
Protas Prieš Isteriją. 
Kanadiečiai ir Mūsų 

Kultūrinis Centras. 
Liaudies Balso Sukaktis. 
Opera Filmoje.
Varšavoje Išdavikas, 

Londone Didvyris.
Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopij'a 5c

No. 274 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Lapkričio-Nov. 24, 1947 Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.
Labai teisingai ir protingai 

pasielgė New Yorko miesto 
Aukštosios Apšvietos Taryba, 
kai nors dalinai panaudojo 
protą prieš isteriją. Buvo rei
kalavimas, kad miesto kolegi
jose nebūtų leidžiama legališ- 
kai gyvuoti ir laikyti susirin
kimus organizacijai Youth for 
Democracy. Tai esanti ko
munistuojanti studentų orga
nizacija ir turinti būt kietai 
uždaryta. Taryba atmetė šį 
Jcvailą reikalavimą.

Tačiau Taryba šio blaivaus 
proto neišlaikė iki galo. Toje 
pačioje rezoliucijoje ji pra
keikė visokius “izmus” ir tuo- 
mi, aišku, prisidėjo prie reak
cinės isterijos padidinimo New 
Yorko mokyklose. •

Man atrodo, kad jrtir pri
brendęs laikas rimtai ir gra
žiai pasikalbėti su mūsų bro
liais kanadiečiais. Jei aš ne
klystu, tai dar nepasirodė nė 
vienas asmuo, nė viena orga
nizacija iš Kanados sąraše tų, 
kurie remia mūsų steigiamą 
Lietuvių Kultūrinį Centrą. Mes 
gi berods nesame pamiršę nė 
vieno jų didesnio pasimojimo. 
Nepamiršime nė ateityje.

Tai mes skaitome geru ir 
lietuvišku darbininkišku soli
darumu. To paties, aišku, mes 
tikimės ir iš jūsų, d/augai ka
nadiečiai.

Biednatve kanadiečiai nebe
galite skųsties, nes jau esate 
gerai įsikūrę, turite darbus ir 
užsiėmimus, ir gyvenate, kiek 
man teko pastebėti, nė kiek ne 
prasčiau už mus.

Kanadiečių Liaudies Balsas 
iškilmingai mini savo penkioli
kos metų amžiaus sukaktį. 
Atsimenu tuos laikus, kai ten 
kilo klausimas laikraštį išleis

ki. Visi bendrai diskusavome 
ir sielvartavomės. Nugalėtos 
buvo visos abejonės/ pamota 
buvo ranka į visus svyruok
lius ir laikraštis pradėjo pasi
rodyti.

laikraštis. Jo ateitis
Kanados lietuviai turi

* * *
Kanados pažangioji lietuvių 

visuomenė puikiai išlaikė di
delį kvotimą. Ji kietai su
glaudė savo gretas aplink sa
vo laikraštį, jį sustiprino dva
siniai ir pastatė ant kojų fi
nansiniai. Mums linksma, kad 
ir mes prie jų pastangų šiek 
tiek prisidėjome.

« * *
Liaudies Balsas yra puikus, 

didelis 
šviesi.
kuomi pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti.

Girdėjau, kad pabaigoje šio 
mėnesio Liaudies Balso jubi
liejinis numerio išeis gerokai 
padidintas. Lai šitos kelios 
pastabos būna mūsų širdin
giausiu pasveikinimu Liaudies 
Balso štabui ir visiems balsie- 
Čiams.

Dirbdami ir stiprindami sa
vo laikraštį, visuomet tikėki
tės mūsų šiltos paramos ne 
tik žodžiais, bet ir darbais.

Prieš keletą metų visa Ame
rika buvo maloniai nustebinta 
filmą “Fantazija.” Tai buvo 
muzika vaizduose. Kelis sy
kius aš tą filmą mačiau ir nė 
sykį nenusibodo žiūrėti į ne
paprastus vaizdus ir klausytis 
nepaprastos muzikos.

Dabar praneša, kad bus 
pradėta operas leięti filmose. 
Pirmiausia bus opera “li’Tro- 
vatore,” paskui seks opera 
“Aida.’fr

Darbas labai didelis ir gra
žus. Kad tos filmos turės pa
sisekimo, netenka abejoti.

Pabėgėlis Mikolaičikas bu
vo pakviestas kalbėti Angli-

Franci jos Seimas Atmetė
Blumą, Skiriamą Premjeru
Socialistų Vadą
Komunistai Seimo Nariai Balsavo prieš Blumą; įžiūrima, 
Kad Socialistai Gerins’s Gen. de Gaulle’o Sekėjams

Paryžius. — Francijos 
prezidentas Vincent Auriol 
buvo skyręs socialistų vadą 
Leoną Blumą premjeru, bet 
seimas atmetė jį. Blumas 
prašė užgirt jį kaip respub
likos “gelbėtoją”. Užgyri- 
mui reikėjo bent 309 balsif, 
atsieit, vienu daugiau, negu 
pusė radikalų ir degaullis- 
rių. Blumas tegavo tiktai 
300 balsų. Prieš Blumą bal
savo komunistai, turintieji 
seime daugiau atstovų, ne
gu bet kuri kita partija. 
Prieš jį taip pat pasisakė 
pusė radikalų ir dageullis- 
tai. Už Blumą balsavo so
cialistai ir dauguma kleri
kalų. 28 seimo nariai susi
laikė nuo balsavimo: Kai 
kurie kiti neatėjo.

Prakišus Blumui, prezi
dentas Auriol dairėsi, ką

Višinskis Sako, Jog 
“Amerikinis Seimelis” 
Ardo Jungi. Tautas

Flushing Meadow, N. Y. 
— Sovietų delegątas And
rius Višinskis įspėjo, kad 
tik Amerika su savo perša
mu “seimeliu” bus atsakin
ga už Jungtinių Tautų ar
dymą. Nežiūrint to, Jungt. 
Tautų seipias 38 balsais 
prieš 6 užgyrė siūlomąjį 
“seimelį”, tai yra, nuolati
niai posėdžiaujančią seimo 
komisiją. 11 Seimo narių su
silaikė nuo balsavimo.

Tam “seimeliui” - komisi
jai yra pavesta versti Jung. 
Tautų Saugumo Tarybą ap
rėžti veto teisę. Tokią tei
sę turi nuolatiniai Saugu
mo Tarybos nariai — Ame
rika, Sovietų Sąjunga, Ang
lija, Francija ir Chinija.

Tas “seimelis,” sakė Vi
šinskis, yra ardymas Jungt. 
Tautų pamatų, panašiai 
kaip ir seimo paskirtos ko
misijos Korėjai ir Graikijos 
rubežiams daboti (prieš Ju
goslaviją, Albaniją ię Bul
gariją). Visos trys komisi
jos, anot Višinskio, laužo 
Jungt. Tautų konstituciją.

Marshallo planą vakari
nei Europai Višinskis vadi
no tiktai skraiste, po kuria 
amerikonai slepia savo pa- 
simojimus pasauliui užvieš
patauti. *

Chicago. — Biržoje vėl 
pabrango grūdai.

jos parlamento uždaroje sesi
joje. Darbiečiai ir toriai ly
giai jam karštai plojo.

Londono spauda Mikolaičiką 
paskelbė didvyriu. Mat, jis 
buvo anglų “Trojan Horse” 
Lenkijos valdžioje. Jo ne
laimė, kad jam pavestoji ne
garbinga rolė nepavyko ir jis 
turėjo išsinešdinti.

Mikolaičikas surado prie
glaudą pas -tuos, kuriems jis 
ištikimai tarnavo, nors toji jo 
tarnyba buvo nesuderinama su 
geriausiais lefikų tautos inte
resais.

skirt nauju premjeru.
Prašydamas seimo para

mos, Blumas smerkė komu
nistus, vadindamas juos 
“didžiausiais demokratijos 
priešais.” Jis iš pradžios pa
peikė ir generolo de Gaųl- 
le’o šalininkus, kaipo pavo
jingus demokratijai. Kai 
kurie klerikalai užprotesta
vo, kad Blumas įžeidęs de- 
gaullistus. Tuomet jis be
veik atsiprašė, pareikšda
mas, kad t,arp de Gaulle se
kėjų gali būti ir “gerų res
publikos rėmėjų.”

Amerikiniai koresponden
tai Paryžiuje lemia, kad so
cialistų vadai gerinsis de- 
gaullistams.

Blumas garbino Marsha
llo planą, girdi, kaip “de
mokratijos stiprintoją.”

Gen. Meyers Pasakojo, kad 
Dėl Savo Knygvedžio Pačios 
Jis Apgaudinėjo Valdžią

Washington. — Genero
las Bennett E. Meyers pa
sakojo' tyrinėjančiai sena
torių komisijai, kad jis ka
ro metu įsteigė (apgavin- 
gą) Lėktuvų-Elektros kom
panija tiktai dėl savo knyg
vedžio Lamarre’o pačios 
Mildredos. Meyers, buvęs 
karinių lėktuvų parūpinto-’ 
jas valdžiai, įkūrė tą žuli- 
kišką kompaniją ir paskel
bė Lamarre’ą jos preziden
tu; davė jai karinių užsa
kymų už $1,500,000 ir pel
nė iki $140,000, kaip liudi
jo senatoriams Lamarre.

Bet gen. Meyers tvirtino, 
kad kompanija buvus ne 
dėl pelno įsteigta, bet kad 
jis turėtų iš ko pirkti La
marre’o pačios meilę. Jis 
prisipažino gyvenęs su ja 4 
metus, girdi, jos vyrui ži
nant; už tai jis davęs La- 
marre’ams $18,000.

Lamarre, liudydamas 
prieš gęn. Meyersą, gynė 
savo žmonos garbę ir pava
dino jį “gyvate.”

Philadelphia. — Kardino- 
nolas Dougherty uždraudė 
katalikams lankyti judžių 
teatrus, kurie rodo “For
ever Amber” ar “Outlaw.”

ITALIJOS STREIKIERIAI UŽIMINĖJA
Roma. — Susikirtimuose 

tarp streikuojančių darbi
ninkų ir valstiečių, iš vienos 
pusės, ir fašistų ir žandarų, 
iš antros pusės, per 24 va
landas buvo užmušta bent 
3 asmenys ir sužeista 30. 
Plačiausi ir smarkiausi su
sidūrimai įvyko Apulijos 
srityje.

Tarp sužeistųjų yra ir 
vienas su fašistais ėjęs ku
nigas. Nukauta du žandarai 
ir pavojingai sužeistas jų 
pulkininkas. Taipgi sužeis
ta vienas policijos komisio- 
nierius ir 19 policininkų.

Darbininkai ir valstiečiai

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Mūšy Šūkis Yra: Lai Nelieka Tokio Susipratusio 
Lietuvio, Kuris Nebūty Prisidėjęs prie 
Įsteigimo Amerikos Lietuviy Kultūrinio Centro!

Kaip kiekvienas didelis, prakilnus darbas, taip,šis mū
sų pasimojimąs įsteigti Brooklyne Amerikos lietuvių kul
tūrinį centrą reikalauja daug energijos ir pasiaukojimo. 
Galimas daiktas, kad šitie mūsų raginimai kai kam pra
deda atsibosti. Bet visus prašome kantrybės. Geriausia, 
tai prisidėti prie pasiekimo pasibrėžtojo tikslo. Kurie 
dar nesate pąsipirkę šėrų bei suteikę paskolų, tos parei
gos nebeatidėliokite. O kurie jau pagal išgalę esate pri
sidėję, pakalbinkite savo draugus1, gimines ir kaimynus. 
Kai visi dirbsime, greičiau darbą baigsime.

Sekami asmenys prisidėjo:
ŠERAIS:

Andrus Šarkus, Wilkes-Barre, Pa. $300.00
Johnson City, N. Y. 50.00
ALDLD 7-ta apskr., Massachusetts 50.00
John Mechal, Brooklyn, N. Y. 25.00
Vaclovas Padgalskas, Mexico, Me. 25.00
Justinas Dūlis, Brooklyn, N. Y. 25.00
John J. Weber, Williamsport, Pa. 25.00

PASKOLOMIS
Paul Rainys, Brooklyn, N. Y.’ 500.00

KLAIDOS PATAISYMAS
Prieš keletą dienų buvo pranešta, kad su dviemis Še

rais prisidėjo “John K. Yuraitis”, o turėjo būti John K. 
Juraitis. Atsiprašome už klaidą.

Visais reikalais rašykite: Lithuanian Building Corpo
ration, 427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

STREJKUO.M Us DAVGIAlT 
FRANCIJOS DARBININKŲ

Paryžius.;— Jau šešta
dienį streikavo apie 1,000,- 
000 Francijos darbininkų— 
angliakasiai, automobilių 
darbininkai, metalistai, ge
ležinkeliečiai, laivakroviai, 
marininkai, sandėliu darbi- 
ninkai,' mokytojai, Pary
žiaus yažiuotės darbi
ninkai ir kt. Socialistai ir 
katalikiškų unijų vadai šau
kė savo sekėjus grįžti dar
ban, laužyti streikus.

Streikieriai reikalauja al
gos priedų. Savo susirinki
muose jie taipgi protestavo, 
kad socialistų valdžia var
toja kariuomenę ir policiją 
kaip streiklaužius. Kartu 
streikieriai smerkė ir pro
vokacinius valdžios melus. 
Paryžiuje įvyko smarkių 
susikirtimų tarp policijos ir 
darbininkų, kurie mėgino 
užimti fabrikus. Policija a- 
reštavo 25 streikierius.

Streikuoja Marseille, Nice 
ir Avignon geležinkelių 
darbininkai ir traukinių 
aptarnautojai, remdami lai- 
vakrovių ir prekinių mari- 

buvo užvaldę Bitonto ir kai 
kuriuos kitus miestus bei 
miestelius pietinėje Italijo
je. Daugelyje vietų Jie už
kerta žandarams, kurie 
siunčiami pastiprint vietinę 
policiją prieš valstiečius ir 
darbininkus.

Apsigynimo m i n istras 
Mario Cingolani sakė sei
mui, kad “raudonieji”, tur
būt, susprogdino du amuni
cijos sandėlius arti Milano, 
šiaurinėje Italijoje.

