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Miegančiųjų Ieškojimas.
Sutonuotas Išdavikas.
Neteko Malūno, Keikia

Lietuva.
Kur Bus Meno Centras?
Ištekėjo ir Išėjo.

Rašo A. BIMBA
----------  ---------JĮ

įdomiausias politinis prajo- i 
vas tai ieškojimas ir prašy
mas piliečiu, kad užsiregis
truotu ir dalyvautų rinkimuo
se. Kiekviena partija stengia-

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

No. 233

si tų “miegalių” juo daugiau
sia prisikelti ir kiekviena ma
no, kad juo daugiau piliečių 
dalyvaus rinkimuose, juo dau
giau jinai laimės!

Kur tiesa? Ką tie “miega
liai” pagiedos?

šiemet jų pusėtinai daug 
pribudinta ir suregistruota.

Pilietis, kuris 
balsavimo teise, 
sis apsileidėlis.

kad net labai 
pažangių 

namie, kai ateina
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PREZ. TRUMANAS PANAIKINO MĖSOS KAINŲ KONTROLĘ
Sovietai Atmes Kai Kuriuos 
Taikos Konferencijos Tari
mus, Kaip Įspėja Molotovas

TURKIJA NEISIANTI 1 
DERYBAS SU SOVIETAIS 
DĖLEI DARDANELLŲ

nesinaudoja 
yra didžiau- 
O kas keis- | 

dauft- ■ 
piliečiu i 

re

čiausia,
veiklių,
miega
gistravimasis arba rinkimai.

Amerikai Diktuojant, Konferen- 
\ cija Padarė Nelemtus Tarimus, 

Kaip Pareiškė Molotovas

Tai atėjo laikai, kai nei ku- i tradienį popiet įvyko pas- 
nigėlio sutona nebegali būti j kutinę taikos konferencijos 
saugi vieta kriminalistui pasi- j sesija, ir įvairių kraštų at- 
slėpti. Tokiais laikais, supran-! st0Vai pasakė užbaigiamą- 
tama, negali džiaugtis mūsų sįas kalbas 
išlepusioji dvasiškija. Ji sap-i K o n f erencija pagamino 
■moja apie. tuos laikus kai sutartis su penkiais buvu- 
pries kunigėli paprastas zmo- • • £ , Ai j. t - i r • v,. i siais fašistu Asies palydo- gus be kepures keliais sliau-1 . T/v • •
žiodavo ir jo žodžiui šventai 
tikėdavo. Ji sapnuoja apie 
tuos geruosius laikus, kai už 
netikėjimą kunigėliui žmogus 
būdavo ant laužo iškepamas.

vais — Italija, Rumunija, 
Vengrija, Bulgarija ir Suo
mija (Finliandija).

Užsieninis Sovietų minis
tras Molotovas pirmadienį 
k r i t ikavo priešsovietinius 

O dabar, štai, Jugoslavijoj sutarčių posmus. Jis sakė, 
net arkivyskupas buvo teistas, kad amerikonai padiktavo 
atrastas kaltu ir nuteistas ka- įUOS posmus ir išvien su an

glais mašinaliai subūrė dau
gumą delegatų tokiem tari-

lėjime tupėti šešiolika metų.
Baisus alasas aukštuose ra

teliuose. .
nac bandomas padaryti kanki- ■ 
niu.
v Niekas iš to neišeis. Toki 
jau laikai: už didelį grieką 
sunki pakūta. Juk “pekla po
nais ir kunigais dengta.”

Arkivyskupas Stepi- į mam d tf Amerikinis 
imas nadarvti kanki- . v , c •vie špatavimas konferenci

jai siekė ne tik Sovietam 
pakenkti, sakė Molotovas. 
Amerikonai kenkę ir tik
rai demokratinei taikai.

Sovietai, todėl, reikalaus, 
kad Keturių Didžiųjų už
sieninių ministrų sueiga pa
keistų tuos taikos konfe
rencijos nutarimus. Tai yra 
įspėjimas, kad Sovietai at
mes - vetuos tokius punk
tus.

M o 1 o t o v as ypač peikė 
konferencijos tarimus dėl 
Triesto ir dėl Dunojaus 
pervedimo į tarptautinę 
kontrolę. Konferencija, va
dovaujant anglam - ameri
konam, sulaužė Keturių Di
džiųjų sutartį kai dėl Tries
to ir nusprendė įvest jame 
prieš-demokratinę valdybą, 
sakė Molotovas.

Amerikos delegatas Van- 
d e n b e r gas, atsakydamas 
Molotovui, pareiškė, jog 
Amerika nesiteisins, lyg ji 
būtų koks -kaltininkas, ir 
nurodė didelį Amerikos 
vaidmenį karui laimėti.

