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Mūsų šalies Aukščiausias 
Teismas turėtų būti bešališ
kas, teisingas, nepasiduodąs 
politinėms pagundoms bei is
terijai. Jo pareiga yra saugo
ti Konstituciją ir Teisių Bilių.

Bet argi taip yra? Nėra, 
v Atsimename Roose velto lai- 
\ kur. Kiek bėdos jis turėjo su 

Aukščiausiu Teismu! Teismas 
buvo huverinės dvasios. Vie
ną po kitam Naujosios Daly
bos įstatymus atmetė.

Rooseveltas turėjo įkelti j 
Teismą keletą naujų narių, 
kad pakeitus Teismo dvasią. 
Tik liberalams paėmus viršų, 
Aukščiausias Teismas pradėjo 
rokuotis su Naująja Dalyba..

Valdžios Komisija 
Griežtai Uždraudė 
Veiklius Pikietus
Šalies Darbo Santykių Komisija Užtikrino Streiklaužiam 
Vadinamą “Teisę” Dirbti, pagal Tafto-Hartley’o {statymą

Dabar Aukščiausias Teismas 
ir vėl pasirodė reakcinėje tvo
ros pusėje. Jis atsišakė netei
singą, arbitrarišką lillinojaus 
valstijos pasielgimą su Wall
ace kandidatūra pasmerkti. 
Jis užgyrė tos valstijos atsisa- 

Lkymą Progresistų Partijos 
^•kandidatus uždėti ant baloto.

Ir aišku kodėl. Tik todėl, 
kad Teismas pataikauja de
mokratams ir republikonams.

Washington. — Valdinė 
Šalies Darbo Santykių Ko
misija vienbalsiai įsakė 
streikieriams s u s t abdyti 
daugmeniškus pikietavi- 
mus, ir parešikė:

— Samdiniai, pagal Taf- 
to- Hartley’o įstatymą, turi 
užtikrintą teisę susilaikyti 
nuo streiko. Jie turi teisę 
laisvai eiti darban ir grįžti 
iš jo, be jokio varžymo ar

prievartos iš streikierių pu
sės.

Jeigu darbininkai dar bet 
kur masiniai pikietuos už- 
streikuotas darbavietes, tai 
ta Trumano paskirta komi
sija žada kreiptis į federa- 
lį teismą prieš juos.

Tuo tarpu prez. Truma
nas viešose kalbose bažija- 
si, būk jis “priešingas” Taf
to-Hartley’o įstatymui.

Bolivijos Prezidentas 
Įvede Karo Stovį

Maskva Sako, Amerika 
Pavojus Jungi. Tautom

Labai teisingas posakis: 
“Netepsi — nevažiuosi,” arba, 
“Kas tepa, tas ir važiuoja.”

Paimkime partijas ir rinki
mus. Naudosios partijos di
džiausia nelaimė tame, kad ji 
yra jaunutė ir medžiaginiai 
silpna, kad rinkimų kampani
jos vedimui turi prašyti nike
lių ir dešimtukų. Tuo tarpu 
senosioms partijoms desėtkais 
ir šimtais tūkstančių doleriai ; 
plaukia.

iją^- ’Jos gali paleisti 
darban tūkstančius agitatorių.

O kai praeis rinkimai, 
politikieriai nerausdami 
kys: Matote, kiek balsų 
joji partija tepešė!

Jos papirko spaudą į streiką.

zidentas Enrique Hertzog 
paskelbė karo stovį visai 
Bolivijai, Pietinės Amerikos 
respublikai. Pasakojo, kad 
gręsiąs komunistų sukili
mas valdžiai nuversti. Su
imta 12 tariamo sąmokslo 
vadų prieš Hertzogą. Jis, be 
kitko, grūmojo ginklais, su
triuškinti paskelbtą visuoti
ną geležinkelių darbininkų

Maskva. — Sovietų laik
raščiai Izviestija ir Pravda 
rašo, kad Jungtinių Tautų 
pamatai yra geri, bet Ame
rika su savo kariniais pla
nais dėl viešpatavimo pa
saulyje gręsia suardyti 
Jungtinių Tautų organizaci
ją; Sovietai gi darbuojasi 
išlaikyti Jungtinių Tautų 
vienybę ir apsaugoti taiką.
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Progresyviski žmonės turi
tik vieną gerą suraminimą, at
seit, kad jų partijai priklauso 
ateitis. Ims daug laiko, bet 
žmonės susipras. Kad ir su 
menkučiais dolerių šaltiniais 
naujoji partija 
sieks milijonus 
piliečių.

ilgainiui pa
ir milijonus

Tėvynėje vienas žmogelis 
Baldžiai džiaugiasi, kad Lietu
vių Kultūriniam Centrui ten
ka sunkiai verstis. Girdi, au
ditorijos išlaikymas brangiai 
kaštuoja, o įplaukų mažai.

Čia, žinoma, esanti kalta? 
Jfaskva!

Man gi atrodo, kad pažan
gos priešų džiaugsmas neturi 
pamato. Pažangioji visuome
nė mokėjo tą didelę įstaigą 
įkurti, mokės ją ir išlaikyti.

Vasaros metu, tiesa, įplau
kos buvo mažos. Bet dabar 
jau prasideda parengimai sa
lėse. Jau keletas lietuviškų 
parengimų naujajam name 
įvyko, ir puikiai pavyko!

Jau gana gerą pelną neša 
“bawling alleys.” Kai būna 
parengimų, restorantas taip 
pat duoda pelno.

Kas įdomu, tai kad ir kiti 
^T^aamcrikiečiai, apart /lietuvių, 

pradeda naudotis naujojo na
mo salėmis, štai, pereitą penk
tadienį įvyko Švento Petro 
bažnyčios “minstrel show.” 
Svietelio buvo pilna auditori
ja. Rengėjams vieta labai pa- 
i tiko. *
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Dewey sako, kad 
Aukščiausiasis Amerikai pa
skyrė pasaulinę • vadovybę.” 
Lygiai taip kalbėjo Hitleris su 
Mussoliniu. Bet kai karą pra
kišo, pabėgo ir “Aukščiausia-

o Visi sutiks, kad Joo Louis

Areštuotas Ministras
Varšava. — Neoficialiai 

pranešta, kad areštuotas 
Lenkijos maisto ministras 
Vlod. Lechavičius už ’’nere
guliarumus” jo ministerijo
je. ' ,

Anglija Negerina Kasyklų, 
Mėto Pinigus Buvusiem Jy 
Savininkam ir Ginklam

Prez. Trumanas Sakosi 
Jau Remias Izraelį

Washington. — Prezid. 
Trumanas pareitą sekma
dienį pareiškė, kad jis re
mia tokį Palestinos padali
nimą į žydų ir arabų vals
tybes, kaip. Jungt. Tautų 
seimas nutarė pernai rude
nį. Bet Trumano valstybės 
sekretorius Marshallas rug
sėjo 21 d. dabartiniame 
Jungt. Tautų seime šaukė 
Izraelio valstybę ir arabus 
“ištisai priimti grafo Bei> 
nadotte’o planą.” O tas pla
nas pusiau sumažina žadė
tą Izraeliui žemės plotą. Bu
vo suprantama, jog Mar
shallas tada su Trumano ži
nia užgyrė Bernadotte’o 
planą.

Sugrąžinta 112,000,000 
Nusuktų Mažiausią Algą

Washington.— Darbo de- 
partmentas paskelbė, jog 
per 10 metų jis privertė su
grąžint $112,000,000 algų 
žemiausiai apmokam i e m 
darbininkam. Įstatymas yra 
nusakęs mokėti jiems ne 
mažiau, kaip 40 centų už 
darbo valandą, bet samdy
tojai suka ir tą mizerną ai-

yra pirmos z klasės sportinin
kas. Niekas nėra jam užme
tęs jokios suktybės.

Bet politikas iš Louis visiš
kai niekam tikęs. Jis įsimylė
jo į Dewey. Jis nesupranta 
nė tiek, kad Dewey laimėji
mas nieko bendro neturi su 
liaudies gerove ir pažanga.

London. —Harry Pollitt, 
Anglijos komunistų vadas, 
kalbėdamas South Wales 
mainieriam, ragino juos da
ryti spaudimą “socialistų” 
valdžiai, kad pataisytų ka
syklas ir pagerintų darbo 
sąlygas jose. Kartu Pollitt 
šaukė paremti streikuojan
čius Francijos'angliakasius. 
Jisai sakė:

— Anglų valdžia keturis 
kartus daugiau pinigų iš
moka buvusiems angliaka- 
syklų savininkams, negu 
skiria įrengimų pagerini
mui kasyklose, kurios per
imtos į valstybės nuosavybę. 
Užuot stačius kasykloms 
mašinas, valdžia gamina pa
trankas karui prieš Sovietų 
Sąjungą.

Maskva Smerkia Švedy- 
Norvegy Karinį Planą

Maskva—Sovietinių Dar
bo Unijų laikraštis Trud sa
ko: ■

— Norvegijos, Švedijos 
ir Danijos karo • ministrų 
konfeerncija Oslo mieste 
parodė, jog tie kraštai at
meta tarptautinį bendra
darbiavimą ir bepusiškumą 
tarptautinėje. politikoje. 

Amerika jiem davė užtikri
nimus ir prižadėjo ginklų. 
Tų kraštų valdžios už tai 
įsitraukė į karinį šiaurės 
bloką, kurio patronai yra 
anglai - amerikonai.

Rumunijos spauda smer
kė Ameriką už komunistų 
vadų traukimą teisman.

Tokio.— Gen. MacArthur 
raportavo, kad Japonijos 
pramone pakilo.
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Santiago, Čile. — Valdžia 
suėmė 21 komunistų vadų.

Paryžius. — Anglijos at
stovas McNeill apšaukė 
graikų partizanus “bandi
tais”.

t

Dešiny-Batavia, Java.
sis Indonezijos prezidentas 
Soekarno skelbia, kad jis 
baigiąs nuslopint kairiųjų 
sukilimą.
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ATSIURBIAMA DAR 162 
LIETUVIAI PABĖGĖLIAI
. v ■

New York. — Amerikos 
laivas “General; Black” atei
nantį sekmadienį atplukdys 
iš Vokietijos 813 išvietintų-. 
jų. Tame skaičiuje yra 161 
ar 162 lietuviai pabėgėliai, 
kaip pranešė išvietintųjų 
komisionierius Ugo Carusi.

Tarp atgabenamų pabė
gėlių yra 161 žydas, 76 pro
testantai, 75 stačiatikiai ru
sai ir graikai, 479 katalikai 
ir 4 be religijos, 388 lenkai

/ 
ir apie 50 žmonių “be vals
tybės.”

Pirm skiriant išvietintus 
siuntimui Amerikon, yra 
iškošiama jų “ištikimybė” ir 
parenkami tinkamiausi dar
bininkai, profesionalai bei 
amatininkai.

Australija siūlosi primti 
tiek išvietintųjų, kaip ir 
Jungtinės Valstijos. Bet 
australai pasirenka “pačius 
geriausius”, sako Ugo Ca
rusi.

Didžiulis! FrancūzŲ Protesto 
Streikas prieš Karinį Terorą /

Paryžius, spal. — 25. — 
Generalė Francijos Darbo 
Federacija paskelbė visuo
tiną 24 valandų streiką pra
moningojoj St. Etienne sri
tyje. Tai protesto streikas, 
dėl to, kad kariuomenė ir 
žandarai žmogžudiškai te
rorizuoja streikuojančius 
angliakasius. Tie “tvarkos

dabotojai” nušovė dar vieną 
streikėrį.

Valdžia pirmadienį pra
nešė, kad jos armija ir žan
darmerija užėmė svarbią
sias angliakasyklas 30Q ket
virtainių mylių plote. Prieš 
mainierius ten suvaryta 
bent 15,000 kariuomenės, 
ginkluotos visais karų pa
būklais.

SOVIETAI PLANUOJA 300,000,000 AKRŲ 
PADARYTI DERLINGAIS LAUKAIS

Maskva. — pavietų vy
riausybė pagamino ir pas
kelbė 15 metų planą gerinti 
dirbamąją žemę pietiniai- 
rytinėje šalies dalyje ir pa
versti derlingais laukais 
šimtus milionų akrų stepų 
(puslaukinių pievų) ir dy
kumų. Tokiu būdu bus pa-

gerinta bei n alumis diryQ-. 
mis padaryta “ 300,000,000 
akrų žemės. Bus įrengta 
45,000 tvenkinių, tūkstan
čiai mylių drėkinamųjų ka
nalų, prisodinta ruožtai 
miškų, apsaugai nuo saus
ros, ir įvykdyta įvairūs ki
ti pagerinimai.

Graikijos Fašistų Skundas Neva 
Prieš Tautos Žudytojus

Paryžius. — Graikijos 
monarcho - fhšistų atstovas 
P. Valindas skundė graikų 
partizanus, būk jie “vagią 
vaikus” ir persiunčią į 
Jugoslaviją ir kitus Balka
nų kraštus. Valindas siūlė 
pasmerkti tariamą “vaikva- 
gystę”, kaip tautos naikini
mą (genocide).

Teisinis Jungtinių Tautų

komitetas 20 balsų prieš 14 
užgyrė tą pasiūlymą.

(Graikų partizanai sten
giasi išgelbėti vaikus iš tų 
vietų, kur eina kautynės su 
monarchistais. Partizanai 
iškrausto vaikus ypač iš to
kių kaimu ir miestų, ku
riuos , monarchistų lakūnai 
bombarduoja ir apšaudo.)

Chiny Liaudiečiai Užėmė Dar Du Miestu
1

Nanking,. Chinija. — Ko
munistę vadovaujami, chi- 
nai liaudiečiai užėmė Čeng- 
Čow, svarbų miestą ir gele
žinkelių mazgą vidurinėje 
Chinijoje. Sykiu jie atėmė 
iš Čiang Kai-šeko tautinin
kų Paotow miestą su gele
žinkelio *s(očia, į šiaurės va
karus nuo senosios sostinės 
Peipingo. Liaudies armija 
—t--- L----------------------------

nuo Paotowo gręsia apsupti 
patį Peipingą.

Chinų komunistų radijas 
pranešė, kad jie apsupo ir 
naikina Čiang Kai-šeko ar
miją, pabėgusią iš čengčo- 
wo.

Tautininkų komanda skel
bia, kad jie atgriebę Yin- 
kow uostą.

Amerikos Laivynas 
Naujaip Ginkluojamas

Washington. — Karinio 
laivyno > valdyba pranešė, 
kad ji naujoviniais būdais 
ginkluojasi jūrose ir ore — 
išvysto ,submarinus karui 
prieš priešo submarinus, 
statydina tokius lėktuvus, 
kurie galėtų daryti atakas 
ir per šiaurinį žemės ašiga
lį (pulti europinės Rusijos 
miestus) ir t.t.

Rytiniai Vokiečiai Žada 
Vest Šalį Gerovėn

Berlin. — Rytinės Vokie
čių Liaudies Taryba atlaikė 
trijų dienų konferenciją ir 
užgyrė demokratinę konsti- 
tu'ciją ,taikomą ištisai ša
liai. Taryba reikalauja vie
nos valdžios visai Vokieti
jai. Kalbėtojai pareiškė, jog 
ši taryba rodys kelią Vokie
tijos žmonėms į gerovę.