• Fašistiniai elementai mė
gino suruošt savo demons
tracijas prieš streikierius 
Terlizzi, Campi Salentino ir 

ninkų streiką.
Užstreikuoti ne tik visi 

pietiniai Francijos uostai, 
Viduržeminėje Jūroje. Ma- 
rininkų streikas taipgi su
stabdė darbus Bordeaux ir 
Nantes, vakariniuose, at- 
lantiniuose Francijos uos
tuose. ' 

t

PULKININKAS RAGINA 
AMERIKĄ ATVIRAI 
ĮSIVERŽT CHINIJON

Peiping, Chin j j a. — Pul
kininkas Robertas A. Mc
Cormick, Chicago Tribune 
dienraščio leidėjas, čia atsi
lankęs, šaukė Ameriką at
virai įsikišti Chinijon ir pa
dėti Chiang Kai-sheko val
džiai sumušt chinų komu
nistus.

PRITRŪKS MŪSOS
Washington. — Prekybos 

sekretor. Andersonas tvir
tino kongresmanų komisi
jai, kad kritiškai štokuos 
mėsos nuo 1948 m. kovo iki 
birželio mėnesio, ir kad mė
sa juo labiau pabrangs.

kai kur kitur. Darbininkai 
ir valstiečiai • puolė tuos 
priešų išstojimus.

Bitontoj fašistai paleido 
bombą į streikierių eiseną. 
Tuomet minia užpuolė ir, 
sudegino fašistų ir kitų de
šiniųjų politines Įstaigas.

Darbininkai ardė fašis- 
tuojančių klerikalų mitingą 
Campi mieste. Policija gynė 
klerikalus.' Iš darbininkų 
minios buvo mestą bomba, 
kuri ir sužeidė tuziną žan
darų. Žandarai nušovė • du 
streikierius.

Įvyko ginkluotas susikir-

Kongresmanai Šaukia Urmu '> 
Remt Čiango Valdžią, Kurią • 
Patys Atrado Supuvusia £ 
Jie Ragina Greitai Daryt Taikos Sutartį su Japonija, 
Nepaisant Sovietu; Pasilaikyt Karo Bazes Azijoje

Washington. — Kongres- 
manų komisija, vadovauja
ma republikono W. Sterlin
go Cole’o, patarė Jungtin. 
Valstijoms greitai padaryti 
taikos sutartį su Japonija, 
nepaisant, jeigu Rusija ir 
nesutiktų. Sykiu komisija 
davė valdžiai tokius paragi
nimus:

Visuomet palaikyti Ame
rikos rankose tvirtovišką 
karinio laivyno bazę Tsing- 
tao, Šantungo pussalyje, ry
tinėje Chinijoje, ir tris ka
rines bazes Japonijoje — 
Yokosuka, Kure ir Sasebo, 
kurios yra svarbiausiose ja
ponų salose.

Tuojau duoti daugiau 
ginklų ir įvairių karinių 
reikmenų (diktatoriškai) 
Čiang Kai-šeko valdžįai 
Chinijoje, nors tai yra “ne-

Klerikalas Schumacher 
Skiriamas Francijos 
Ministrų Galva

Paryžius. — Socialistas 
Francijos prezidentas Vin
cent Auriol paskyrė kleri
kalų vadą Schumacherį 
premjeru. Dar nežinia 
(šiuos žodžius berašant), 
ar seimas užgirs jį. Pirmiau 
Schumacheris buvo finansų 
ministras.

Wallace Įspėja prieš 
Fašizmų Amerikoj

New York.—Buvęs Jung. 
Valstijų vice - prezidentas 
Henry Wallace smerkė Tru- 
mano valdžią už pilietinių 
laisvių kapojimą, kaipo 
žingsnį link fašizmo šioje 
šalyje. Jis pastebėjo, kad 
Trumano demokratai išvien 
su republikonais kaskart 
•labiau terorizuoja pažan
gesnius piliečius. Juk Los 
Angeles, pavyzdžiui, reak
cininkai suardė net demok
ratų klubo susirinkimą, ma
tyt, su valdžios agentų FBI 
žinia. Wallace priminė, kad 
panašūs dalykai dėjosi Vo
kietijoje, kuomet buvo ski
namas Hitleriui kelias.

ORAS. — Būsią lietaus.

moralė ir sukta” valdžia, L 
kaip pripažįsta kongresma- rty 
nų komisija; paskirti dau
giau amerikonų oficierių 
lavinimui Čiahg Kai-šeko 
armijos prieš chinų komu
nistus.

Įgalinti karinę Amerikos 
pasiuntinybę Graikijoj tie- <' 7 
sioginiai lavinti frontinę t 
monarchistų kariuomenę ir , 
duoti nurodymus kariniams 
jų žygiams prieš graikų 
partizanus.

. Šitokius pasiūlymus davė 
Amerikai kongresma n a i, 
kurie lankėsi Pacifiko Van
denyno salose, Japonijoj, 
Korėjoj, Chinijoj, Turkijoj, 
Graikijoj, Italijoj, Austrijoj 
ir Vokietijoj. Ta kongres- 
manų komisija susidėjo iš 
penkių republikonų ir vie
no demokrato.

Jie taip pat gyrė genero
lo MacArthuro politiką Ja
ponijoj ir ragino palaikyti 
Jungtinių Valstijų armiją 
Korėjoj, iki bus įsteigta pa
stovi valdžia toje šalyje.

(Sovietai siūlė iki naujų 
metų ištraukt sovietinę ka
riuomenę iš siaurinės Ko
rėjos pusės, o amerikonų 
armiją iš pietinės to krašto 
pusės ir leist gyventojams 
laisvai išsirinkti •. valdžią. 
Amerika* atmetė sovietinį 
pasiūlymą.)
Nors čiango Valdžia ir Su
puvus, bet Remti Ją, sako

Kongresmanai į. C

MIESTUS
timas tarp darbininkų ir 
policijos Padua priemiesty
je. Tapo Sužeista 5 polici
ninkai ir 2 darbininkai..

Randama bombų alft ge
ležinkelių, kuriais valdžia 
siupčia valstybinius polici
ninkus karabinierius prieš 
streikierius. Pasklido gan
dai, kad komunistai rengia
si užimt Milano radijo sto
tį; todėl stotis tirštai ap
statyta žandarais. Sprogo 
bomba prie klerikalų rašti
nės Romoje. Valdžia pasta
tė po du ginkluotus polici
ninkus kiekvieno laikraščio 
leidykloj.

Kas liečia Čiang Kai-Šeko 
valdžią Chinijoj, tie kong
resmanai sako rašytame . 
pareiškime:

“Pripažįstama, jog Chi- 
nijos tautininkų valdžia už
siima suktybėmis, bet Ame
rikai kur kas geriau turėti ' 
laisvą, nors ir nemoralę, 
valdžią Chinijoje, negu tu
rėti priešingą valdžią, ne
paisant, kaip švari ir pado
ri ta valdžia būtų, jeigu jo
je vyrautų komunistinė įta
ka.”

Kongresmanų komisija į- 
spėja:

“Jei komunistai įsigalėtų 
Chinijoje, tad komunizmas 
užvaldytų Japoniją, visus. 
Azijos kraštus ir tolimąsias , 
Pacifiko Vandenyno salas. 
Tai yra tragiška klaida, kad 
mūsų valdžia sukaupė savo 
jėgas tiktai Europoje prieš 
komunizmo plitimą.

Visuotinas Streikas 
Gręsiąs Italijai

Roma.)— Italijos Sociali
stų Partijos sekretorius 
Pietro Nenni griežtai pa
reikalavo, kad de Gasperio 
klerikalų /valdžia imtų na- 
gan fašistų šaikas. Jeigu 
valdžia dar duos valią faši- * f ' 
stams užpuldinėti ir terori
zuoti darbininkus, tai turės <’ '■ 
būti iššauktas visuotinas 
streikas ištisoj Italijoj, kaip 
užreiškė Nenni. Jis bendra
darbiauja su komunistais.
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Leon Blum Paul Ramadierio Batuose
Kdip buvo spėta, taip įvyko. Francijos prezidentas 

Auriol pavedė senajam socialistų partijos šului Leon 
Blumui sudaryti naują kabinetą. Jis tą misiją priėmė. 
Ar parlamente gaus jis naujajam kabinetui daugumą, 
šiuos žodžius rašant dar nežinoma.

Ramadierio pakeitimas Blumu yra tiek reikšmingas, 
kiek barščių perpylimas iš puodo į katilą. Niekas nepa
sikeitė. Vienas nusinešiojo žmonių akyse, tai kitas tos 
pačios krypties tos pačios partijos lyderis iškištas pry- 
šakyn.

Leon Blum perdėm rėmė visą Ramadier politiką. Ypa
tingai jis veikė Ramadierį, kad pastarasis įtrauktų Fran
ci ją į Amerikos įtakos sferą. Jis yra net daugiau priim
tinas Anglijai ir Amerikai, negu buvo Ramadier.

Kaip toli Blum eis ir kaip ilgai premjeraus, tik ateitis 
parodys. Tuo tarpu klasių kova Francūzijoje virė ir 
virs. Blum neturi naujos programos, naujų pasiūlymų 
darbininkų klasei nuraminti. O jo plikų žodžių ne dau
giau klausys Francūzijos darbininkai, kaip klausė Ra
madier.

Skirtumas gal tik bus tame, jeigu Blum pasirodys gu
dresniu politikierium. Jis' veikiausia neišdrįs pakartoti 
Marseilles uosto dramos ir bandys nuraminti išalkusius 
darbininkus aukštais pažadais, vietoje policijos ir armi
jos buožių ir šautuvų. Blum gal nenustatys visos savo 
taktikos tuo supratimu, kad dabartiniai pramonės darbi
ninkų streikai yra tik komunistų padaras be rimto eko
nominio pagrindo.

Visa tai paaiškės greitoje ateityje.
PASTABA: šeštadienio ryte pranešta, kad Blum ne

gavo parlamento užgyrimo savo kabinetui. Tada prez. 
Auriol pavedė krikščionių demokratų partijos lyderiui 
Shumanui bandyt sulipdyti tokį kabineto sąstatą, kuris 
turės parlamento daugumo pasitikėjimą.

Šventasis Karas” Italijoje
Mažai geriau buržuazijai sekasi Italijoje. Kaip ir 

Francūzijoje, Italijoje taip pat siaučia streikai ir darbi
ninkų susirėmimai su policija ir karabinieriais — mili
cija. Kaip Francūzijoje Ramadier, taip Italijoje 'de Gas- 
peri brutališka jėga bando sutriuškipti streikus.

Tačiau tarpe Francūzijos ir Italijos'yra labai didelis 
skirtumas. Kai Francūzijoje socialistai stovi valdžios 
pryšakyje ir eina, buržuazijos gizelių pareigas, tai Itali
joje tą vaidmenį yra pasiėmę klerikalai, o komunistai ir 
socialistai eina prieš juos išvien. Kai prieš de Gasperį 
kalba Socialistų Partijos sekretorius Nenni, tai jo kalba 
pamatiniai nesiskiria nuo kalbos Italijos Komunistų 
Partijos sekretoriaus Togliatti.

Pietro Nenni pastatė sąlygas, kuriomis gali būti Ita
lijoje atsteigta naminė ramybė. Jis sako, kad premjeras 
de Gasperi turi eiti laukan, kad Italijoje turi susidaryti 
kairiųjų partijų valdžia. Jis sako, kad de Gasperi paskel
bė darbininkams “šventąjį karą” ir ramybės nebus, kol 
jis stovės valdžios pryšakyje.

De Gasperi padarė klaidą, sako Nenni, kuomet pereitą 
pavasarf jis išmetė iš vyriausybės kairiųjų partijų at
stovus. Jis nuo tada virto centru visų kivirčių ir nesusi
pratimų. Skirtumas tarpe kairiųjų partijų ir krikščio
nių demokratų partijos, vadovaujamos de Gasperi, tei
gia Nenni, pasidarė toks gilus, ir platus, jog susikalbėji
mui nebeliko pagrindo. De Gasperi su savo kolegomis tu
ri eiti šalin!

________________________________ f

Plieno Darbininkai ir Taft-Hartley Įstatymas
Plieno darbininkų unijos vadovybė nutarė dar kar

tą pareikšti, kad ji jokiu būdu nesutinka pasirašyti anti
komunistinį afideivitą. Taip praneša unijos prezidentas 
Philip Murray. Geriau, sąko, unija bandys tiesiai su 
samdytojais susitarti be National Labor Relations 
Boardo tarpininkavimo, negu sutiks nusilenkti prieš 
įstatymą, kuris priešingas šalies Konstitucijai ir Teisių 
Biliui. -

Plieno darbininky unija, United Steelworkers of 
America yrą viena didžiausių unijų visam pasaulyje. Ji 
turi apie devynis šimtus tūkstančių narių.

Panašiai anti-komunistinį afideivitą yra atsisakius 
pasirašyti ir United Electrical, Radio and MsCČhine Wor
kers unija su šešiais šimtais tūkstančių narių.

- ------------------------- Sh—

T r umano Planas ir William Green
Amerikos. Darbo Federacijos prezidentas William 

Green visu šimtu nuošimčių užgyrė Trumano Kongre
sui patiektosios programos devynis punktus. Su dešim
tuoju punktų sakosi sutinkąs tik sąlyginiai. Kainų kon
trolė dabar dar esanti nereikalingą, taip pat nepagei
daujamas esąs siūlymas uždėti lubas ant algų. Tuo tar
pu užtektų, girdi, kontrolės ant tam tikrų strategiškų 

į"', medžiagų ir dirbinių,. Bet, sako, jeigu po kiek laiko pa
sirodytų, kad reikalinga kontrolė ant kainų ir algų, 

f x - Green tam nesipriešins.
Ypatingu entuziazmu Green ir visa Federacijos va

dovybe sveikina ir žada remti Marshall Planą ir pre-

Laisvoji Sakykla ■
ŠOVINISTAI IR KLASI
NIAI SUSIPRATĘ LIE
TUVIAI BRAZILIJOJE

Perskaičius braziliečio 
Bijūno straipsnį apie “Tė
vynės Meilę Ir Šovinizmą”, 
tilpusį Laisvės 118 num. 
(1947 - 5 - 22), perspaus
dintą iš uruguajiečių Dar
bo , randu reikalą į jį trum
pai atsakyti.

Bijūno teoretinį išvedžio
jimą apie šovinizmo kilmę, 
paliksiu nuošalyj.

Nesvarbu, kas “išrado” 
šovinizmą. Svarbu, kad 
šiandieną kiekvienas šiek 
tiek susipratęs žmogus su
pranta to žodžio prasmę ir 
žino, kokią žalą jis neša 
žmonijai.

Pirmiausiai noriu pasa
kyti, kad Bijūno apkaltini
mas Brazilijos pažangiųjų 
lietuvių šovinizmu y r ą 
prieštaraujantis faktams ir 
tuomi ištisai melagingas.

