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lingas pasaulinei taikai

virš 150,-

Rezo-

pri. .

Aukščiausias Teisinas leidžia numarint Rosenbergus
vi-

sąnariais 
daug bė-

Federalis apskrities teis
mas New Yorke pernai pa-

tokį 
toks 
deda

miai didesnė kaip 1940 me
tais, o Jungtinėse Valstijo
se pernai 281,000 tonų ma
žiau sviesto pagaminta ne
gu 11940 metais.

ei ją ir

Darbo Žmonių 
Dienrašti* 

Kaina $7.00 Metam* 
Queen* Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Viena* numeri* 5 c. 
PRICE 5c A COPY

Štai kas garsiai kalba ir vis
iką pasako. Šiais prezidenti
niais rinkimais abidvi senosios 
kapitalistinės partijos išleis 
net $80,000,000!

Taip praėjusį sekmadienį 
apskaitė didlapis N. Y. Ti
mes. 1940 metais buvę išleis
ta $40,000,000. šiais rinkimais 
Šita milžiniška suma būsianti 
sudvigubinta!

dienraščio 
koncertas, 

jau čia pat. 
jo ruoštis, 
gerai išgar- 

Čia

ir
rencija dėl taikos
Jungtines Valstijas, Angli
ją, 'Sovietų Sąjungą, Fran- 

Kinijos Liaudies
Respubliką sueiti į pasita
rimą, ramiomis derybomis 
spręsti tarptautinius gin
čus ir taip išvengti naujo

Jau labai arti 
Laisvės metinis 
Lapkričio 9 d. 
Pradėkime prie 
Koncertą reikia
sinti visoje apylinkėje, 
jau, darbas visu laisviečių.

Visi turėkite tą mintyje.

Sakoma, kad 
000,000 šios šalies žmonių 88,- 
500,000 yra parapijonai. Ku
nigams jie moka duokles ir 
kunigai juos gražiai išnaudo
ja.

Bet štai kas be galo įdomu. 
Jie yra pasidalinę net į 252 re
ligines sektas. O kiekviena 
sekta turi ne tik savo kuni-i 
gus, bet ir savo dievą ir šven
tuosius.

Pacifiko kraštų konfe- 
ragi.no

Reikia ruoštis.
Apie kaulus ir sąnarius. 
252 dievai.
Dar ir toks melagius.
Dolerių maišai.
Baisus darbas.

Rašo A.

JT:
R

£ j

Ką Rosenbergai sako apie 
jųdviejų nusmerkimą mirt

O ateinantį sekmadienį Kul
tūrinio Centro vienoje salėje 
turėsime naujos rūšies prelek- 
ciją apie sveikatą. Visi esate 
kiek nors girdėję apie chiro- 
praktus jr osteopatus. Jie yra 
gydytojai, kurie rūpinasi mūsų 
kaulais ir sąnariais. Vienas jų, 
lietuvis, ateis ir aiškins mums 
tą jau plačiai vartojamą gy
dymo būdą.

Tokio prelegento čionai 
dar nebuvome turėję. O su sa- 
Mg senais kaulais ir 
rWes visi jau turime 
dos.

šiais keistais laikais kiek
vienam mūsų tenka susidurti 
su visokiais apjakėliais ir pa
kvaišėliais (politinėje prasmė
je). Bet nebuvau girdėjęs dar 
lokio' melagiaus, kokis prabilo 
Paskutiniame Keleivio nu
meryje. Jis rašo, kad būk aš 
kada nors po spalio revoliuci
jos čia Amerikoje jam ir ki
tiems pardavinėjęs caristinius 
Rusijos rublius. 4

Ir tu man sugalvok 
biaurų melą. Keleiviui 
melas labai patinka, ir 
jį be jokios sarmatos.

Prisiekiu prieš patį, perkū
ną, kad savo akimis nemačiau 
ir savo rankomis nečiupinėjau 
jokių rusiškų rublių po tos 
dienos, kai anais senais lai
kais apleidau savo senąją te-1 
vynę. Jokių rublių Amerikon ; 
neatsivežiau* ir jokių rublių 
niekam nė už sudilusį nikelį 
nepardavinėjau.

Dabar jau žinome, nes ofi- 
ciališkai paskelbta ir pripa
žinta, kad bent jau geroka 
mūsų Kongreso paskirtos šim
to milijonų dolerių sumos so
cialistinių valdžių nuvertimui 
dalis praleista Vakarinėje Vo
kietijoje apmokymui ir paruo
šimui teroristų ir žmogžudžių. 
Jie turės Įsiskverbti į tuos 
kraštus ir užsiimdinėti teroru, 
sabotažu ir žmogžudystėmis.

Visas pasaulis susidomėjo ir 
.susirūpino. Europiečių spauda 
sukėlė triukšmą.

Prasidėjo teisinamasis. Pasi
teisinimas tiks toks, kad mūsų 
valdžios slaptosios policijos 
skyrius Vokietijoje tą bai
sų planą buvęs priėmęs ir vyk
dęs gyveniman tik per ketvertą 
mėnesių. Dabar jau/ esą jo at-

^įpisakęs! Tikėkite, kas norite.

Korėja. — Korėjos liaudi- 
/•^..ninkai sako, kad nušovė dar 

-’’Amerikos lėktuvas.

ORAS.—^Giedra ir vešiau.

PEKINGO SAMBŪRIS DĖL 
TAIKOS RAGINA 5-kis 
DIDŽIUOSIUS TARTIS
Šaukia Jungtines Tautas ir visą pasaulį priešintis 
karo kurstytojam, vykdyti J. Tautų taikos principus

Taikos konferencija atsi
šaukė į Jungtines Tautas 
ir viso pasaulio žmones, 
kad priešintųsi karo kurs
tytojams. Kartu ragino 
Jungtines Tautas laikytis 
taikos principų, kurie buvo 
padėti pamatau Jungt. Tau
tų organizacijos.

Konferencijos, pareiški
mas smerkė anglų - ameri
konų bloką, kuris atsisako 
priimt didžią j ą Kiniją į 
Jungtines Tautas. Tuom 
anglai - amerikonai laužo 
Jungtiniu Tautu Konstitu
ciją. kuri sako, jog Kinijos 
bendradarbiavimas J u n gt. 
Tautose drauge su keturio
mis kitomis didžiosiomis 
valstybėmis būtinai reįka-

Francija gavo iš Amerikos 
daugybę ginklų karui prieš 
Vietnamo liaudininkus

Saigon, Indo-Kina.—Jung
tinės. Valstijos per dvejus 
paskutinius metus pristatė 

: daugybę karinių įrengimų 
; francūzams Indo - Kinoje, 
| karui prieš Vietnamo liau
dies Respubliką, būtent: 

I 228 karinius lėktuvus, 235 
karo laivus, 777 tankus bei 
šarvuotus a u t o m o b i 1 ius, 
13,000 mažesniu karinių 
automobilių, 85,0001 kulko
svaidžiu, automatinių šau
tuvų ir kitu šaunamųjų gin
klų, 90 miliionų kulkų, 800 
karinių radijo duotuvų-im- 
tuvu ir kt. v

Tam francūzų karui prieš 
Vietnamo liau din inkų s- 
komunistus Amerika duoda 
500 milijonų dolerių per 
metus. Francija gi išlei
džia jam daugiau kaip 1,- 
000 milijonų dolerių per 
metus.

Nam 11 protestuoja prieš 
“belaisvių skerdimą”

Tokio. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų koman- 
dierius gen. Nam II atsiun
tė protesto laišką genero
lui Markui Clarkui, vy
riausiam amerikonų ko- 
mandieriui, kad aimerikonai 
sužeidė dar 20 belaisvių Ko- 
džės salos 'stovyklose.

Nam II protestuodamas

—Jūs niekuomet negalė
site išvengti atsakomybės 
už karinių belaisvių skerdi
mą.

Azijinių ir Pacifiko kraš
tų konferencija dėl taikos 
labiausiai kaltino Ameriką 
kaip karo kurstytoją ir 
smerkė karinių bakterijų 
vartojimą Korėjoje.

Konferencijoj dalyvavo 
416 delegatų iš 37 šalių. 
•Buvo ir 10 amerikinių de
legatų.

Egipto ex-karalius 
kaltinamas kaip 
tėvynės išdavikas

a

Kairo, Egiptas. — Čionai- 
tinė spauda rašo, jog prem
jero gen. Naguibo valdžia 
tariasi reikalauti, kad Ita
lija išduotu buvusįjį Egip
to, karalių Faruka. Tuomet 
F a r u k a s būtu teisiamas 
kaip Egipto išdavikas ir ga
lėtu būti nusmerktas sušau
dymui.

Farukas kaltinamas, kad 
šaukėsi anglu armijos pa
dėt jam nuslopint Egipto 
karininku sukilimą prieš 
Faruka liepos mėnesį šie
met. Generolas Naguibas 
su savo bendrais per tą su
kilimą nuvertė Faruka nuo 
sosto ir ištrėmė iš Egipto, 
kaip sukčių ir anglu patai-

Prancūzai vėl garsinasi 
laimėjimais Vietname

Hanoi, Indo-Kina.—Pran
cūzų komanda garsinasi, 
kad jie užklupę Vietnamo 
liaudininkus - komunistus 
ties Raudonosios Upes žio
timis, užmušę 300 liaudi
ninkų ir suėmę 325.
' Prancūzai iš oro mėtė 
napalmą, iš Amerikos gau
tą gazolino košę, kuri pri
lipdama ir baisiu karščiu 
liepsnodama, viską degina.

* Washington.— Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų 
Teismas atmetė apeliaciją 
Juliau Rosenbergo ir jo 
žmonos Ethelės; taigi pali
ko juos nužudyt elektros 
kėdėj e, pagal pernykščių 
federalio apskrities teismo 
spręndimą New Yorke.

(Rosenbergai sako, kad 
padarytas teismiškas są
mokslas juos nužudyti, o 
tas sąmokslas vartojamas 
karui kurstyti ir polici
niam režimui įvesti šioje 
šalyje.)'

Apskrities teismas nu
smerkė mirti Rosenbergą, 
elektros inžinierių, ir jo mo
terį, kaip tariamus atomi-

Ossining, N. Y. — Julius 
ir Ethelė Rosenbergai iš
leido viešą pareiškimą iš 
Sing Sing kalėjimo, kur 
jie laikomi numarinimui 
elektros kedėje. Savo pa
reiškime jiedu sako:

“Mūsų apeliacija į Aukš
čiausią Teismą buvo suvar
žyta (ir jau atmesta), bet 
mes nuolat ir pabrėžtinai 
rodysime visuomenei, k a d 
esame visiškai nekaltai nu- 
.smerkti mirt.

“Mes ir toliau su pasiry-. 
žinių kelsime aikštėn poli
tinį sąmokslą, padarytą 
prieš mus tokių ašmenų, 
kurie nori mirčia užčiaupti 
mums lūpas, klastingai kal
tindami mus už šnipinėjimą. 
Mes vis priešinsimės tam 
sąmokslui, kuris mojasi už
kurti karą užsienyje ir 
įsteigti policinę valstybę 
namie.

“Mes nenorime mirti.

MAINIERlŲ UNIJA REMIA 
ADEAISTEVENSON/

Cincinnati, Ohio. — Mai- 
nierių Unijos suvažiavimas 
vienbalsiai užgynė guber
natorių Adlai Stevensona, 
demokratų kandidatą į pre
zidentus.

Suvažiavimo priimta re
zoliucija ragina; visus, an
gliakasius ir kitus darbi
ninkus balsuoti už Steven
sona ir smerkia republiko- 
nų kandidatą gen. Eisen- 
howeri kaipo trustų inagį 
prieš darbo- unijas, 
liucijasako: ‘ U f s

—Jeigu Eisenhoweris tap
tų išrinktas prezidentu, tai 

Sovietų žmonėms Pusiau atpigo kainos
Maskva. — Rer paskuti

nius 5 metus Sovietų Są
jungoje 50 procentų atpigo* 
mėsa ir kiti valgiai bei įvai
rūs kasdieniniai reikmenys, 
kaip raportavo Sovietų Ko
munistų Partijos kongresui. 
A. I. Mikojanas, Sovietų 
premjero pavaduotojas. O 
Jungtinėse Valštįjose ir ki
tuose kapital i s t i n i u o s e 
kraštuose valgiai ir kiti 
kasdienio vartojimo, daly-

nius šnipus, pagal karinį Rosenbergą. 
1917 metų įstatymą.