ORAS.—-Būsią šilčiau.
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Siūloma Čiang Kai 
šėkui Nešdintis i 
Jungtines Valstijas
Chinų Komunistai Pliekia Čiango Armijas; Jo Tautininkai 
Sakosi Kariaują dėl Amerikos prieš “Raudonuosius*

Nanking, Chinija.— Tau
tininkų seimo narys Lu Fu, 
70 metų amžiaus politikas, 
įtarė, kad prastas yra vy
riausias jų komandierius 
Čiang Kai-šekas, diktato
rius - prezidentas; todėl 
liaudiečiai komunistai vis 
smalkiau muša tautininkų 
armijas. Norint; dalykus pa
taisyti, Lu Fu ragino:

— Čiang Kai-šekas ture*

Piet. Korėjos Sukilėliai 
Atlaiko 2 Miestu

Seoul, Korėja. — Ameri
konų kontroliuojamos pieti
nės Korėjos* valdžia karto
tinai gyrėsi, kad “tuoj pri
baigsianti” sukilusius prieš 
ją kareivius ir civilius, bet 
New Yorko Times kores
pondentas praneša, kad su
kilėliai tebelaiko savo ran
kose Yosii ir užėmė dar ki
tą miestą, Čonghungą.

Londoniečiai - Protestais ' 
Trukdė Amerikos Atstovo 
“Dolerinę” Prakalbą

London. — Daugelis ang
lų protestais pertraukinėjo j 
kalbą Warreno Austino, A-' rolę, 
merikos delegato " Jungti
nėms Tautoms. Jis kalbėjo 
trimetinei Jungt. Tautų su
kakčiai paminėti ir gąsdino 
vakarinę Europą “pavo
jais”, kuriais Raudonoji Ar
mija, girdi, “gręsia, kaip 
koks juodasis baimių debe
sys.” ’

Daugelis klausovų atsilįe- 
pė šauksmais;

— Taip ,kalba jankių do
lerių — Marshallo plano im^* 
perializmas! Kodėl nieko 
nesakai apie Chinija? Ką 
galėtum pasakyti apie įvy
kius Palestinoje? Kodėl už
miršai,. ką jūs darote neg
rams pietinėse valstijose?

tų paskirti patikimą sau ko 
mandįerių, o' pats vieniems 
metams išvykti į Jungtines /' 
Valstijas “pasilsėti.” Jeigu 
po vienų metų karinė padė
tis pagerėtų, tai galima bū
tų pakviesti Čiang Kai-šeką 
atgal Chinijon. (O jeigu ne, 
tai nereikėtų jo kviesti.)

Kitas seimo narys atsilie
pė, kad Lu Fu įžeidė Čian 
gą, siųsdamas jį “vakacijų’ 
į Ameriką.
Tautininkai Sakosi Kovoją 

dėl Amerikos ‘
Tūli tautininkų seimo na

riai kaltino Ameriką dėl to, 
kad liaudiečiai - komunistai 
laimi. Sako, Amerika dar 
neduoda mums įvalias gin
klų ir pinigų.

Mandžurijos tautininkų 
atstovas Tu Hsu-jo pareiš
kė:

— Nėra jokios vilties at
griebti nuo komunistų šiau
riniai - rytinę šalies dalį to
kiose sąlygose, kaip dabar... 
Mes kariaujame už ameri
konus prieš raudonuosius.i 
Jeigu Jungtinės Valstijos 
neduos mums gana karinės 
ir medžiaginės paramos, tai 
visa Chinija taps “raudo
na”, tai yra, pusė pasaulio 
pateks į “raudonųjų” kont-

‘Bjauri Rooseveltienės Rolė/ 
Sako Literai. Laikraštis

Sovietai Duoda Naują 
Pasiūlymą dėl Berlyno

Maskva.— Čionaitinis Li
teratūros'Laikraštis rašo:

— Eleanora Rooseveltie- 
nė, velionio prezidento naš
lė; daro gėdą savo vyro at
minčiai. Baigdama savo am
žių, jinai serga priešsovieti- 
niu drugiu ir savo plepalais 
vaidina bjaurią rolę. Jos 
sėbrai nesidrovi išnaudot tą 
populiarų vardą piktiems, 
savąnaudiškiems tikslams. 
Tie tikslai prieštarauja sie
kimams velionio prez. Roo- 
sevelto, kuris tarnavo tarp
tautiniam bendradarbiavi
mui, ir už tai įgijo įvairių 
tautų pagarbą.

vietų Sąjunga atsakė į še
šių vadinamų “bepusiškų” 
valstybių planą dėl važiuo- 
tės atidarymo iš vakarinės 
Vokietijos į Berlyną. Sovie
tų delegatas Andrius Vi
šinskis davė naują pasiūly
mą tuo klausimu. (Šiuo tar
pu dar nepranešta, kaip A- 
merika, Anglija ir Franci- 
ja atsilieps į jo pasiūlymą.)

Paryžius — Užsieniniai 
Anglijos, Franci jos, Holan- 
dijos, Belgijos ir Luksem- 
burgo ministrai tarėsi apie 
Amerikos įtraukimą į kari
nę santarvę.

Pasmarkėjo Žydų-Araby 
Mūšiai Šiaur. Palestinoj

Haifa, Izraelis. — Verda 
atkaklūs mūšiai tarp Izra
elio ir įsiveržusių Syrijos a- 
rabų šiaurinėje Palestinoje. 
Arabai užėmė Šeikh Abba- 
do kalną prie svarbaus vieš
kelio. Izraelio lakūnai bom
bardavo Blidą ir kitus Sy
rijos miestus. Egiptenai pa
siuntė skundą Jungt. Tau
tom; kad Izraelio armija 
panaujino atakas prieš juos 
Negeve, pietinėje Palestino
je.
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. Yra Kas Tokio Paslėpto
Į amerikinę zoną Austrijoje atlėkė du tarybinės armi

jos karininkai, leitenantai, ir nusitarė pasilikti, — prašė 
Amerikos pareigūnų leisti jiems gyventi Amerikoje.

Su šiais leitenantais — Anatoliu Barsovu ir Petru 
Pirogovu — buvo prievarta atgabentas (lėktuvu-bpmbp- 

xnešiu) ir saržentas, bet pastarasis tuojau, kai tik gavo 
progos, grįžo atgal T. Sąjungon.

Pirogovas sakosi palikęs T. Sąjungoje jauną žmoną, 
kurią vedė tik prieš tris ir pusę mėnesių, o Barsovas pa
liko žmoną ir kūdikį.

Šitaip rašo Albion Ross, New York Times korespon
dentas Austrijoje. -

Per desėtką dienų šitie leitenantai buvo amerikiečių ži
nioje, bet apie tai buvo viešai neskelbta, nors T. Sąjun
gos vyriausybė, aišku, visa tai gerai žinojo.

Dabar kyla klausimas: kodėl šitie leitenantai pabėgo? 
Kodėl jie prašosi amerikiečių priimti juos Amerikon? 
Kodėl jie dezertavo tarybinę armiją?

Mes manome, jog šitie klausimai bus atsakyti tik atei
tyje. Šiuo metu pabėgimo biznis glūdi neaiškume, taip 
sakant, miglose.

Jie patys, pasak Mr. Ross, aiškina savo pabėgimo prie
žastį tuomi: Tarybų Sąjungos valstiečiai - kolektyviečiai 
gyveną trūkumuose, dėl to mes pabėgome. Štai, pasak 
Mr. Ross, ką pasakė dezertyras leitenantas Barsovas: •* * t

“Mes patys Rusijoje gyvenome neblogai, bet mūsų gy
venimas nėra charakteringas visiems Rusijos žmonėms. 
Farmeriai, kurie'.sudaro Rusijos žmonių daugumą, gy
vena labai prastai ir yra traktuojami prastai, tuo būdu 
mudu nusitarėme palikti savo šalį ir vykti į Jungtines 
Valstijas.”
• Kaip matome, šitame pareiškime nėra jokios logikos, 
nėra senso. Abu karininkai gyveno gerai, ką jie patys 
pripažįsta, bet tik dėl to, kad “farmeriai gyvena pras
tai’^ tai jie turėjo bėgti Ąmerikonl...

’ * - ' » r ,
Jų atbėgimas Amerikon, betgi, farmerių padėties ne

pagerins. Jeigu jie iš tikrųjų norėjo padėti farmeriams, 
tąi turėjo gyventi T. Sąjungoje ir bandyti jiems padėti. 
Vadinasi, čia pabėgėliuose logikos nėra nei už dvylekį.

Antra: kur jūs šiandien rasite sveiko senso žmogų, 
kuris turėtų bėgti iš savo gimtinės tik dėl to, kad jo 
krašte kam nors (ne jam pačiam) yra bloga? Ką mes 
pasakytum apie amerikinius karininkus, jei šitie, sakysi- 
riie, pabėgtų T. Sąjungon, pareikšdami: mes pabėgome 
dėl to, kad Amerikoje negrai yra traktuojami prasčiau 
gyvulių, kad Amerikos negrai yra linčiuojami, persekio
jami, neprileidžiami žmoniškiau gyventi tik dėl to, kad 
jie juodi?

’ Arba: ką mes pasakytum apie tokius amerikinius ka- 
rįninkus, kurie pabėgtų į T. Sąjungą ir aiškintųsi, saky
dami, būk jie pabėgo dėl to, kad ten Ne-Amerikinis Ko
mitetas persekioja’ nekaltus žmones — visuomenininkus, 
mokslininkus, aktorius, artistus, menininkus?

, * Iš viso to kiekvienas tik nusijuoktų, sakydamas: jūsų 
pareiga nė bėgti, bet kovoti, ne dezęrtųoti armiją, bet joje 
darbuotis, kad pakreipus kitus karius į kovą už negrų, 
mokslininkų, visuomenininkų, progresyvių žmonių teises.

Abu šitie pabėgėliai nebuvo komunistai, b tik kandida
tais į komunistus. Abu, atrodo, ęlar jauni. Abu gerai už
laikyti.

. Taigi, sakome: šitie keisti pabėgėliai, bėgo iš sovieti
nes armijos ne dėl to, kad “farmeriai blogai gyvena”, kad 
“farmeriams komunizmas” nepatinka, bet dėl to, kad jie 
ką nors šelmiško yra atlikę.

Bijodami, kad už savo darbus jiems teks atsakyti, Bar
sovas ir PirdgOvas išnešė kudašių pas amerikiečius.

Esame tikri, jog anksčiau ar vėliau mųsų teigimas pa
sitvirtins.

, / - i/ž Ką?
* Savaitraštis “New Republic” skelbia, jęg šiomis dieno
mis nedideliame mieste —- East .Orąnge, N. J.,— Ameri
kos Legiono Posto 9308 komandieriūs George Ford su
teikė pblicmanui Thomas J. Higgins’ui dovaną.

v Už li|? ’ ’ ‘ v
Už tai, kad policmanas Higginsas išdraskė-išardė ma

sinį mitingą, sušauktą Progresyvių Partijos ties vienu 
fabriku. Tafrie mitinge kalbėjo Progresyvių Partijos kan
didatas USA senatoriaus vietai James Ipibrie!

Medalis-pagyrimas už progresyvių masinio mitingo iš
ardymą — mitingo, sušaukto rinkiminiams reikalams ąp- 
svarstyti!... | .‘.gjįj

- Kaip Stovi Vajus?
' Spalių mėnuo jau baigiasi. Įdomu, ar kiekvienas mūsų 
skaitytojas susirūpino savo dienraščio vajumi? Įdomu, 
ar jis ar ji pasiklausė: Ką aš atlikau per šį mėnesį savo 
dienraščiui ?
' .Susirūpinti gi tenka kiekvienam ir kiekvienai.

Įdomus Rępprtęrio
Nuotykiai BALF’o Seime

(Pabaiga)

Pradėjau aiškinti, kad 
dabar labai “nespakaini čė- 
sai” ir net nesaugu išva
žiuoti toli nuo namų. Sakau, 
juk visi laukiate karo prieš. 
Tarybų Sąjungą, o tai ir 
prieš Lietuvą. Tikite, jog 
karas gali prasidėti bile 
dieną. Nejaugi darytumėt 
tokią “atvogą” ir važiuotu
mėte tiesiai į karo liepsnas?

Nežinau, kodėl . tokis 
“rimtas argumentas” neį
tikino mano klausytojus. 
Pasišovė viena poniutė ir 
sako:

“Žinai, ponas Jonikai, jei 
tamsta ar ponas Andrulis 
duotumėt man leidimą va
žiuoti Lietuvon, aš tamstom 
nesigailėčiau ir geros dova
nėlės .. T

Padėkojau geraširdei už 
tokį aukštą įvertinimą ma
no ir Andrulio galios. Ir, ti
kėsite ar ne, nei vienas ku
nigas . ar kitas inteligentas 
nei nenusišypsojo, girdėda
mi tokį naivios moterėlės 
nonsensą!
Katras Laimėjo Lažybas?

Šeštadienio ryte, belauk
dama sesijos (kuri prasidė
jo virš valandą vėliau nu
statyto laiko) sėdžiu lau
kiamajame ir skaitau lyti
nį laikraštį. Šalę atsisėda 
man nepažįstamas delegatas 
ir taip jau pasineria į laik
raštį. Pribėga prie jo sprit- 
ni leidukė ir tiesiog spindu
liuodama nudžiugimu už
kalbina šalę manęs sėdintį 
delegatą:

“Petrai, pasveikink ma
ne, dideles lažybas laimė
jau!” Petras, aišku, nežino, 
kame dalykas ir pirm svei
kinsiant teiraujasi,“ kbkiąs 
lažybas ir iš ko’ laimėjo. 
Moteriukė aiškina:

“Nagi Jakavičius, rodo į 
tave ir sako: ‘Veizėk, ir Jo
nikas ana sėdi.’ Aš pavei
zėjau ir sakau — ne, ne Jo
nikas! Vot, ir sudėjom la
žybų. Kur jau sakau Joni
kas gaus tiek drąsos eiti į 
mūsų seimą! Sudie, Petrai, 
einu išsikolektuoti ‘betą’ iš 
Jakavičiaus.” x

Tuom tarpu maršalka ir 
kun. Končius pradėjo ra
ginti visus eiti salėn, nes 
sesija tuoj prasidėsianti. 
Taip ir nesužinojau ar Ja
kavičius sumokėjo “betą” 
ar ne.

Reporterio “Skryningas”
Šeime girdėjau daug kąl- 

bų apįe “skryningus.” Tai 
yra sudzūkintas angliškas 
žodis, reiškiąs sijojimą. Tą 
procesą * naudoja katalikų 
organizacija Vokietijoj tin
dama, kurie pabėgėliai ver
ti įsileidimo Amerikon, o 
kurie ne. Antrąją seimo 
dieną teko pačiam ant' savo 
kailio patirti “skryningą” 
miniatūroje.