Šiemet sukako 20 metų 
nuo Brazilijos lietuvių ko
lonijos pirmųjų organizaci
jų įsikūrimo.

Per tą visą laikotarpį su
sipratę lietuviai darbininkai 
puikiai įrodė, kad bedirbda
mi šalę kitataučių darbinin
kų išmoko kovoti ne tik už 
savo teises ir už tarptautinį 
solidarumą, t. y. prieš skie
pijamą šovinizmą.

Toje kovoje, prieš išnau
dojimą, teko skaudžiai nu
kentėti.

Desėtkai geriausių prole
tarų lietuvių buvo kalinami 
ir tremiami.

Jų vietas užimdavo kiti, 
kad tęsus darbą pirmyn.

Tame laikotarpyje klasi
niai susipratę lietuviai ne
turėjo daug laiko ginčams 
apie šovinizmą, nors visais 
atvejais valdančioji klasė 
bandė jį skiepyti įvairiomis 
formomis, kad suskaldžius 
darbo klasę.

Suprantama, darbininkų 
eilėse pasitaikydavo oportu
nistų, Jbailių ir visokių di
versantų, kurie bandydavo' 
kliudyti teisingai kovai
— skiepijant šovinizmą.

Lietuvių tarpe tas pradė
jo pasireikšti griežtesnėj 
formoj, paskutiniu laiku.

1945 m. — istorinių įvy
kių metais — sugriuvo pa
saulinės reakcijos tvirtovės
— Berlyne ir Romoje — 
staiga, kaip grybai po lie
taus, pridygo mūsų kolbni- 
joj visokių “revoliucijonie- 
rių”, “kovotojų” ir net Ta- 
rybin. Respublikų “patrijo
tų”,, kuriuos reakcijos lai
kais nė su žvake dienos 
metu negalėjai surasti.

Su pastaraisiais atsirado 
ir teoretikas Bijūnas. Ko
kia skaudi iroriija!

Klasiniai susipratusius 
lietuvius, visą laiką dirbu
sius su brazilų kovinguoju 
proletariatu nelegaliose są
lygose, daug kuo prisidėju
sius prie liaudies kovos už 
pasiuntimą brazilų ekspe
dicinės kariuomenės į fron
tą prieš naci-fašizmą, kovo
jusius už amnestiją politka
liniams ir demokratiją šioj 
šalyj, visokiais būdais, pri
sidėjusius prie liaudies rin
kiminių kampanijų ir ytin 
aktyviai dalyvavusius pė- 
puliarinėš spaudos kampa
nijoje, kurioje buvo lietuvių 
surinkta 50,000 kruzeirų, 
Bijūnas savo išvedžiojimuo
se vadina* “šovinistais.”

Tačiau, Bijūnas, pats save 
negailestingai s it pliekia,

kadkuomet nori parodyti, 
vien tik Sovietų Sąjungoje 
yra praktikuojamas tikras 
patrijotizmas ir meilė tė
vynei,. paremti tarptauti
niais solidarumo principais.

Tą visi pažangūs Brazili
jos lietuviai puikiai žino ir 
jie yra ištikimi tiems prin
cipams, petys petin kovoda
mi su vietiniais draugais už 
tų principų įgyvendinimą ir 
šioje šalyje, bet Bijūnas 
tatai vadina “šovinizmu” ir 
gana.. Kodėl?

Mes žinome, kad klasinis 
priešas visais laikais nesi
liovė ardęs darbininkų kla
sės vienybę.

Tam ardymo darbui jis 
vartojo ir vartoja šlykščias 
priemones, apgaulingai už
verbuodamas, iš pačių dar
bininkų tarpo agentus, ge
rai prisidengusius “demo
kratijų gynėjų” ir kitokio
mis kaukėmis.

Kaip paskutiniu laiku 
matyt, tokių “nelaimingų 
kovotojų” atsirado ir mūsų 
kolonijoj, kurie įsipareiga- 
vo sudaužyti revoliucinį e- 
lementą lietuviuose.

Užsienio lietuvių spau-! 
do j, “Darbe”, Vienybėj” ir 
net “Laisvėj” jau pasirodė 
keletas provokacinių, .iš 
piršto išlaužtų straipsnių, 
kurių tarpe yra ir čia mini
masis Bijūno straipsnis.

Minimų laikraščių redak
cijos, nežinodamos tikrosios 
padėties, tuos straipsnius 
talpina ir tai galima patei
sinti, bet užtat yra būtinas 
reikalas, nė kiek Tneatidelio- 
jant per tą pačią spaudą 
tiems provokatoriams nu- 
imti kaukę. y

Pažįstu gerai tą “Bijū
ną” ir jo sociologiją. Tai 
tas pats asmuo, kuris, Ber
lynui kritus, išlindo kaip

Pilypas iš kanapių ir pasi
garsino — “aš irgi marksis
tas ir višuoibenės veikėjas.”

•Tai elementas prisiden
gęs pktrijoto skraiste, nuo
dijąs mūsų koloniją lietu
višku šovinizmu.

Jis turi* apie sąve sugru
pavęs keletą sau panašių, 
kuriem^ viskas gera, .nors 
ir fašizmas, kad tik lietu
viškas.

Argi galima suderinti ši
tokį faktą: lietuviai, kurie 
kovojo ir buvo persekioti 
viešpataujant per 15 metų 
getulinei diktatūrai, nė iš 
šio, nė iš to, norima pada
ryti ištroškusiais tos dikta
tūros šovinistais. Na, ir 
kur čia logika?

Nenoromis tenka čia pri
minti seną lietuvių patar
lę : kas kuo kvepia .— tuom 
kitą tepia. O kad jis toks 
yra, čia dar vienas faktas. 
1946 m. lapkričio mėn. 3 d. 
Brazilijos lietuvių kolonijoj 
buvo istorinė diena. Popu
liarinęs spaudos kampani
jos uždarymo proga S. Pau- 
lyje būdamas, brazilų liau
dies lyderis, L. C. Prestes 
masiniame lietuvių susirin
kime išreiškė viešą padėką 
už prisidėjimą.

Prieš tą didžią dieną vie
name apylinkės susirinki
me minimasis Bijūnas iš
stojo* su savo “teorija”,, kad, 
girdi, lietuviams nereikėjo, 
prisidėti prie tos kampani
jos, tai yra brazilų reikalas, 
o ne lietuvių. [Ten pat “iš
drožė” prakalbą, sakyda
mas; jo nuomone, kas atne
šė 'pasauliui demokratinę 
laisvę, tai Raudonoji Armi
ja ir lietuvių divizija, kad 
Brazilijos liaudies kova už 
demokratiją, mano nuomp- 
ne sakė jis, — neturi jo
kios reikšmės tarptautinia
me maštabe ir t.t.

Šituos Bijūno pasakytus 
žodžius gali paliudyti desėt-

(Tąsa 5-tam puslp.)

LAISVES VAJUS
štai ką turime atlikti iki Naujų Metų: ’

$20,000 sukelti prenumeratomis;
$10,000 parengimais ir aukomis;
$1,500 Laisvės Bendrovės Šerais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

metams biudžeto! Stokime į darbą gavimui Laisvei nau- * 
jų skaitytojų!. Stokime į- tą didžiąją talką apšvietos pla
tinimui !

Gražus kontestantų surašąs:

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J 
Brooklyn© Vajininkai .............
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J.
P. Pilėnas, Philadelphia^ Pa. ...
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.
Hartfordo Vajininkai ......... ...
J. Bakšys, Worcester ......................
L. L.D. 2 kp. So. Boston, Mass. ...
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa........
L. Bekešienė, Rochester, N. Y........

Punktai 
‘. 4032 
.. 3572 
.. 2828 
- - 2795 
.. 2069 

. 1962 
. • 1932 
.. 1662 
.. 1012 
... 902

Del Aukų Laisvės Persikraus 
tymui į Naująją Vietą

Kurie aukavote ir aukosi
te Laisves spaustuvės per- 
kraustymui į naują namą, 
prašomi įsitėmyti, kad tos 
aukos yra perduodamos 
Laisvės spaustuvės bendro
vei. Nes spaustuvė yra tos 
bendrovės nuosavybė ir ta 
bendrovė paneš persikraus
tymo kaštus.

Paskutinėm keliom savai
tėm spaustuvės perkėlimui 
aukų gavome sekamai:

Stanley Kaziulionis, Cle
veland, Ohio., $100.

J. Vosilius, Danbury, 
Conn., $32.

Po $25: Aleksander ir 
Margaret Walley, Ft.''Lau
derdale, Fla.; Domicėlė Ak- 
somitas, . Hartford, Conn.; 
M. Panelis, Bayonne, N. J.; 
A. R., Wymonig, Pa., ir bu
vęs Bayonnietis.

Lietuvių Draugiškas Po
litiškas Klubas, Rochester,

Po $10: Louis Binkis, 
Chicago, Ill., Judita Sadau
skienė, B’klyn, N.\ Y., Vic
tor ir Kastancija Romond, 
Cleveland, Ohio; V. Alytas, 
Great Neck, N. Y.

Po $5: Pete Krishaunas, 
New 'Kensington, Pa., Jo
seph Raulušaitis, Wdrces- 
terj Mass.; M. M. Johnson, 
Hartford, Conn.; L.L.D. 72 
kp.,'Great Neck, N. Y.; My
kolas Duda, Chicago, Ilk; 
Anna Philipse, Stamford,

zidento Trumano reikalavimų, kad Kongresas tuojau 
paskirtų beveik šešis šimtus milijonų dolerių Franci jai, 
Italijai ir Austrijai.

CIO vadovybė tebetyli tais reikalais. Prezidentas 
Murray ’greitoje ateityje sušauksiąs CIO rtld. Tarybos 
posėdį ir ten būsią nutarta, kaip atsinešti. į šią Trumano 
programą. ‘ t L

P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 855 
Lawrence Vajininkai ............
S. Kuzmickas, Shenandoah .......
LLD 20 kp., Moterų Skyr., 

Binghamton ..................
V. J. Stankus, Easton ................
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .. 

■A. Buivid, Dorchester ............ ...
S. Puidokas, Rumford, Me..........
P. Šlajus, Chester, Pa..............
P. Anderson, Rochester ..........
Geo. Shimaitis, Brockton .........
V. Ramanauskas, Minersville .... 
J. Balsys, Baltimore ...................

,J. Bimba, Paterson ..................
M. Janulis, Detroit ..................
C. K. Urban, Hudson ..............
V. Padgalskas, Mexico .... ......
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 300 
P. Šlekaitis, Scranton ....
J. Šimutis, Nashua ...........
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y.

756
748

714
680 
624 
605 
602 
560 
548 
468 
455 
420 
407 
338 
336 
302

I
295 
245 
224

J. Mockaitis-P.Baranauskas
Bridgeport ........................... 220

J. Kalvelis, Bridgewater ......... 208
K. Valaika, Cleveland, Ohio ..... 181
F. J. Madison, Youngstown, O. 168 
V. J. Valley, New Britain, Conn. 168 
J. Blažonis, Lowell, Mass.
J. Rudman, New Haven .
E. Kasperiene, Wilkes-Barre .... 168
J. Grybas-J. Caspar, Norwood ...
V. Vilkauskas, Nashua ............
A. B^rnat, Los Angeles ..........
A. Sherbin, Pittsburgh ...........

Valinčius, Pittston ..............
Tvarijonas, Detroit ............
Navickas, Haverhill ...........
Matachun, Paterson ............
K. Mazan, Cleveland ............

J. Stankevičius, Wilkes-Barre ..
L. Prūseika, Chicago ..................
H. Žukienė, Binghamton .........
M. Slekienė, Gardner ..............
P. Baltutis. Chicago ..................

S.
A.
J.
S.

168 
168

3
. 156 

. 140 

. 140 
131 
112

.. 86 
... 84 
... 8-1 

84 
75 
56
48 •
28 
28

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

Conn.; Juozas Skiparis, Ba
yonne, N. J.; John Survilas, 
Bayonne, N. J.; Antanas 
Lukaitis,
Tilda V. King, San Fran
cisco, Calif.; Mr. ir Mrs. 
Prūsas, Los Angeles, Calif.; 
K. Pečiulis, Los Angeles, 
Calif.; Kazys ir Agota Na- 
ravai, Shenandoah, Pa.

Po $3: C. Stashinky, New 
Kensington, Pa., A. Kups
tas, E. St. Louis, Ill.; Pet
ras Yškevičius, Waterbury, 
Conn. ,

Po $2: Bronius Gumaus- 
kas, Haverhill, Mass.; M. 
Vilkienė, Hartford, Conn.; 
C. Miller, Hartford, Conn.; 
J. Kazlauskas, Hartford, 
Conn., S m a i d ž i ūnienė, 
Great Neck, N. Y.; Juozas 
įr Marijona Kupčinskai, 
Great Neck, N. Y.; Adomas 
Totorėlis, Hartford, Conn.

Po $1: K. Tamas, New 
Kensington, Pa., Bales Mu- 
leranka, Hartford,. Conn.; 
Veronica Yokim, Hartford, 
Conn. Sekami iš Great 
Neck, N. Y.: F. Klaston, 
Gaškauskas, P. Griskeviče, 
T. Vizdžiūnienė, M; Bųgau- 
skienė, O. Lukauskienė, E. 
Grudin ir drg. Kutkienė.

Persikraustymas kainuos 
daug. Aukos tam tikslui yra 
labai įvertinamos. Širdingai 
dėkojame- visiems aukoju
siems ir laukiame paramos 
iš tų, kurie dar neaukojo?

Beje,, už aukas persikrau
stymui duodame punktus tų 
miestų .vajininkams, iš ku
rių aukos ateina. Pabaigoje 
vajaus bus vajininkams pri- 
skaityta po vieną punktą 
nuo pusės dolerio.

Laisvės Administracija

Bayonne, N. J.;

Philadelphia, Pa. 
Hartford, Conn.
Brooklynas, 
Los Angeles, Cal. 
Rochester, N. Y. 
San Francisco, Cal. 
Easton, Pa.
Great Neck, N. Y. 
Pittsburgh, Pa. 
Binghamton, N. Y. 
New Britain, Conn. 
Washington, Pa. 
Lowell, Mass.
Youngstown, Ohio 
So. Boston, Mass. 
Detroit, Mich.
Chicago, Ill. , a 
Nashua, N. H. 
Stamford, Conn. 
Newark, N. J.