Svarbiausi valdžios liudy
tojai tame teisme buvo Ro- 
senbergienės brolis Davidas 
Greenglass ir' jd pati Ru- 
tha. '■Mr -

Greenglass pasakojo, kad 
jis 1944 metais, dirbo kaip 
mašinistas atominių bombų 
fabrike Los Alamos mies
te, N. Mex. Sakė, kad jis 
ir jo pati perleidinėję ato
minius sekretus Rosenber
gams, o šie juos perdavi- 
nėję “Sovietų agentams.”

Tokiu liudijimų Green- 
glass ir nusmerkė mirtin 
savo seserį Ęthelę Rosen- 
bergienę ir švogerį Julių

Mes jauni ii* trokštame ilgai 
gyventi ir vertingų darbų 
atlikti. Bet jeigu vieninte
lis kelias išvengti mirties 
yra mainais už gyvybę par
duoti asmeninę savigarbą ir 
atmesti kovą už demokrati
ją ir už padorumą, tokia
me atsitikime nebūtų mums 
jokios ateities ir neliktų jo
kio sektino pavyzdžio mūsų 
vaikams nei kitiems gyve
nantiems..

“Nes ko gi vertas gyveni
mas, be teisės gyventi? Pa
ti mirtis nėra tokia baisį, 
kaip b e r g ž d ž i a s gyveni
mas, neturintis visuomeniš
kos atsakomybės nei drąsos 
ginti savo įsitikinimus.

“Mes manome, kad ir mū
sų draugai amerikiečiai tu
ri tokių jausmų. Mes tiki
mės, kad jie išgelbės mus ir 
patys save nuo šio sąmoks
lo, kuris mojasi numarinti' 
nekaltus amerikiečius.” 

tikrasis prezidentas būtų 
senatorius Taftas, o Eisen
howeris tiktai prezidento 
vardą nešiotų.

Mainierių Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis kvie
tė juos remti Stevensona 
ypač todėl, kad Stevensonas 
reikalauja panaikinti streik- 
laužišką Tafto - Hartley’o 
įstatymą.

Be to, Lewis pareiškė:
—Eisenhoweris yra kari

ninkas, ir jeigu jis būtų iš
rinktas, tai kariškai ko
manduotų žmones pagal pa
liepimą ponų, kurie jį aukš
tyn iškėlė.

kai smarkiai pabrango.
Mikojanas, tarp kitko, nu

rodė, jog Sovietų Sąjungoje 
1951 metais buvo 709,000 
tonų daugiau mėsos paga
minta negu 1947 • metais, o 
Jungtinėse Valstijose per
nai 437,000 tonų mažiau mė
sos pagaminta negu 1947 
metais.

Sviesto gamyba Sovietų 
Sąjungoje pernai buvo žy-

Pagal Greenglasso liudiji
mą kartu buvo nuteistas 30 
metų kalėti Mortonas So- 
bell kaip ' Rosenbergų ben
dradarbis.

Jeigu tai būtų tiesa, ką 
Greenglašs pasakojo, tai jis 
pats būtų aršiausias nusi
kaltėlis. Jis sakėsi nubrai
žęs ir planus, kaip atomų 
bomba padaroma, ir perda
vęs juos Rosenbergams, kąd 
jie perleistų vadinamiem 
Sovietų agentam.

Atominių slaptybių per- 
leidinėjime Rosenbergams 
dalyvavus* ir Greenglasso 
pati.

To nepaišant, teismas

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

TŪKSTANČIAI RAGINA 
PREZIDENTĄ DOVANOT 
ROSENBERGAM GYVYBĘ
Progresyvių kandidatas Hallinanas sako, tai pagal 
karinį sąmokslą J. ir E. Rosenbergai nusmerkti mirti

Washington. — Tūkstan
čiais plaukia p r e z i dentui 
T r u m a n u i telegramos ir 
laiškai su prašymais dova
not gyvybę Juliui Rosen- 
bergui ir jo žmonai Ethelei.

Aukščiausias Jungtinių 
Valstijų Teismas atsisakė 
net svarstyti Rosenbergų

Japonų neva policija 
jau perorganizuota 
Į reguliarę armiją

Tokio, Japonija. — Japo
nų valdžia jau nuo pirmiau 
turi 110,000 kariuomenės, 
kurią vadino tautinės at
sargos policija, ir 35,000 jū
reiviu, kurie iki šiol buvo 
vadinami krantų sargyba.

Tie kareiviai ir jūreiviai 
šį trečiadienį tapo peror
ganizuoti į devynias divizi- privalo siųsti telegramas 
jas regūliarės armijos, ku-jnrez. Trumanui ir genera- 
ri bus vadinama šalies ap
saugos korpusu.

Amerikonai geidauja, kad 
Japonija davarytu savo, ar
mija iki pusei milijono ka
reivių, ir duoda japonams 
naujovinius ginklus.

Bostono knygynas vis priims 
komunistų laikraščius

akcininku reikalavo neįsi- 
leist jokių komunistinių 
laikraščių i Bostono kny
gyną. Bet knygyno komisi
ja atmetė reikalavimus ir 
nutarė vis priimti komunis
tų laikraščius. Sako, “ne
pripažįstame. cenzūros ir 
norime, kad publika turėtų 
progą visapusiškai susipa
žinti su įvairiais klausi
mais.”

skyrė Greenglassui tik 
metų kalėti, o jo pačios 
sai nekliudė. •

' Nauja apeliacija
Rosenbergų advokatas 

Em. H. Bloch rengia pra
šymą Aukščiausiam Teis
mui, kad‘iš naujo pernagri? 
nėtu jų bylą. Tvirtina, kad 
Įstatymas, pagal kuri jiedu 
nusmerkti, yra. neaiškus. O 
apskrities teismo teisėjas ir 
valdžios prokuroras nedavę 
prųgos Rosenbergams apsi
ginti, sako adv. Blochas.

Jeigu Aukščiausias Teis
mas atmestu ir šia apelia
ciją, tai tik prezidentas 
Trumanas galėtų dovanoji 
Rosenbergams gyvybę.

LAISVE - LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

tn the Eastern State*

110-12 ATLANTIC AVK, 
Richmond Hill 19, N.’ Y<

Tel. Virginia 9-1827—1828

vasarį nusmerkė juos mirti 
už vadinamą ‘‘atominių pa
slapčių išdavinėjimą Sovie
tų agentams,” pradedant 
nuo 1944-45 metų (kada 
Sovietų Sąjunga buvo di
džiausias Amerikos talki
ninkas kare prieš Hitlerio 
Vokietiją).

(Plačiau apie bylą prieš 
Rosenbergus yra puslapio 
apačioje.)

Hal!inan šaukia ginti juos 
kaip kovotojus už taiką
New York. — Vincentas 

H a 11 i n a nas, Progresyvių. 
Partijos kandidatas į pre- 
.zidentus, pareiškė:

—Rosenbergų nusmerki- 
mas mirti yra šaltojo karo 
sąmokslas prieš juos, kaip 
kovotojus už taiką. O ša; 
lies Anksčiausias Teismas 
atsisakė net peržiūrėti jų 
parodymus dėl pasiteisini-

• • tmo. -
Visi amerikiečiai todėl

Ijam prokurorui, kad išaky
tų Aukščiausiam Teismui 
pernagrinėti Rose n b e r g ų 
byla.

New Yorke, Philadelphi- 
ioi. Clevelande, Bostone ir 
kituose miestuose rengia
ma masiniai susirinkimai, 
reikalaujant, kad Aukščiau
sias Teismas iš nauiosvars
tytu Rosenbergų byla bei 
kad prez. Trumanas dova
notų jiem gyvybę.

Amerikonai atakuoja 
Korėjos liaudininkus

Korėja, spal. 14—Ameri
konai su savo talkininkais 
pradėjo smarkiai atakuot 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus ir kinus į šiaurę nuo 
Kumhvos, viduriniame 
fronte, ir buvo pasiekę Tri
kampio Kalno viršūnę. Bet 
liaudininkai įnirtingai 
kontratakavo ir privertė 
amerikonus pasitraukti že
myn.

Amerikonų komanduoja
mi, pietiniai Korėjos tauti
ninkai užėmė daugumą Bal
tojo Arklio Kalno viršaus, 
vakariniame fronte. Šiauri
nės Korėjos, liaudininkai ir 
kinai ugningai juos kontr
atakuoja.

Amerikonai darė atakas 
ir keliose kitose fronto vie
tose.

Korėja, — Šiaurinės Ko- 
rėins liaudininkai praneša, 
kad veda įtūžusius apsi^v- 
mmo mūšius išvien su ki
nais savanoriais prieš ame
rikonus.

ŠRIi
Ankara, Turkija. — At

vykęs Amerikos karolaivy- v 
no sekretorius D. Kimbąll 
apsvaiginėjo karinius Tur- r 
kijos pasiruošimus.

ragi.no
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SEPTINTOJI JUNGTINIŲ
TAUTlJ ASEMBLĖJA

KAI SKAITYTOJAS šiuos žodžius skaitys, Jungtinių 
Tautų septintoji eilinė as.emblėja (seimas) jau bus pra
sidėjusi. Ji oficialiai atsidaro spalio 14 dieną savojoje, 
naujoje būstinėje, 42-roje gatvėje, prie East upės, New 
Yorke.

Asemblėjos darbų programa plati, liečianti daug'tarp
tautinių klausimų.

Pirmomis dienomis, tęsis rinkimas asemblėjos pirmi
ninko, vice pirmininko ir įvairiems komitetams pirmi
ninkų bei pačių komitetų. Toliau bus pateikiami prane
šimai - raportai: sekretoriato, pastovių komitetų, etc. .

Į asemblėjos agendą, darbų programą, įeina nemaža 
svarbių tarptautinių klausimų.

Kas jie?

PAŽYMĖSIME KAI KURIUOS. Mums rodosi, jog, 
vienu iš svarbiausių ir vyriausių klausimų bus: karo bai
gimas Korėjoje.

Mūsų valstybės departmentas, sakoma, turi pagami
nęs tam programą. Kas ji? Nieks tikrai kol kas nežino. 
Bet žinoma, jog jis ją pasiūlys.

Tarybų Sąjungos delegacija, vadovaujama užsienio 
reikalų ministro Višinskio, taipgi, be abejojimo, pasiūlys 
savo programą, kaip turįs būti baigiamai karas Korėjoje.

Bus, be abejojimo, iškeltas klausimas (jis jau buvo 
“kultas” praėjusiose asemblėjose) dėl nusiginklavimo, 
dėl atomo bombos “suvaldymo,” dėl kai kurių kitų rei
kalų, susijusių su ginklavimusi.

Iškils dar ir kitas labai svarbus dalykas — Tunisijos, 
Morokko ir bendrai Afrikos žmonių išsilaisvinimo rei
kalu dalykai.

Kaip žinia, Tunisija ir Morokko reikalauja platesnių 
teisių, reikalauja plačios autonomijos ,o gal iškils reika
lavimas ir nepriklausomybės.

Tuodu kraštu šiandien turi pavergę Francūzijos im
perialistai. Gi tautinis žmonių judėjimas ten bręsta, 
auga. Tunisija ir Morokko gali neužilgo būti tuo, kas 
yra Indo-Kini ja!

Francūzijos imperialistai pasiryžę neleisti tunisie
čiams ir morokkiečiams laisvintis; Francūzijos imperia
listai neapkenčia tų, kurie stoja už laisvę suminėtiems 
kraštams. O visgi tas klausimas turės iškilti ir turės 
būti svarstytas!

Galimas daiktas, jog iškils Pietų Afrikos žmonių bal
sas dėl savo laisvės. Ten, kaip žinoma, fašistas Malanas 
pravedė baisius įstatymus prieš negrus ir indusus. Ra
sizmas ten siautėja nepažabotas.