Prasidėjus trečiajai sesi
jai pastebėjau, jog netoliese 
salės kampe kažin ką labai 
rimtai kalbasi mano kaimy
nas, Šv. Jurgio bažnyčios 
šlavikas Dimša, tai su vie
nu, tai su dviem kunigais 
ir vos pastebimai rodo nyk
ščiu į tą pusę, kur aš sė
džiu. Kunigėliai nuėję atsi
sėdo kas savo vietoje, o 
Dimša priėjęs prie manęs 
klausia: ' „

“O ką ponas Jonikas 
atstovauji?”

Atsakiau, kad ir “ponas 
Dimša labai gerai žinai, jog 
atstovauju Vilnį, tai kam 
dar klausi?”

Mano kaimynas persipra
šo ir užtikrina, .jog ne iš 
“savo valios” stato man to
kį klausimą, bet įsakytas 
“iš viršaus.” Reikalauja pa
rodyti “ženklelį.” Jam esą 
įsakytą mesti laukan visus, 
kas neturi “ženklelio,” o aš 
kaip tik ir neturiu. Bet aiš
kinuosi kaimynui, jog “žen
klelius” nė aš dariau ir, jei 
jo man mandatų komisija 
nedavė, tai ne mano kaltė. 
Dimša labai rimtas žmo
gus ir dusyk didesnis už 
mane. O dar ir • “Gedimino 
Kavalierius” bene trečiojo 
laipsnio. Ima už parankės 
ir tempia laukan.

Už durų, laukiamajame, 
tebesėdi mandatų komisija. 
Priveda mane prie stalo ir 
pareiškia: “Tas ponas ne
turi ženklelio, negali būti 
seimo salėje!” Ir, žinote, 
“incidentas”vko tik tuomi ir 
neužsibaigė. Ant stalo dau
gybė “žęnklęlįų” ir sagučių. 
Viena grakšti mandatų ko
misijos narė tuoj prisegė 
ženklelį man prie švarko* at
lapo. Vąr^saš mano kaimy
nas taip Susikonfiūzino, jog 
minutę nei žodžio negalėjo 
ištarti. Tik “atgavęs kva
pą”' nuplėšė man prisegtą 
ženklelį ir gana garsiai ta
rė :

“Tas ponas nė delegatas, 
jaųi negalima segti delega
to ženklelį!” čia jau atėjo 
eilė mandatų komisijai su- 
sikonfiūzinti. Jei “tas po
nas” ne delegatas, tai kam 
Dimša reikalauja jam ženk
lelio? Pagaliau, kas aš to
kis per “ponas?” Prisiėjo 
pačiam \vęl aiškintis. Sakau, 
vakar pačios užregistravo
te. Atstovąuju dienraštį 
Vilnį. Vardas ir’pavardė to
kie if tokie/ Atsiverta ’kny
gą, taip —«■ užsiregistravęs 
kaipo . spaudos atstovas. 
Mandatų komisija užtikri
na, kad man ženklelis ne
reikalingas ir galių eiti į sa-< 
!ę- , '

Nusilenkiau savo perse
kiotojui ir apsisuku grįžti 
atgal, iš kur taip necerer 
moniąliai buvau išvestas. 
Bet p. Dimšą dar nebuvo iš
metęs paskutinio tūzo. Lai

ko už alkūnės ir — “stop!” 
Atsikreipė į mandatų komi
siją ir klausia:

“Ar bent viena asmeniš
kai pažįstate tą poną??’

Mano nelaimei, nei viena 
nepažįsta!

“Aha,” sajko p. Dimša, ir 
jo veidas kaip bematai nu
švito kaip pilnatis mėnulis. 
“Jis sakosi atstpvaująs Vil
nį, o jūs nei viena jo asme
niškai nepažįstate. Kas ga
li užtikrinti, jog jis yra tas, 
kuomi persistato?”

Blęgi popieriai, Leonėli,- 
sakau pats sau. Dimša ma
ne gerai pažįsta, bet gali 
užsiginti. Juk ne jo bestovįs 
šventasis Petras sykį užsi
gynė paties Jėzaus. Prie ko
misijos stalo sujudimas, o 
Dimša tvirtina, kad jam 
“įsakyta” nelaikyti salėje 
nei vieno be ženklelio — tai 
yra, nei vieno “nepažįsta
mo.”

Tuo tarpu mano žemai- 
tiškon galvon vėl ateina iš
ganinga mintis. Prisimi
niau, kad kišenėje turiu ofi
ciali mandatą iš .Vilnies — 
su parašu ir “pečėtim.” Va
kar užsiregistruodamas jo 
neįteikiau mandatų komisi
jai tik dėlto, kad nereikala
vo. Ištraukęs mandatą de
du ant stalo ir sakau: “su- 
sipažinkim!” Komisija per
skaito mandatą ir pripažįs
ta legaliu.

Vėl grįžtame abu į salę, 
bet jau ne kaipo “nepriete
liai,” o kaipo geri “drau
gai.” Mano kaimynas dar 
sykį pakartoja, jog jis tą 
viską darė ne iš Tsavo “loc- 
nos valios.” Pagyriau, kad 
jis savo pareigą tikrai “vy
riškai” bandė atlikti. Sa
kau, jei dėl nepilno pasise
kimo imtų kas barti, tegul 
pasikviečia mane gynėju.

“Markatniausi” Delegatai
Blogiausioj puptaikoj sei-. 

me buvo ^aųjieįų iY Šam 
daros redaktoriai. Prieš
seimą savo laikraščiuose ir 
pačiame seime diskusijose 
jie dar bandė kritikuoti 
klerikalų uzurpavimą BAL
F’o, o o po seimui turės ra
šyti, kad tarpe visų keturių 
srovių klesti glaudžiausia 
vienybė.

Kartus pipiras jiems bu
vo sukramtyti prelato Bąl- 
kūno pareiškimą, jog paiką 
būtų tikėtis, . kad kunigai, 
traktuotų lygiai katalikus, 
socialistus ir “liberalus.” 0 
klerikalai ir ant poliau pa
siliko pįlųpje kontrolėje. Tik 
po seimo jų nebeišdrįs kri
tikuoti nei Naujienos, nęi 
Sandara, nes klerikalai len-, 
gyai gali ir be jų apsieiti. 
O, anot B alkūnę, kur tie 
vargšeliai pasidėtų be ka
talikų centro ir ano penkių 
milionų dolerių fondų-

L. Jonikas

Ieškosime leisyhės Teisme7
Mes, Lietuvių Namo Bendrovės direktoriai, norime in

formuoti šėrininkus ir prietelius, kaip dabar dalykai sto- 
\i su nupirktuoju’ namu.

Mūsų namas jau yra apsirūpinęs visa eile leidimų biz
nį daryti. Turime valgyklos vedimui leidimų ir valgykla 
pilnai veikia, aptarnauja visus, kurie užeina pasivalgyti.

Turime leidimą dėl “Bowling Alleys”. Ten biznis, irgi 
pilnai eina. Kasdien ten susirenka žmonių pažaisti tuo 
sportu.

Turime leidimą šokiams ir visokiems parengimams 
ruošti. Mūsų puikiai, moderniškai įruošta, su dideliu stal
čium (estrada)' auditorija išrandavojama įvairioms or
ganizacijoms.

Turime kitą didelę salę, vadinamą “gymnasium”, kurioj 
galima ruošti didelius bankietus.

Taigi, iš tos pusės mūsų namas jau pilnai veikia.
Bes męs dar neturime pastovaus leidimo gėrimams i 

pardavinėti ir.dėl to dar negalime paleisti darban didžiu- Y 
lio, gražiai įrengto “baro.” Mūsų leidimo prašymą atme- '' 
te gėrimų leidimo davimo taryba (Liquor Board), nepa
duodant tikros, aiškios priežašties. Labai neaiškią prie
žastį paduoda, būk najnas esąs netinkamas. Bet per eilę 
metų, kai šis namas buvo katalikų organizacijos Knights 
of Columbus nuosavybė, baras ten veikė; Knights of 
Columbus turėjo pilną leidimą visus gėrimus pardavinė
ti. Tuomet ta pati taryba (Liquor Board) nesakė, kad 
kas nors blogo su namu. Rdiąkia, tuomet viskas buvo ge
rai. Niekas nuo* to laiko nepakeista kas liečia namą. Na
mas moderniškas, gerai įrengtas. Yra visi pąrąnkumai. 
Mes jaučiame, kad si tarybą (Liquor Board) pasielgė 
vienpusiškai, neteisingai dėl to, kad paklausė kelių reak
cininkų nepamatuotų skundų.

Nereikia nęi aiškinti, kad neturėjimas barui leidimo 
skaudžiai atsiliepia ant viso mūsų biznio.

Dabar mums kitos išeities nėra, kaip tik eiti į teismą 
ir ten ieškoti teisybės. Mūsų advokatai ir mes patys esą- U 
me gerai įsitikinę, kad teisme laimėsime. Byla bus užves-* 
ta už dienos kitos. ,

Mes manom, kad visi sutiksite su mūsų nutarimu eiti 
teisman. Teisybės reikia ieškoti.

Bet ėjimas teisman kaštuos nemažai pinigų. Tą kiek
vienas gerai žino. O kadangi ieškant gėrimams leidimo 
biznis labai trukdosi, tai mūsų bendrovei susidaro finan
sinių sunkumų.

Todėl prašome visų šėrininkų ir šiaip mūsų įstaigos rė
mėjų skubiai ateiti pagalbon. Prašome paaukoti pagal 
išgalę šios svarbios bylos vedimui, teisybės ieškoji
mui, apgynimui* mūsų bendrovės teisių.

Mes'manom, jog visi bendrovės šėrininkai ir visi mūsų 
Kulįurinio Centro rėmėjai tuojau gausiai atsilieps į šį 
musų svarbų atsišaukimą. Tai yra mūsų visų ląbai svar
bus reikalas.

Visais reikalais rašykite ir aukas siųskite: 
LITHUANIAN BUILDING CORPORA 
110-Q6 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19^ N.

New York.— Henry Wal
lace tvirtino, jog darbinin
kams galima būtų mokėti 
vidutiniai po $100 algos per 
savaitę.

Flint, Michigap, kooperatyvo nariai pradėjo atgauti savo įdėtus pinigus krautuvei 
atsidarius spaliu 1-mą ii- pradėjus pardavinėti savo nariams maistą ir namams reik- 
menis 8 iki 25 ųuošiničiu pigiau, negu kitur. Didžiumą kooperatyvo dalininkų su

daro auto darbininkai, < >* .

Lietuvos Žinios
VIRŠYTAS REMONTO 

DAkBŲ PLANAS

Marijampolė, liepos 31 d. — 
Jau iš tolo matosi raudonas, 
aukštas kaminas, o kiek priar
tėjus, ir didžiule fabriko pano
rama. Tai Marijampolės cu
kraus fabrikas — pokarinio 
stalininio penkmečio kūrinys. 
Jį atstatė, teisingiau pastatė, 
buvę darbininkai’ dar gražesnį 
ir didesnio pajėgumo, negu jis 
buvo prieš karą. >' '

Atstatant fabriką labiausiai 
pasižymėjo liejikas Antanas 
Rvedas. Jis, šaltkalviui Rač
kauskui padedant, atstatė lie
jyklą ir išliejo reikalingiausias 
fabriko atstatymui dalis: venti
lius filtrams, garo katilus' ir 
k i t. ‘ ' ‘ K

Nesįgąilėdanii savo jėgų dir
bo ir kta fąblįko darbininkai. 
Jų atsidavusio darbo dėka pe
reitų pietų sausio mėn. 1 dieną 
viršum fabriko nuaidėjo pir
mas švilpukas, paskelbęs ga
mybos pradžią. Fabrikas atsi
statančiai# kraštui davė pirmą 
produkciją.

Dabar, artėjant, naujam ga
mybos sezonui, Marijampolės 
cukraus fąbrike sparčiai vyks
ta remonto ir įrengimų tobuli- 
nimę darbai.

Naujai pastatytas kalkių 
purvui- pašaŲnti įrengimas. Jį. 
aptarnaus .vięnąs žmogus, pą- 
keįsdamps 12 žmonių. Jį įren
giant pirmavo Mįolia.usko brj- 
gacla, k'uri' kąsdięną įvykdyda
vo užduotis 150-200 procentų.

Pereitais metais fabriko dar
bas ’dažnai trukdėsi dėl syvų 
išcentrinių siurblių blogo darbo. 
Dabar fabriko gamykloje bai
giama gaminti šeši nauji siurb
liai. Šio svarbaus uždavinio 
[vykdymas vėl pavestas lieji
kui Antanui Kvedui. Jo briga
da, vykdydamašį uždavinį, o 
tarp pat atlikdama kitus- užsa-

kymus fabriko remontui, siąte- 
mingai įvykdo po dvi išdirbio 
normas.

Fabrjko džiovykloje, įren
giant cukraus kratiklį, pasižy
mėjo Kemeraičię brigada.

Marijampolės cukraus fabri
ke remontas vyksta toliau. Re
monto darbų planas jau žy
miai viršytas. ' K. žilvytis.

PASIBAIGĖ EGZAMINAI 
VAKARINĖJE PARTINĖJE 

MOKYKLOJE
Mažeikiai, liepos 31 d. Pasi

baigė egzaminai vakarinėje 
partinėje mokykloje prie Ma
žeikių apskrities komiteto. Mohr 
kykloje buvo dėstoma VKP/b) r 
istorijos trumpas kursas, par
tinė statyba, penkmečio planas 
ir geografija.

Vakarinę partinę mokyklą 
baigę 22 partiniai, tarybiniai ir 
kom j a u n i m o vado vau j ant iej i 
darbuotojai, jų tarpe 16 komu
nistų ir 4 komjaunuoliai.

Labai gerais pažymiais eg
zaminus išlaikę partinės mo
kyklos klausytojai komunistai 
A. Budbergis, J. žibikas ir kom
jaunuolė A. Mickienė. Išdttą 
kursą gerai įsisavino ir komu
nistai K. Rakauskas, S. Pociū
tė ir kt.

Mokyklos klausytojai įsipa
reigojo \ir toliau nenuilstamai^ 
kelti savo politinio išsilavini
mo lygį.

VENGRŲ KARDINOLAS 
PADJEJDA PRIEŠAMS

Budapest, Vengrija. — 
Vengrijos ministrų kabine
tas kaltina kardinolą Mirid- 
szenty, kad jis padeda sve
timiems imperialistams kiš
tis į vidiji jinius * Vengri j d s 
reikalus* Kabinetas įšpėja, 
kad toliau nepakęs tokĮos 
kardinolo vęiklos. _ .

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—-Antr., Spalių 26, 1948
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Rašo A. J. SMITAS.

^Įspūdžiai iš Kelionės Lėktuvu 
J Los Angeles ir Atgal

Iš kalno dariau planus, 
kaip praleisti dviejų savai
čių atostogas sustiprinimui 
savo fizinių jėgų. Iš Los An
geles, Cal., brolis darė spau
dimą aplankyti jį. Pradėjau 
teirautis apie kelionės iš- 
kaščius traukiniais, busais 
ir oro keliais. Traukiniu ir 
busu dėlei stokos laiko ne
įmanoma; susikoncentravau 
į oro kelionę. Kadangi iš to
limų kelionių oru nebuvo 

į - Y tilpę įspūdžių mūsų spau- 
f doje, tai gal man pirmuti- 
\ niam tenka juos parašyti.