$246.00 i Elizabeth, N. J.
245.00
182.00
80.00
38.00
37.00
33.00
83.00
28.00
28.00
25.00
23.50

Seattle, Wash. 
Paterson, N. J. 
Cleveland, Ohio 
Girardville, Pa. 
Worcester, Mass. 
New Kensington, 
Scotia, N. Y. 
Waterbury, Conn. 
Hudson, Mass. 
Chester, Pa. 
Shenandoah, Pa. 
WilkeS-Barre, Pa.

20.00 Bridge water, Mass. 
20.00 Norwood, Mass. 
18.00 Scranton, Pa. 
17.00 Minersville, Pa. 
16.00 j Auburn, Me. 
15.00 | New Haven, Conn. 
13.00 Brockton, Mass. 
13.00 Grand Rapids,

13.00
10.00
8.86

Pa.

8.00 
8.00 
7.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
1.25/ 
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
50c

Lietuvių Darbininkų Klubas, Elizabeth, N. J., jau 
pirmoj vietoj. Antanas Stripėika prisiuntė keturis nau
jus skaitytojus ir atnaujinimų.

J. ' Šapranauskienė, iš Philadelphia, Pa., prisiuntė 
naują prenumeratą ir atnūujinimų. Ji bendradarbiauja 
su P. Pilėnu.

LLD 2 kp., So. Boston, Mass., jos talkininkai gražiai 
darbuojasi šiame vajuje. A. Tarašką pasiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

L. Žemaitienė, iš Hartford, Conn., prisiuntė naują 
skaitytoją ir pluoštą atnaujinimų. Taipgi F. Repšys ir 
Wk Brazauskas prisiuntė^ naują prenumeratą ir atnauji
nimų.

L. Bekešienė iš Rochester, N. Y., užėmė greatnekie- 
čių vietą laimėtojų lentelėje, prisiųsdama atnaujinimų.

F. Klastauskas ir P. Beeis, Great Neck, N. Y., turės 
gerai* pasidarbuoti, kad sugrįžti į laimėįpjų vietą. Pri
siuntė atnaujinimų.

' Sekanti Vajininkai prisiuntė atnaujinimų ir pakilo . 
punktais: S. Penkaūskas - Ig. Kralikauskas, Lawrence, 
Mass., J. Grybas - J. Casper, Norwood, Mass., V. Padgal
skas, Mexico, Me., C. K. Urban, Hudson, Mass., P. Šlajus, 
Chester Pa. .

P. J. Anderson, Rochester, N. Y., ir P. Šlekaitis, 
Scranton, Pa., prisiuntė po naują prenumeratą ir atnau
jinimų.

Aukų gavome sekamai:
L. Žemaitienė prisiuntė:
L.L.D. Moterų Klubas, Hartford, Conn., $211.
K. August, Manchester, Conn., $1.50. Po $1: K. 

Bastienė, Manchester, Conn., J. Margaitis, Windsor, 
Conn., J. Sirvidas,, Bloomfield, Conn., Helen Urban, Wil
son, Conn.- J. Bujavičius, Manchester, Conn., 50c.

Nuo P. J. Anderson, Rochester, N. Y.:
Liet. Draugiškas Politikos Klubas, Rochester, N. Y., 

$15.
Po. $3: F. Kurkulis ir F. Manelis,’ Rochester, N. Y.
Pavieniai: Po $5: St. Rupeikis, Linden, N. J., (per A. 

Stripeiką); Faustinas Dūlis, Brooklyn, N. Y. •
A. Sheiris, New Kensington, Pa., $3.
T. Repšys, Brooklyn, N. Y., $2. . v . '
Širdingai dėkojame visiems už aukas ir už pasidar

bavimą vajuje. Laisves Administracija

2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Pirm., Lapkr. 24, 1947
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Nancy Roman, 
Lyric Soprano; Chicago, TIL

St. Kuzmickas, bosas
Shenandoah, Pa.

* MOKAS

- W

1

ALBERTAS VASILIAUSKAS, tenoras 
Žymus koncertų dainininkas.

*±i**±l*

Lapkričio (Nov.) 27-3:30 
Vėliau Šokiai

Lapkričio (Nov.) 28-7:30 
Dramos Vakaras

Lapkričio (Nov.) 29—6:00 
Vėliau Šokiai *

. LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

AIDO CHORAS, Worcester, Mass, vadovybėj J. KARSOKIENĖS

Florence Kazakevičiūte 
Brooklyn, N. Y.

■ Festivalyje dalyvauja: AIDO CHORAS, Chi
cago, Ill., MOTERŲ CHORAS, Chicago, III., 
ŠOKĖJŲ GRUPĖ iš Aido Choro, Chicago. AIDO 
CHORAS, Worcester, Mass. LIUOSYBĖS CHO
RAS, MONTELLO, MASS., VAIDINTOJI] GRU
PĖ, Montello, Mass., VILI JOS CHORAS, Water-

■ bury, Conn., LAISVES CHORAS, Hartford, 
| Conn., LYROS CHORAS, Philadelphia, Pa.,

$ •

i SIETYNO CHORAS, Newark, N. J., VYRŲ CHO
RAS, Hartford, Conn., AIDO’CHORAS, Brook- 

Biruta Senkus, Sopino jyn, n. Y., MERGINŲ SEKSTETAS, Detroit, 
eL * ’ *' ■ Mich., VYTURĖLIS, Brooklyn, N. Y.

'k''

&■ 
f ■ 
•1

GERTRUDE ULINSKAS, Soprano 
Waterbury, Conn.

*±±**±1*

Lapkričio (Nov.) 30—3:30 P. M.
Šokiai 8 P. M.

SCHWABEN HALL
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Įžanga vienam vakarui $1.25

Įžanga i visus vakarus $4.00

Lillian Bastyte, sopranas Dolores Petronyte, soprano 
Brooklyn, N. Y. Maspeth, N. Y.

Pamatykite Si Nepaprastai Dideli Menininku Syškridį. Išgirskite Puikiausiu 
Dainy Iš Geriausių Amerikos Lietuvių Talentu
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PASKUTINIS CARAS Atsiminimai iš Praeities Milwaukee, Wis

-10-4-47— (Istorine Apysaka)
______ 9
■■■■Parašė Justas Paleckis ■■■

(Tąsa)
Buvo užmuštas rusų laivyno vadas 

admirolas Vitgefas, o jo vietininkas pa
kėlė signalą grįžti į uostą. Tik keli ru
sų laivai paspruko į neitralius uostus. 
Tuo būdu tikras rusų laimėjimas virto 
pralaimėjimu, ir Port Arturo laivynas 
iki tvirtovės kapituliacijos jokio veikimo 
nerodė, o paskui visi laivai buvo pačių 
rusų susprogdinti, kad nepatektų japo- 

• nams. *

Port Arturo netekimas ir pirmojo lai
vyno žuvimas sukėlė abejonių, ar bever
ta Roždestvenskio laivynui toliau be
plaukti .Bet caras liepė plaukti toliauzir 
pasiuntė dar trečią laivyną iš senų lai
vų, adm. Nebogatovo vadovaujamą. Bu
vo dar sumanymas pirkti 4 kreiserius .fš 
Čili ar Argentinos, bet, pasirodė, tai bū
ta tik avantiūristų sumanymo išvilioti iš 
rusų pinigus. Po 7 mėnesių kelionės di
dysis rusų laivynas, perplaukęs Indijos 
vandenyną ir atlikęs vargingą kelionę 
Azijos pietų ir rytų pakraščiais, artino
si prie Japonijos krantų. Visa Rusija ir 
visas pasaulis sekė tą nepaprastą žygį, 
kuris galėjo dar pakreipti karo laimę ir 
išgelbėti žlungantį rusų prestižą Toli
muose Rytuose ir karo garbę.

0
— Alekse j Aleksiejevič, dabar, gali

ma sakyt, į jūsų rankas pavedu Rusijos 
garbę ir šio karo likimą. Skubėkit į Vla
divostoką. Reikia tikėti, su Dievo pagal
ba antrasis Ramiojo vandenyno laivynas 
bus jau laimingai ten susirinkęs ir jums 
teks parodyti visą energiją japonų laivy
nui galutinai sunaikinti, — tarė caras 
admirolui Birilevui, kurį jis paskyrė 
naujuoju Ramiojo vandenyno laivyno va
du.

— Pasistengsiu, jūsų didenybe! Bū
čiau laimingas atsiųsti jums nelaisviu 
geltonąjį admirolą Togo ir dar kokį Ka- 
mimūrą priedo! — linksmai atsakė Bi
rilevas, žinomas juokdarys, savo anek
dotų dėka įgijęs caro palankumą.

— Matot, ar ne puikus jau pasiseki
mas ir tai, kad Roždestvenskis laimingai 
nuplaukė beveik iki Japonijos krantų. O 
ar maža buvo pesimistų, kurie abejojo 
dėl laivyno siuntimo, su Vitte ir jo drau
gais priešaky. Sakė, kad nė pusė laivų 
neperplauksią’ Indijos vandenyno, o štai 
visi, net mažieji minininkai. gražiai iš
laikė tolimąją kelionę. Ar jau tikrai ži
not, kad Nebogatovas susijungė su Rož- 
destvenskiu?

— Taip, žinios neabejotinos, jūsų di
denybe !

— Kaip puiku! Tai rodo, kad Dievas, 
jau taip daug nelaimių už mūsų nuodė
mes atsiuntęs, pagaliau parodys savo 
malonę. Dabar susijungęs mūsų laivy
nas stipresnis už japonų laivyną ir jam 
netenka bijoti atvirų kautynių, Taįgi,

■ skubėkit, Aleksiej Aleksiejevič! O mes 
Čia paruošim dar vieną laivyną jūsų jė
gom sustiprinti. Su Dievo pagalba!

Pareikšdamas ypatingą malonę išvyks
tančiam admirolui, caras nusivedė jį į 
savo privatinius kambarius ir parodė 
jam naujagimį sūnų, kuriam į rankas 

' įdavė mažą Serafimo Saroviečio paveiks
lėlį, kad mažasis caraitis jį perduotų Bi
rilevui, kurio išvykimas iš Petrapilio bu
vo paskirtas gegužės 12 (25).

Nors aplinkui siautė revoliucinės ban-’ 
gos, kasdien atėjo žinios iš įvairių mies
tų apie bombas ir atentatus, caras buvo 
smagiai nusiteikęs. Jis tikėjo, kad netru
kus viskas pakitęs .Tegu tiktai karo lai
mė pakrypsta gerojon pusėn, visa toji 

‘ revoliucija lengvai pasibaigs, vėl tos pa
čios rpinios, kurios burnoja prieš carą, 
ateis jam nusilenkti!

Birilevui išvykus, kitą dieną caras pri
ėmė finansų ministerį Kokovcevą. Pabai
gus kalbėtis apie naują Prancūzijoj už
traukiamą paskolą, caras skubėjo pasi
dalinti su Kokovcevu naujienomis apie 
.Roždestvenskio laivyną.

—. Vladimir Nikolajevič, ar ir dabar 
neišlyginsit raukšlių ant savo kaktos dėl 
mūsų laivyno? Nejaugi vis dar nenorit 

. tikėti jo laimėjimu, kad viskas taip ge
rai ligšiol sekasi? Juk laivynas jau prie 
pat Japonijos sienų! Ar skaitėt laikraš
čiuos, kaip susijaudinus visa Japonija 
Roždestvenskio laivynui artėjant? O To- . 
go nedrįsta nė pasirodyti!

—40—

— Aš labai noriu tikėti, jūsų dideny- 
be* bet taip daug esame susilaukę skau
džių nusivylimų šiame kare, kad sulaiky
siu džiaugsmą ligi to laiko, kada laivy
nas bus pasiekęs Vladivostoko, ar bus lai
mėjęs jūrių kautynes!

Už poros dienų, gegužė^ 15 (28) Ko- 
kovcevas gavo telegramą iš Berlyno, kad 
gegužės 14 (27) Cusimos sąsiauryje 
įvykusios jūrių kautynės tarp rusų ir 
japonų laivyno, kuriose žuvo beveik visas 
rusų laivynas, išskyrus keletą laivų. Jū
ros ministeris Avelanas vėliau gavo pa
našių žinių.

Caras tą dieną džiaugėsi gražiu oru, 
Po pusryčių pas jį atvyko automobiliu 
did. kunigaikštis Aleksandras Michailo- 
vičius. Jis pavėžijo carą su cariene iki 
Gatčinos apylinkių, kur jvyko caro arti
mųjų gegužynė. Kaip naujiena, čia bu
vo paruošti pietūs be virėjų, vien tik mė
gėjų jėgom. Ir, tie, didžiųjų kunigaikščių 
su generolų pagalba išvirtieji, pietūs bu
vę labai gardūs. Jūros ministeris neno
rėjo ardyti caro sekmadieniškos nuotai
kos neaiškiom žiniom- apie Cusimos kau
tynes ir nieko dar nepranešė, laukdamas 
tikresnių žinių.

Kitą dieną caras jau išgirdo apie kau
tynes ir stebėjosi, kaip tai tos žinios vis 
kalba apie rusų nuostolius ir paskandin
tus laivus, o nieko nesakoma apie japo
nų nuostolius. Taigi, tos žinios abejoti
nos, tur būt, Rusijos priešų platinamos, 
nes negali gi' būti vien rusų nuostoliai,
— galvojo caras, plaukiodamas baidare.

“Blogos ir prieštaraujančios žinios vis 
dar ateina apie nepasisekusias kautynes 
ties Cusima. Išklausiau tris pranešimus. 
Paskui dviese pasivaikščiojom. Oras bu
vo nepaprastai gražus ir šiltas. Gėrėm 
arbatą ir pusryčiavom b.alkone. Vakare 
ilgai priiminėjau Buliginą ir Trepovą”
— rašė caras i savo dienyną gegužės 17 
(30).

Sužinojęs apie laivyno žlugimą, jo va
du paskirtasis adm. 'Birilevas grįžo į Pe
trapilį ir buvo' paskirtas jūros reikalų 
ministeriu.