Iškils klausimas ir dėl Kinijos Liaudies Respublikos 
įsileidimo į Jungtines Tautas.

Argi ne juokinga net ir pagalvoti, kai šiandien Jung
tinėse Tautose tupi Čiang Kai-šeko klikos atstovas, o 
Kinijos, kurioje yra 475 milijonai žmonių, atstovo 
nėra?! 1

Kils diskusijų ir dėl kitų kraštų, kurie dar nėra Jung
tinių Tautų nariais, priėmimo.

TENKA ŽINOTI, jog šitie visi klausimai nebus dis- 
kusuojami ir sprendžiami pačioje pilnutėje asemblėjoje.

Jie bus visapusiai diskusuojami tam tikruose komite
tuose; bet tie komitetai, turime suprasti, yra ne keleto 
žmonių, o mažiausiai šimto žmonių kiekvienas.

Kai komitetai paimtąjį klausimą visapusiai išdisku- 
suoja, apmala, tuomet jį neša į pilnos asemblėjos sesiją, 
kur jis tampa priimtas arba atmestas.

KAIP ILGAI ši asemblėja tęsis?
Spėjama, kad ji tęsis ilgai, net ligi po naujų metų. Tai 

esu dėl to, kad tūli klausimai, — svarbūs, opūs klausi
mai, — nebūsią paimti diskusavimui net iki po lapkričio 
4 dienos, po amerikinių rinkimų.

Dalykas toks: nieks tikrai nežino, kas bus išrinktas 
Amerikos prezidentu. Jei Stevensonas bus išrinktas, 
tai kapitalistinių kraštų atstovai tuomet taikstysis prie 
trumaninės politikos. Na, o jeigu būtų Eisenhoweris iš
rinktas, tuomet jiems tektų taikstytis jau prie “kitų 
vėjų.” > Tuomet Amerikos'atstovų, Achespno paskirtų, 
asemblėjoje kalbos jau turėtų mažesnę vertę. Nes kiek
vienam aišku: jei Eisenhoweris. būtų išrinktas, tai Ache- 
sonas nebūtų valstybės department© sekretorium.

NEŽIŪRINT VISKO, septintoji Jungtinių Tautų 
asemblėja yra reikšmingas žmonijos gyvenime įvykis, 
net jei ji ir nieko naudingo nenutars.

Tikėkime, kad ši asemblęja pasisakys už tuojautinį ka-( 
ro baigimą Korėjoje.

Progresyvių partijos kandidatas prezidento vietai, 
Vincent Hallinan, parašė asemblėjos nariams laišką ka
ro Korėjoje baigimo klausimu. Jis siūlo tuojau baigti 
Korėjoje mūšius, o dėl karo belaisvių ir kitų reikalų 
tartis vėliau.

Foley Square, N. Y. —r 
Spalio 3-čią čionai teisma- 
butyje buvo pašaukta' liu
dytojo kėdėn Elizabeth 
Gurley Flynn, viena tryli
kos teisiamųjų einant 
Smith Aktu.

Flynn neturi advokato, 
'kuris gintų jos asmenį. 
Esant daug teisiamųjų, o 
taip pat ir grąsinamų teis
mais, tapo sunku advokatus 
gauti. Taip pat trūko ir 
išteklių daug advokatų pa
samdyti. Buvo tokių advo
katų, kurie būtų sutikę ko
munistus ginti, jeigu būtų 
buvę" iš. ko tiems advoka
tams mokėti po 500 dole
rių/vienam už teismo dieną.

Nedidelė grupė gerų ad
vokatų visgi apsiėmė šios 
bylos dalyvius ginti. Ta
čiau visiems teisiamiems po 
advokatą neišteko. Apsiė- 
musiems advokatams ten
ka vienam apginti po du ar 
daugiau asmenis. t

Advokatams nelengva to
kia byla. Ypačiai ji sunki 
nepolitiniams a d v okatams. 
Darbininkų vadai komu
nistai teisiami už idėjas. 
Samdyti liudytojai per 
arti pusmetį p r i p a sako- 
j o visokių nesąmonių 
ir piktų prasi manymų,, 
kuriais vadovaujantis tei
siamuosius kaltiną. Advo
katams nelengva, išstudi
juoti tomų tomus tais klau- 

I simais raštų ir prakalbų, iš 
jų susirankioti faktus ir do
kumentus, reikalingus 
tiems samdytų liudytojų pa
sakojimams atmušti.

Tokiose tai sąlygose Miss 
"Flynn, taipgi ir Pettis Per
ry pasisiūlė patys savęs -ap
gynėjais. Advokatai lai 
rūpinasi kitais.

Ką toji ’turtuoliams par 
baisa, “subversyvė,” o dar
bininkų masių mylima va
dovė teisme pasakė savęs 
apgynimui? Štai keletas iš
traukų iš jos liūdymų:.
Elizabeth kalba apie save

Miss Flynn, dabar jau su
ėjusi 62 metus amžiaus, pa
sakojo, kad jos motina bu
vo imigrantė airė, ryžtingą 
moterims teisių ieškotoja. 
O tėvas pasišventęs dar
buotis išlaisvinti Airiją iš 
anglų valdovų priespaudos.

Flynn gimė ir vaikystę 
praleido Concord, New 
Hampshire valstijoje. Pas
kiau su tėvais, gyveno. Man- 
chesteryje, Clevelande. Pa
galiau apsistojo New Yor
ke, kur jos tėvai persikėlė 
iešį<odąmi šeimai didesnio 
kąsnio duonos ir geresnės 
ateities.

“Mano tėvas, buvo granito 
darbini n kas. Dirbdamas, 
jis išėjo Darmouth Kolegi
ją jr tapo civiliniu inžinie
rium — gamiųo žemlapius. 
Mano motiną—siuvėja. Ma
no senuoliai ir dėdės buvo 
geležies darbininkai ir van
dens dūdų suvedėjai, visi 
darbininkai,” pasakojo 
Flynn.

'“Mūsų .šeima buvo labai 
biedna,”... pasakojo, toliau 
liudytoja. “Mano motina 
vis dar ėjo i darb#, jau tre
čiajam kūdikiui gimus. Mes 
buvome keturiese. Aš vy
riausioji. Viena sesuo, Ka
therine, buvo mokytoja. Ki
ta sesuo tapo sociale dar
buotoja ir redaktore. Ma
no brolis buvo optikos dar
bininkas, darydavo akinius^ 
Aš išėjau mokslo trečiuo

sius metus Morris viduri
nė j e mokykloje (high 
school) New Yorke.”

Jos klausė, dėl ko ji įsto
jo komunistų partijon. Ji 
atsakė:

<xVisi mano patyrimai šei
mos gyvenime ir sekusiuose 
veiksmuose socialistų ir 
darbininkų judėjimuose ne
apsakomai daug padėjo man 
suprasti komunistų parti
jos principus ir paakstino 
mane partijon įstoti.”

Koki tie jos patyrimai?
Ji pasakojo, kaip Naujo

sios Anglijos audėjai kentė 
nedarbo ilgus laikotarpius. 
Dėl menkų algų net dirbda
mi skurdo. Ji tame pama
tė kapitalistų suokalbį pasi
naudoti liaudies skurdu:

“Atsimenu jų gyvenimą 
kompaniškose stubose, kur 
sąlygos buvo, aršiai blogos. 
Atsimenu, kaip jie vartojo 
ant stalo lydytus taukus

Elizabeth Gurley Flynn
vieton sviesto... Atsimenu 
piano, fabrikų ir marškini- 
nių streikus. Aplink mane 
buvo pilna darbininkų ko
vų.”

Jos tėvai, sakė Elizabeth, 
įstojo į socialistų partiją 
11906 metais.

1 “Socialistų mitingai įvyk
davo prie 149th St. ir Third 
Ave. Mes girdėdavome dis
kusijas apie socializmą. Ji
sai mums atrodė tikra iš
vada iš to skurdo ir proble
mų, kuriomis mes buvome 
apsupti.”

Pirmiausia literatūra ton 
linkmen buvęs Komunistų 
Manifestas. Sekė kita 
marksistinė literatūra. Iš 
marksizmo ji sužinojo, kad 
“kapitalistai valdo industri
jas ir kad jie neatmoka 
darbininkams pilnos jų pa
gamintų produktų verty
bės ... Aš supratau, kad 
darbininkai privalo atnVesti 
k a p i t a i i stinę sistemą, o 

’ įsteigti tokią santvarką, ku
ri panaikintų pelno siste
mą.”

Kaip jinai tikėjosi to at
siekti? Ką ji veikė?

.Miss Flynn pasakojo, 
kaip ji įstojo į IWW (In-, 
dustrial Workers, of the 
World, kuri organizacija sie
ke apvįenyti viso pasaulio 
darbininkus) 1911 m. Liu
dijo apie sakytas kalbas jų 
susirįnkimuose, apie pagal
bą jiems organizuoti indus
trines unįjas, šuo rganizuo- 
ti neorganizuotus, kad vie
ningumo ir organizacijos 
pagalba jie galėtų apginti 
save nuo išnaudotojų ir pa
vergėjų.

Flynn pasakojo apie di
džiuosius streikus. Kaip .ji
nai juose vadovavo ' darbe 
organizuotis, vykdyti pikie- 
tus, rinkti streikieriams pa
šalpą, apginti persekiojai- 
mus, . išlaisvinti- įkalintus.

New Yorke įvykusiame 
pobūvyje pagerbti dvi žy
mias vadoves visašališkojo 
moterų darbo taikai girdė
josi pareiškimai, kad mote
rys pirm rinkimų dienos, 
lapkričio 4-tos, surinks 45 
tūkstančius parašų už tai
ką Korėjoje dabar, tuojau.

Vienos srities moterys į 
šį susirinkimą atnešė 2,000 
už taiką pasirašytų balotų 
kaipo pirmąjį savo įnašą 
taikai. Jos tuomi taip pat 
parodė pagerbiamoms va
dovėms Dr. Clementinai Pa- 
olone ir Halois Moorhead 
Robinson, kad jų vadovybė 
teikia pasėkų. Balotai joms 
paduoti pundelyje, padabin
tame gėlėmis ir Picasso su
kurtuoju taikos karveliu.

Įvairių sričių atstovės 
pranešė, kokius parašams 
surinkti jos turi planus. O 
pradėjusiosios darbą sakė, 
jog visuomenės prie j auta 
taikai yra milžiniška. Tik 
reikia darbuotojų, kurie pa
siūlytų žmonėms balotą. 
Didelė dauguma Amerikos 
žmonių trokšta taikos, bet 
ne visi žino būdus tam 
reikšmingai pasakyti. A- 
merikos Moterų Taikai or
ganizacija privalo suteikti 
jiems tą priemonę-balotą.

Moterų renkamieji para
šai yra dalimi visašališko- 
sios kampanijos taikai, ku
rią vykdo Amerikinė Tai
kos Krusada.

Pobūvis įvyko Ansonia 
Viešbutyje, 2 valandą, pietų 
laiku. Ateinančias jau lau
kė lengvi užkandžiai ir 
karšta kava. Pasiėmusios 
savo Šerą, valgėme ir laukė
me ateinančių kitų, kurios 
stojo į eilę pasiimti savo. 
Pabaigus užkandį, prasidė
jo programa.

Programa buvo turtinga 
geromis kalbomis, daino
mis, sveikinimais. Raštu I 
reikšmingus svei k i n i m u s 
atsiuntė kandidatė į mūsų 
šalies vice-prezidentą Mrs. 
Charlotta Bass ir Mrs. Do
rothy Day, laikraščio Ca-

Taip pat liudijo apie dar
buotę žodžio, spaudos ir su
sirinkimų laisvei.

Tarpe jos veikliai vado
vautų buvo Bridgeportę va
rio gaminių fabriko 1906 
metais;. Brooklyn© batsiu
vių 1811 m.; Lawrence au
dėjų 1912 m.; New Yorko 
viešbučių ir Patersono au
dėjų 19.13 m.

