikietavo jo advokato David 
M. Finkelstein’o raštinę,> 1301

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES d<51 Baili). Koncertų, Bankiettj, 
Ve*tnvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

ateičių* *u naujausiai* Įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

F. W. Shalins

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvisną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

REIKALAVIMAI
Reikalingas bart.enderis, teisingas 

ir sąžiningas. Pageidaujama, kad bū
tų patyręs, bet jeigu atsišauktų, ir 
nepatyręs, išmokinsime darbą. Del 
daugiau' informacijų, prašome kreip
tis j Hapny. Days Bar & Grill. 
426 South 5th St.. Brooklyn, N. Y.

(199-204)

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N.

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60č.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

kų sporto būryje, dalyvaujančios visasąjunginiame kū
no kultūros parade ir spektaklyje, įvykusiame Maskvos 
Dynamo Stadiume. Filmą, imta naturalėse spalvose, jau 
kelinta savaitė sėkmingai rodoma Stanley Tdatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke.

Važiuokime j Philadėlphijo$ 
DIDYJĮ LAISVES PIKNIKĄ

Rugpjūčio* (August) 31 d., įvyks didysis philadel- 
phiečtų piknikas paramai dienraščio Laisves. Iš 
Brooklyno eis busai į tą didžiąją iškilmę. Kurie 
norėsite važiuoti busais, Hūojau užsiregistruokite 

Laisvės raštinėje.

KELIONĖ $3.00 Į ABI PUSI

CENTRAL BROOKLYN
Busas išeis 8:30 vai. ryto, nuo Napoleono Leitos įstaigos, 

56 Hudson Ave. Iš Williamsburgho busai išeis 
nuo Laisvės salės, 9-tą- vai. ryto.

Tasai piknikas įvyks sekmadienį, prieš Labor Day. 
Kaip matote, ant rytojaus, po pikniko bus švente, 

tai bus laiko atsilsėti, jei ir vėliau grįžtumėte 
iš pikniko.

Daugirdas Turėjo 
Operaciją

i Kazimieras Daugirdas, gy
venąs. 123 Manhattan Avė., 
sunkokai susirgo pirmadienį, 
rugpjūčio 25-tą. Likosi j išvež
tas į ligoninę, kur tą pačią 
dieną buvo jam padaryta ope
racija.

K. Daugirdas dabar randasi 
Manhattan General Hospital, 
2nd Ave. ir 17th St., New 
Yorke. Lankyti galima visa
da. r Klauskite Charles Dugin, 
nes jisai yra taip pasidavęs.

Pažįstamas.

Alfred Andersen užsimušė 
nukritęs nuo 2-ro 1 aukšto kel
tuvo olon bildingK?, 230 West 
38th St., , kur jisai* dirbo

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEID AT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

• Manager
JOHN A. PAULEY

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342-

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiulėriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kabiom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalįetai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiulėriai 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom.

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
v nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

/

, . 701 Grand St., arti Gra^a^n Ave., Brooklyn.