0
Tik dar porai dienų praėjus, paaiškė

jo Cusimos kautynių smulkmenos.'Bai
sus buvo pranešimas apie tas kautynes. 
Susidarė įspūdis, kad tai ne kautynės, 
o vienpusiškos rusų laivyno skerdynės, 
nes japonai nenustojo nė vieno žymesnio 
savo laivo, o rusų visi didžiausieji šar
vuočiai skendo, kaip senos geldos. Iš vi
sų 38 rusų laivų, dalyvavusių kautynė
se, į Vladivostoką prasiskverbė tik 1 
kreiseris ir 2 minininkai ir į neitralius 
uostus pabėgo 3 kreiseriai ir 3 mininin
kai. Laivyno vadas Roždestvenskis pačių 
kautynių pradžioje buvo sužeistas ir, mi
nininke po kautynių pabėgęs į Geltonąją 
jūrą, pasidavė japonams, nes jam buvo 
gėda pačiam apie tą baisią katastrofą 
pranešti. Antrasis admirolas Felkerza- 
mas buvo miręs pora dienų prieš kauty
nes, bet apie tai niekam nebuvo praneš
ta, kad negadintų laivyno nuotaikos kau
tynių išvakarėse. Vadovavimą Roždes
tvenskis perdavė admirolui Nebogatovui, 
bet jau joks vadovavimas nebagįėjo vi
sai pakrikusio laivyno išgelbėti. Vienas 
po kito skendo milžinai šarvuočiai: “Os- 
liabia,” “Kniaz Suvorov/’ “Borodino,” 
“Imperator Aleksandr III,” iš kurio 900 
žmonių įgulos neišsigelbėjo nė vienas, 
“Sisoi Velikij” ir kiti. Kiaurą naktį ru
sų laivyno likučius puolė japonų’ mini
ninkai, neduodami atsikvėpti. Kitą dieną 
rusų laivyno likučiai išsiblaškė. Admiro
las Nebogatovas su 4 šarvuočiais, jau 
trečią dieną į>o Cusimos. kautynių, buvo 
apsuptas japonų. Kariška garbė liepė 
jam kautįs, bet kokios gali būti kauty
nės, jei jis matė, kad japonų laivai gali 
rusų šarvuočius apiberti savo šoviniais, 
o rusų patrankos japonų visai nepasie
kia. Tai būtų gryna savižudybė, ir admi
rolas Nebogatovas nūtarė verčiau pa
aukoti savo karišką garbę, bet išgelbėti 
2000 jūrininkų gyvybę. Jis liepė iškelti 
baltą vėliavą ir pasidavė japonams. Apie 
5000 rusų žuvo ir 500 sužeista Cusimos 
kautynėse, daugiau kaip 6,000 pateko į 
nelaisvę. Japonų nuostoliai buvo 116 ka
rininkų ir 538 matrosai užmuštų ir su
žeistų. Iš japonų karo laivų paskandin
ta tik trys minininkai.

(Bus daugiau)

<

Rašo SIMONAS JANULIS

it arei vį. 
kareivį, 

turite 
duoki-

per lauką-dykUmą. 
pradėjo rėkti ant 
net šunį paleido!
buvo prisakyta, uže

ap- 
pa- 
sa-

(Tąsa)
Ant rytojaus vadas jau čia 

ir išeiname, paskui važiuoja
me geležkeliu per Panevėžį 
link Radviliškio. Čia ką tik 
nepapuolėme ir nušokome nuo 
traukinio dar gerokai toli nuo 
Radviliškio — biskį abudu už- 
sigavome. Apie tai esu rašęs.

Už ,p<Jros dienų dasigavome 
iki rubežiaus ir per mišką 
(ten, laimei, sniego dar nebu
vo, pradedant nuo Raseinių). 
Vidurį dienos žemaitė mergi
na, labai apsukri, išsivedę iš 
daržinės dar 3 jaunus vyrus 
ir privedus prie rubežiaus pa
rodė mums stovintį 
“Eikite tiesiai pro 
tik greitai, ir jei 
smulkių pinigų, tai
te jam.” Pribėgome. A į 
jam- daviau “rupesnį pinigą” 
—ir jau, o! už rubežiaus!... 
Einame 
Vokietis 
mūsų ir

Kaip
j ome į čia pat nuo rubežiaus 
matomą, didelį namą - karčia- 
mą. Karčiamninkas tuojau 
paklausė mūsų vardų. Aš pa
sakiau, žinoma, netikrą savo 
pavardę, kaip buvo susitarta 
su vadu. Jis atsakė, kad ma
no žmogus ateis tuojau, o tie 
kiti vaikinai turi nakvoti čia— 
jų žmogus bus tik rytoj. Ir 
pribuvo ne vokietis, bet dik- 
tas vyras žemaitis. Išsigėrė- 
me, pasikalbėjome ir jis man 
pareiškė, kad jam sarmata 
važiuoti bus su manim apžė
lusiu ir neapkarpyta barzda 
—net, sako, bus labai įtarti
na. Jis mane nuvedė skutyk- 
lon ir už kokių 20 minučių 
jau buvau ' “civilizuotas” 
kirptas ir apskustas. Kai 
sižiūrėjau į veidrodį, pats 
ves nepažinau.

žemaitis atvedė į tą kar- 
čiamą dar 5 vyrus fr nuėjo-' 
me į miestuką. Paskui į stotį 
■—ir ne po ilgam Tilžėje. Čia 
parašiau laiškus Felicijai ir 
Jozefai, kad jau esu laisvas 
pilietis./ Ant rytojaus iš'pat 
ryto sumokėjau už “šipkortę” 
ir išvežė daugybę mūsų į 
Hamburgą.

čia išbuvau beveik 2 sa
vaites. Sužinojau, kada išva
žiuosiu ir kokiu laivu. Para
šiau apie tai’ir Jozefai ir Bort- 
kevičienei. Po tam labai gai
lėjausi, kad tą padariau. Tu
rėjau už tai. ir gerumų,' bet 
ir didžių sukrėtimų. Bortke- 
vičienė turėjo daugybę drau
gų ir Amerikoje, tai rūpinda
mos!, kad man nebūtų kliū
čių- “kašlegarnėje,” parašė 
laišką V. Račkauskui, tuo lai
ku buvusiam “Tėvynės” re
daktoriui, ir vienam ponui lie
tuviui, kuries buvo gana aukš
tas valdininkas “kašlegarĮiė- 
je” tuo laiku.
. Pasiekiame Ameriką. Pra
deda leist nuo laivo ir sūri-

kiavę po du leidžia iš lauko 
į vidų. Čia pat prie durų 
stovi du daktarai ir vienas 
vienam, kitas iš kitos pusės ki
tam pažiūri į akis. Ir poro
mis einame tolyn. Prie kitų 
durų stovi uniformuotas vyras 
ir šaukia mano vardą ir pa
vardę kartą, kitą, trečią... 
Aš persigandau, bet kur gi pa
bėgsi — vardas ir pavardė 
prie guziko ant krūtinės pri
rišti. Aš parodžiau pirštu į 
save ir sakau vokiškai “aš.” 
Kaip tik aš parodžiau ir pa
sakiau, tas uniformuotas vy
ras kapt mane už alkūnės, iš
traukė iš eilės, pasuko į de.ši-

nę ir tempia per kambarių 
kambarius. Kad- perkūnas bū
tų trenkęs tiesiog man į pa
nosę, nebūtų taip nutrenkęs, 
kaip tas. širdį suspaudė, akys 
aptemo, kojos pradėjo linkti, 
aptemusiose akyse • pasirodė 
geležiniai pančiai, kurie, rodo
si, ir žvangina, štikai ir dar 
nežinau kas... Aš supratau, 
kad caro valdžia susekė mane 
ir už tai suareštavo ir grą
žins atgal. Jau aš žinau, kas 
manęs laukia po antro pabėgi
mo..'. Tur būt, aš būčiau su
griuvęs, nes tas ęinovninkas 
paėmė už pažasčių, įvedė į 
didelį kambarį ir pasodina.

(Bus daugiau)______________ <------------

LLD 8 Apskrities Reikalai
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CLEVELANDO ŽINIOS
MIESTO RINKIMAI IR KITI 

BALSAVIMAI

Clevelando piliečiai ir vėl 
išrinko demokratų valdybą 
ant dvejų metų. Burkė, re
miamas abiejų unijų, gavo 
168,412 balsų, republikonas 
Ness 85,990. Reiškia, Burkė 
gavo 82,422 balsų didžiumą. 
Į Miesto Tarybą įėjo beveik 
visi unijų remiami kandidatai.

Į Tarybos urėdus išrinktos 
dvi moterys, kurios supliekė 
vyrus. Jos yra: Margaret Mc- 
Caffery iš 22 wardo ir Mary 
K. Sotak iš 29 wardo. Abi 
yra našlės. McCaffery turi 
keturis vaikus ir yra 40 metų 
amžiaus. Sotak yra 44 metų 
amžiaus.

Abi yra demokratės ir war- 
dų darbininkės, bet demokra
tai jų nerėmė. Jas rėmė uni
jos ir pažangūs piliečiai.

Keturioliktam warde, ma
tyt, laimėjo lietuvis Bronius J. 
Klementowicz, karo vetera
nas. Jo pavardė turėtų būti 
rašoma Klementavičius.

Parmos balsavimuose bepar- 
tyviai CIQ-PAC rekomenduo
jami kandidatai pralaimėjo. 
303 balsais. Tik viename 4- 
me warde laimėjo moteris tos 
be party vės grupės. Mrs. Ma
ry A. Heizel, dar jauna mo
teris, apie 36 metų amžiaus, 
sumušė seną politikierių. Mat, 
ji pažangi moteris ir už ją 
darbavosi CIO-PAC. CIO kal
bėtojai sakė žmonėms, kad 
CIO rekomenduoja tokius 
žmones, kurių rekordai yra 
geri, kurie palaiko darbinin
kų pusę.

Komunistų Balsai Paaugo
Į Mokyklų Tarybą komu

nistas kandidatas Anthony 
Krchmarek gavo 64,264 bal
sus. Dveji metai atgal Ar
nold Johnson (kofmunistas) 
gavo tik 56,330. Reiškia, da
bar komunistų balsų paaugo 

•8,000.
, Nei vietinė spauda, nei ra

dijas negarsino jo kandidatū
ros; slėpė, kieR galėjo. Ir

nežiūrint to didelio riksmo 
apie raudonuosius, jų balsai ir 
įtaka auga.

Už kareivių bonus balsavo 
263,305, prieš 81,529. Už 
mokyklų “levy” balsavo 158,- 
799, prieš 69,615. Už miesto 
“tax •levy” 123,704, prieš 
74,396.’ Už “Daylight Saving 
Time” 122,986, prieš 97,203. 
Reiškia, ateinančią vasarą 
Clevelande laikrodis bus pa
suktas valandą anksčiau. Pra
ėjusią vasarą mūsų laikas ėjo 
pagal Standard Time.

Į teisėjo vietą CIO remiama 
Margaret A. Mahoney pralai
mėjo: gavo tik 97,011. Jos 
oponentas Kovachy gavo 109,- 
636 balsus.

Didelis rėksnys ir fašistas 
Martin L. Sweeney gavo 58,-

Spalių 11 d. Kenoshoj atsi
buvo LLD 8-tos Apskrities Pil
domojo Komiteto posėdis.

Iš svarbesnių dalykų, pra
vestų šiemet, buvo aukos įvai
riems reikalams. Pasiųstas 
pasveikinimas Moterų Suva
žiavimui su $5; pasiųsta $5 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimui : D-go Abeko pamin
klui aukauta $5 ir draugai su
dėjo $9. Viso $14. Aukauta 
LLD Centrui $5 f Ateivių Tei
sių Gynimo Fondui $15.

Nutarta sušaukti metinę 
konferenciją gruodžio 14 d., 
Milwaukee, Wis. Konferen
cija atsibus pas d-gus S. Pe
čiulius, 721 S. 31st St., pra
dedant 10 vai. ryto. Kuopos, 
priklausančios 8-toj Apskrityj, 
malonėkite prisiųsti delegatus 
ir kuopų raportus. Tikimasi, 
kad LLD 1-ma Apskritis pri
sius brolišką delegatą iš Chi- 
cagos.

Visų delegatų prašome pri
būti laiku, nes tą pačią dieną 
po pietų atsibus koncertas, tad 
konferenciją turėsime už
baigti 1-mą vai. po pietų.

Apskrities Komitetas. >

939 balsus, unijų remiamas į 
tą pačią teisėjo vietą Frank 
D. Celebrezze gavo 109,289 
balsus. žinant Martin L. 
Sweeney fašistinį rekordą, 
tenka stebėtis, kad jis gavo 
tiek daug balsų. Tas parodo, 
kad Clevelande dar yra nema
žai fašistų pasekėjų.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 'MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

, EVergreen 7-4774 I •

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų;

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

’ Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

BŪK SVEIKAS!
įpjovimų, nudegimų ir, nuo vadinamos, ro- 

seniai kentėtum, Meškos Mostis gelbės.

nuo odos išbėrimo, niežėjimo, deder- 
piles, raudonosios gyslos ((hęmorrhoi-

■Naudokite Deksnio Mostį nuo pūliuojančių žaizdų,, vočių 
(boils), nuo romi 
žės. Nesvarbu kaip 
Kaina 50c ir $1.00.

Sak-Sak Ointment 
vinių, pučkų ir nuo 
dai). Kaina $1.00.

Saugok savo grožį su geriausiu Deken’s Cold Cream. Gro-* 
žis yra tavo laimė ir turtas. Dėl moters gražumo ir jos veido 
skaištumo karalius atsižadėjo ir sosto. Įvertink savo grožį, 
vartodama geriausios rūšies Cold Cream. Užtikrinam pa
sekmes. Matysi didelį skirtumą savo veidrodyje. Didelė 
dėžė $1.00.»

Anitom Ointment (atbulai skaitant yra Motina). Motina 
yra daug gero padariusi savo vaikams, tai ir ši mostis yra 
sėkminga nuo nuovargio, šalčio, gerklės skaudėjimo, rankų, 
kojų skaudėjimo, ši mostis tinka ir vaikams. Anitom Oint
ment ne šildo, tik maloniai veikia, tarytum vėjelis pučia. 
Kaina 35c ir $ 1.00.

' ' * . ’ L 1

’ Atsimink, kad sveikata yra brangiausias turtas pasaulyje. 
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta iš skirtingų elementų ir 
skirtingų kraštų svieto, turi savyje galingą šilumą; šildyda
ma galingai greitai prašalins minėtus skausmus: reumatišką 
skausmą, nuovargį, tirpimą ir atšalimą rankų, kojų. Tūkstan
čiams pagelbėjo, pagelbės ir tamstai. Kaina: 2 oz. $1.00, 
4 oz. $2.00, didelė dėžė 16 oz. $5.00.
DEKEN’S OINTMENT, P. O. BOX 666, NEWARK 1, N. J.

r- -------- -------------- -- - ----- ----------------- ______ IĮ_____  ■ ___ _.!.*!■!