Viename tokių prisimini
mų apie streikus ji pavaiz
davo, kaip Lawrence audė
jai, daugumoje moterys ir 
vaikai, 25 tūkstančiai jų, iš
sipylė į gatves, . kuomet 
kompanijos nukapojo už
mokestį. Ir kaip streiku jie 
tą nukapojimą atmušė.

Advokatė Mary Kauf
man liudytojos paklausė, 
ar tame streike ji ką nors 
išmoko apie “spėką ir prie
vartą.” Bet prokuroro asis
tentai Marks protestavo ir 
teisėjas Dimock tą klausi
mą atsakyti neleido. Jei
gu būtų buvę leistą atsaky
ti,, tęismo dalyviai būtų iš
girdę ir teismo užrašuose 
būtų buvę įrašyta, kad tar
me streike buvo užmušta 
darbininkė.

Mis.s Flynn dar daug ko 
kito pasakė teisme anie tą 
liaudies vargo mokyklą, 
kurioje jinai išaugo į dar
bininkų vadovę ir kovingą 
jų reikalų-.apgynė ją. Tai 
ta kova darbininkų gero
vei ją atvedė teisman. Tai 
tų kovų pasėkoje ji išmoko 
taip nuostabiai savo ir dar
bininkų klasės garbę ir rei
kalus apginti ir teisme.

Rep. 

tholic Worker redaktorė. 
Aktorė Karen Morley, kon
certų pianistė Ray Lev, ar
tistas Paul Robeson, taip
gi Bostono Minute Women 
atstovė atvyko asmeniškai 
pasveikinti darbuotojas tai
kai; Dainavo liaudies artis
tė Lillian Goodman ir dai
nininkė Nadyne Brewer, su 
Lucy Brown prie piano.
Kalbas sakė 3-jų didmiesčio 

sričių darbuotojų taikai at
stovės, unijos darbuotoja 
Mildred McAdory. Pirmi
ninkavo, pasivaduodamos, 
jaunos vadovės darbo tai
kai Agnes Vukcevich ir 
Marjorie Groffett.

Baigiamajame žodyje pa
čios garbės viešnios pareiš
kė, jog čionai suėjusios 
apie 500 moterų ir būrelis 
vyrų reiškiate pagarbą tam 
darbui, kurį jūs visi dirba
te — darbui už taiką. Jū
sų mitingai taikai, rinki
mas parašų susirinkimuose, 
po namus, ant gatvių, šapo- 
se ir visur, kur susitinka, 
susieina žmonės, yra viena
tiniu užtikrinimu, kad tai
ka gali būti atsteigta ir su
stiprinta.

Greta rinkimo parašų, 
moterys planuoja eilę ma
sinių veiksmų pirm rinki
mų. Vienu didžiųjų veiks
mų taikai bus demonstraci
ja sąryšyje su United Na
tions Day, spalių 24-ta.

Šiame susirinkime dar
buotojoms už taiką pagerb
ti dalyvavo ir lietuvių at
stovės. Jos įteikė taikos 
darbo vykdymui nors ir ne
didelę auką varde lietuvių 
moterų organizacijos.

Rep.

Motina ir vaikas
Kada motina negali 
krūtimi maitinti kūdikio?

Pirm atsakymo šio, tenka 
priminti viena labai svarbi 
technikinė galinčioms mai
tinti krūtimi ypatybė:

Sveikatos žinovai įsako 
per vieną maitinimą duoti 
vieną krūtį, kitą—antrąją. 
Niekad nekaitalioti kas ke
lios minutės nuo vienos prie 
kitos. Kodėl? Neišžindamo- 
je krūtyje mažės pieno kie
kis.

Net ir tuose atvejuose, 
kada aiškiai nustatyta, jog 
kūdikiui iš vienos neužten
ka pieno, turi būti laikomas 
prie krūties iki visą išžįs, o 
tik po to likusį laiką leisti 
žįsti antrąją. Sekantį mai
tinimą jau pradėti antrąja, 
krūtimi, tai yra ta, kuri 
paskiausiame maitinime bu
vo likusi neišžįsta.

Kūdikį laikyti prie krū
ties 15-20 minučių, bet ne 
ilgiau 25 minučių.

Kada motina negali žin

Prašome padabinti ir 
apdovanoti!

Brooklynietės Moterų Apšvietos Klubo narės ir per 
jas visos lietuvės moterys yra kviestos dalyvauti New 
Yorke įvyksiančioje tarptautinėje parodoje lapkričio 
(Nov.) 15 ir 16 dienomis. Ten dalyvaus keliolikos tautų 
kilmės amėrikonės. Pasižadėjome ir mes dalyvauti.

Moterų Apšvietos Klubo narės atsišaukia į drauges 
ir draugus, į organizacijas ir į pavienius. Mes, lietuviai, 
turėtumėme gerai pasirodyti šioje progreso parodoje.

Toje parodoje mes turėsime lietuvių stotelę (booth), 
gražiai papuoštą. Toje stotelėje norime turėti pardavi
mui daiktų taip, kaip bazare. Tam mes prašome jūsų, 
draugės ir draugai, dovanų. Norime tą lietuvišką Stotelę 
pripildyti gražiomis dovanomis, kurių pelnas eis geram 
tikslui. .

Mes pasitikime jumis, visoje Amerikoje gyvenančiai 
lietuviai, kad jūs ką nors mums prisiusite. Didelė ar ma
ža dovana bus labaL įvertinta. Iš anksto tariame širdin
gai ačiū. Dovanas siųskite: S. Sasna, 110-12 Atlantic 
Ave;, Richmond Hill 19, N. Y.

Lauksime jūsų draugingo atsiliepimo. A. K» 
(Tąsa ant 3 puslapio)

dyti? Kai kuriais atvej’ais 
dėl sveikatos stovio moti
na negali ir neturi maitinti 
kūdikio krūtimis. .

Motina negali žindyti, jei 
ji serga sunkia psichine 
(dvasios, nervų sukrėtimo) 
liga. Aštrios užkrečiamas 
ligos (škarlatina, difteritą’^ 
šiltinės), pasireiškia n č i o’š 
pas moterį paskutinėmis 
savaitėmis ir dienomis prieš 
gimdymą, paprastai verčia 
kūdikį atskirti nuo sergan
čios motinos ir maitinti jį 
jos nutrauktu pienu arba 
net svetimos moters pienu, 
kol, motina nepasveiksta ir 
gali pati tęsti maitinimą. 
Ligos metu motinai reikia 
reguliariai nutraukti pie
ną, kad krūčių liaukos ne
nustotų galėjimo jį gaminti.

Sirgdama sunkiomis chro
niškomis ligomis (vėžys, 
cukraus liga, inkstų uždegi
mas ,sunkios širdies ydos ir 
kt.j, motina arba visai ne
gali maitinti kūdikio krū
timis, arba maitina jį tik 
pirmas 2-3 savaites.

Tačiau, kai artimieji mo
tinai sako, kad ji negalinti 
žindyti dėl nervinguos 
mažakraujystės ar silpnu
mo, tai dažniausia tokia 
nuomonė neturi jokio pa
grindo. Tokios motinos kaip 
tik kūdikio žindymo metu 
nuostabiai greit pasitaiso 
ir puikiai jaučiasi.

Apskritai, klausimą, a r 
serganti motina gali žindy
ti savo kūdikį, turi spręsti 
gydytojas, gydąs motiną, ir 
vaikų gydytojas.

Yra žinoma, kad maitini
mas krūtimis prisideda taip 
pait prie gimdos susitrau
kimo pogimdžio laikotarpy
je, tad žindymas reikalin
gas ir sveikai motinai.

Labai rinitas yra žindymo 
klausimas tais atvejais, kai 
motina serga tuberkulijįįp. 
Žindymo įtakoje liga gali 
paaštrėti, juo labiau, kad 
toks pablogėjimas gali 
įvykti ir nuo gimdymo. Mo
tina, serganti tuberkulioze 
ir išskirianti tuberkuliozės 
lazdeles, gali užkrėsti savo 
kūdikį. Užkrėtimas įvyks
ta ne per pieną, bet oru 
(dulkės) ir motinai betar
piškai susiliečiant su kūdi
kiu.

Tačiau, ar reikia nauja
gimį iš karto izoliuoti nuo 
motinos? .Laimei, daugu
moje atvejų tas nėra būtina. 
Jei pas motiną ligos paaš
trėjimo nepastebima, tai ji 
turi maitinti krūtimis, lai
kydamasi atsargumo taisy
klių. J*-
NETIKI PRAGARUI

Mrs. Mary Schlette, bu
vusi Salvation Army nare 
ir darbuotoja per 30 metų, 
iš tos organizacijos pasi
traukė. Kada jos Londo
ne užklausė, dėl ko jinai pa
sitraukė, ji atsakė: “Nusto
jau tikėti į pragaro ugnį.”



/ Iš Rusijos praeities
(Ištraukos iš ‘TSRS Istorijos*)

6. KARO SU ŠVEDIJA 
PABAIGA. PETRO PIRMOJO 

KARAI RYTUOSE
Karolio XII žygis j Rusiją.

Karoliui XII tik 1706 m. tepa- 
*** vyko nugalėti Augustą II ir 

priversti jį sudaryti taiką, šve
dams beliko vienintelis prieši
ninkas—Rusija. 1707 m. pa
baigoje švedų kariuomenė pa
traukė Rusijos sienų link. A- 
teinančių metų vasarą Karolis 
XII pasiekė Dnieprą ties Mo
giliovu.

Petras Pirmasis tikėjosi, 
kad Karolis Dvyliktasis eis į 
Maskvą. Bet švedų karalius, į- 
sitikinęs, kad rusų kariuomenė 
jau nepanaši į tą, kuri kovėsi 
su juo ties Narva, nesiryžo ei
ti gilyn į kraštą. Nuo Mogilio
vo jis pasuko į pietus, į Uk
rainą. Ten Karolis XII manė 
Įeisiąs armijai pasilsėti, pa- 
pildysiąs maisto atsargas ir su
lauksiąs naujos paramos iš 
Švedijos. Be to, Ukrainos het- 
monas Ivanas Mazepa slaptai 
susirašinėjo su Karoliu XII ir 
rengė išdavimą. Jis įtikino 
Karolį, kad kai tik švedų ka- 

mfriuomenė įeis į Ukrainą, tai ši 
tuojau sukilsianti prieš Petrą, 
šie Mazepos spėliojimai nepasi
tvirtino : kai hetmonas su ne
dideliu kazokų vyresnybės bū
riu išdavikiškai perėjo Karo
lio XII pusėn, tai Ukrainos gy
ventojai, laikydami švedus 
svetimšaliais grobikais, išdavi
ko hetmono neparėmė. 1708 
m. rudenį Petras ties Sožo u- 
pe, netoli Liesnaia sodžiaus 
(kairiajame Dniepro krante), 
sunaikino švedų Levenhaupto 
korpą, kuris su didele karinių 
reikmenų gurguole skubėjo 
pas Karolį XII. Tatai dar la
biau pasunkino švedų padėtį— 
jiems grėsė badas, nes iš prie
šiški] jiems gyventojų jie ne
galėjo gauti maisto produktų. 
Daugelyje vietų veikė partiza- 
nų būriai, kuriuos rėmė regu- 

®liarios kariuomenės daliniai.
v 7 1709 m. balandžio mėn. Ka

rolis XII pasiekė nedidelę Pol
tavos tvirtovę ir ją apgulė. 
Paėmus šią tvirtovę, švedams 
būtų atsivėrę neginami keliai į 
Maskvą ir Voronežą, kuriame 
buvo sukauptos rusų armijos 
maisto atsargos. Petras taip 
pat bijojo, kad turkai sulau
žys taikos sąlygas ir švedams 

• ‘ suteiks iš Azovo pusės para
mą.