Pirmiausiai pasiteiravau 
United Air Lines raštinėje, 
kiek kainuoja į vieną pusę. 
Atsakė — $177.85 4 motorų 
lėktuvu, kuris į 10 vai. nu
veža. Gerai skamba, bet ne 
darbininkui. Pasiteirauju 
“Great Lakes Air Lines — 
Sky Coach Limited — 
$99.00 su taksais $113.85 į 
vieną pusę. Padarau gelž- 
kelio išlaidas ir kelių dienų 
baladojimasis — veik tas 
pats. Nusipirkau tikietą ir 
21 d. rugpjūčio turiu išskri
sti. Palydi maniškė ir drg. 
Bačanskienė į lėktuvų aikš- 
tę — South-West Phila..

Atlekia lėktuvas iš New 
Yorko ir nusileidžia, priva
žiuodamas prie lagamino- 
valizų. šalę manęs stovintis 
keliauninkas pradėjo ner
vuotis: “Gademit, aš užsi
mokėjau pinigus už keturis 
motorus, o čia, ve, tik du.” 
Jo moteris pridūrė: “Kodėl 
jie garsinasi telefonų kny
goje su keturiais moto
rais?” — “Aš nevažiuosiu 
juom — einu pasiimti savo 
valizą”, — pridūrė jos vy
ras. Nuėjo į stotį ir sukėlė 

j didelį liarmą, reikalauda- 
' mas pinigus grąžinti. Jis 
; nevažiavo. Maniškė sako: 
tu nevažiuok tuo lėktuvu. 
Atsisveikinu ir sakau: jei 
visi nevažiuos, man daugiau 
vietos bus. %

Sulipam keletas keliau
ninkų — apie virš 20.

Lėktuvas pakilo oran, 
kaip 9:30< vakare. Buvo sa
kyta pirmas nusileidimas 
bus Clevelande, Ohio, bet 
nusileido Washingtone, D. 
C., paimti keliauninkų da- 
pildymui 28 pasažierių. Ke
lionė į Washingtoną buvo 
žavinga, lekiant Delawario 
upės pakraščiais. Už keletos 

minutų pakilom aukštyn ir 
skrendame virš Washingto- 
no: matosi iš padangės kon
greso pastatas, paminklai ir 
bendra miesto išvaizda.

Skrendam tamsoje: mir
ga padangėj žvaigždynas. 
Motorai darniai veikia. Už 
kelių valandų patarnautoja 
pataria užsidėti diržus. Nu- 
sileidžim Dayton, Ohio, lėk
tuvų aikštėje. Ima gazoliną. 
Vėl lekiame į Kansas City 
aerodromą. Atlekiame nak
tį. Iš dausų ątrddo gražus 
mirguojantis, šviesoje pa
skendęs miestas su aukštai 
sausa šilumos temperatūra. 
Nusileidžiame į erdvingą 
aikštę, kurioje stovėjo įvai
rių tipų lėktuvų: vieni ky
la, kiti leidžiasi žemyn. 
Prieš mūsų lėktuvą stovi 
moderniška stotis - Termi
nai. Lėktuve buvo labai šil
ta.
Pakilom aukštyn. Prie lėk

tuvo vairuotojų iš šonų bu
vo atviri langučiai, per ku
riuos ėjo gaivinantis tyras 
oras, o lubose buvo orotrau- 
kiai. Skrendame į Amarilio, 
Texas, aerodromą. Pasarga 
elektros raidėmis ant prie
šakinės sienos užsidėti dir
žus. Nusileidžiam kas sy
kis darniai, tarytum, žemės 
nelieti — tik ratų palieti
mas apstabdo lėktuvą.

Čia yra milžiniška lėktu-

• t »

vų aikštė; orlaiviai birzgia, 
leidžiasi, kyla. Patarnauto
ja praneša: stovėsime 45 
minutaš. Kas pageidaujate, 
eikite į stotį pusryčiauti... 
Tai buvo 6 vai. Phila. laiku 
— ten dvi vai. skirtingai. 
Stotyje nusiprausėm ir ėjo
me pavalgyti. Šalę manęs 
atsisėdo didelis žmogus su 
dideliais skrybėlės bryliais. 
Tai Texasu sportas. Pasakė

I jis man gerą rytą skirtingu 
akcentu. Bevalgant, keletu 
žodžių pasikalbėjom. Reikia 
duoti kreditas lėktuvų sto
čių restoranams. Maistas 
šviežias ir skaniai pagamin
tas, ir nebrangus.

Mūsų lėktuvo vairuotojai 
irgi valgo toj pačioj vie
toj. •

Praėjo daugiau valanda 
ir jie nesiskubina. O toj vie
toj malonus oras glosto vei
dus. Iš keliauninkų vienas 
senukas vis nepatenkintas 
skridimu, sako: “Vietoj link 
Los Angeles, Cal., mes 
skrendam į Niagara Falls”...’ 
Nugirdau kalbant 
dvi akto r kas iš 
Hollywoodo: -“Lėkėm įvai
riu kompanijų lėktuvais; ši 
pigiausia ir taip gera, kaip 
ir anos brangiosios; tik už 
vardą reikia mokėti...”
Mano sankeleivis vis klau

sia manęs, ar aš sutikčiau 
truktelt geros kanadiškos 

degtinės?. Išsiėmė iš kiše- 
niaus ir abu patraukėm po 
gurkšnį — net kibirkštys 
pasipylė iš akių...

Sėdam į lėktuvą. Eina net 
trys lėktuvo' vairuotojai. 
Dabar jau saulutė šviečia, 
viskas matosi. Žemelės at
vaizdai matosi mažais plėt- 
mais: rusvi, žalsvi, rudi. 
Kur tik automobiliu keliai 
matosi, jie atrodo siauru
čiai, išsivingiavę siauručiais 
raikšteliais. Prasideda pliki 
neaukšti kalnai. Skrendame 
į Arizonos federalę aikštę, 
Prescott.

Mudu su sankeleiviu pra
dėjom diskusuoti dabartinę 
pasaulio padėtį. Pasikeitėm 
mintimis ir padarėm trum
pą peržvalgą iš pereito ka
ro veiksmų.

Jis man pasirodė keistas. 
Jis smerkė prez. Rooseyel- 
tą, sakydamas, kad jei ne 
jis, tai karo nebūtų buvę. 
Karo metu, jis pasisakė bu
vęs, tankų komandierius. 
Aš jam priminiau Municho 
išdavystę, Japonų užpuoli
mą ant Pearl Harbor; Hit
lerio su Mussoliniu užpuoli
mą ant Ispanijos respubli
kos ir karo pradžią, kas jį 
pradėjo. Pagaliau, ir šios 
šalies ne vienas magnatas 
gavo medalius nuo Hitlerio.

Aš jį užtikrinau, kad jei 

prez. Rooseveltas būtų bu
vęs gyvas, jis būtų vykdęs 
pasaulinę ktaiką. Taikos ne
nori milionieriai ir.pelna- 
grobiai... Kaip jūs žiūrite j 
šias problemas? Jis pritarė 
mano išvadai, bet jam ne
patinka socializmas.

Viena chinietė atsisuko ir 
pasižiūrėjo į mudu. Atrodė, 
kad jis turtingas — turįs 
daug pinigų. Jis vistiek pri
sipažino, kad nėra plačiai 
studijavęs politiką.

Žiūrim ant sienos pasar
ga: užsidėti diržus. Nusilei
džiam Prescott 20 minutų. 
Ima gesą. Išlipam. Žiūriu į 
padangę ir džiaugiuosi oro 
tyrumu, slenkančiais sidab
riniais debesiukais. Esu va
žinėjęs po pasaulį, bet tokio 
gaivinančio oro nesu suti
kęs: trauki orą ir jis eina 
per visą kūną. Jokio mieste
lio nesimato, tik užželdyta 
graži žolė ir išraižyti ke
liai lėktuvų pakilimui ir 
nusileidimui. Yra keletas 
nedidelių pastatų. Užklau
siau gazolino pylė jo, kiek 
mylių į Los Angeles?

— 365 mylios — už dvie
jų valandų būsite ten,—jis 
įterpė kaž kokiu nepaprastu 
akcentu.

Susėdom lėktuvan ir jis, 
žviegdamas per pievas iš
vestais keliais, nėrė aukš-

3 pusi.—Laisve (Liberty, J 
Lithuanian Daily)
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tyn oran. Skrendam virš 
kalnų, tyru, tarpkalnių ir 
kaimelių. Žmogus mąstai: 
jei kas lėktuvui atsitiktų, 
ant kalno nenutupsi; būtų 
pavojus ir mirtis visiems. 
Lėktuvą pradėjo mėtyt 
aukštyn ir žemyn: tai vie
nas sparnas pasvyra že
myn, tai aukštyn. Tai vis 
maži oro kišeniai, kaip juos 
vadina. Nekurie keliaunin
kai susirūpino, bet kiekvie
nas buvo gerame ūpe arti 
Kalifornijos.

Patarnautoja eina prie 
kiekvieno ir, atsiklaupus, 
kažką aiškina. Atsiklaupė ir 
prie mudviejų, pastebėda
ma, kad mes artinamės prie 
istoriškos vietos. Štai, ji.— 
rodo ranka, Grand Canyon. 
Štai, ji rodo: “Žiūrėkite į 
abi puses aplinkui, matot, 
kiek daug ganytos statulų 
prigaminta.” Kur tik pasi
žiūrėsi, visur didelių ir ma
žų statulų su žmogaus gal
va, pečiais ir bendrai pavi
dalu, ir taip aukštai kal
nuose. Tarpkalnėje matosi 
apie trys pastatai — vos į- 
žiūrimi akimis. Neteko ap- 
siskaityt apie šitą įdomią 
vietą.

(Daugiau bus)

AMERIKIEČIAI LIETUVIAI! KURIE NORITE, KAD GYVUOTŲ

TAIKA • LAISVĖ • GAUSA
BALSUOKITE UŽ PROGRESYVIŲ PARTIJOS KANDIDATUS -

-PREZIDENTO VIETA
GLEN H

VICE-PREZ. VIETAI
HENRY A. WALLACE SEN. GLEN H. TAYLOR

LAPKRIČIO 2-rą dieną balsuokite už visus Progresyvių Partijos kandidatus, ir tuos, 
kuriuos Progresyvių Partija užgyrė!

NEW YORKO valstijoj Progresyvių Partija bus žinoma AMERICAN LABOR PARTY 
vardu — balsuokite už šios partijos sąraše esančius kandidatus.

NEW JERSEY valstijoj ■ INDEPENDENT PROGRESSIVE PARTY.

CONNECTICUT valstijoj - PEOPLE’S PARTY.
Balsuodami už Progresyvių Partijos kandidatus, jūs balsuosite prieš karo ruošėjus, 

prieš nėdarbą-krizę, prieš reakciją, prieš fašizmą! . '

Remkit Progresyviu Partiją Amerikos liaudies partiją!
N4CIONAL1S LIETUVIŲ WALLACE-Ior-PRESIDENT KOMITETAS.
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Fotografas
Traukiu paveikslus famllijų, ves-, 
tuvių, kitokių

PAULIAUS SKYMAS NEBDECĖ MONTREAT.. CANADA
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Pakėlė Algas Siuvėjams
Po ilgų ginčų ir diskusijų, 

pagaliau, pakėlė ir siuvėjams 
algas. Jau nuo "pat pradžios 
liepos mėnesio ėjo ginčai ir

Parašė K. Simonovas Verte J. Tornau

DIENOS ir NAKTYS
10—1—48 APYSAKA ' —21—

(Tąsa)

— Generolas, — mąstingai pasakė jis. 
— Sunkus laipsnis. 0 žinai, Saburovai, 
kodėl sunkus? Del to, kad neblogai arba 
net gerai kariauti — dabar maža, dabar 
reikia taip kariauti, kad paskui, kiek 
galint ilgiau, kariauti nereikėtų. Aš juk, 
Saburovai, netikiu kalboms, kad tai pas
kutinis karas pasaulyje. Tą ir praėjusį 
karą kalbėjo ir prieš tai daug kartų kal
bėjo, verta paskaityti istoriją. Po šito 
karo bus dar karas, po trisdešimt arba 
penkiasdešimt metų... Bet priklauso 
nuo mūsų, kad jis negreit būtų, o jei jau 
vis dėlto bus — kad būtų pergalingas, 
tam ir armija, žinoma, dabar daug at
siras, kurie norės man prieštarauti. Pa
vyzdžiui, tu,, a ?

— Norėtųsi prieštarauti, — pasakė 
Saburovas. — Nesinori manyti, jog ka
da nors bus dar vienas karas.

— Tai tiesa, kad nesinori, — pasakė 
Procenko, — man taip pat nesinori. Ne
sinori manyti, bet reikia, būtina many
ti, tada, gal būt, ir nebus.

Štabo vadas ,atnešė pranešimą. Pro
cenko išsiėmė iš futliaro apvalius ragi
nius akinius, kuriuos jis užsidėdavo tik 
tada, kai tekdavo skaityti kokį dokumen
tą, atidžiai perskaitė pranešimą ir pasi
rašė.

— Važiuok, — pasakė jis, — iki val
ties palydės tave, o ten jau tavo reika
las. Plauksi Volga, jei nepastebės, pasi
grožėsi. Žemai vanduo, žvaigždės aukš
tai, tiesiog net pavydu. Ypač, jei tai bū
tų ne Volga, o Vysla arba Oderis. Na, 
gerai, keliauk.

Saburovas tamsoje pasiekė prieplau
ką. Motorlaivio nebuvo, šįryt jį sudaužė 
mina. Prieplaukoje vandeny tyliai pliuš
keno dviejų irklų valtis. Saburovas pa
švietė elektrine lempute: ji buvo balta, 

mėlyna apyrumbe ir su numeriu — 
viena vandens sporto stoties valčių. Dar 

’---- ^neseniai ją, tur būt, iŠnuomuodavo po
rublį ar pusantro už valandą ...

Du raudonarmiečiai sėdo prie irklų. 
Saburovas įsitaisė prie vairo, ir jie tyliai 
nuplaukė. Vokiečiai nešaudė. Buvo vis
kas taip, kaip pranašavo Procenko: 
žvaigždės aukštai, ir vanduo žemai, ir 
tyli naktis — patrankų dundesys griau
dė toli, už trijų keturių kilometrų, ir ap
sipratusi ausis jo nejusdavo... Iš tik
rųjų, galėjai sėdėti prie vairo ir galvoti 
visas dvidešimt ar trisdešimt minučių,v 
kurios jį skyrė nuo ano kranto, kur da
bar dieną, o kartais ir naktį, sproginėjo 
per upę perlekiančios vokiškos sunkio
sios minos, kur nuo saulėlydžio iki auš
ros dirbdavo dešimtys prieplaukų, kur 
iš batalijonų perkeldavo sužeistuosius ir 
iŠ kur kasdien į batalijoną atveždavo 
šaudmenis, duoną ir degtinę. Dešinėje ir 
kairėje buvo dabar iki Volgos prasiveržę 
vokiečiai, priekyje taip pat vokiečiai. 
Rusija pasiliko užpakaly, aname Volgos 
krante. Saburovas, kalbėdamas su Mas- 
lenikovu, ne kartą juokaudavo, save ir 
savo batalijoną vadindamas salos vals
tybe, o aną krantą — “Didžiąja žeme.” 
Jei net važiuotum į Maskvą, vis tiek iš 
pradžių reikėtų perplaukti į “Didžiąją 
žemę,” į aną krantą, ir trk paskui, kaž
kur šiaurės vakaruose, vėl persikelti į 
šį Volgos krantą. Aname krante buvo 
viskas, taip pat ir Ania, kurią jis dabar 
prisiminė. Ir jei sužeista lengvai, tai ji 
nuo čia net visai arti, savo medsanbate.