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp.. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoręroad 8-9330

Ir Gustas, jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, • 
ko jūs reikalausite. »

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvemš ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorių*

Liūdėsio valandoj <u-eu 
’ritės prie manęs dien 

naktį greit suteik^ 
modernišką patarju 

>mą Patogiai ir gražu- 
noderniškai įruošti, mū 
<u šermeninė. Mūsų pa- 
ramavimu ir kainomis 
>n«ite patenkinti. «

r

S

I

I
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4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Pirm., Lapkr. 24, 1947

1113 Mt. Vernon St:
PHILADELPHIA. PA 

Telefonu Poplar 4110



■I ■■ m ,,,

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
x ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą, atlyginimą.

Moderniškai įrengtos' Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 14092 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of The Alcoholic Beverage Control Law at 
192(1 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

BENJAMIN J. LEDERMAN 
Ben’s Food Mart

(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčia^ suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

bus iš-

apskai-

Filma Montreale

yra

Waterbury, Conn

/
LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

231 Bedford Avenue

Buvęs.

TKUEPHONE
8TAGG 2-5043

iki
His

Guy

459. Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

RONKONKOMA
8634

Pa
su- 
vie-- 
da-

Priešistorinio Gyvūno 
Skeletoną

Daveluyville miestuko
farmerys kasdamas

IŠ Vilijos Choro Koncerto

Flower” filmą buvo

atidėtas iki vanduo 
pumpuotas.

Pa^al mokslininkų 
čiavimą, tas milžiniškas gy
vūnas gyveno 6,000 metų at
gal. Pirmą kartą visame .pa
saulyje iškastas tokio milži
niško gyvūno skeletonas.

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS 4
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. , BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

Atidarytas Pažangių Žydų 
Kultūros Centras

/ l

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės ]Jas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
» / 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LAISVOJI
SAKYKLA

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
kas lietuvių, dalyvavusių 
tame ekstra susirinkime iš
vakarėse L. C. Prestes at
silankymo.

Šiuos, žodžius rašant, re
akcija vėl pradėjo persekio
ti kovingesnius lietuvius ir 
keletą jau suėmė, bet ar Bi
jūnas ir jo šaika stengiasi 
juos užtarti, bei padėti kuo 
nors jų šeimoms? Nieko 
panašaus! Kaip tik priešin
gai!

Leidžia bjauriausius 
šmeižtus, niekuo nepama
tuotus apkaltinimus.

Tai šlykšti klasinio prie
šo demagogija! Tai toks 
yra Bijūnas be kaukės!

žiežmarietis.

San Jose, Costa Rica. — 
Čia paskleista daug falšyvų 
amerikinių “bumašku” po

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able. £52.50

MONTREAL, CANADA
STREIKUOJA TEKSTILĖS 

DARBININKAI

Lapkričio 3 d. išėjo į streiką 
6,000 tekstilės darbininkų ke
turiuose miesteliuose Kvebe
ko provincijoj—Magog, Drum- 
mondville,' Sherbrook ir St. 
Gregoire.

Tekstilės kompanijos, Spė

 

damos / dar daugiau .padaryti 

 

pelnų, sumanė įvesti pigesnę 
produkcijos sistemą. Tai reiš
kia, kad daugelis darbininkų 
turės būti paleista iš darbo.

Darbininkai, protestuodami 
prieš tokį kompanijų užsimo
jimą, išėjo į streiką, reika
laudami, kad būtų palikta ta 
pati darbo sistema ir būtų pa
keltos algos. Algas pakelti 
kompanijos sutiko pagal ar- 
bitracijos komiteto pasiūlymą 
ir unijos buvo priimta; 
dar tęsiasi derybos dėl 
d ūkei jos sistemos.

Batų dirbtuvių streikas 
tebesitęsia, bet manoma,

greitu laiku užsibaigs darbi
ninkų naudai.

Wilsil skerdyklos darbinin
kai po astuonių savaičių strei
ko lapkričio 3 d. sugrįžo į 
darbą. Darbininkai laimėjo 
tas pačias algas ir darbo są
lygas, kaip ir kiti mėsos pra
monių darbininkai Kanadoje, 
tik jie tapo apgavingai suskal
dyti ir neteko stiprios globos 
—CIO unijos. Wilsil darbi
ninkus atstovauja naujai su
tverta unija, kurią netiesiogi
niai kontroliuoja pati kompa
nija. CIO nusileido, atsižvel
giant į darbininkų sunkią eko
nominę padėtį.

Lady’s BULOVĄ . 
beauty in every t.i

bet
pro-

dar 
kad

. . modern 
trim line .

$33.75

""•'Ilin

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

*17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!,

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

Living Room Cushions
Refilled With New Springs

Sofa Apačios Perbūdavo j imas
' Už $12.00

šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

Newark, N. J
Gerbiamam J. Kaškaičiui 

dėka ir Pataisymas 
Mažos Klaidos

Pa-

Lapkričio 9 d. oficialiai bu
vo atidarytas progresyvių žy
dų kultūros centras, Morris 
Winchevsky Culture Centre, 
ant Laurier ir Esplanade St 
Namas yra dviejų aukštų, nau
jai pastatytas ir moderniškai 
įrengtas. Yra salė dėl įvai
rių parengimų, ir patalpos raš
tinei dėl . jų organizacijos, 
United Jewish People’s Or
der. Taipgi bus įsteigta ten 
pat ir žydų vaikų mokykla.

Pasimirė

Spalių 31 d. pasimirė An
drius Tamošauskas, 2369 
Chateauguay St. Palaidotas 
lapkričio 4 d. Paliko nuliū
dime žmoną, du sūnų ir duk
terį.

Rusų

“Stone 
rodoma Montreale, pradedant 
ketvirtadienį, lapkr. 13 
sekmadienio, lapkr. 16, 
Majesty’s teatre, ant 
prie St. Catherine.

“Stone Flower” filmą
gavusi pirmą premiją tarptau
tiniame kino filmų festivalyje 
už nepaprastai puikiai paga- 
mintas spalvas. Šis revoliuci
nis spalvų fotografavimo pro; 
cesas yra žinomas tik Sovie
tų Sąjungoj ir laikomas pa- 
slaptyj. Filmos turinys pa
prastas, ne politinis—pasaka 
apie kalnų karalaitę ir skulp
torių.

J t *

Vėl Kelia Pieno Kainą
Neseniai pienas buvo pa

brangintas 4 centais ant kvor
tos, bet to dar neužteko ir da
bar rengiamasi dar kainą kel
ti bent 2 centais.

Pienas yra vienas iš būti
niausių ir svarbiausių maisto 
produktų’ir visi daktarai ragi
na daugiau vartoti pieno iy 
pieniškų dalykų. Tačiau dar
bo žmonėms jis darosi vis sun
kiau ir sunkiau beįgijamas.

Visiems tuo reikėtų labiau 
susirūpinti.

Rado

Prie 
vienas 
.griovį iškasė priešistorinio gy
vūno skeletoną, kuris sveria 
10 tonų. Vienas blauzdos 
kaulas sveria 200 svarų, vie
nas nugarkaulio sąnarys—25 
svarus. Yra rasta net 45 nu
garkaulio sąnariai. Galvos 
dar nesurado. Duobė, kur dar 
kasinėjimas tęsiasi, priėjo 
vandens ir darbas turėjo būti ---r, i.y, ,,Į------------------------- —i 

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

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

.Licensed Undertaker

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Montreal© Bankui 130 Metų

Lapkričio 10 suėjo 130 me
tų nuo įsteigimo pirmo banko 
Kanadoje — Bank of Mont
real. Tuo laikotarpiu visoje 
Kanadoje buvo tik apie pusę 
milijono gyventojų. Montrea- 
las turėjo apie 20,000. De- 
vyni prekybininkai numatė 
reikalą įsteigti šiame smar
kiai augančiame miestuke 
banką ir 1817 metais buvo 
atidarytas pirmas skyrius ant 
St. Paul St.

Augant Montrealo miestui 
ir kuriantis kitiems naujiems 
miestams Kanadoje, Montrea
lo bankas irgi kartu augo ir 
plėtės.

Bankas buvo pradėtas su 
$20, o dabartiniu laiku šis 
bankas turi $78,000,000 kapi
talo ir J500 skyrių, kuriuose 
dirba 8,000 darbininkų. Vien 
Montreale yra 49 skyriai.

choro parengimų, 
aprašymas choro 
koncerto, įvykusio 
d., taip puikiai at-

Tik gerb. veike-

Sietyno reporteris širdingai 
ačiuoja mūsų mylimam visuo
menės veikėjui J. J. Kaškai
čiui už jo rūpestingai puikius 
aprašymus 
Ypatingai 
nepaprasto 
lapkričio 1 
vaizduotas.
jas nepastebėjo choro mokyto
jo Walterio Žuko, kuris kiek
vieną choro dainą asmeniškai 
vadovavo, bet ne ant pagrindų 
būdamas, bet sykiu su choru 
arba priešakyje choro nuo že
mai.

Kadangi salėje visą Vaidini
mo laiką veik tamsa viešpata
vo, tik pačią estradą kiek ap
šviesdama įvairių spalvų švie
sa, tai gerbiamas Kaškaitis ir 
negalėjo patėmyt mūsų moky
tojo.

Labai atsiprašau mūsų ger
biamo bendradarbio už šią pa
stabą, tą darau dėl bendros 
geroves.

Sietyno Reporteris.

būtų puikios pasekmės F
O Bostone yra gana mūsų 

draugų ir draugių, kad suda
ryti tokį skaičių grupių, arba 
ir didesnį. Draugai Simanavi- 
čienė ir Žekonis jau pradėjo 
darbuotis. Jie gabūs, draugiški 
tokiam darbui. Parodys geras 
pasekmes. Draugai Rainardai 
abu tinkami, turi puikios pažin
ties ir įtekmės, be niekeno pa
galbos jie gali užrašyti daug 
naujų skaitytojų. Jiedu užsiėmę 
ir kitokiais organizaciniais dar
bais. Manau, suras laiko ir 
puikiai pasidarbuos.

Reikia tuojau dirbti energin
gai dėl vajaus, nes prieš Kalė
dų šventes žmonės bus užsiėmę 
švenčių; dovanų ir kitokių pir
kinių, reikalais, jau tada sun
kiau bus užrašyti laikraštis. 
Daugiau bostoniečių stokit į va
jaus darbą!

Beje, draugė Tamašauskienė 
yra išsiuntusi 7 atnaujinimus.

A. T.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ DARBININKE 
ant Vietos. Privatinis Kambarys 

ir Vonia. 
Linksma Aplinka.

Skambinkite MRS. JARKOW, tiktai tarp 
10 ir 11 vai. ryto. 
LONGACRE 5-7628

(275)

Guolis

MERGINOS. JAUNOS. PATYRUSIOS ir BE 
PATYRIMO. 5 DIENŲ SAVAITE. MOKY
TIS ALYVIŲ PRIKIMŠIMO. $26 Į SAVATĘ 
LAIKE MOKYMOSI. PATYRUSIOS DAR
BININKE UŽDIRBA VIRŠ $1 I VALANDĄ. 
Apmokamos šventė* ir vakacijos. Medikalis 
aptarnavimas ir andrauda po 6 mėnesių. Pa
tyrusios alyvių prikiinšėjos yra visfcda rei
kalingos.

FALCON PACKING CO., Inc.
Ill Hudson St., N. Y. C.

(274)

NAMŲ DARBININKfi-VIRfiJA
• Gyvenimas ant vietos ar kitur 

būti patyrusi. Reikalingi paliūdijimat.
Geri namai gerai darbininkei. 

Krepkitės tuojąu. *
RONNIE GOWNS

W. kamp. 17th & Locust Streets 
Philadelphia, Pa.

(274)

Turi

S.

So. Boston, Mass

Montello, Mass.

MERGINOS 
MOTERYS, 

PATYRUSIOS IR BE PATARIMO 
Atrinkimui ir Pakavimui

OLIVES—ALYVŲ UOGŲ 
Geras nuolatinis darbas. Aprūpinama su 

UNIFORMOM
Atskiri drabužiam pakabėklai. 
40 Valandų Savaitė. Vakacijos

GERA ALGA
James P. Smith & Co., Inc*

134 Franklin St., N. Y. C.
________________________________________(274)

5 Dienos, 
ir šventas.

Už Brošiūrų Pardavinėjimą 
30 Dienų Kalėjimo

St. Joseph de Beauce mies
telyje buvo areštuotas ir nu
teistas jehovininkas Aime 
Boucher 30 dienų kalėjimo už 
pardavinėjimą tos sektos iš-' 
leistų brošiūrų. Boucher bu
vo . apkaltintas kaip krimina
listas, vedąs sąmokslą prieš 
poną dievą.

Atsirado Lenkų Turtai
•Lenkų brangenybės, kurias 

lenkų ponai bėgdami atvežė 
iš Lenkijos ir paslėpė vienuo
lynuose Kvebeko provincijoj, 
buvo paskelbtos dingusiomis, 
bet dabar vėl jos atsirado, 
sirodo, kad tie turtai yra 
krauti Kvebeko miesto 
nuolyne. Už tuos turtus
bartinė lenkų valdžia buvo 
apšmeižta ir apkaltinta tuos 
turtus pasisavinusi. Kaip at
rodo, tai lenkų ponai turėjo 
sąmokslą apšmeižti Lenkijos 
valdžią tų turtų pasisavinime, 
o tuo pačiu kartu tuos tur
tus turėti savo žinioje.

Reporteris.

Laisvės Vajaus Reikalai
Praėjusį sekmadienį So. Bos

tone įvyko LLD 7-tos Apskri
ties metinė konferencija, kuri 
buvo šaukta ant 11 vai. ryto, 
dėl to visai mažai laiko turėjo
me dėl vajau^. Vienok, su d. 
Lekas, nuvažiavome pas d. Ed
vardą Piešinį. Jis mus labai 
draugiškai priėmė, pavaišino ir 
užsirašė dienraštį visiems me
tams. Kitur važiuoti jau netu
rėjome laiko — reikėjo grįžti 
į svetainę.

Svetainėj draugė Simanavi- 
čienė pridavė pasiųsti. du at
naujinimus: dd. Chuberkio, S. 
Boston ir K. Mynieke, So. Eas
ton, o d. P. Niukas nusipirko 
Kultūrinio Centro Šerą. /

Girdėjau,'kad d. George Bra
žinskas užrašė dienraštį d. Ša
pokai ir dar kam. Taipgi d. J. 
GaVenavičius darbuojasi vaju
je. Geriausių pasekmių!