Pergale ties Poltava. Su pa
grindinėmis armijos jėgomis 
Petras nuskubėjo vaduoti Pol
tavos. 1709 m. birželio 27 d. 
jos apylinkėse, prie Vorsklos 

• upės kranto, įvyko rusų ir 
švedų kariuomenių lemiama
sis mūšis. Prieš mūšio pradžią 
rusų kariuomenei buvo pel'

ll skaitytas Petro I įsakymas: 
" “Kariai ! štai atėjo • valanda, 

. kuri nulems tėvynės likimą. 
Todėl jūs neturite galvoti, kad 
kaujatės dėl Petro, bet dėl 
valstybės, kuri Petrui patikė
ta, dėl savo giminės, dėl tė
vynės. Jūs neturite nerimas- 
tauti ir dėl tariamai nenugali
mo priešo garbės, kurios ne
tikrumą jūs patys savo perga
lėmis mums ne kartą esate į- 
rodę. O dėl Petro, žinokite, 
jog jis gyvybės nebrangina, 
kad tik gyva, palaiminta* ir 
garbinga būtų Rusija jūsų ge
rovei...’’. Mūšį pradėjo švedai, 
staigiai atakuodami rusų po
zicijas. Tarp švedų eilių neš
tuvuose nešiojo sužeistą Ka
rolį XII, kuris stengėsi pakel
ti savo kareivių dvasią. Ta
čiau visos švedų pastangos pa
laužti rusų pulkų pasipriešini
mą buvo bergždžios. Dvi va
landas kovėsi vyras prieš vy
rą. Petras vadovavo mūšiui ir 
pasirodydavo^ pavojingiausio
se vietose. Petro skrybėlė ir 
balnas buvo peršauti. Rusų 
spaudimas buvo toks smarkus, 
kad švedai neatlaikė ir pasi- 

, . leido bėgti.
LgHfc Tik nedidelis švedų kavale- 

' rijos būrys su Karoliu ir Maze
pa paspruko nuo persekiojimo 
ir pasislėpė už turkų sienos. 
Likusioji švedų kariuomenė 
pasidavė. Į nelaisvę iŠ viso bu
vo paimta apie 20,000 žmo
nių, jų tarpe beveik visi Ka

rolio XII generolai.
Didingoji rusų kariuomenės 

pergalė ties Poltava turėjo la
bai didelę reikšmę. Europoje 
švedų kariuomenė buvo laiko
ma geriausia, o Karolis—ne
nugalimu karo vadu, švedų 
karinė galybė sausumoje bti- 
vo sutriuškinta. Todėl Lenki
ja ir Danija vėl sudarė su Ru- 
sija sąjungą kovai tęsti su 
Švedija. Prie šios sąjungos 
prisidėjo ir Prūsija.

Karas su Turkija. Karolis 
XII, po pralaimėjimo pabėgęs 
į Turkiją, stengėsi ją sukelti 
prieš Rusiją. 1710 m. Turkija 
paskelbė Rusijai karą. Tuoj 
pat Petras su 40 tūkstančių 
armija nužygiavo Dunojaus 
link; jis tikėjosi lenkų kariuo
menės pagalbos ir Turkijos 
pavergtų jų slavų sukilimo. Ta
čiau didelė Turkijos armija 
(apie 200,000 žmonių), žy
giavusi Rusijos sienų link, 
1711 m. apsiautė rusų kariuo
menę su Petru prie Pruto u- 
pės (ties Falči dauba). Rusų 
kariuomenė neturėjo nei mais
to, nei pakankamo kiekio karo 
reikmenų. Tačiau turkų ka
riuomenės vadas nežinojo sun
kios rusų kariuomenės padė
ties, todėl jis sutiko sudaryti 
taiką.

Taikos sąlygomis Petras 
grąžino Turkijai Azovą.

švedų karo pabaiga. Baigęs 
turkų karą, Petras vėl pradė
jo karą su Švedija. Per kele
tą artimiausių metų po Polta
vos mūšio rusų kariuomenė 
baigė išlaisvinti iš švedų Rygos 
ir Suomijos įlankų pakraščius. 
Pomeranijoje (Baltijos jūros 
pietinis krantas) rusai išvien 
su danais ir prūsais kariavo 
prieš švedus.

Svarbiausios Petro pastan
gos buvo nukreiptos į tai, kad 
Rusija stipriai įsitvirtintų pa
jūryje. 1714 m. Petro vado
vaujamas jaunas rusų laivynas 
šauniai nugalėjo švedų laivyną 
ties Hanguto kyšuliu (Suomi
joje).

Petras susodino pėstininkus 
į nedidelius irklinius laivus, 
kurie priplaukė prie pat šve
dų laivų, nepaisant jų smar
kios 'patrankų ugnies. Rusų 
pėstininkai kopėčiomis sulipo 
į priešo laivų denius ir po į- 
nirtingų durtuvų kautynių juos Į 
užėmė.

Nepasisekimai jūros kare 
privertė Karolį XII pradėti su 
Rusija taikos derybas, šios 
derybos nutrūko dėl Karolio 
XII mirties. Švedų vyriausybė 
nutarė sudaryti taiką su Prū
sija, Danija bei Lenkija ir vi
sas savo jėgas sutelkti prieš 
Rusiją. 1720 m. ties Grenga- 
mo sala rusai vėl šauniai nu
galėjo stambų švedų laivyną. 
Rusija, atskirta nuo Baltijos 
ir Juodosios jūrų nuo XIII a. 
iki XVII a., vėl tapo galinga 
jūrų valstybė. Rusų laivynui 
vyraujant Baltijos jūroje, rusų 
kariuomenė išsikeldavo švedų 
krantuose ir pasirodydavo net 
Stokholmo apylinkėse.

Pagaliau 1721 m. Ništate, 
Suomijoje, buvo sudaryta tai
ka. Rusija gavo Suomių ir Ry
gos įlankų pakraščius: Kare
lijos dalį (su Vyborgu), Ingri- 
ją, Ęstliandiją (su Narva ir 
Reveliu) bei Lifliandiją (su 
Ryga).

Švedijos nugalėjimas Rusi
jai buvo labai reikšmingas. Pa
togių išėjimų į jūrų stoka, su
laikydavo ekoniminį šalies au
gimą. Iš pradžių Livonija, o 
paskui Švedija tyčia kliudė ne 
tik Rusijos prekybai, bet ir 
kultūriniams santykiams su 
Vakarų Europa. Petras pra
skynė kelią į Baltijos jūrą ir 
tuo būdu baigė rusų tautos 
kovas dėl jūros pakrančių, 
kurios buvo prasidėjusios dar 
XV a. pabaigoje. Petras užė
mė tik tai, ko būtinai reikėjo 
normaliai šalies raidai.

Ništato taiką sudarius, Se
natas (aukščiausioji valstybės 
įstaiga) suteikė Petrui impe
ratoriaus titulą, o Rusija ofi
cialiai buvo pradėta vadinti 
Rusijos imperija, šis naujas 
pavadinimas liudijo Rusijos

valstybės galingumo ir jėgos 
augimą.

Santykiai su Rytais. Nors ir 
labai ilgai truko karas su Šve
dija, reikalavęs stambių išlai
dų ir didelių rūpesčių, Petras 
neišleido iš akių ir rytinių Ru
sijos sienų. Pietvakarių Sibire 
1715—1720 m. rusai užėmė 
visą Irtyšiaus aukštupį, kurio 
krantuose buvo pristatyta 
daug nedidelių tvirtovių, jų 
tarpe — Omskas ir Semipala- 
tinskas. Nuo Irtyšiaus aukštu
pio ėjo senovinis vilkstinių ke
lias į Bucharą ir Chivą. Tuo 
pat metu Rusijos vyriausybė 
rengė karo žygį į Vidurinę 
Aziją ir nuo Kaspijos jūros. 
1716 m. į Chivą buvo pasiųstas 
su kariuomenės būriu kuni
gaikštis Bekovič-čerkaskis, 
kuris, dedamasis atvykęs pa
sveikinti chano, jo įžengimo į 
sostą proga, turėjo surinkti 
apie Chivą ir Bucharą ekono
minių ir karinių-politinių ži
nių. Bekovičiaus būrys buvo 
apsiaustas stepėje ir beveik 
visas sunaikintas, šis nepasise
kimas laikinai sustabdė rusų 
slinkimą už Kaspijos jūros.

Petras taip pat stengėsi įsi
stiprinti vakariniame Kaspijos 
jūros krante. Tatai turėjo di- 
dplę reikšmę, stiprinant rusų 
įtaką Užkaukazei ir pačiam 
Iranui, su kuriuo XVIII a. pra
džioje smarkiai plito prekyba. 
Rusijos karinei ekspedicijai į 
vakarinį Kaspijos pajūrį pa
siųsti pretekstą sudarė rusų 
pirklių' žudynės Šem,achoje 
(Azerbaidžane) sukilimo me
tu prieš Irano viešpatavimą.

Pats Petras dalyvavo 1722 
m. pradėtame žygyje, netru
kus po taikos sudarymo su 
Švedija. Užkaukazėj Rusiją rė
mė Azerbaidžano, rytų Gruzi
jos ir Armėnijos feodalų dalis, 
o taip pat vietiniai pirkliai ir 
bažnyčia. Rusų kariuomenės 
palankus sutikimas aiškina
mas baime Turkijos, kuri no
rėjo pasigrobti visą Kaukazą. 
1723 m. taikos sutartimi su 
Iranu Rusija gavo vakarinį 
Kaspijos pajūrį drauge su 
Derbentu ir Baku bei pietinį 
krantą su Astrabadu. Tačiau 
Rusija išlaikyti siu žemių ne
galėjo ir netrūku/, Petrui mi
rus, grąžino jas tranui.

MOTERŲ KAMPELIS
(Tąsa nuo 2 pusi.)

Rochester, N. Y.
Moterų Klubas rengia pa- 

žmonį lapkričio (Nov.) 8, 
kaipo apvaikščiojimą 12-kos 
metų sukakties nuo susitvė- 
rimo. Moterų Klubas daug 
darbų atliko.

Visi maloniai esate prašo
mi atsilankyti ir paremti -šį 
parengimą, nes pelnas eis 
geram tikslui. Vieta: 575 
Joseph Ave., Gedemino sve
tainėje. Pradžia 6 vai. šeš
tadienio vakarą bus patogu 
p r a m o g o je pasisvečiuoti, 
nes bus labai skanių val
gių ir gėrimų. Nevalgy
kite namie, ateikite vaka
rieniauti su klubietėmis.

Širdingai visus prašo Mo
terų Klubas. L. B.

Šeimininkėms
Kiaušiniene opiam skilviui
Daug žmonių, ypač pagy

venusių ir turinčių nevei
klią tulžį, negali valgyti 
riebalų. Tačiau nuodugnes
nis tyrimas parodo, jog ne 
visiems riebalai savaime žar 
lingi. Tūliems tiktai svar
bu tas, kaip tie riebalai pa
duoti. Pavyzdžiui:

Jautienos riebaluose skau- 
radoje keptos mėsos paval
gę jie serga. Bet pavalgę 
prieš ugnį spraginto steiko, 
į kurį suvarvėjo virš steiko 
uždėstytų šviežių riebalų la
šeliai, jie neserga.

Pavalgę ant sviesto skau- 
radoje keptų kiaušinių jie!

Cleveland, Ohio
Išgirskime Hallinan kalbant 
per radio spalio 17 d. 8-tą vai.

Sekantį penktadienį, spalio 
17 d. 8-tą valandą vak., kalbės 
per radio ir bus galima Cleve- 
lande girdėti iš WHK stoties, 
Progresyvių Partijos kandida
tas į šalies prezidentus Vin
cent Hallinan. Tai vienintelis 
iš prezidentinių kandidatų, ku
rio programoje yra: “Baigti 
Korėjos Karą Tuojaus.’* Jis 
yra taikos kandidatas.

Todėl nepamirškime pasi
klausyti jo prakalbos penkta
dienio vakare, 8-tą valandą.
Iš LLD 15 Apskrities 
Kom. Susirinkimo

Prakalbų komisija pranešė, 
kad pakol kas dar nėra žino
ma, ar bus galima gauti kalbė
toją, kuris važiuotų su marš
rutu per šią . apylinkę. LLD 
Centro pirmininkė draugė K. 
Stanislovaitienė, kurią praeita 
15-tos apskrities konferencija 
nutarė kviesti su ; prakalbų 
maršrutu per mūsų apylinkę, 
vargiai bus galima gauti, nes 
ji esanti per daug užimta į- 
vairiais darbais ir negalinti ap
leisti namų ant ilgesnio laiko. 
Prie tam, dar draugė Stanislo
vaitienė turi daugybę savo 
puikių tapybos-piešimo kūri
nių. O -su tapybos menu yra 
svarbu susipažinti kiekvienam. 
Todėl jeigu gautų pakankamai 
laiko išvažiuoti iš namų, mie
lai norėtų supažindinti visuo
menę su tapybos menu. Bet 
šiuom kartui draugė neturi 
laiko tokiam dideliam darbui.