“Tūr būt, lengvai,” pagalvojo jis. ne 
dėl to, kad logiškai taip ir turėjo būti, o 
todėl, kad ji sakė: “Aš greit pas jus 
būsiu...”

Kaip ir viską, ką ji kalbėjo, ji tai pa
sakė taip vaikiškai įsitikinusi ir tvirtai, 
jog jam atrodė — taip iš tikrųjų ir turi 
įvykti. Paskutinėmis dienomis, sugrįžęs 
į savo štabą, jis du ar tris kartus susi
zgribo, — nesąmoningai apžvelgęs blin-

4 
vinių valtį, kuri kaip tik šią minutę tu
rėjo plaukti atgal, į dešinįjį krantą.

Krovinių valtis buvo užversta dėžė
mis su maistu, karvių ir avių skerdeno
mis, suverstomis tiesiog ant medinių ti- 
lių. Ir nors valty žmonių beveik nebuvo, 
bet šitas maisto kiekis rodė, kiek visko 
apstu aname krante ir kąip, iš tikrųjų, 
sunku, varginga ir be galo sudėtinga per 
upę aprūpinti visą ten veikiančiąją ar
miją.

Po pusvalandžio valtis palengva susto
jo prie vienos Stalingrado prieplaukų. 
Persikėlimo vieta buvo nukelta, bet, Sa- 
burovo nustebimui, jam pasakė, kad ar
mijos štabas likęs senojoj vietoj.

Saburovas žinojo iš Procenko, kuris 
du ar tris kartus ten buvo, kad štabas 
yra krante, specialiai iškastuose pože
miuose, priešais sudegusį elevatorių. 
Nou persikėlimo vietos paupiu į ten jam 
teko eiti per pusantro kilometro. Vokie
čiai aklai apšaudydavo iš minosvaidžių 
krantą šachmatine tvarka, ir minos karts 
nuo karto sproginėjo tai prieky, tai už
pakaly.

Saburovas vis ėjo ir ėjo krantu, o ele
vatoriaus kontūrų, kurie turėjo padėti 
susiorientuoti, vis dar nebuvo matyti. 
Tuo tarpu automatų šaudymas dabar 
girdėjosi tiek arti, jog nebuvo jokios abe
jonės, kad iki priešakinių linijų liko ma
žiau kaip kilometras. Jis jau ėm*ė galvo
ti, ar jam nebus primelavę, kaip tai per-, 
daug dažnai esti kare, ir ar štabas šta
bas šiandien neišsikėlė į kitą vietą. Bet 
kai priėjo visai arti prie tos vietos, kur 
jo apskaičiavimu buvo priešakinė linija, 
jis pamatė tiesiog prieky ant stataus 
Volgos kranto elevatoriaus korfturus ir 
•po minutės susidūrė su sargybiniu, sto
vėjusiu prie įėjimo į požemį.

— Čia štabas? paklausė Saburovas. 
Sargybinis lempute apšvietė jo dokumen- 

x tus ir atsakė, kad čia.
— Kaip nueiti pas štabo viršininką?

— paklausė jis tyliai.
— Pas štabo viršininką?
Už jo nugaros pasigirdo lyg ir pažįs

tamas balsas: K"
— Kas čia pas štabo viršininką?

z ŠThrt
— Nuo Procenko.
— Šit kaip. Įdomu, — pasakė balsas.

— Na, eime.
Kai jie įėjo į lentomis išmuštą pože

mį, Saburovas apsižvalgė ir pamatė, kad 
paskui jį eina tas pats generolas, kurį 
jis pirmą naktį matė pas Procenko.

— Drauge armijas vade, — kreipėsi į 
jį Saburovas, — leiskite pas jus.

— Taip, tuojau, — pasakė generolas 
ir, atidaręs mažas lentines dureles, įėjo 
pirmas. Saburovas, palaikęs tai kvieti
mu sekti paskui, taip pat įėjo. i

Už durų buvo mažutė, žemėje iškas
ta kamarėlė su kanapa, vaškine drobe 
aptraukta sofa ir dideliu stalu. Genero
las atsisėdo už stalo.

— Prašau pastumti man taburetę, — 
Saburovas, nesuprasdamas dėl ko, pri
stūmė taburetę. Generolas pakėlė koją 
ir padėjo ją ant taburetės. , '

— Atsivėrė sena žaizda, skaudėti pra
dėjo ... Na, pranešinėkite..

Saburovas kaip pridera atraportavo 
ir padavė generolui Procenko praneši
mą. Generolas iš lėto jį perskaitė, pas
kui klausiamai pasižiūrėjo į Saburovą.

— Vadinas, pas jus tylu?

.. *
Valtis įsibedė į smėlį, ir Saburovas, iš

šokęs ant kranto, nuėjo teirautis, kur . 
dabar toji perkėlimo vieta, kuri anks
čiau buvo artimiausia nuo armijos šta
bo. Pasirodė, kad perkėlimo vieta 'buvo 
nukelta pusantro kilometro žemyn. Jis 
vėl sėdo į valtį, ir jie nuplaukė paliai 
krantą.

Perkėlimo vietoje valtį pritvirtino prie 
laikinio medinio tiltelio. Raudonarmiečiai 

pasiliko valtyje,, o Saburovas sėdo į kro-

— Tai gerai. Vadinas, jie jau nebeturi 
jėgų tuo pačiu metu atakuoti visuose 
ruožuose. Ar nuostolių mažai paskutinė
mis dienomis?

— Tiksliai nežinau, — pasakė Sabu
rovas.

■—Na, ne, aš jūsų> ne apie diviziją 
klausiu, apie diviziją Čia parašyta. Kaip 
jūsų ba tali jone — jūs, berods, vadovau
jate batalijonui? „

— Taip, — pasakė Saburovas.
— Kiek nuostolių jūs turite?
— Per tas aštuonias dienas šeši už

mušti ir dvidešimt sužeistų, o per pirmą
sias aštuonias dienas aštuoniasdešimt 
užmuštų ir du šimtai du sužeisti... ,

— Taip, pasakė generolas, 
daug. Ar ilgai klaidžiojote pakraščių, 
kol mus radote?

. (Bus daugiau)

Tai jūsų Paulius visai ne
tikėtai gavo guzą Laisvės 
pikniko Philadelphijoj, penk
tą dieną rugsėjo, broliai pro- 
naciai. Kaip jau jum žino
ma, mieli prieteliaį, jūsų.Pau
lius mipimam piknike * buvo 
pasiruošęs užhipnotizuoti pik- 
nikierius ir pervaryti balsavi
mus, kuriais būtų buvę lietu
viški pro-naciai įsodinti į Lie
tuvos balną. Jum sunku ir 
įsivaizduoti, su kokiu pasiry
žimu jūsų Paulius šiam dar
bui ruošėsi. Nebuvo pasigai
lėta darbo, rūpesčio, nei ener
gijos užsispyrimo pasiekimui.

Prigelbstint poniai Pauliu- 
vienei ir dar vienam didelio 
razumo ir labai pasišventu
siam Lietuvos vadavimui tau
tiečiui, parašėme prakalbą, 
kurią turėjau išrėžti pikni- 
kieriam apie tai, kaip daug ir 
kaip skaudžiai kenčia lietu
viška ponija, pašalinta nuo 
Valstybinių ėdžių. Prakalbą 
išsimokinau žodis žodin atmin
tinai, kad piknikieriai netu
rėtų progos dasiprotėti, jog 
jūsų Paulius siekįasi karje
ros svetimu l’azumu ir su la
bai dideliu savim pasitikėji
mu.

Atėjus laukiamai dienai, 
gamtos gražumas lėmė nea
bejotiną pasisekimą. Pribu
vęs pikniko vieton, kaip ir vi
suomet, Laisvės iškilmėse kad 
būna, radau pilnutėlį parką 
žmonių ir daugiau dar vis pri- 
buvinėjo. Iš to padariau iš
vadą, kad susirinks reikalin
gas skaičius balsuotojų. O' 
jeigu k»iek truktų, tai, einant 
demokratiniais papročiais, ne
bus sunku surasti tokių, ku
rie sutiks, antru kartu pabal- 
SUūfi. Stebint piknikierius, 
atrodė, kad čia susirinkę labai 
pinigingi žmones, jokio skūpu- 
mo, tarp jų nepąstębesi, visų 
nuotaika šventadieniška, svei
kinasi su pažįstamais. ir prįe- 
teliais tokių džiaugsmų, jog 
rodėsi, kad šimtas metų, kaip 
jie nesimatė.

Piknikui įsisiūbavus links
mybių bangomis, piknikieriai 
pasidarė labai lengvai sukal
bami, kaip ir visuomet 
būna tokiais atvejais, 
rado, visokių biznierių, 
literatūrą platina, kiti bilietus 
pardavinėja, dar kiti labda
ringiem tikslam aukas renka 
ir visi patenkinti pasekmėmis. 
Mat, žmonės pagauti šventa
dieniško nusiteikimo, pasidarė 
toki duosnūs, kad, rodėsi, ga
lima nuo jų išgauti jų .būti
niausius reikmenis, be kurių 
jie patys negalėtų apseiti.

Jūsų Paulius tūrėtų būti vi
sai žioplas diplęmatas, jeigu 
tokį momentą pražiopsotų. 
Viskas, ko peikia; tai patai
kyti u-žgauti pikhikierių' pa
jautos stygą, ir Rauliaus pa
stangos apsivainikuos laimėji
mu! Po nedidelių pastangų, 
pavyko piknikierių atydą at
kreipti į save, ir kad' pikni
kieriai negalėtų pastebėti jūsų 
Pauliaus pastangose politinės 
žulikystes, kreipiatisi į savo 
klausytojus kasdienine pro^- 
nacių kartojama maldele: 
“Marija, Marija, išgelbėk pę« 
liiją, išgelbėk nuo gėdos ir 
skurdo sunkaus!” Ir tojiau 
kalbėjau:

“Iš ką tik pąsakytų žo
džių- lengvai galite dasipro
tėti, jog yra tokia gyvenimo 
taisyklė, kad kaip atskiri žmo-: 
nes, žmonių grupė arba .kla
sė, prarądus turėtą gerą gyve
nimą, pirmįMisiž^^įųsh^ų ne
apsakomą gėdą/ kad dėlęi sa
vo liurbiško apsileidimo, dėl 
jienužiūręjimo ateities, pasi
junta kaip žuvis išmesta ant 
smėlio. Nėra reikalo nei aiš- 
kinti, kad buvę mūsų lietu- 
viški ponai, o dabūrtiniai pro- 
naciai, paeina po šita gyveni
mo taisykle. Nuo ' to laiRo, 
kai jię tapo iš Lietuvos, iš
dulkinti, jaučia baisiai sle
giančią gėdą ir velka nepa- 
Velkūmą šuųkujmų, niekaip ne- 

- galėdami užmiršti . lietuviško 
skilandžio ir valstybinės.’ Bet 
kadangi viskam yra pabaiga, 
tai įganau, h* pro-

nacius likimas 
nacis likimas 
damas, drįstu 
jūsų prakilnumo ir geradarys
tės,, gerbiami 
maldaudamas jūsų 
mano 
ciam.
lišką meilę, savo geradarin- 
gumu galite nubraukti ašaras 
nuo pro-nacių , liūdnumu iš- 
markyto veido ir nuristi sunkų 
akmenį; negailestingai sle
giantį jų krutinę. Atžymęji-- 
mui jūsų šiandieninės links
mybės, malonūs geradariai, 
suteikite nors krislą pasitenki
nimo nelaimėn kliuvusiem 
pro-naciam. Suprasdamas pa
dėties nuostatus, neprašau 
nuo jūsų nei aukų, nei kito
kių nenugalimų sunkenybių. 
Viskas, ko labai dideliu pasi
ryžimu prašau, tai teikitės 
nubalsuoti, kad nuo šiandien 
Lietuvos valstybės valdymas 
pereina lietuviškų pro-nacių 
žinion.”

Nuo paskutinių žodžių pik
nikieriai sujudo, kaip jūra, 
vėtros užgauta. Visi, kaip 
vienas, kaip šoks' ant jūsų 
Pauliaus, tai rodės, kad ant 
manęs užkrito viso svieto sun
kenybės. Visi vienu griaus
mingu balsu paklausė: “Ar 
tu. Pauliau, suduynavojaį, ar 
kas tau pasidarė? Nori ati
duoti Lietuvą fašistam! To tai 
niekados nesulauksi nei tu, nei 
tavo pro-naciai!”

Atsipeikėjęs nuo nelaukto 
smūgio, mėginau atgriebti 
savo turėtą gerą reput.acįją. 
piknikieriuose ir siekti pasi- 
moto tikslo labiau įtemptu 
pasiryžimu: Sakau:

“Broliai, ko jūs čia dabar 
straksite prieš Pauliaus suma
nymą, kaip daktaras Grigai
tis prie^ bolševizmą? Iš jūsų 
elgesio s.ųpyautui kad jūs ne
gyvenate šios dienos dvasia. 
Argi jūs nejaučiate, kad da
bartiniu laiku vįskas ir višlir 
alsuoju fašistiniu dūku ? Jums 
galiu pateikti ilgiausią litani
ją fašizmo patronų, į kurią 
įeina tokios aukštos asabos, 
prieš kurias lenkiasi visd svie- 
t o dvasinės, ubagystės, štai 
jums, jeigu nęrfte žinoti. MiV 
sų šventasis Tęvas, kardinolai, 
arkivyskupai ir vyskupai, ku
nigai ir levitai, karaliai, ka
ralienės ir visa karališkoji šu- 
niava,. prezidentai įr ministe
rial, kapitalistai ir socialistai, 
klerikalai ir radikalai, daugy
bė redaktorių ir komentato
rių. Visi čia suminėti aukšto 
pašaukimd - žmonės yra persi- 
gėrę fašizmu, kaip stebulė 
smala.

Taigi, matote, gerbiami pik
nikieriai, mūsų visuomenės 
aukštuosius sluoksnius fąšisti-' 
nes idėjos laiko apsėdusios, 
kaip griešninkus piktos dva
sios. Atsižvelgiant į tai, kas 
pasakyta, jūs neprasižengsite 
prieš ponišką opiniją, nubal
suodami atiduoti Lietuvą lie
tuviškiems pro-naciams.”