Sekantį sekmadienį turime 
dar kelis gerus prospektus ap
lankyti su d. Leku. Prie to, 'd. 
E. čeikiene įsakė būtinai su
stoti pas ja. Ji turinti kaimy
nus, kurie tikrai užsirašys dien

raštį.

Lapkričio 15 d. įvyko Vilijos 
Choro- koncertas. Jis buvo pa
sekmingas, publikos buvo pa
sirinkę skaitlingai, programa 
gera. Programos pildyme da
lyvavo Ignas Kubiliūnas ir 
Akvilė Siaurytė iš Bostono.

Pirmas programoje buvo 
Vilijos. Choras, kuris sugiedo
jo Amerikos ir Lietuvos him
nus ir dar porą dainelių. Iš 
dainų viena buvo “Kur Bėga 
Šešupė, Kur Nemunas Teka,” 
ji labai žmonėms patiko.

Sekanti buvo Akvilė Siaury
tė, kuri gražiai sudainavo po
rą dainų. Jos balsas gražus 
ir tinkami n.udavimai . Sekė 
jauno berniuko piano solo, ku
ris turi gabumo ir ateityje ga
li būti žymus pianistas.

Ignas Kubiliūnas yra paty
ręs dainininkas Jr publikai pa
žįstamas. • Jį sekė Gertrūda 

• Ulinskaitė, Vilijos Choro mo
kytoja, kurios gražus soprano 
balsas žavėjo publiką. Lietu
viai ją galės išgirsti festiva
lyje, Brooklyne, Šio menesio 
pabaigoje.

Paskui sekė duetai, kvarte
tai, ypatingai publikai patiko 
Igno Kubiliūno ir Akvilės 
Siaurytės duetas. Solo ir du
etai publikai labai patiko, 
taip,, kad vis plojo reikalau
jant daugiau dainuoti. Pro
gramos pirmininku buvo jau
nuolis Pranas Maroziukas —. 
gerąi vedė.

< Publika gražiai, ramiai už
silaikė. Garbė komisijai, taip* 
gi M, Svinkūnienei, kuri, daug 
dirba choro reikalais. Koncer
tas gerai pavyko ir pageidau
jama dažniau tokių parengi
mų turėti..

Trijų sekmadienių pasidarba
vimas dėl vajaus aiškiai paro
dė, kad naujų skaitytojų gali
ma gauti. Tik pora sobostonie- 
čių draugų pavažinėjo su ma
nim ir užraščm penkis naujus 
skaitytojus, prie to, tie du 
draugai vienr gavo tris, o jei 
pridėsim dar d. Bražinską — 
turim 10 naujų skaitytojų. Na, 
jei taip būtų pasidarbuota bent 
penkių, šešių grupių, kokios tai

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2088 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ON tfte 
premises.
BERNARD BLECKNER & GEORGE LAKIN 

d-b-a B & G Delicatessen 0 - --------------- -
NOTICE is hereby' given that License No. 
EB 1367 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Wilson Ave., Borpugh of • Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ON the 
premises.

SOPHIE STADLER

Egzaipinuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394’398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Š. m. lapkričio 3 d. Liet. 
Taut. Namo mokyklos kamba
ryje įvyko LLD 6-tos. kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Apart 
komiteto ir komisijų raportų, 
padaryta keletas gerų tarimų 
šių dienų gyvenimo reikaluo
se.

už-
Tai

su-

Su pritarimu Pažangiųjų 
Lietuvių Piliečių vietinio ko
mitetų, kuopos nariai nutarė 
daryti iniciatyvą kaslink su
šaukimo Montellos lietuvių 
draugijų viešos konferencijos 
šių dienų klausimais. Visų 
svarbiausia užduotimi būsian
čios konferencijos bus, kad 
sutverti pastovią pažangių lie
tuvių piliečių draugiją, kuri 
galėtų imti vadovybę ateinan
čių metų progresyvių balsuo
tojų judėjime. Ateinančių 
metų prezidentiniai rinkimai 
turės didelę reikšmę šios ša
lies politiniame žmonių gy
venime. Taigi, nuo šios šalies 
rinkimų daug priklausys ir ki
tų šalių taikos santikiai.

Tokiu būdu, balsavimo jė
gos turėtu būt sukonsoliduo- 

I *■

[tos ir piliečiai supažindinti su 
jųjų pilietinėmis pareigomis. 
Progresyvių piliečių judėjirpas 
prasidėjo visoje šalyje: kiek
viename mieste ir miestelyje 
yra organizuojami balsuotojų 
kliubai. Mes, lietuviai, irgi 
turime eiti su progresu. Ap
sileidimas tokiame svarbiame 
momente būtų tiesiog neatleis
tinu.

tyti teatralį veikalą, kuris 
sivadina “Teodolinda.” 
yra klasiška komedija.

Ta pati komedija bus
vaidinta Montello j e gruodžio 
13 d., Liet.’ Taut. Namo sve
tainėje. Vietinė mūsų publi
ka jau išsiilgo teatro, kadan
gi pereitos žiemos sezoną ne
buvo jokio vaidinimo,

Liuosybės Choro nariai lai
ko savo daianavimų pamokas 
du sykiu j savaitę ir gana rim- 
.......... ................. ” žino, 

prieš 
festi- 
mūsų

tai žiūri į dalyką. Jie 
kad reikės pasirodyti 
skaitlingą publiką meno 
valyje, 
solistės 
dėlėms 
meras.

Malonu girdėti, kad Liuosy
bės Choro mokytojas Ed. šu- 
geris, kuris per tūlą laiką sir
go, dabar jau pasveiko ir vėl 
paėmė chorą į savo rankas ir 
baigia jį priruošti meno fes
tivaliui. šiuomi tarpu mūsų 
choras žymiai paaugo narių 
skaitliumi. Tai geras ženklas.

X. Kareivis.

Taipgi rengiasi 
ir duetistės toms di- 
meno švenčių iškil-

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Klubo susirinki
mas įvyks 25 d. lapkr., 7:30 v. v„ 
155 Hungerford St. Draugės visos 
kviečiamos dalyvaut. — V. K., Sekr.

(273-274)

šftiomi tarpu Liuosybės Cho
ro ir Dramos Ratelio nariai 
sparčiai ruošiasi į Rytinių 
Valstijų Meno Festivalį, kuris 
įvyks už kelių dienų Brook- 
lyne. Mūsų scenos mėgėjai su 
didele energija mokinasi savo 
roles, idant tinkamai persta-

CLEVELAND, O.
LLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 26 d., 7:30 v. v. LDS Klubo. 
Nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime, atsiveskite ir naujų žmonių 
įrašyti į LDS. Bus ir balsavimas 
LLD Centro Komiteto sekantiems 
metams. Delegatai išduos raportą iš 
Nacionalės Ateivių Teisių Gynimo 
Konferencijos. — J. S. (274-275)

3S35KZ

F. W. Shalins

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

’ Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina . 
pas “Gr«en Star Bar and Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti 

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

P ARĖ, KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Telefonas EV. 4-8698

5 pust.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— «Pirm., Lapkr. 24,

1
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Festivalio Žinios
Per Meną-j Šviesą, su Šviesa—j Laisvę!

Čia rašoma apie Festivalio 
šeštadienio, lapkričio 29 die
nos, programą. Pirmesnėse 
Laisvės laidose buvo aprašyti 
aštuoni to vakaro programos 
numeriai. Programa vyksta 
(šeštadienį) Labor Lyceum sa
lėje, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Devintas šio vakaro nume
ris. Erma Kishkiunas iš Hart
ford, Conn., dainuoja solo, J. 
Farrow’o “I Have but One 
Heart” Jr J. Gudavičiaus ‘‘Kur 
Paliko Ta Jaunystė.”

Dešimtas šeštadienio nume
ris. Jį pildo Newarko Sietyno 
Choro Vyrų Oktetas, vadovys
tėje J. Simelevičiaus. Sietyno 
Oktetas susideda iš sekamų: 
John Simėl, Walter Simel, 
Edward Arlaus, Bob Žukaus
kas, Arthur Skučas, Edward 
Skučas ir Harry Mitkus. Okte
to akompanistė — Lillian Si
mel. Oktetas dainuoja S. Šim
kaus ‘‘Jau Atėjo Rudenėlis” 
ir Galloway’o “Whiffenpoor 
Song.”

Vienuoliktas numeris vyksta 
po pertraukos. Jį pildo LDS 
74 kp. Dramos Grupė iš 
Bridgeporto: A. Gecius, John 
Rigely, Jean Rigely, Lucy 
Mockaitis ir R. Merkeliūtė? 
Režisierius — J. Mockaitis. 
Grupė perstato komediją “Fif
ty-Fifty.”

Sekantis numeris skiriamas 
Merginų Sekstetui iš Detroito. 
Sekstete dalyvauja: Mary 
Adams, Ruth Gugas, Antoi
nette Garelis, Emma Rye, 
Lillian Gugas ir Sephanie Ma
sis. Seksetui vadovauja Stella 
Smith. Sekstetas dainuoja D. 
Yuden “Atsiminimai” ir I. Du- 
najevski’o “Kastulio Daina.”

Pagal iš anksto numatytą 
Festivaliui dienotvarkį, seka 
tryliktasis Festivalio šeštadie
niui skirtos programos nume
ris. Jį pildo Nancy Roman iš 
Chicagos. Ji dainuoja solo— 
M. Petrausko “Birutės Rau
da” ir (to pat autoriaus) 
“Birutės Ariją.”

Seka piano solo, šį numerį 
duoda jaunametė menininkė- 
pianistė, Arlene Grigaitytė iš 
Wilkes-Barre, Pa. Ji skambi
na F. Chopin’o “Nocturne in 
E Flat” ir Čaikovskio “An
dante Cantabile.”

Wilma Hollis ir John Kish
kiunas, hartfordiečiai, duete 
dainuoja Grilen’o “Jonukas” 
ir A. Vanagaičio “Dainuok 
Man Dainą.”

Aldona Klimaitė - Devetsco, 
mūsų pačių auklėtinė buvusio
ji brooklynietė, jau seniai gir
dėta, dabar gyvenanti Cleve- 
lande, dainuoja B. šalinaitės 
“Tamylos Daina,” ir Šimkaus 
“Ne dėl Tavęs Aš Mergelė.”

Septynioliktuoju ir pasku
tiniu vienu atskiru šio vakaro 
dainorium bus Roselandą 
(Chicagos) Aido Choras, va
dovaujamas D. Yuden. Jie 
dainuoja M. Petrausko “Vie
nybėj” iš operos “Birutė” ir 
“Broliai” iš tos pat operos, su 
choro solistais.
• Seka perstatymas, o po jo, 
paskiausiuoju,

Visų chorų bendras masinis 
dainavimas.

Taip. Brooklynas yra gir
dėjęs daug ko, bet tokios ga
lingos lietuviškos dainos pir
miau niekad negirdėjo.

Tai tiek apie šeštadienio 
programą. Viso yra apie ke
liolika meninių grupių -ar pa
vienių išstojimų. Tarp Fes
tivalyje dalyvaujančių meni
ninkų, kaip atsilankiusieji 
Festivalin matys, yra gerų ta
lentų ir tie talentai duoda ką 
nors tokio specialiai prirengto 
šiam Festivaliui.

Tolesnį visų Festivalio die
nų programų aprašymą sekite 
Šiame Laisvės puslapyje.

Festivalio programos vyks
ta keturias dienas, pradedant 
ketvirtadieniu (Thanksgiving 
Day) ir baigiant'sekmadieniu, 
lapkričio 30 diena.

Labor Lyceum salėje, -949 
Willoughby Ave., programa 
prasideda ketvirtadienį, lap
kričio 27, 3:30 vai. po pietų;

penktadienį, lapkr. 28, 7:30 
vai vakare, ir šeštadienį, lap
kričio 29, 6:30 vai. vakare.

Sekmadienį, lapkričio 30-tą, 
Festivalio programa vyks 
Schwaben Hali, 474 Knicker
bocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Antanas Pavidis ir jo Radio 
Orkestrą duos muziką šo
kiams. šokiai bus ketvirtadie
nio, šeštadienio ir sekmadienio 
vakarais.

Bilietai į Festivalį yra: per
kant visoms keturioms die
noms — $4. O į kiekvieną 
vakarą atskirai — $1.25. Bi
lietai gaunami pas platintojus, 
Festivalio rengėjus ir Laisvės 
raštinėj, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N- Y.

F. R. K.

So. Bostone Mirė John 
Sutkus; Ieškoma 
Jo Giminių

Graborius Joseph Barace- 
vičius iš So. Bostono laišku 
praneša, kad ten mirė neseniai 
iš Brooklyno atvykęs John 
Sutkus, kuris čionai irgi ne
seniai buvo atvykęs, rodos, iš 
Rochester, N. Y., ir tūlą laiką 
dirbo pas S. Misiūną barten- 
deriu. Amžiaus buvo apie 50 
metų.

Velionis buvo karštas Lais
vės ir Sovietų Sąjungos patri- 
jotas, rėmėjas, dažnai nema
žomis sumomis aukodavęs 
progresyviams reikalams.

Graborius Baracevičius pra
neša, kad nėra kam rūpintis 
numirėlio palaidojimu ir todėl 
ieško jo giminių. Jo kūnas te
bebuvo Boston City Hospital 
lavoninėje. Paskutinė jo gy
venimo vieta buvo 252 Eighth 
St., Bostone.

Norintieji ar turintieji infor
macijų prašomi kreiptis į gra- 
borių BaraceviČių, 254 West 
Broadway, S. Boston. Tele
fonas: Sou. 2590.

Festivaliui Trūksta 
Daug Nakvynių

Rytinių Valstijų Meno Fes
tivaliui, kuris jau čia pat (27, 
28, 29 ir 30-tą šio mėnesio), 
reikės labai daug nakvynių. 
Atvyksta kelios didelės grupės 
programos dalyvių — chorai, 
ansambliai. Atvyks ir daug 
paskirų menininkų — diflnos 
ir muzikos solistų, tapytojų ir 
kitų.

Prašome paruošti nakvynių 
kiek galite daugiausia ir tuo
jau jas pranešti. Laisvės rašti
nėje dirbantieji žmonės suti
ko pranešimus priimti. ADRE
SAS: 427 Lorimer St. Tel. 
STagg 2-3878.