Nutarta rengti vakarienę 
sausio 10 d., ir nutarta laiky
ti Apskrities metinę konferen
ciją kartu su pikniku, pabai
goje gegužės mėnesio.
Trumpai iš Dr. DuBois 
prakalbų

Ohio Progresyvių) Partija < 
buvo surengusi prakalbas, į 

'kurias pakvietė mokslininką ir 
P. P. garbės, pirniininką Dr. 
W. E. B. DuBois kalbėti. Dr. 
DuBois svarbiausiais prakal
bos punktais buvo: “Baigti 
Korėjos karas tuojau. Pilna 
Civilių Teisių programa tuo-

serga. Suvalgę tiek pat 
sviesto, kuris buvo įmaišy
tas kiaušinienėje, jie neser
ga. z

Visa tai rodo, kad kenkė 
ne taukai, ne sviestas, bet 
tas, kad taukai ir sviestas 
buvo apdeginti' ir tais ap
degintais riebalais apveltas 
valgis. Virš steiko tirps- 
tantieji taukai susigeria į 
steiką nespėję apdegti. 
Kiaušinienėje įmaišytas 
sviestas taip pat nesudega.

Kiaušinienę kepk taip:
Kiaušinius biskelį paplak 

su pieno apie tokiu pat kie
kiu, kiek kiaušinio. Skau- 
radon idėk sviesto ir biskeli 
pašildyk, kad skaurada išsi- 
sviestuotų, bet neleisk kepti. 
Supilk kiaušinius ir pamažu 
kepk, maišydama, .kad ne
prisviltų. Sviestas susimai
šys ir lyg virte suvirs su 
kiaušiniais kartu.

Kepant geros rūšies sto
roje skauradoje galima pa
likti kepti ir nemaišomą.

Pigumas nereiškia blogumą
Žuvies parduotuvėse šiuo 

tarpu yra gausiai whiting 
ir parsiduoda, pigiai. Taip
gi yra įvalias, bet parduo
damos brangiau, cod, had
dock, carp. Whiting piges
nė ne dėl to, kad žuvis'bū
tų prastą, bet kad smulki 
žuvis, ima daugiau laiko 
nuvalyti. Dėl to mažai tu
rinčiosios laiko ar nenorin
čios ilgai dirbti šeiminin
kės, kurios išgali, perka 
brangesnę žuvį. « ~ 

jaus. Atšaukti Taft-Hartley 
aktą ir visus žalingus Ameri
kos žmonėms aktus tuojaus. 
Naudoti mūsų taksų pinigus 
budavojitnui: naujų namų, 
mokyklų, ligoninių ir kelių, 
vietoje karo orlaivių, tankų ir 
kanuolių.” šalis, išleisdama 
75 bilijonus dol. žudynėms ir 
naikinimui, nebegali išspręsti 
savų problemų, sakė Dr. Du
Bois. Tik Progresyvių Partijai 
pasistojus šios šalies valdžios 
priešakyje, tas problemas bus 
galima išspręsti.

Taika su Nauja Kinija

Tokioje temoje čia kalbėjo 
Maud Russell, veikusi Kinijoj 
per 26 metus, būdama Jaunų 
Krikščionių Moterų Susivieni
jimo sekretore.

Russell sakė: — Jeigu būtų 
padaryta taika su Nauja Ki
nija ir pradėta su ja prekyba, 
kad mūsų šalis suteiktų nors 
dalį Kinijai reikalingų mūsų 
išdirbinių, mes galėtume gau
ti apie 10 bilijonų dolerių į- 
eigų, ir mūsų žmonėms 2,000,- 
000 naujų darbų. Prie to dar, 
pradėjus prekybą su Rytinės 
Europos demokratinėmis šali
mis ir Tarybų Sąjunga, mes 
galėtume turėti geresnį ir ge
riau užtikrintą gerbūvį mūsų 
šalyje, negu iš karinio prisi
rengimo, sake Russell.

Ji daug ką papasakojo, 
kaip Kinų liaudis greitu tem
pu progresuoja agrikultūroje 
bei industrijoje pagerinimui 
savo ateities gyvenimo. Įvai
rūs Tarybų Sąjungos inžinie
riai suteikė daug pagalbos jų 
progresui. Kinijos žmonės į- 
gavę daug daugiau energijos 
dirbti, už tai, kad jie dabar 
dirba savo gerovei, o ne jų 
išnaudotojams, ką pirmiau 
dirbdavo, sakė Russell. Rep.

BINGHAMTON, N. Y.
Pasilinksminimo Vakaras

šėštadienį, spalio 18-tą die
ną, yra rengiamas pasilinks
minimo vakaras-vakarienė. šis 
vakaras yra rengiamas tuo tik
slu, kad sukelti finansų svar
biems reikalams, o tų svarbių

__ j. - - .
Daugumos žuvų, paeinan

čiu iš vienodos rūšies van
denų, skirtumas maistingu
me. vienos nuo kitos ' men
kas. Skirtumas kainų vy
riausiai gaunasi dėl to, kiek 
tos rūšies, žuvies pagauna
ma, kaip toli ją reikia ga
benti, kiek jos toje srityje 
suvartojama.

Today's Pattern

Pattern 9187 in Misses’*. Sizes 
12, 14, 16, 18, 20; 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42. Size 16 takes 4% yards 
35-inch fabric. '

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

reikalų mes turime gana daug. 
Tad prašome visus dalyvauti 
šiame pasilinksminimo vakare. 
Savo atsilankymu paremsime 
svarbius reikalus.

Minėtas vakaras atsibus 
Lietuvių Svetainėje, 315 Clin
ton St. Pradžia 6 vai. vakare. 
Tikieto kaina tiktai $1.25 
tiems, kurie valgys vakarienę. 
O vien tik pasilinksminimui į- 
žanga nemokama. B'us muzika, 
galėsime smagiai pasišokti.

Prie progos norisi tarti žo
dis kitas ir Laisvės skaityto
jams. Kadangi dabar eina Lai
svės vajus dėl gavimo naujų 
skaitytojų ir dėl atsinaujinimo 
savo prenumeratos, tai ir 
LLD 20 kp. Moterų Skyrius 
yra išrinkęs gana gabias vaji- 
ninkes, kurios pasirengusios 
kiekvienam patarnauti Laisvės 
reikalais. Vajininkėmis yra 
šios draugės: J. Navalinskienė, 
A. Žemaitienė ir M. Kazlaus
kienė. Tad prašome visus Lais
vės skaitytojus atsinaujinti sa
vo prenumeratas pas virš mi
nėtas drauges. O šiame pasi
linksminimo vakare kaip tik 
ir bus ta geriausia proga ta
tai padaryti. Viena, atsinau
jinsite, savo prenumeratą, su* 
taupysite savo rūpestį ir laiką, 
o antra — praleisite linksmai 
vakarą. O mūs rengėjos bus 
pilnai prisirengę visa kuom 
priimti svečius.

Tad visi pasimatysime spa
lio 18-ta diena. «■ k

Minėtą vakarą rengia LLD 
20 kuopos Moterų Skyrius. 
Širdingai visus užprašome.

RENGĖJOS

Phiiadelphiečiai Kviečia į Puikų 
BANKETU IR KONCERTĄ 

Kuris Įvyks Sub., Lapkričio (Nov.) 22 
RUBA HALL 

414 Green St., Philadelphijoj , 
Programa prasidės 7:30'V. (Salė atdara 6 v.)

| Šis puikus pokylis rengiamas pripuolamai su ‘Lai-
3 svės’ vajum ir atžymėjimui gimtadienio draugo A.
| Smito, kaipo vieno iš senesniųjų lietuvių visuomeni- 

ninku pažangiųjų veikėjų ir gabiausio '“Laisves”
| platintojo. Verta pagerbti darbštų veikėją d. A.
I Šmitą ir smagiai laiką praleisti besiklausant kon-
| certo, kurį pildys Lyros Choras ir kiti. O d. J. Iva* . 
j nausko “Kepurningų” orkestrą gros iki vėlumos.
| Skaniausią vakarienę pagamins Moterų Klubo ir
I A.L.D.L.D. 10-tos kuopos narės. Ir viskas tas tik
3 už $2.00. Prašome dalyvauti, tik nepavėluoti.
| . Rengimo Komisija.

SVARBUS PRANEŠIMAS
tStrP

M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė
je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje $1.25. Ruduo jau čia pat; 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos
tys, kurios prašalina daugybę įvairių ligų.

No. 1 M. ŠVILPA SALVE (for Skin Irritation). Šf mostis pagelbsti 
nuo nušašimų, išbėrimų; nudegimų; Sinus, Athlete’s Foot. Išgydo žaizdas 
burnoje ir nosyje (tik ne nuo vėžio). Kaina $1.50 už 3 oz.

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis nuo įvai
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už 3oz.

No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo dontų 
skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagenų. Kaina $1 už 1 oz.

No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos hiežėjimo. Pagelbsti greit nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.50.

No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši mortis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutes kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus.

Su užsakymais siųskite Money-Orderius. Siunčiame ir C.O.D., tik 
reikia pridėt 30c stampomis.

Hartforde galite gauti vaistinėse ant: Park ir Hudson; Governor ir 
Sheldon gatvių.

Adresuokite: M. ŠVILPA, P. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn. , 
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.

PASARGA: Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj rašy
kite: M. Švilpa, 597 Broad St., Hartford, Conn.

I
 CHARLES J. ROMAN |

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS $

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 2 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- 5 
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta X 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir S

kainomis būsite patenkinti. <;►

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110 • j! jK>ooodbooooooooooooooooooo6ooQ^oooooooooooQOOoooQS^I

3 pusi.—Laisve (Liberty) -TrečiacL, Spalio-October 15, 1952

Įvairios Žinios
Architektūrinis 
apipavidalinimas

. CIMLIANSKAJA. — Cim- 
lianskos hidromazge vyksta 
architektūrinis įrenginių nu- t 
dailinimas. Gražiai išpuošia- 
ma milžiniška žemės užtvan
ka. Ant jos keteros daromas 
gelžbetoninis parapetas, sta
tomi šimtai žibintų. Hidroelek
trinės vestibiulis papuošiamas 
ornamentais, atbrailomis ir 
kolonomis.

Baigiami apipavidalinti lai
vybos įrenginiai: prieigose 
prie šliuzų įrengti žibintai. 
Ant šliuzo Nr. 14 statomas 25 
metrų aukščio obeliskas. Jo 
viršūnę vainikuoja didžiulė i 
metalinė emblema, skirta did- ‘J 
vyriškiems Tarybinės Armijos 
karių žygiams. Nuimti pasku
tiniai pastoliai nuo i 15-tojo 
šliuzo bokštų. Saulės spindu- ■ 
liuose sutvisko 50 metrų aukš
tyje pastatytos monumentali- 
nės skulptūrinės grupės, vaiz
duojančios Dono kazokus ant 
piestu atsistojusių žirgų.

Meniškai apipavidalindami 
įrenginius, statytojai kartu 
daug dirba hidromazgo terito
rijai sutvarkyti ir apželdinti.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pa j ieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.
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Reikalinga Talka
Tik ką aplaikėm lietuvių 

kalboj Progresyvių Partijos 
Rinkimų Platformą, 2000 ko
pijų. Platforma susideda iš 12- 
kos puslapių. Ją reikia tinka
mai sulankstyti ir išsiuntinėti. 
Todėl, kas tik turite laiko, 
meldžiame ateiti Į talką: vi
si, mergaitės ar berniukai, mo
terys ar vyrai. Visi galite pa
gelbėt su darbu. Reikalinga 
bent pora desėtkų asmenų, 
tai tą darbą atliksim j porą 
valandų. Ketvirtadienio vaka
re, 16 d. spalio, meldžiame 
atvažiuoti ar ateiti — ir pa- 
gelbėsit atlikti tą lengvą, bet 
svarbų ir skubų darbą. Komi
sija bus nuo 7-tos vaL Liberty 
Auditorijoj ir atėjusiems pa
rodys, kas reikia daryti.