Sį apgailestavimu ir be jo
kio unaro • priverstas prisipa
žinti, gerbiami pro-naciai, kad 
jūsų Pauliaus pastangos at
šoko, kaip/kirvis nuo įšalusio 
medžio. Piknikieriai nuo sa
vo Užsispyrimo nesitraukė nei 
per colį: “Neduosim Lietu
vos fašistams. ir tiek, nors tu, 
Pauliau, susišauktum ir visus 
velnius.,į ra.tunką l”/

Po tokio, nepasisekimo, jū
sų Paulius pilnai suprato, 
kaip jaučiasi dr. Grigaitis -su 
šimučiu, grįždami iš Washiftg- 
tono. Dabar hieko daugiau 
neliko, kaip tik galvoti, kaip 
ateinančiais metais apmauti 
iaisvės piknikieriūs. O jūs, 
broliai pro-naciai, • visi melski
tės už Pauliaus sveikata, kad 
jo biesas nenujotų iki ateinan
čių metų Laisvės pikniko Phi- 
ladelphijęj. %

Iki prjeteliško pasikalbėji
mo sekantį sykį.

SUSIŽEIDĖ
Paskutinių dienų bėgyje 

darbe susižeidė koją A. Juk
nelis ir Ona Krupautskienė be
lipdama laiptais į namo rūsį 
slydo koja ir nupuolė nuo 
laiptų, smarkiai užsigaudama. 
Daktaras konstatavo, kad pe
ties kaulas esąs palaužtas. A- 
bu ligoniai randasi namuose, 
bet tuom tarpu nespėta 
noti antrašai. Linkime 
niams greit pasveikti.

Pirmas Šio Sezono 
Parengimas

Spalio 16-tą dieną, L.L.D, 
13,7-ta kuopa, žiemos sezono 
atidarymui suruošė smagią va
karienę, Point St. Charles sve
tainėje. Nors oras pasitaikė 
lietingas, bet į vakarienę su
sirinko pusėtinas būrelis pu
blikos.

Labai ačiū mūsų • geriems 
draugams Pelekauskams, jie 
mus nuvežė savu automobi- 
lium į vakarienę. Nors lietus 
pusėtinai pylėsi, bet mes jo 
negavome.

Vikrios šeimininkės pritai
siusios gardžių valgių, malo
niai visus priėmė ir pavaišino. 
Davė ir gėrimų, svaiginančių 
ir minkštų. Publika puikiai 
priimta pradėjo vieni riesti 
įvairius anekdotus, kiti sma
giai sau kalbėjosi. Pasigirdo 
ir dainos, Jiaudiškos, .malo
nios dainelės: A... sugrįžk, 
sugrįžki mylimoji mano mal
da, kartojo šilai. Darželis 
nebžydi žaliasis. Ar gi jau 
amžiams tu nutilai?... Kitos 
dainelės taipgi puikiai skam
bėjo, tik viena buvo lyg sve
tima ir šalta. Rodos, kad ji 
naujai atkeliavusi iš užjūrio.

Pasibaigus vakarienei, bu
vo smagi muzika. • Griežė lie
tuviškus valcus ir polkas. Jau
nimas įr suaugusieji sukosi 
visi ratu iki vėlumos.

Mes svečiai širdingai dėko
jame šeimininkėms: drg. Tre
čiokienei ir draugei Karalevi-' 
čienei *už jų puikų priruošimą 
minimos vakarienės. • Sykiu 
dėkojame ir jų pagelbinin- 
kams • draugaųis: J. Petraus
kui ir J. Brakniui.

Bę to, visa minimos vaka
rienės publika reiškė labai 
karštą padėką J. ir Nastutei 
Kisieliams. Nors draugai Ki
sieliai gyvena, rodos, Ontari- 
joje, bet pamatę spaudoje, 
kad ruošiama pirma šio sezo
no vakariene prisiuntė visą bu
šelį obuolių.

Draugai Kisieliai buvo la
bai malonūs ir draugiški žmo
nės. Labiausiai drg. Kisielie
nė buvo visų gerbiama, daini
ninkė ' solistė. Linksmindavo 
moutrealiečius savo gražiu 
balsu ir dainomis. Visų da
lyvių vardu širdingai dėkoja
me draugams Kisieliams už 
dovaną ir linkime jums gerų 
pasekmių ir dar geresnio der
liaus.

diskusijos siuvėjų unijos su 
darbdaviais, dėl pakėlimo al
gos. Bet vis visokeriopai išsi
sukinėjo.

Krautuvėse, kaip maistas, 
taip ir Riti, žmonių pragyveni
mo reikmenys vis kyla aukš
tyn kas dieną, o darbininkams 
lig pakelia kelius centus į me
tus, oi, kiek gvolto samdyto
jams būna: vieni atleidžia se
nus darbininkus, kiti irgi stve
riasi įvairiausių priemonių.

Darbininkams pridėjo po 
septynius centus į valandą \ ir 
dvi savaites atostogų apmokėtų 
Bet mūsų šventosios Kanados ' 
jau tokia mada, jei darbinin- 4 
kams prideda po kelis cęntus 
algos, tai už savaitės ar kitos 
vėl krautuvėse kelia visas pre* 
kių kainas, nepaisant po kiek 
sykių jau jos yra kbltos.
Sugavo Plėšikus

Kaip jau buvo spaudoje mi
nėta, kad pereito mėnesio, t. y., 
rugsėjo 23*čią dieną, trys plė
šikai apiplėšė banką ir nušovė 
du policmonus. Vieną iš jų pa
gavo tą patį vakarą, o^du pa
bėgo. Dabar jau sugavo ir tuos 
du.

Pereitą penktadienį vienas iš 
jų Noel Cloutier bandė nusi
žudyti kalėjime. Kur tai radęs 
mažytį stiklo gabalėlį pjovėsi 
kairės rankos gyslas. Kalėjimo u 
sargai pastebėjo. Nuvežė į St. J" 
Luke ligoninę ranką susiūti.

Sakoma, kad pas jį rado dvi 
piliukes kokių tai nuodų, ^at
ras turėjęs už kelnių kapsų. 
Bet kodėl jis jomis nesinuodi- 
jo, — nežinia.

Jų teismas įvyks 16-tą dieną 
lapkričio. Koresp.

Kur Kalbės
Henry Wallace?

Progresyvių partijos kandi
datas į prezidento vietą Hen
ry Wallace kallbės sekamose^ 
vietoje. ’ 'Visi ir visos raginį- * 
mi lankytis į jo prakalbas. 
Bus ir daugiau kalbėtojų.

Trečiadienį, spalio 27, New 
Haven, Conn.

Ketvirtadienį, spalio 28, 
New York City.

Penktadienį, spalio 29, New 
York City.

šeštadienį, spalio 30, Phila
delphia, Pa.

Sekmadienį, spalio 31, New 
York City.

Pirmadienį, lapkričio 1, New 
York City

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus Ir/ krajavus 
nudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
Kalui esant ir 
padidinu tokio, 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.!

JONAS STOKES
512 Marion St.. Brooklyn ■

Kampas Broadway fr Stone Ave., prie' 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES J. ROMAN
4 (RAMANAURKA8)

Laidotuvių
Direktorius

/ Paulius.
' r- n Ų. <. J ’ę

Tel Aviv; Izraelis. — At
vyko Henry Morgenthau, 
buvęs Jungtinių Valstijų iž- 4 (Liberty, Uth. - £ j

A. A

’ aūdesio valandoj kreip
ėtės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



LAWRENCE, MASS.
ĮVAIRIOS1 ŽINIOS

Community Chėst finansinę 
kampaniją po prievarta varo 
bosai fabrikuose. Buvo atsi
tikimų, kad bosai paklausia 
darbininko, kiek jis aukos, ir 
kada tas atsisako, tai grūmo
ja ir verčia aukoti.

Bosai tam neturi valios. Į 
tokį fondą jeigu darbininkai 
nori, tfti gali aukoti, o jeigu ne, 
tai bosai neturi teisės priver
sti.

Methuen miesto dalyje par
davėjas pasimokėjo $20 baus
mės už pavartojimą kumščio 
prieš jaunuolį Lloyd Carter, 
19-kos metų. Reiškia, kumštis 
nevisada galima naudoti, kad ir 
“tvarkos” padarymui.

Miesto viršininkai šaukia 
fabrikų savininkus ir unijų va
dus, kad suėjus ir išdirbus pla
nus, kaip išmokyti darbininkus 
balsuoti, ypatingai Merrimack 
upės reikale. Mat, yra reikalas 
praplatinti upę, bet vieni rei
kalauja, kad tą darbą atliktų 
valstijos valdžia, o kiti, kad 
miestas.

Reikia pasakyti, kad gėri
mui vanduo yra traukiamas iš 
šios upės, jis yra prastas. Da
bar vieni politikieriai siūlo, 
kad vandenį traukti nuo Bosto
no iš ežerų, o kiti, kad patsai 
miestas turėtų statyti savo 
prūdus. Atrodo, kad taksai bus 
žymiai keliami, šis klausimas 
bus taip pat balsuojamas 2 d. 
lapkričio. Darbininkai turėtų 
laikytis unijos patarimo.

Arlington Mill fabriko jau 
daug žmonių paleista iš darbo, 
o kiti departmental, kurie dir
ba, tai tik po 2 dienas į savai
tę. Bloga unijos sutartis pada
ryta su kompanija, j r kaip 
kompanija nori, taip ir elgiasi. 
Kompanija paleidžia tokių dar
bininkų iš darbo, kurie jau po 
20 metų ten išdirbo, o pasilie

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT 
’ * • " * Y* 4

Steven Augustine & Frąnk Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
let. Evergreen 4-0812

Augusi Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite 
SHoreroad 8-^30 (

Ir Gustas jums t^ojąu pastatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite. 

Specialistai Pritaikymui 
šermenimis, Vestuvėmis ir Bąnkietams 

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

Paul Gustas Funeral Home,
854 MARCY AVEN 

LIETUVIS LAĮSNIŲOTAS GRĄBORIUS
Telefonuokite diena ar naktį 

ĖVergreen 7-4774

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* j 

kala vinjo. telefonas mękąd i^ęmięgą. 1

ka tokius, kurie 2-3 metai tik 
dirba.

Kalbėjausi su vienu darbi
ninku, kuris ten išdirbęs 19 
mętų. Jis sakė buvo unijos raš
tinėje, bet jam ten patarė eiti 
pas bosą ir klausti darbo, nes 
unija jam nieko negali pagel
bėti. Reiškia, ADF unijos vir
šininkai nepaiso darbininkų. 
Darbininkų pareiga tokius vir
šininkus pavaryti laukan ir jų 
vieton pastatyti tokius žmones, 
kurie rūpintųsi darbininkų rei
kalais.

Susirgo F. Stanevičius. Dak
taras patarė vežti į ligoninę, ir 
18 d. spalių buvo išvežtas į 
miesto ligoninę. Ligonis yra 
dienraščio skaitytojas. Drau
gai raginami aplankyti-jį.

Taipgi'serga LLD 37 kp. 
narė Bulotienė. Dabar ji yra 
namie. Pageidaujama,. kad 
ypatingai moterys ją aplanky
tų ir pasikalbėtų. Linkiu ligo
niams pasveikti.

Teko pasimatyti su loveliš- 
kiais J. Blazonis ir J. Karšo- 
nas. Pasikalbėjome apie dien
raščio Laisvės vajų. Loveliš- 
kiai sutiko, kad reikia energin
gai dirbti, kad pralenkus kitas 
kolonijas. Jie išsitraukė pluoš
tą tikietų vakarienės, kuri 
bus - rengiama lapkričio 21 die
na Lietuviu Piliečių Klube. 
Tai bus skani vakarienė ir ge
rą proga pasimatyti su lietu
viais.

Jie sakė, kad bent 20 ypatų 
atvyks 7 d. lapkričio į mūsų 
ruošiamus pietus. Tai gerai, 
jie apsilankys pas mus, o mes 
pas juos. Laike abiejų pramo
gų pasidarbuosime ir dienraš
čio Laisvės vajaus reikale.

S. Penkauskas.

Berlin. — Vokiečių ko
munistai reikalauja vienos 
valdžios visai šaliai.

BROOKLYN 6, N. Y
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Bušų vairuotojai Flint, Mich., nariai ČIO Transport Workers Unijos, privažiavo 
galą kantrybei, priversti buvo sustreikuo ti. Jie per metus laiko bandė derėtis už 
naują kontraktą su 25 centais mokestics priedo, pensijos planu ir pagerintomis dar
bo sąlygomis, bet vis negavo. Darbinink ai sustreikavo po laimėjimo teisme panai
kinimo vietinio Tripp-Bonine įstatymo to punkte, kuris užgynė streikuoti. Tas įsta
tymas Michigan valstijoje maždaug yra tuomi, kuomi yra visai šaliai negražiai pa
skelbęs Taft-Hartley įstatymas republikonų su diksikratais priimtas kongrese ir pre- 

zidento Trumano administracijos uoliai vykdomas.

Bridgeport, Conn.
Jau visai netoli rinkimai pre

zidento ir kitų viršininkų. Ir 
mes lietuviai darbuojamės Pro
gresyvių Partijos kandidatų 
išrinkimui pagal savo išgalę.

Spalių 17 d., LLD 63 kuopa 
buvo surengus prakalbas Lie
tuvių Svetainėje. Buvo geri du 
kalbėtojai anglų kalboje, J. J. 
Mockaitis pirmininkavo.

Pirma kalbėjo unijų darbuo
toja Minne Cederholm, kandi
datė į apšvietos bordą. Jį pasa
kė gerą kalbą. Nurodė, kiek 
daug mokyklose reikalinga pa
gerinimų ir kalbėjo kitais po
litiniais klausimais.

Antras kalbėjo Anthony 
Dzurka, kandidatas į valstijos 
senatą iš 4-to distrikto. Me
chanikųunijos, CIO veikėjas. 
Jis nurodė, kaip’republikonų ir 
demokratų partijos bendrai 
veikia prieš demokratiją, prieš 
darbininkų unijas išleisdami 
žiaurius įstatymus.

Lietuvių kalboje prakalbą 
pasakė Dr. Jonas Stanislovai- 
tis iš Waterbury. Jis labai pla
čiai išdėstė, kodėl visi laisvę 
mylinti piliečiai turi balsuoti 
už Progresyvių (People) Par
tijos kandidatus. Mums, lietu
viams galima pasidžiaugti, kad 
mes turime tokius žmones, kaip 
Dr. Stanislovaitis, kurie taip 
žmonijos labui veikia. Dr. Sta
nislovaitis yra 5-to distrikto 
veikėjas.

Pabaigoje kalbėjo Christina 
Stanislovaitienė, kuri yra kan
didate iš 5-to distrikto į vals
tijas seimelį. Visi kalbėtojai 
aiškino -svarbą būsimų rinkimų, 
kaip Amerikos žmonių gyveni
mo gerovei, taip 'ir taikos rei
kale. Ragino visus 2 d. lapkri
čio balsuoti už People Partijos 
kandidatus, kurie yra 5-toje ei
lėje iš viršaus.

Paramai šio dąrbo surinkta 
$59.25. Aukavo po $5: Murei- 
kienė, Mrs. Valaitis ir A. Ya- 
siūnas. A. Raguckas aukavo $3.