Prašome pranešant pažymė
ti sekamas informacijas:

Savo pavardę ir adresą;
Kuri artimiausia subway ar 

kitaip privažiavimo stotis;
Kelis priimsite;
Vyrus ar moteris.

PRAŠOM AUTOMOBILISTŲ 
TALKOS

Reikia automobilistų dieną 
pirm festivalio ir laike festivd- 
lio atvykstančius nors pirmu 
kartu nuvežti į nakvynes.

Dar kartą prašome reikalą 
išgirsti, prašome tuojau atsi
liepti su nakvynėmis.

Festivalio Komisija.

IŠTISAS AKRAS MENO

Veteranams Bonai
Veteranams bonų aplikaci

jos būsiančios gatavos ir išda
linamos veteranams gale šių 
metų. Tačiau įspėja, kad 
oficialiai išpildyti ir grąžinti 
blankas pirm sausio 1-mos 
būsią nelegalu. Taigi, gavu
sieji blankas galės tik pasi
ruošti jų išpildymui, bet da
tuoti ir grąžinti valdžiai—pra
šyti išmokėti bonus —> galės 
tik -pradedant sausio 1-mą.

Blankos bus gaunamos vi
sose susiedijose, gaisragesių 
stotyse.

Iš Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1 Kuopos 
Susirinkimo

J susirinkimą, įvykusį lap
kričio 13 d., Laisvės svetai
nėje, nariai buvo kviesti at
virutėmis, tad atsilankė skait
lingas būrys.

Valdyba raportavo, jog visai 
mažas skaičius narių beatsili- 
ko mokėjime duoklių už 1947 
m. Aname ir šiame susirinki
me jau daug pasimokėjo ir 
už 1948 m.

Balsuota LLD Centro Komi
tetas sekamiems dvejiems me
tams — 1948-9.

Atsilankę nariai gavo naują 
knygą “Viduramžių Istorija.” 
Knyga gražaus formato, 304 
puslapių, iliustruota paveiks
lais ir žemlapiais. Kiekvienas I 
narys džiaugsis tą / istoriją 
skaitydamas. Pasididžiuos, kad 
priklauso tokioje LLD, kur už 
$1.50 į metus gauna litera
tūros vertės trigubai.

Būsimo parengimo komisi
jos narys J. W. Thomsonas 
pranešė, kad yra svetainė už
registruota ir padaryta sutar
tis su George Klimu parodyti 
dviejų rūšių judžius. Vėliau 
komisija garsins laiką ir vie
tą.

D. M. šolomskas, LLD Cen
tro sekretorius, kalbėjo, pir
miau, apie šios knygos turinį- 
ir kaip joje esamas informa
cijas rasti. Paskiau aiškino 
apie dabartinį anglo-saksų ar
ba Amerikos su Anglija bloką 
Jungtinių Tautų Seime ir tau
tų saugumo komisijoje. Sie
kiai to bloko, sakė jis, tokie 
patys, kokie buvo Hitlerio — 
valdyti visą pasaulį.

Antanas Bimba kalbėjo apie 
nupirktą Lietuvių Kultūriniam 
Centrui namą. Nurodė, kad 
seniai buvo reikalas turėti tokį 
namą, kuris būtų visos Ameri
kos demokratinių lietuvių kul
tūriniu centru. Tačiau geriau 
nors vėliau, negu niekad. Da
bar turime namą i\* ant brook- 
lyniečių ir apylinkės lietuvių 
gula daug atsakomybės namą 
išvalyti ir prirengti atidary
mui.

Kvietė vyrus ir moteris, pa
prasto darbo dirbėjus ir aųiat- 
ninkus į talką paprastomis 
dienomis ir sekmadieniais. 
Taipgi ragino pirkti Šerų : ku
rie išgali, bent už šimtinę, o 
kiti nors po vieną už $25. 
Taipgi prašė ir paskolų, pri
mindamas, kad už jas mo
kama du nuošimčiai palūka
nų.

Dalyviai* pasirašė Civilių 
Teisių Kongreso blankas ir su
aukojo tam. darbui remti $4.- 
75. '

LLD 1 Kp. Koresp.

»
Norėjo Uždrausti Duoti 
N. Y. Mokyklų Safes 
Susirinkimams

Miestavos švietimo Tarybos 
paskiausiame susirinkime bu
vo pasiūlyta neduoti mokyklų 
salių taip vadinamoms “maiš
tingoms” grupėms. Tačiau, 
kad vieniems atrodo maištin
gomis vienos, p kitiems kitos, 
10 balsų prieš 6 pasiūlymas 
atmestas.

Nelaimėję to, tačiau susirin-. 
kimų ir žodžio laisvės priešai 
pravedė 14 balsų prieš 2 re
zoliuciją, reikalaujančią dau
giau -budėti ir tyrinėti tikslus 
ir veiksmus visų organizacijų.

Iš siūlytojo neįsileisti susie- 
dijų organizacijas Henry E. 
Schultz išsireiškimo prieš 
American Youth for Demo
cracy ir komunistus, buvo aiš
ku, jog pasiūlymas daugiau 
kamantinėti taikomas prieš 
d a r b i n i n k i i šk as o r gan i z a c i j as 
po priedanga ieškoji imo ko
munistu. s v 

«

Areštavo Kelias Moteris 
Kaltinant Nelegalėse 
Operacijose

Areštuota Mrs. Elizabeth 
K aštri n, 53 m., gyvenanti 
105-19—75th St., Ozone Park./1 
Ją kaltina, kad jinai padariusi 
virš 1,500 nelegalių operacijų 
ir jomis uždirbusi $40,000 nuo 
1927 metų.

Tuo pat kartu areštavo 
Mrs. Beatrice Uhryna, 24 me
tų, newyorkietę, kaltinimu, 
kad jinai pas Mrs. Kastrin 
pasidarydiijusi operaciją. Ir 
areštavo jos vyrą Stephen. Jį 
kaltina pritarime-leidime da
ryti operaciją. Dar areštuo
tos kelios kitos moterys, ku
rių vardai rasti Mrs. Kastrin 
rekorduose. Jas įtaria buvu
sias rekomenduotojomis kitų.

Užvedė Išbandomųjų 
Bylų prieš įstaigų

Mrs. Pauline Gold, Savinin
kė dviejų aukštų namo, 533 
Kings 'Highway, Brooklyne, 
užvedė bylą prieš laikinąją 
butų komisiją. Ji prieš porą 
mėnesių įteikė tai įstaigai — 
Temporary,City Housing Rent 
Commission — prašymą leisti 
išmesti rendauninkus. . Bet 
įstaiga prašymą atmetė.

Prašydama teisės išmesti, 
savininkė sakiusi, kad butai 
name reikalingi jai pačiai. 
Rendauninkai įrodę kitaip.

SUSIRINKIMAI
EAST NĘW YORK

Vakarienės gaspadinių, darbinin
kų ir tikietų platintojų susirinkimas 
įvyks lapkr. 25 d., 8 v. v. Pas dd. 
Misevičius, 115 Montauk Ave. Ma
lonėkite kiekvienas dalyvauti, kad 
žinotume kiek yra tikietų išplatinta 
ir išdirbti vakarienei planus, kad iš
eitų tvarkingai ir pasekmingai. — 
Vakarienės Komisija. (273-274)

Metropolitan Museum of 
Art dabar rodo meną audi
niuose (tapestry). Išstatyta 
200 iš Francijos paskolintų 
gražmenų, atstovaujančių še
šis šimtmečius tos rūšies meu 
no. Iškabinimui jų parodai 
ant sienų užėmę akrą ploto.

Kūdikis Ne Jo—Ir Ne Kito!
--------- j ,

Jack Scott Dundas, 32 me
tų, yonkerietis, užvedė bylą 
perskyroms nuo žmonos. Jis 
sako, kad laike jo tarnybos ar
mijoj jo žmonos susilaukto kū
dikio gimtadienis neatitinkąs 
jo buvimo namie laikotarpiui. 
Kitais žodžiais, kaltina žmo
ną prigyvenus kūdikį su ki
tu. Gi žmona prisiegauja ne
bendravusi su kitais.

Automobiliui užgavus arklio 
traukiamo vežimo ratą, ark
lys pasibaidė, išmetė savinin
ką Frank Laviona iš vežimo, 
paskui tuo pat vežimu per
važiavo jam krūtinę. Pavojin
gai sužeidė.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
„ , , j 1—2 dienom Valandos: j . • o . .( 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Mūsų kaimyniškas YMHA 
skyrius, kampas Bedford ir 
Keap, gruodžio 4-tos vakarą 
atidengs bronzinį tabletą at
minčiai rabino Samuel J. Le
vinson, buvusio tos įstaigos 
tarybos nario.

Filmos-Teatrai
Stanley Teatre Lenkų ir 

Francūzų Filmos

Permainai, teatras, praėjusią 
ir šią savaitę rodo Lenkijos 
filmą Zygmunt Kolosowski. 
Prienams, šią savaitę pradėjo 
rodyti francūzų filmą Francis 
the* First.

Lenkų filmą, gaminta pagal 
D. Dmochowskio veikalą jo 
paties ir B. Nawrocki direkci
joje, pačiam autoriui ir direk
toriui taipgi vaidinant ir 7 
skirtingas roles, vaizduoja na
cių okupacijos laikus ir liau
dies pasipriešinimą okupan
tams.

Filmą, perstatoma papras
tutėje mums pažįstamo (pana
šaus lietuviškajam) miestelio 
ir kaimo gyvenimo scenoje, la
bai gyvenimiškai ir supranta
mai perstato tikrojo Lenkijos 
partizanų vado veiksmus ir 
prietikius karo laiku, 

r
Patsai Dmochowskis vaidi

na rolėje to didvyrio. Jis 
taipgi vaidina ir įdomiai ko
miškai “patraukia per dantį” 
buvusį vokietį karį, biskį 
“kuktelėjusį,” jau atleistą iš 
tarnybos, senienų krautuvės 
savininką Lenkijoje. Kaip 
šiose, taip ir kitose penkiose
rolėse jisai savas.

Kalbama lenkiškai, bet yra 
ir angliškas aiškinimas, kaip 
kad būdavo rusiškų filmų.

Francūziškoji, Calamy pro
dukcijos, Christian Jaque va
dovybėje gaminta filmą (Paul 
Fekete veikalas), su Fernan
de!, Goya, Rignault, Bose, Mi- 
halesco ir Girard, kandžiai pa
šiepia šešioliktajame šimtme
tyje karaliavusį Francūzijos 
karalių Francis 1-jį.

Abi filmos rodomos Stanley

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y. «•

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, ' Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

■teičiu* *u naujausiai* |tai»ymai*.
KUTURTŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Av©.
Tei. STagg 2-3342

I*.....j.........................   III!........... 'll !!■■■—
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.;
Iš senų padarau

' naujus paveiks- : Į
lūs ir krajavus^

: sudarau su ame-f A1||L ;;
;; rikoniškais. Rei-|ė" '
■ kalu! esant ir £\ jL l|| ;:
;; padidinu toki o

dydžio, kokio ;
J; geidaujama. Tai- V; ■ 

pogi atmaliavoju 
; įvairiom spalvom. ?

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, "

, Kampa* Broadway lr Stone Ave.
Dtie Chauncey St.į Broadway Line

Tel. GLenmore 3-6191 -
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BAR & GRIL1 
Lietuviška Alude 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
Now Yorke. Vertos pamatyti.

. - • N.

Embassy Newsreel Teatruose
Dabar rodo gelbėjimą iš jū

rų portugalų žuvininkų; atve
žimą į New Yorką “Friend
ship Train;” karių mylimiau
sio karo korespondento Emie 
Pyle namai atidaromi pamin
kliniu knygynu; darbininkų 
streikai Francūzijoje, taipgi 
žinių ištraukos iš Vokietijos, 
Japonijos, Indijos.

Brooklyno Paramount
šiuo tarpu mini savo 19 me

tų sukaktį. Atitinkamai, da
bar rodo filmą “Variety 
Girl,” su Bing Crosby, Bob 
Hope ir desėtkais kitų Ilolly- 
woodo žvaigždžių, kurių eilė
se veik kiekvienas ras savo 
mėgstamą geriausiąją. Prie
dams rodo “Jungle Fight.”

New Yorko Paramount
Prie Times Square teberodo 

“Wild Harvest,” su Kin Cole 
Trio ir kitų asmenų veiksmais 
scenoje.

Radio City Music Hall
Teberodo “Cass Timber

lane,” su Spencer Tracy, La
na Truner, Zachary Scott ir 
kitais. . Scenoje spektaklis

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI 

I--- -  ---  ------------------ ~-------
JOHN BURDULIS

Savininkas
OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVES

121-07 Jamaica Avenue, Richmond Hill, N. Y.
LIETUVIS APRŪPINA AKINIAIS

Turi 15 metų patyrimo prie optiškų stiklų gamybos, 
u

Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius.

Kasdien nuo 9:30 ryto iki 6. P .M. • z
Antradieniais ir Ketvirtadieniais nuo 6 iki 9 P. M. 

šeštadieniais nuo 11 vai. iki 4 P. M. 
* <

Telephone Virginia 9-2599 
7-5^'~ll~^""
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“Continental,” su teatro ba
letu, dainininkais, orkestrą 
vadovybėje Alexander Smail
ins.

Roxy Teatre
Penkta savaitė rodoma fil

mą “Forever Amber,” apie 
kaimo mergšės įsimylėjimą į 
sunkiai pasiekiamą asmenį ir 
išnaudojimą visokiausių prie
monių išgarsėti, pasiekti turtą 
ir paskutinį siekį. Yra asme
nų aktai scenoje.

Strand Teatre
Rodo filmą “Escape Me Ne

ver.” Scenoje Frankie Carle 
ir kiti.

Globe Teatre
Broadway prie 46th St., New 

Yorke, rodoma nauja filmą 
“Body and Soul,” kuri ištikro 
turi 'ir kūną ir sielą. Filmą 
įdomiai sužavi žiūrovo atydą 
ir išlaiko iki galo. Ir išėjus 
dar palieka ko pagalvoti.

Filmą perstato eilinius žmo
nes besisiekianči’us į aukštu
mas, bet ne kartą nusivylu
sius mūsų gyvenimo sąlygose, 
kur žmonės — jų siela ir kū
nas — yra perkami ir par
duodami.

Madison Square Gardene 
atiidarė paroda visokių daiktų 

, ir daiktelių, kuriuos žmonės 
pagamina savo liuoslaikiais iš 
palinkimo kurti-užsiiminėti;

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.EVergreen 7-6868

Va>andos:

Penktadieniais Uždaryta

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
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