Kviečia,

vės Partijos rinkimams remti 
Sekr. J. Grybas

LLD Kuopoms ir 
delegatams

LLDSvarbu atsiminti, jog 
2-sios apskrities metinė konfe
rencija įvyks spalių 26-tą, Li
berty Auditorijoje.

Kuopos privalo išrinkti dele
gatus. Delegatams reikia sten
gtis dalyvauti. Ištikus neišven
giamam susitrukdymui, dele
gatai privalo apie tai infor
muoti pavaduotoją — alterna- 
tą, kad kuopa būtų atstovauta 
konferencijoje. N. K.

Areštas gal 
kainavęs gyvybę

teisman 
vairavimą 
kaltino jį 

nepaisy-

Pašauktas trafiko 
už perdaug greitai 
auto, dr. Epstein 
areštavusį policistą 
me žmogaus gyvybės, nevarto* 
jinie takto.

Daktaras skubėjęs prie ligo
nio, kuris vėliau
ligonį policistui pasakęs ir 
prašęs leisti skubėti. Bet poli- 
cistas delsęs. Ne tiktai kad 
susistabdęs išrašyti pašauki* 
mą teismai), bet dar ilgą 
mokslą jam drožęs.

Gross atsikerta.

- —  ■■ i nu — i ■ -^'.4 '‘l-ff'ill  f, "-n

NewYortū^ė0žfe2lnl(H
Įvyko gražus filmy 
popietis

Spalių 12-tos popietį, Liber
ty A u\l i tori joj e, įvyko Lietuvių 
Kultūros Klubo ruoštas filmų 
popietis. Programa dalyviai 
pasitenkino. Daugelis klausė, 
dėl ko nesurengiama dažniau 
tokių filmų rodymas.

Filmų rodytoju buvo Jurgis 
Klimas. Gerai, sėkmingai pa
rodė.

Pirmiausia, laukiant pas
kiausių iš publikos, Klimas pa
rodė savo sudarytą rinkinėlį 
trumpų filmų.

Pirmojoje dalyje pasirodo 
jo paties nuotraukų sudaryti iš 
Brooklyno Botaniško daržo 
vaizdai* pradedant snieguotu 
parku. Seka pavasaris su ja
poniškomis vyšniomis, paskiau 
vasara su pinavijomis, jurgi
nais, rožėmis ir kitais tų se
zonų žiedais. Visa tai spalvo
se. žiedus lydi, jei neklystu, 
jo paties įdainuota daina. An
troji dalis parodo apeigas 
prie Broniaus Vargšo kapo 
LMS suvažiavimo metu Chica- 
goje. Trečioji — čigonų aktą, 
su dainomis, šokiais, muzika.

Paskiau rodyta žadėtoji 
“Our Daily Bread.” Filmą ga
minta bene Tlooverio laikais, 
kada bedarbių šeimas kankino 
nemokėtų bilų kolektoriai, evi- 
kcijos, alkis, vydami iš miestų 
ieškoti ant farmų neva ten 
esamos duonos. Tačiau nuvy
kusius ten taip pat pasitiko še
rifai su išvaržymais farmų, už 
kurias biednos šeimos taipgi 
neišgalėjo užsimokėti bankams 
nei valdžiai taksų.

Graži, draminė filmą, su 
priemaiša ir humoro. Kas jos 
nematė, tam ji nauja, kaip 
kad šiandien būtų pagaminta. 
Seniau niačiusieji sakėsi nesi- 
gailį antru kartu pamatę.

Lietuvių prakalbos rinkimų 
reikalais spalių 23-čią

Spalio 23-čios vakarą, ket
virtadienį, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo salėje 
mos prakalbos tikslu 
partijų programas ir 
programas kandidatai 
vauja.

.Kalbėtojus ir kitką 
Šime sekamose laidose, 
prašome pasilaikyti tą 
rinkimų reikalams,
dalyvauti patys, kvieskite sa
vo draugą ir pažįstamą.

rengia- 
aiškinti 
kokias

atsto-

prane
ši u om i 
vakarą 

Ruoškitės

Prakalbos prasidės 8 vai. 
LLD 1 kuopos nariai prašomi 
susirinkti 7:30. Kadangi pra
kalbos pripuola mūsų regulia- 
rio susirinkimo vakarą, turėsi
me pirm prakalbų aptarti kai 
kuriuos skubiausius, negali
mus toliau atidėti reikalus.

Nariai taipgi čia galės gau
ti knygą Sveikatos •, šaltinis 
(kurie dar neatsiėmėte) ir 
pasimbkėti duoklę, kūrių dar 
nemokėta. Valdyba.

Spalių 19-tą prelekcija 
apie sveikatą

Šį sekmadienį Liberty Audi
torijoje bus nepaprasta pre
lekcija apie sveikatą. Prele
gentas aiškins apie sąnarių li
gas ir kaip jos gydomos. O 
kas iš mūsų, ypatingai ilgiau 
pagyvenusieji, nėra turėję^ 
sąnariuose skausmų, surambė- 
jimų, nelankstumų.

Prelekciją teiks Julius Aliss 
kevičius, kuris išėjo tos gydy
mo srities mokslą ir jau eilė 
metų praktikuo.fa.

Prelekcijos pradžia lygiai 3 
valandą po pietų. Įžanga ne
mokama. Kviečiame ateiti. 
Prašome pranešti šio skelbi
mo nemačiusiems. Rengėjai.

Ekskursija į Arrow Farmą

Gaso eksplozija 
išgązdino vaikus

vai- 
stik-

Keli žaidusieji gatvėje 
kai tapo apraišyti langų 
lais gaso eksplozijai įvykus 
gyvenamame bute 63-07 Saun
ders St., Rego Park, Queens. 
Butas, kuriame įvyko eksplo
zija, daug sužalotas. Savinin
kė sutrenkta ir apdegusi ran
kąs. Apžaloti ir gretimi apart- 
mentai.

Tokios jam radybos
Taksiko vairuotojas aną 

dieną apsižiūrėjo, kad jo tak- 
sike kai kas palikta. Radinį jis 
atidavė policijai, o policija 
pristatė jį aktorei Ronnie 
Quillan, kuri buvusi taksike 
savo turtą užmiršusi.

Radyboms taksiko vairuoto
jas gavo tik nemalonumą. Ak
torė sakė, kad ten buvę vienu 
daiktu daugiau. Vairuotojas 
sako jos žibučių nelietęs. Ak
torei sugrąžintieji esą verti 
apie $14,000, pasigendamasis

apie $11,000. Tyrinėja, kas 
galėjo tai pasisavinti, ar ji pa
ti neįsidėjo.

PRANEŠIMAS
Brooklyno Moterims

Moterų Apšvietos Klubo susirin
kimas įvyks šio ketvirtadienio va
karų, spalių 16, Liberty Auditori
joje. Greta darbotvarkio įvyks pa-% 
simokymas mėgsti ir grožio kullūiMhr 
ros, taipgi gimtadienių pobūvis po 
darbo. Visos moterys kviečiamos.

Valdyba.
(202-203)

DETROIT, MICH.
Moterų Pažangos . Kliubo susirin

kimas įvyks Spalio-Oct. 15 d., pra
džia 7:30 vai. vakare, Draugijų Sa
lėje, 4097 Porter St. Visos narės 
malonėkite dalyvauti šiame susirin
kime ir kurios dar nesate užsimokė
jusios duoklių užsimokėkite. Taipgi 
turime svarbių reikalų aptarimui. 
O po susirinkimo turėsime arbatos 
ir skanios namie keptos duonos. At
siveskite ir naujų narių.

N. A., sekr.
(201-202)

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

SERVICE STATION 
ATTENDANTS (2)

Must have 3 years experience in 
lubrication & sales, $65 week & up 
1o right men, recent local referen
ces required. Steady job, apply in 
person.
ROY WILSON’S ESSO SERVICE 

CENTER
Rising Sun & Hunting Park 

(202-203)

ar mažiau. Tai ir traukiame ta 
medžiais apsodinta* alėja. Pe
rėjome vieškelį. Štai jau iv 
“bungalows.” Po kaire daržas: 
auga kopūstai, burokai, saulė- 
žolės ir tt. Nameliai gražūs, 
baltai numaliavoti. Neteko su
žinoti, kiek ten jų yra. Aplink i 
namelius sodas: obelys, kriau
šės.

Apžvalgę, gryžtame atgal. 
Bet dar norėjome sužinoti tos 
farmos nors Vieno šono rube- 
žių, tai ir patraukėme vieške
liu į šiaurrytus.

Tai pamačius dar buvo ank
sti gryžti į namus, tad pasi
skirstėme grupelėmis ir vėl kas 
miškui, kas keliu atsidūrėme 
pas ežerą. Ten valandėlę pa
sėdėję, einame pažiūrėti van- 
denpuolio, per mišką, akmens 
takais, štai ir upelis. Bėga 
srauniai per suskaldytus ak
menis. Upelis nedidelis, vieto
mis galima peršokti siaurumo
se. Kas įdomiausia, tai vieno
je vietoje skala nuskelta pa- 
žulniai tartum žmogaus būtų 
tiksliai padaryta. Vanduo išsi
plėtęs krinta apie 20 pėdų že
myn.

Pamatę “Niagara* Falls,” 
gryžome prie didžiosios pievos 
—<prie mašinų. Jau pradėjo 
rinktis keleiviai, ne už ilgo lei
domės link New Yorko.

Keliais žodžiais ir eilutėmis 
neįmanoma išaiškinti, nupiešti 
tas visas gamtos grožybes. Go
riausią įspūdį gauname, kada 
patys pamatome. Jeigu tik 
bus progos, tai aš manau at
lankyti tą> vietą dažniau, nes 
man labai patiko.

Farmos prižiūrėtojai labai 
draugiški. Jie kviečia mus daž
niau atsilankyti ir netingi at
sakinėti klausimus apie farmą.

Ekskursantas.

AUTO WASHERS
Must bo experienced. Sjteadywork; 

good pay. Good working conditions. 
Apply at once. Northeast Auto Sales 
Inc., 2386 Orthodox St.

(201-203)

MEN WANTED. For general la
bel’ work. Steady job. Good pay. 
Opportunity for advancement.

Apply:
VALLEY FORGE CEMENT CO. 

West Conshohocken. 
•Norristown 8-4452 

Conshohocken 6-0880 
'(202-205)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du fornišiuoti kam

bariai, garu šildomi. Visi nauji įtai
symai. Leidžiu Ir virtuvę naudoti. 
Gali atsikreipti vedus ipora arba 
pavieniai. Skambinkite vakarais — 
TAylor 7-0055.

(202-204)

Pasirandavoja 3 kambarių forni- 
šiuotas apartmentas. Gesas ir elek
tra, randa, $20 j savaitę. Pageidau
jama dirbanti pora. Kreipkitės Mrs* 
CAPPELLO, 111-11 101 st Avgj 
Richmond Hill, N. Y. "

(201-203)

TONY’S A,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Carpenters. Exp. window hang
ers Spring balances, weatherstrip
ping and wood shingling. Steady 
inside work with established manu
facturer. Good starting wage. Au
tomatic pay increases. Raid holi
days. Apply: Pemberton Lumber & 
Millwork Industries, Inc., Pember
ton, New .Jersey.

(200-206)

Rugs. 21 d. 185-ta k u o pa 
turėjo autingą į Arrow Farmą.