Po $2 aukavo:'J. J. Mockai
tis, M. Jasaitis, Mrs. Valatkie
nė, A. Katinas .ir Mrs. ir Mr. 
Miknevičiai.

Po $1 aukavo: Stanaikienė, 
B.utnorius, M. Kairis, <jBara- 
nauskienė, W. Rovas, Mrs. Mil
ler, S. Tamašiūnas, P. Marcin
kevičius, Adelė Gecius. Vi
siems už aukas ačiū ! A.P.R.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Broojdyn 11, ¥.

Tel. EVergreen 8-9779.

Žinios iš Lietuvos
LIETUVOS ŽVEJŲ ĮSIPA

REIGOJIMAI.
Vilnius, liepos 31 d. — žu

vies pramonės žvejai, darbinin
kai, inžinieriai ir ’technikai, 
meistrai ir (brigadininkai, savo 
visuotiniuose susirinkimuose 
apsvarstę savo darbo galimybes 
ir apskaičiavę turimus resur
sus, įsipareigojo 1948 metų žu
vies sugavimo planą žuvies 
Pramonės Ministerijos apimty
je įvykdyti iki Stalino Konsti
tucijos dienos — gruodžio mė
nesio 5 dienos, o iki metų pa-, 
baigos sugauti ir duoti valsty
bei viršum plano 80 tūkstančių 
pūdų geros kokybės žuvies,

Atskirų žVejų įmonių kolek
tyvai taip pat prisiėmė padi
dintus įsipareigojimus.

Klaipėdos aktyviosios jūrų 
žvejybos kolektyvas įsipareigo
jo metinį žuvies sugavimo pla
ną įvykdyti iki Stalino Konsti
tucijos minėjimo dienos ir iki 
metų pabaigos sugauti viršum 
plano 60,500 pūdų žuvies trale
riais, duoti ne mažiau kaip 87 
procentus pirmos rūšies žuvies, 
sutaupyti 60 tonų dizelinio ku
ro ir tepalų, palyginti su nu
statytomis normomis, ir šutam 
pyti 100,000 rublių daugiau, 
negu plane numatyta.

Eilę įsipareigojimų prisiė
mė ir mažų žvejybos tralerių 
pirmaujančios brigados.

Nidos žuvies įmonės kolek
tyvas įsipareigojo metinį planą 
įvykdyti iki Didžiojo Spalio 
31-jų metinių ir viršum plano 
sugauti 2000 pūdų žuvies,’ku
rios ne rfiažiau kaip 90 procen
tų bus aukščiausios ir pirmos 
rūšies; sutaupyti 20,000 rublių 
daugiau, negu plane numatyta, 
sumažinant savikainą ir kt.

Šventosios žuvies įmonės ko
lektyvas taip pat pasižadėjo iki 
Didžiojo Spaįįd' 31-jų metinių1 
įvykdyti metinį planą, viršum 
plano sugauti 6,100 būdų žu
vies, pakelti darbo našumą 3 
procentais, sutaupyti valstybei 
40,000 rublių daugiau, negu 
plane numatyta, sumažinant 
savikainą ir kt.

Klaipėdos žuvies Konservų 
fabriko kolektyvas gausiame 
darbininkų ir tarnautojų susi
rinkime įsipareigojo metinį ga
mybos planą įvykdyti iki Stali
no Konstitucijos dienos ir duo
ti 20 procentų viršumplaninių 
gaminių, darbo našumą pakelti 
1 procentu ir savikainą suma
žinti 5 proccn.tąjs, palyginti su 
planinę-

Mažęsios žvejybos tresto ko
lektyvas, neatsilikdamas nuo 
kitų kolektyvų, įsipareigojo 
metinį planą įvykdyti iki Sta
lino Konstitucijos dienos ir 
viršum plano sugauti 11,400 
pūdų žuvies, pakelti darbo na
šumą 1.8 procento, sayikainą 
sumažinti 2.2 procento, paly
ginti su plane, įr., sutaupyti 50,- 
000 rublių daugiau, kaip plane 

numatyta, sumažinant savikai
ną. \

Pirma laiko įvykdyti metinį 
planą ir sugauti žuvies viršum 
plano įsipareigojo šio tresto 
Rusnės, Vilniaus, Kauno, Za
rasų žuvies įmonių žvejai.

Miško rtaros kombinato ko
lektyvas įsipareigojo bendro
sios gamybos metinį planą 
įvykdyti iki Didžiosios Spalio 
Socialistinės revoliucijos 31-jų 
metinių, sumažinti prekinės ga- 

i mybos savikainą 10 procentų 
ir darbo našumą pakelti 4Apro
centais, palyginti su. planine, 
viršum plano duoti 50,000 rub
lių santaupų.

žvejų kolektyvai, svarsty da
rbi pirmojo pusmečio darbo re
zultatus, pasižadėjo antrame 
pusmetyje geriau dirbti, įdiegti 
stachanovinius darbo būdus, 
lygiuotis į mūsų pramonės dar
bo* pirmūnus, kad išlygintų pir
mojo pusmečio gėdingą atsili
kimą ir pilnutinai užtikrintų 
metinio plano priešlaikinį įvyk
dymą. ‘T.”

New York. — Sugrįžęs 
iš Europos Jim Farley, bu
vęs demokratų partijos pir
mininkas, ragino remt Is
panijos fašistų valdžią.

būkite Atsargūs
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruošę, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
Švilpas Salvc-Mostis, kuri suteikia 
malonios Šilumos. Gaivina- kraują 4r 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, ko
jų ir rankų- skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. < Su-; 
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš-# 
lungį. traukimą, nikstelėjimą, persi-’ 
šaldymą ir aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1.
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus,' votis, (rash), nušašimą, 
Athlete’s Foot, Sinuš, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 8 M. J. S. Miracle Salve. Ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokįųs niežėji
mus ar PoisOn Ivy. varpokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. ' Kaina $1.

•<»■>/ > i ■

Jei turite piles (varvančias . ar 
ne), vartokite No. 5 naujai išrastą 
inostį, tuoj prašalina' pileš be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už dėžutę. \

No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties ' skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nesvei
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
Kurie pirksi te už $5, gausi tė< ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-orderį ar čekį. 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siuričiatnė ir C£).D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P.' O, Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Ilartfordicčiai galite pirkti pas

E. Beirs (vaistinėj) 158 Park St.
•...................i” (adv.)

\
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Popiežius Reikalauja 
Tarptautinės Jeruzalės

Roma, —r Popiežius ragi
no Jungtines Tautas pada
ryt Jeruzalę bepusišku, 
tarptautiniu miestu, kuris 
būtų tiesioginėje Jungt. 
Tautų valdyboje. — Anglų 
peniukšlis Tranjordano val
dovas jau pasivadino ’’Jeru
zalės karalium”.

Marhallo Planas Vos Gyvą 
Palaikąs Franciją

Paryžius. — M'arshallo 
planas davė Franci jos val
džiai jau 4.V3 milįonus do
lerių, bet ta parama ‘‘vos 
tik palaiko pačią Francijps 
gyvybę,” kaip praneša New 
Yorko World x Telegrąmo 
korespondentas iš Pary
žiaus.

Angly Fašistą Vadas Perša 
“Suvienyti Europą”

London. — Anglijos faši
stų vadas Oswald Mosley 
žadėjo smarkiau agituot už 
įsteigimą Jungtinių Euro
pos Valstybių (prieš Sovie
tus). Tokį Europos suvieni
jimą perša ir buvęs Angli
jos premjeras. Churchillas ir 
republikonas prez. Trumano 
patarėjas John Foster Dul
les.

PRIIMTA SOVIETŲ R£> 
ZOLIUCIJA PRIEŠ VER

GIJĄ KOLONIJOSE
Paryžius. — Jungt. Tau

tų seimo politinis komite
tas priėmė Sovietų delega
tų rezoliuciją, reikalaujan
čią panaikint vergiją kolo
nijose. Anglijos atstovai iš 
pradžios piestu stojo prieš 
tą Sovietų pasiūlymą.

London. — Naujesne ži
nia sako, jog su holandų 
lėktuvu Škotijoj žuvo 39 as- 

1 menys. ____ ._________________
V ■ ■ "'■■■■■ -’■■■■■' 1 • ■'■--==== 

’ Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
<•>

Liūdnoje valandoje nimpatlAkai 
•r asmeniškai patarnauja u9 

prieinamą atlyginimo s
I ’■ * ,

t Moderniškai |rengfto« Koplyčios 

126 LAFAYETTE 
Newark 5, N. J.

Tol M ArUet 2-5172

Ėgzai^inuojam Akis^ 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akintas

Stenger
Optometrists 

394-39Š Broadway
Brooklyn, Y.
' Tel. ST/2-8842

RONKONKOMA
8684

V *
I

TELEPHONE

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

f Mylimiems Pašarvoti Dovanai '
660 GRAND BROOKLYN, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTEWV9

SAMPULV SIUVĖJOS 
Patyrusios 

MERGAIČIŲ SUKNELES 
Gera Alga. Nuolatines Darkąs 

BOSENBACH JUNIORS 
101 West 87th St. — 4-tos Lub » (

HELP WANTED—MALfc 
REIK ALINGI VYRAI

VYRAI
Jei Jūs Jieškote Nuolatinio

Darbo

Jūs turite progą išmokti biznio ar amato 
prie heating ir air-eonditionirig vUnoJė ii 
seniausių firmų pasaulyje. SudėjltUtii 1 
namus Šildymo sistemos. Programa dėl 
pilnų manadžerlų iirhokinimo, parda^Užo, Itf- 
žinlerystės ir organizavimo pailbWd tel- 
smigiausiems ir su ambicija vyrama.

Ofisai centraliniuose rytuose būsian
tiems manageriams' ir kitiems vy
rams su ambicija, kurie nori sun
kiai dirbti, bus kaipo jų atlyginimas.

Patyrimas nebūtinai reikalingas, bet paffelbėC rt • / «'’M • •

UŽDARBIS TIK PRADĖJUS
DARBĄ

Kreipkitės Asmeniškai

HOLLAND
FURNACE CO

1268 Haddon Avenue

Camden, N. J.

. ils, - 1 ■ • ■ i ...... ...

New York. — Sęn. Glen 
Taylęr, prpgresyvių kandi
datas į vice-prezidentus, ra
gino Trumaną sustabdyt 
karinį draftą.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

J. J. Kaškiaučiuš, M. 0. 
530 Summer Avenue, 

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

GERI PIETOS!
Kada norite gėry piety, 

'* kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ąvenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y 
Suteikiam garbingas laidotuves 

•... $15t> ’
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse mjesto. 
Tel. Virginia 7-4499
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Iš Bacevičiaus Koncerto
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Iš Bankieto Antanui 
Matuliui Pagerbti

Praėjusį sekmadienį Linde
ne (N. J.) įvyko LDS IH-čio- 
sios apskrities komiteto su
ruoštas bankietas savo pirmi
ninkui Antanui Matuliui pa
gerbti. Nors oras buvo la
bai nepatogus, per dieną li
jo, tačiau svečių susirinko apie 
pusantro šimto. Visi smagiai 
praleido laiką .

Toastmasteriu buvo Vaznys, 
kuris iššaukė visą eilę svečių 
pasakyti kalbas. Pačiam ju- 
biliejatui, Matuliui, svečių 
vardu, buvo įteikta graži do
vana: Parker “51° plunksna, 
paišelis ir rašalo, o Matulie
nei—corsage.

Zaikauskai (iš Jersey City) 
• Matuliui įteikė $10 piniginę 

dovaną, kurią, vėliau, Matu
lis paaukojo dienraščio Lais
vės popierio fondan.

Svečiu buvo iš visų apylin- 
,kinių miestų ir miestelių; ge
tas būrys dalyvavo brooklynie- 
čiu.

Po užkandžių newarkieciai 
išskubėjo į masinį Wallace’o 
mitingą, kuris tą vakarą įvyko 
Newarke. Kiti šnekučiavosi 
bei šoko prie Pavidžio orkes
tro, kuris šiame vakare grojo 
nemokamai.

Visi gražiai palinkėjo An
tanui Matuliui ir jo žmonai. 
Stefanijai geriausios sveikatos 
ir energijos darbuotis visuo
meniniame ir organizaciniame 
gyvenime. A. Matulis pareiš
kė, kad jam patinka veikti 
darbininkų organizacijose ir 
jis darbuosis, kiek tik jo svei
kata ir aplinkybės leis.

Dalyvis.

Apie 60 metų amžiaus vy
riškis tapo užmuštas automo- 
biliaus prie 9th Avė. ir 36th 
St., New Yorke.

'S

S
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Wallace Kalbės Gardene 
Spalių 26-tos Vakarą

Amerikos Darbo Parti jos- 
Progresyvių Partijos preziden
tiniam kandidatui Henry A. 
Wallace sugrįžus į miestą pla
nuojama visa eilė žymių masi
nių mitingų, kuriuose kalbės 
patsai Wallace ir kiti Įtakingi 
kampanijos darbuotojai, kan
didatai.

Centraliniu iš tų veiksmų 
bus viso miesto skale rengia
masis Amerikos .Darbo Parti
jos masinis mitingas šį an
tradienį, spalių 26-tos vakarą, 
Madison 
50 th St. 
Yorke.

Square Gardene, 
ir 8th Avenue, NeW

Wallace’o Gardene 
kongresmanai Vito 

Leo Isacson,
kalbės
Marcantonio ir
kandidatas į teisėjus O. John
Rogge, kandidatė į kongres-

manus iš Brooklyn© Mrs. Ada 
B. Jackson, CIO United Elec
trical Workers prezidentas Al
bert E. Fitzgerald, artistas ir 
vienas iš Progresyvių Partijos 
pirmininkų Paul Robeson.

Menininkai taipgi suplanavę 
Garden© mitingui specialų pro
gramą. Be kitko, būsiąs “a- 
siliuko su sloniumi” šokis.

Pirm susirinkimo .Gardene, 
Hotel Commodore, Women 
for Wallace ruošia pietus, ku
rių kiekvienas dalyvis užsimo
kės po $100. žinoma, tiek 
niekas riepravalgys, nei valgys 
daugiau, kaip visuomet. Ta
čiau tų pietį] pelnas eis pa
samdyti radio laiką Wallace’o 
prakalboms per radio ir ki
tiems rinkiminiams įrankiams 
nupirkti.

Išvengta Pienvežiy 
Streiko

Wallace Pagyrė Moteris 
Už Veiklą Apsaugoti 
Taiką ir Laisves

Iš Klimo Filmy Vakaro

Brooklyno- 
šaukia 
25-tos 

Center,

Išgirdęs, jog 
Ne v/ Yorko moterys 
masinį mitingą spalių 
vakarą, Manhattan
New Yorke, gynimui teisių, ir 
kad Women for Wallace yra 
rengėjose to mitingo greta ki
tų organizacijų, Wallace pa
reiškė :

“Kur tik sustojau keliauda
mas skersai-išilgai mūsų Šalį, 
mačiau moteris vadovybėje 
kovos už geresnę ir progre- 
syvę Ameriką. ' Dar kartą, 
čionai New Yorke, jos veikia 
apsaugoti ir praplėsti visų 
amerikiečių pamatines teises— 
teises laisvai mąstyti ir kalbė
ti?’
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Dienraščio Laisves •>

KONCERTAS
Jau Laikas Įsigyti Bilietus

ĮVYKS SEKMADIENĮ J
i

Lapkričio 14
NOVEMBER

Bus Lietuvių Kultūriniame Centre užvardytu:

LIBERTY AUDITORIUM
110*06 Atlantic Ave., Richmond Hill, L. L, N. Y.