Sekmadienio rytas gražus, 
saulėtas. Važiuojame per mie
stus, laukus, kalnus, šlaitus. 
Privažiuoji aukštą kalną, a- 
paugęs žalialapiais medžiais. 
Iš tolo rodos, kad pievos kal
nas. Matai įvairius reginius, 
gamtiškas scene'rijas. O jos 
mainosi taip greit, kaip greit 
važiuoji, vis norisi matyti dau
giau ir daugiau. Taip ir nepa
jutome, kai jau privažiavome 
Arrow Farmą. Sukame po de
šinei per vartus. Gražus kelias, 
abiemis pusėmis aukštais, tie
siais medžiais apsodintas. Po 
dešine didelė pieva. Ten maši
nos statomos. Ten ir' šokiams 
platforma randasi. Toje pie
voje galima sustatyti keli šim
tai masinį.

Mes radomę keletą grupių 
jau atvažiavusių. Klausiu jų: 
ar tai čia viskas? Juk buvo sa
kyta, kad yi‘a restauranas. O 
čia tik miškas, krūmai ir ke
lias lenda gilyn į mišką. Vie
nas sako: “Eikite šiuo keliu, 
rasite viską, kas tik čia ran
dasi.”

Rūpi pamatyti. Na ir trau
kiame keliu. Po dešine didelis 
miškas. Ankstybieji grybauja. 
Po kaire prie kelio matosi aik
štelė, kurioje randasi pieva ir 
balto cemento suolai. Biskutį 
toliau pastatas. Tai kita salė « 
šokiams. Jeigu lietus, tai pa
stogėje šokiai būna. Prie salės 
šono aikštė aptverta tvora, 
apaugusia greipsąis. Cementi
nės grindys, mediniai stalai. 
Ten grupės gali susėsti valgy
ti, šnekučiuotis ir tt.

Dar už desėtko kito žings
nių nuo kelio aukštyn veda ak
mens laiptai, žemiau didelis 
kliombas. Aplinkui įvairių į- 
vairiausių gėlių bei krūmokš
nių, gražiai žydinčių. Per vi
durį kliombo takas. Dar laip
tais žemiau cementinis prūde
lis. Vanduo, trykšta aukštyn ir 
vėl krinta žemyn.

Štai jau matome ir. tą gar
siąją vietą, tai yra namą ir 
restauraną. Po dešine vis miš
kas. Po kairiaja medžiai, krū
mokšniai. Jau ir namas. Eina
me sužinoti, ar, pietūs paruoš
ti. Dar buvo per anksti. Tai 
apžiūrėjome virtuvę. Labai 
gražiai ir švariai įrengta. Vie
tos daug.

Einame apžiūrėti pačią val
gyklą. Viskas gražiai, moder
niškai įrengta, švaros petrūks- 
ta. Kas įdomiausia, tai dideli 
langai aplink visą valgyklą, 
galima sakyti—stiklo sienos. 
Tas viską labai puošia.

Pažiūri į šiaurius per langą.

^MERCHANDISE SORTERS
Young men needed in Philadelphia 

to sort merchandise, night shift, 
employment October to Xmas. Good 
pay.

Apply in person
UNITED PARCEL SERVICE
2320 Walnut St.. Phila., Pa.

(199-205)

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAU8KA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

^26 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

ARCHITECT
Experienced. Institutional and 

high grade residential work of con
temporary design. Permanent.

HENRY W. PETTY 
(Architect)

Phonq, Moorestown 9-1369 
(199-205)

ma-
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17111 e- ie j Dar di(]esni0 artimumo su
teikė pamatymas vadovaujan
čioje rolėje aktorės Karen 
Morley, kuri iki šiol pasilieka 
nepasitraukusi iš pažangiojo 
meno. Tik prieš keletą savai
čių ją girdėjome kalbant mi
tinge taikai■.•jįRanįdąlli Island. 
O darbuotojoms už'Aniką pa
gerbti Yugosląvų Salėje,..skai
tė reikšmingas Goldo eiles.

Filmų rodymą baigus, pir
mininko paprašytas, A. Bim
ba trumpai priminė svarbą 
darbo žmonėms ir pažangie
siems veikliai dalyvauti rinki
muose, o taip pat ir sargyboje 
civilinių teisių.

Paprašius aukų paremti civi
lines teises ir pažangųjį meną, 
dalyviai atsiliepė su $164.50. 
Pirm to, sakė kultūriečiai, 
tam pat tikslui buvo gavę $65, 
bendrai sukėlę jau biskelį virš 
pusės pasimotos sumos. Tikisi, 
kad prisidės ir neturėjusieji 
progos į filmų popietį atvykti. 
Nori gauti paramos tiek, kiek 
numatyta reikalinga būtiniau
sioms tuojautiniams darbams.

Rep.

pa-

“Ne aš policiją, bet policija 
mane sugadino. Jie ieškojo 
manęs, ne aš jų,” atsikirto 
Harry Gross policistų teisme. 
Jis sakėsi savo, gemblerystės 
laikais davęs kyšius tūkstan
čiais policistų.

Gross jau yra nuteistas kai
po nekooperavęs su policijos 
viršenybe įtartiems policistam 
teisti. Dabartiniu liūdymu, spė
jama, jis tikisi sušvelninti sau 
bausmę.

Grossas pasakė ir kaip jis 
manąs apie visą policijos ir 
valdžios nuostatą gemblerys- 
tei. Kuomet policistų advoka
tas Murray jam išmetinėjo, 
kąd jis gemblerystėmis atimi
nėjo “šeimų maistą,” Gross 
atsikirto, jog arklių “lenkty
nės tai daro kas dieną.” Bet 
tas valdžios skaitoma legaliu.

Pradėjo kampaniją mergai^ 
čių skautų organizacijai sukel
ti metinės paramos Brooklyne 
J39 tūkstančius dolerių.

Rockville
Long Islande žada 
desnę ablavą ant 
Šauks teisman už 
iš dešinės, dugretį
auto ir už daug kitų prasižen- 
gimėlių.

Centre policija 
pradėti di- 
motoristų. 

pralenkimą 
pastatymą

LAISVĖS KONCERTAS
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

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

/
Pradžia 3:30 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

yra

čia status akmens gilus kran
tas. Rodos, nuvirsi su namu į 
tą pakalnę. Pažiūri per langą 
į pietvakarius. Matai labai 
gražią sceneriją, kurips nepa
miršime per visą gyvenimą. 
Tai puikus vaizdas! Matai ža
lią melsvą didelį kairią, į abu 
šonus nuolaidus, žemijau matai 
.ežerą, kuris yra 50- hektarų 
didumo, išsivingiavęs; išsikrai
pęs. Yra keletas saliųkių, krū
mais apaugusių, šonuose 
tai žaliuojančius šlaitus, 
siog žavėjantis reginys.

t c ■

Galvoju sau: kiek ,čia
paveikslų nupiešta? Kiek ka- 
merais jų nutraukta?; Tūks- 
tančiaisi Ta vieta patraukia kie? 
kvieną, jei tenka akį užmesti.

Einame pažiūrėti aukštesnio 
“flioro.” Viršutinis aukštas, tai 
vakacijų žmonėms poilsio 
kambariai. Matyt, gana šva
riai užlaikomi. Ten egpių vir
šūnės žiūri per langus.

žingsniuojame link ežero ta
ku per mišką. Štai ir pas jį. 
Akį patraukė baltas1'.' tiltas. 
Tai laivelių prieplauka. Pak
raščiais suolai, galima susėsti 
apie 30 žmonių. Ten pat ir va
dinamasis \“byčius,” kur gali
ma maudytis. Stulpais ir vir
vėmis aptrauktas. Tai ženklai, 
kolei galima bristi. p

Nuo balto tilto į kairę kran
tas. Už kranto kita laivelių 
prieplauka. Ten laiveliai suri
kiuoti, pririšti, laukia “biznio.” 
Kai stovi ant to kranto, tai, ro
dos, matai du ežerus, nes į- 
lanka įsikišusi kitame šone.

Grįštame atgal prie namo. 
'Radio 'garsiakalbis malonią 
muziką groja. Mes vaikštinėja
me, gėles, augalus apžiūrinė
jame. :

štai ir pietūs gatavi. Prie 
durų į kairę sudėtos lėkštės, 
peiliai,“ šakutės ir visi kiti val
gymui reikalingi įrankiai, čia 
sudėti už stiklo įvairūs valgiai: 
barščiai, kopūstai, daržovės, 
mėsos keptos ir virtos, pries
koniai, pyragai ir duonai. Taip 
ir slenki pakraščiu palei val- 
gius kraudamas vis daugiau ir 
prisiartini prie “čashVįregiste- 
rio.” Ten jau turi atsiskaityti 
už “griekus,” užsimokėti.

Priliuoduotą didelę lėkštę da
bar jau nešiesi į valgyklą, ten 
stalai, kėdės. Kaip matai prisi
pildė pilną valgyklą. ‘Pasisoti
nę, einame laukan, kad ki
tiems užleidus vietą.

Išėję ant kelię, kalbamės, 
dairomės. BiežiūHnt susirinko 
didokas būrys brooklyniečių? 
Pasigirdo balsas: eikime pa
žiūrėti “bungalows.” Sako, yra 
pristatyta daug, kurias galima 
išsinuomoti sezonui, mėnesiui,

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su alaus 

laisniais. Puikiausia vieta dėl Bar 
& Grill, geras lease. Kampinis na
mas su Air Condition. Praeivių ir 
rezidencijinė vieta, arti BMT ir 8th 
Avė. traukinių stočių. Kreipkitės: 
449 Broadway, Brooklyn, N. Y.

(202-207)

Parsiduoda BUTCHER, GROCER 
IR VEGETABLE BIZNIS. Taipgi 
laikoma visokie frozen foods. Jei 
kostumeris pageidautų gali pirkti ir 
namą, taipgi yra ir apartmentas. Šį 
biznį palaiko tas pats savininkas 
jau- per 25 metus. Galima daryti 
gražų pragyvenimą ir dar palieka 
taupo. Priežastis pardavimo—savi- 
rijnko nesveikata. Prašome kreiptis: 
Mr. J. Ziudzwis, 122-17 lllth Avė. 
Richmond Hill, N. Y.

(202-204)

REIKALAVIMAI
FEMALE • %

Reikalinga darbininke dirbti prie 
namų darbo kasdien arba daliai lai
ko. Skambinkite tarpe 10 vai. 
ir 8 v. v. EV. 7-5738.

(202-203)

ryto

Reikalinga* namų darbininkė. 
Ii ten pat nakvoti ar no. Visi 
įtaisymai. Nėra virimo. Mylinti 
kus. $40 j savaitę. Skambinkite 
Great Neck 2-7871.

(202-204)

Ga- 
geri 
vai-

Reikalinga namų darbininkė. Guo
lis nuosavam kambaryje. Skambin
kite: L|Ynbrook 9-6919.

(202-204)

Reikalinga jauna moteris dirbti 
5-kių kambarių apartmente. Trys 
suaugę. Paprastas virimas. 12 v. iki 
7:30 v. v. 5 dienos. $32 j savaitę. 
Priimsime ir naujai atvykusią.

Skambinkite: ILlinois 9-0808.
Dr. J. Wagner,

(202-205)

Reikalingi 5 ar 6 kambariai Wood
haven-Richmond Hill apylinkėje. 
Esame trys suaugę ir vienas ber
niukas, lankantis High School. Bū
tinai reikalingi kambariai, prašome 
skambinti vakarais po 5 vai. Michi
gan 2-1011. C. Valinchus, 88-31 — 
76th St., Woodhaven.

(201-205)

HELP WANTED—FEMALE

MECCA LAMP SHADE CO.
Now has openings for Lamp Shade 
Sewers. Experienced. Piece work, 
Good working conditions. Earn up 
to $75 weekly. Apply in person.

316 Federal St. Emerson 5-1977 
(201-207)

Housework, plain cooking. No 
laundry. Sleep in. Fond of children. 
Must have recent references. Sala
ry $35. Phone Welsh Valley 4-9497. 
Reverse charges.

(200-202)

MALE and FEMALE
MAN and WIFE

Settled. Plain cooking. Houseman, 
į References. Driving, 2 adults. No 
laundry. Phone Valley Brook 2636 

(201-203)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV'ergreen 7-6868 
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta

A

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui relkmenyn 

—už griežtai žemas kainai.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telephone E Vergreen 4-8174
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