Įžanga Koncertui $1.50

Po Koncerto šokiai. Vien tik šokiam įžanga 75c

PROGRAMA■
■ ' STEFAN KOZAKEVICH, baritonas •

Tai pagarsėjęs operų dainininkas ir artistas, 
kuris amerikoniškoje spaudoje yra plačiai gar- 

; binamas. k pr, ,BIRUTA RAMOŠKAITĖ, sopranas
Taipgi pasižymėjusi operų dainininkė ir artis

tė, kuri yra įsigijusi gražios karjieros tarp lietu
vių ir amerikonų. w ■ - /

MERGINŲ SEKSTETAS, is Detroit, Mich.
Tai grupė kuri publikoje sukelia daug entu

ziazmo savo gražiu dainavimu ir veiksmu.
ALBERTAS VASILIAUSKAS, tenoras

Puikaus talento ir gerai išsilavinęs daininin
kas. Tarp amerikonų jis yra žinomas kaipo ra
dio dainininkas.
/ BROOKLYNO AIDO CHORAS

Aido Choras, vad. Geo. Kazakevičiaus, gražiai 
dainuoja, dabar jis specialiai mokinasi Laisvės 
koncertui.

GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
’ Po Koncerto bus šokiai, gros Geo. Kazakevi
čiaus 6 kavalkų orkestrą. • >

Prašome tuojau įsigyti bilietus ir dalyvauti 
Šiame nepaprastai gražiame parengime.
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Spalių 23-čios vakarą, Li
berty Auditorijos patalpose, 
George Klimas rodė rinki
nį trumpų filmų, kurių 
vyriausia buvo “This Is 
America.” Tai filmą iš karo 
laikų. Baigiasi kariškio grį
žimu iš karo frontų. Jis grįž
ta supratęs, jog' nuo dabar 
prasideda jo kova už išlaiky
mą taikos ir laisvių, kad jis 
už tai privalo kovoti, kad jis 
tą kovą pradės balsavimu už 
taikos ir gausos kandidatus.

Taipgi rodė vaizdus iš Le
ningrad Mui>ic Hali. Tūlos iš 
tų filmų, matomai, ilgai var
totos, garsai neberyškūs. Ta
čiau kai kurios dar visai ge
rai išėjo.. Galop parodė Lie
tuvos ir kitų tarybinių Pa
baltijo tautų sporto veiksmus 
Maskvoje.

Filmų pertraukoje, Klimas 
priminė, jog jis visą šio vaka
ro pelną skirs Liet. Kult. Cen
tro reikalams, kurie buvo jau 
žinomi buvusiems šėrininkų ir 
prietelių pasitarimo sueigo'je 
tos pat dienos popietį, Liberty 
Auditorijoje. Paprašė Eleną 
Feiferienę ir May Merk pa
rinkti tam tikslui aukų. Su
rinkta $27.55. Aukojo:

Po $1: M. Danais, P. Zur
ba, Waresonas, M. Sapiega, 
Venskūnai, šmagorienė, Lau
kaitienė, Tumeliai, Sadauskie
nė. Repšys, Andriuške
vičiai, Titanis, Sasna, Weiss, 
Skublickai, žvirblienė, M. X., 
J. M. Kalvaičiai*. Smulkesnės 
aukos neužrašinėta .

Iš šėrininkų pasitarimo, ku
riame savo centro svarbiems 
reikalams buvo sukelta virš 
pustrečio šimto dolerių, maty
site platų pranešimą kitoje šio 
•laikraščio vietoje.

Valdinei New Yorko Tarpi
ninkavimo Tarybai pasiūlius 
pieno išvežiotoji) firmoms ir 
darbininkams pasiduoti arbi- 
tracijai, abieji sutiko, tuo bū
du išvengiant streiko, kuris 
buvo skelbtas pradėti spalių 
24-tą.

Išvežiotoji) unija reikalauja 
po $.10 algos priedo. Po kiek 
arbitrątorius bus skyręs, ža
dama paskelbti spalių 26-tą. 
Tad ir picno'firmų ir išvežio
tojų atšinešimas į arbitrato- 
riaus nuostatus paaiškės tik
tai antradienį ar vėliau.

Algų punktas dvimetinėje 
sutartyje pasibaigė spalių 25- 
tą. Kiti sutarties punktai ga
lioja iki 1949 metų spalių 25- 
tos. Pagal tą sutartį, jeigu 
ji pilnai vykdoma, mechanikų 
padėjėjai gauna $49, šoferiai 
iki $71 ir daugiau su procen
tais nuo pardavimų. Mažme
nomis išvežiotojams esą duo
dami 2i/o%, daugmeniškai 
(krautuvėms išvežiotojai) gau

ną po 1%%.
Derybose yra paliesti apie 

15,000 unijistų iš penkių In
ternational Brotherhood of 
Teamsters lokalų iš vienos pu
sės, ii- Borden’s, Sheffield, 
Dairyleague ir jų skyriai iš 
kitos, viso apie 110 kompani
jų. Jeigu būtų įvykęs strei
kas, paliestų apie 11-ką 
milionų vartotojų New Yorke 
ir apylinkėse.

Spalių 22-ros vakarą >įvyko 
pianisto - kompozitoriaus. Vy
tauto Bacevičiaus piano muzi
kos koncertas Carnegie Hall. 
Skambino Scarlatti, Tausig, 
Bach-Busoni, Chopin, Krein, 
Debussy, Dohnanyj, Gruodžio 
ir savo kūrinius.

Skambino,, kaip paprastai, 
gerai.

Publika buvo mišri — da
lis lietuviška, kita nuolatiniai 
Carnegie Hali koncertų lanky
tojai, kurie perpildo salę pa
skubusių. įžymybių koncertuo
se, o mažomis grupelėmis at
eina išklausyti mažiau žino
mų muzikų ar dainininkų pro
gramas. Ties viduriu balko
no matėsi kiek tirščiau susi
būrę — apie keli desėtkai 
jaunų veidų. Tai gal bus bu
vę jo paties, taipgi muzikos 
mokyklų mokiniai. O salės 
fronte daugiau matėsi lietuviš
kosios publikos.
, Bendrai, /į kartą publikos 
buvo per maža šiai salei. 
Liūdnai spoksojo visiškai tušti 
dideli plotai salės parketo 
(apatinio aukšto), taipgi lo
žių ir balkono sparnuose. 
Mažesnėje salėje su tokiu kie
kiu publikos būtų buvę 
kiau. 1

Alaus Išvežiotojai 
Tebestreikuoja
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Kriaučiy Atydai!
Spalių (Oct.) 27 d. įvyks 

labai svarbus kriaučių susirin
kimas, nes ateinanti menesį 
kriaučių susirinkimo nebus. 
Tad būtinai visi-visos dalyvau
kite šiame susirinkime.

Kitas kriaučių susirinkimas 
įvyks tik prieš pat Kalėdas. 
Tai bus metinis, kuriame bus 
perrenkama viso lokalo valdy
ba, 
mai 
yra

Vadinasi, abu susirinki- 
kriaučiams - kriaučkoms 

svarbūs, reikia ^dalyvau- 
Neužmirškite dabartinio, 

Spalių 27-tą. Kriaučius.

Spalių 21 d., Kings County 
ligoninėje, mirė Antanas Kan
clerius, 60 
nęs 45 So. 
Paliko du 
pašarvotas
ninčje, 231 
Brooklyne. 
antradienį, 
Trejybės kapinėse.

m. amžiaus, 'gyve- 
3rd St., Brooklyne. 
anūkus. Jo kūnas

Garšvos Serme*
Bedford Avenue, 
Bus palaidotas 

spalių 26 d šv.

Vartojo HelicopterĮ
Skystantiems Gelbėti

Penki žuvininkai tapo ap
supti pakilusios bangos žuvau
jant ant akmenuoto smėlinio 
iškyšulio ties West 10th St., 
Coney Islande. Vėjo supūs
tos kalniškes vilnys pradėjo 
juos be gailesties plakti ir gal 
būtų prigėrę, jeigu nebūtų 
sulaukę greitos pagalbos. Juos 
išgelbėjo policija su helicop- 
teriu. Tačiau nepaguodė. Už 
žuvavimą uždraustoje vietoje 
jie turės stoti teisman.

Newyorkiečiai alaus 
žiotojai tebestreikuoja, 
čiau šimtais sunkvežimių 
įleidžiamas iš kitų valstijų. Iki
spalių 24-tos, sakoma, jau bu
vo įvežta penki tūkstančiai 
pusbačkių iš Pennsylvanijos. 
ši Newarko su Ballantine alu
mi be pertraukos važiuoja du 
šimtai firmos sunkvežimių 
greta kelių šimtų vietinių iš
vežiotųjų sunkvežimių, 
alaus mieste užtenka.

Visos 12-ka didžiųjų mies
to bravarnių tebebuvo uždary
tos.

Tad

38Mrs. Anna Serrante, 
metų, areštuota kaltinimu, 
kad. jinai nužudė savo nauja
gimį kūdikį, gimusį spalių 
19-tą. Apdegusį kūnelį rado 
pečiuje. Jinai jau auklėjo ki
tus 3 vaikus. Ją pasiuntė į 
ligoninę ištirti.

Už Ką Quill Šaukia Miesto 
Busmanus Streikiioti?

Michael J. Quill, buvęs su 
Amerikos Darbo Partijos pa
rama išrinktas į New Yorko 
Miesto Tarybą, dabar tos par
tijos nebemyli. Tiesą pasa
kius, jis nebemyli nei komu
nistų. Už ką? Tos partijos 
pastaruoju laiku jį kritikavo.

Kame priežastis tų kritikų?
Darbininkų partijos kritika

vo Qilll’a už tai, kad jis pa
dėjo majorui O’Dwyer pakelti 
fėrą nuo 5 iki 10 centų. Be 
unijos viršininkų pagalbos ma
joras to nebūtų galėjęs pada
ryti. Quill yra visašali.škasis 
CIO Transport Workers Uni
jos viršininkas.

Tačiau busų linijoms, priva- 
tiškosioms, mieste buvo leista 
pakelti tiktai po centą, iki 6 
centų.

Kompanijos sujudo protes
tuoti, kad jos neišgalinčios su 
tiek veikti, nors valdinė ko
misija, gerai ištyrusi-kompanh 
jų padėtį, nusprendė, kad 6 
centų

Ką 
šio 

26-tą,
bininkų » streiką-stopičių 
kalanti, kad valdžia leistų pa
kelti busu fėra. Tuomet ma
jorui bus labai lengva tą vis
ką išlyginti — galės paliepti 
kompanijoms rinkti po centą 
daugiau nuo keliautojų, ku
riais, didžiumoje, yra darbi
ninkai ir biednuomenė.

Taigi, Quill’as naudoja 
transporto darbininkus unijis- 
tus tikslu išrinkti iš kitų dar
bininkų kompanijoms po eks
tra centą. Už tai darbiečiai 
ir komunistai kritikuoja 
Quill’a. Už tai Quill’as nebe
myli darbiečių nei komunistų, 
nors labai buvo patenkintas, 
kuomet tie abieji suorgani
zavo uniją, dabar suteikiančią 
jam riebų sostą. Ir labai buvo 
patenkintas, kad tie abieji, 
kartu su kitais darbininkais, 
skambino durų varpelius, kal
bindami žmones , išrinkti jį

kaunsilmanu kaipo liaudies 
atstovą.

Ateis laikas, kuomet tie pa
tys darbininkai Jį ir nusodins 
nuo to sosto, kaip kad užso
dino, nors nusodinimui gal rei
kės dar daugiau darbo. Mat, 
kompanijos savo tarifą giria 
spaudoje ir per radio. Val
džia, kuri visuomet palaiko 
kompanijas, taipgi rems kom
panijų tarną, feet unijistams 
kada nors įgris tos komandos 
kompanijų naudai. T-as.

Pelninga Kitataučių 
Pramoga Lietuvių 
Kultūriniame Centre

i ero užtenka, 
daro Quill ? 
antradienio rytą, spalių 
jisai šaukia būsų d ai

rei-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.
• 405-SO. 4th ST.,

Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Te!. EVergreen 7-6238

TONY’S
UP-TO-DATE -2^5

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

/

REAL ESTATE
Ridgewood, N. Y. — 8 šeimynų 

mūrinis gražus namas: po 5 švie
sius, gražius kambarius; geras in- 
vestmentas. $12500.

Cypress Hills—3-jų šeimynų mū
rinis namas, šviesūs gražūs kamba
riai, $11000. Kitas kampinis mūri
nis namas su krautuve (store), vir
šui dvi šeimynos, 4 garadžiai; 
$15500.

East New York — Kampinis na
mas, apačioj Bar & Grill-Rest. Vir
šuje dvi šeimynos. Galima pirkti na
mas arba biznis. Visi virš-suminėti 
namai su tuščiais kambariais.

Vas tunas, 1008 Gates Ave., Brook
lyn, N. Y. Tel. GLenmore 5-7285.

(251-256)

.*>

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir tąiso 

sekamas mašinas:
Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
‘ Kreipkitės:

104-12 - 111th Street
Ozone Park 16, L.I., N.Y.

Telefonas Virginia 3-5397

DANTŲ GYDYTOJAS j 

Dr. A. Petriką | 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. H

Tel. EVergreen 7-6868 r,

9—12 ryte į j
1— 8 vakare į:

Penktadieniais uždaryta. ' •

Valandos:

'71TDD^C D A D 411 GRAND STREET 
E k? D AU BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter Kapiskas

Lietuvių Kultūrinio Centro 
(Liberty Auditorium) kaimy
nystės šv. Petro liuteronų pa
rapijos klubas praėjusio penk
tadienio vakarą turėjo labai 
pasekmingą pramogą Liberty 
Auditorijoj. Turėjo suruošę 
mišrią Scenos programą, vadi
namą “minstrel show.” Ste
bėtojais buvo pripildyta ir au-* 
ditorija ir balkonas. Visi 
skirstėsi pilnai pasitenkinę ir 
programa ir auditoriją. Bi
lietų prie durų pardavinėt 
jiems nereikėjo—jie buvo iš
parduoti iš anksto. S. V.

Pasilikęs dirbti po darbo 
valandų, teisėjas Loreto buvo 
užrakintas nakčiai Bronx teis- 
anabutyje. • Apsižiūrėjęs liku
siu be lovos, jis telefonavo 
policijai, kuri teisėją iškėlė 
per langą nuo antro aukšto.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
—2 dienomValandos: rakarat,

Ir Pagal Pasitarimais.
t

Telefonas EVergreen 4-6203

Peter 
KAPISKAS

BAK & GRILL
Degtinės, Vynai ir Aliis 

ĘHEINGOLD 
BEER & ALES

.32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

*

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

«<

• •

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume. Džiūlerių Sulyg 

' Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173

^t^M*********"**************************************
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