Ankara, Turkija. — Tur
ku valdžia žada neiti į tie
siogines derybas su Sovie
tais dėl Dardanellų sąsiau
rio; sako, jinai tik su visais 
keturiais didžiaisiais talki
ninkais svarstys tą dalyką. 
—Sovietai siūlė, kad Turki
ja išvien su Sovietų Sąjun
ga saugotų ir gintų Darda- 
nellus.

(Amerika ir Anglija jau 
pasižadėjo remti Turkiją 
tame klausime.)

Aukštasis Teismas 
Palaiko Sen. Bilbo

Washington. — Jungt. 
Valstijų. Aukščiausias Teis
mas atmetė newyorkiecio J. 
L. P. Rumble prašymą pa
šalint iš senato fašistinį 
“demokrata” senatorių Bil
bo. Prašymas nurodo, kad 
Mississippi rinkimuose Bil
bo atėmė piliečiams balsavi
mo teisę dėl jų tautybės. 
Tuo būdu Bilbo laužė Ame
rikos konstituciją.

Milionai ant Milionų” Mėsinių Gyvulių 
Bergždžiai Laikoma, Sakė Prezidentas;

Mėsos Prustas Streikavo dėl Pelnų
Republikonas Senatorius Taftas ir Kiti Tokie 

Politikieriai Tarnauja Pelu (tgrobiams’ todėl 
Jie Sudarkė Kainų Kontrolės Įstatymą

“Daugelis mūsų statėme 
tą patį klausimą: Kodėl 
trūksta mėsos, nors milio- 
nai ir dar milionai galvijų 
ir kiaulių- yra plačiosiose 
ganyklose, farmose ir penė
jimo žardžiuose? Kas kal
tas? Kodėl valdžia nieko 
nedaro?”
Kaltina Taftą ir Saujelę Pa
našių Politikierių Kongrese

Į tuos klausimus prezi
dentas atsako:

“Dėl to tiesioginiai

Koks ten chicagiškis Žilins
kas, ekssaliūnkyperis, paleido 
savo ilgą liežuvi prieš Tary
bų Lietuvą.

Jis turi dėl ko burnoti, nes, 
kaip paaiški, jis neteko malū
no. Smetonizmo laikais jis po
nu buvo, darbininkus samdė ir 
išnaudojo. Dabar to visko ne
teko. Dabar, sugrįžęs Ameri
kon, dėl to neriasi iš kailio.

Anglai Vis Ginkluos 
Graikijos Fašistus 
Prieš Demokratus

Šį Trečiadienį Bus 
Pakarta 11 Nacių

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistai prašo iš Anglijos 
daugiau ginklų, girdi, ir pi
liečiams ginkluoti kovai 
prieš karaliaus priešus.

Washington, spal. 15. — 
Žemdirbystės s e kretorius 
Cl. P. Anderson ir kainų 
administratorius Paul Por
ter antradienį formaliai pa
naikino kainų tvarkymą 
mėsai. Jie įvykdė preziden
to Trumano įsakymą visiš
kai nuimt kontrolę nuo mė
sos kainų.

Prezidentas, kalbėdamas 
per radiją pirmadienio nak
tį, tvirtino, kad jokiais ki
tais keliais, girdi, negalima 
būtų sugrąžint žmonėms į "Del to tiesioginiai yra 
mėsą.— Tai prisipažinimas, kalti keletas žmonių kon- 
jog valdžia pasidavė mėsos grėsė: jie, tarnaudami sa- 
trustui, republikonams ir' vanaudžių reikalams, pasi- 
reakciniams demokratams į ryžo sugriauti kainų kon- 
politikieriams. i trolę, nežiūrint, kiek tai

Trumanas matė, kad di-! mūsų žmonėms lėšuotų.” 
džiosios skerdyklos ir stam-' Trumanas ypač atžymėjo 
bieji mėsinių gyvulių au-1 republikonų sen. Taftą ir 

prieš: Wherry, kad jie su “pejna- 
savo pataisy-

I mais” nusilpnino prezidento

gintojai streikuoja 
valdžią ir amerikiečių dau-\ grobiškais 
guomenę. Jis sakė:

Vokietis Nušovė Jankį 
“Svetimoterninką”

kiti lietuviai
ir padėtų at-

Bet, aišku, 
ir Grigaičio,

Jis nori, kad 
jam simpatizuotų 
kariauti malūną! 
apart šimučio
daugiau durnių nesusiras.

Vidutinis Amerikos lietuvis 
galvoja: Lietuvai daug svei
kiau, kada jos malūnai pri
klauso visuomenei, o ne ke
liems ponams.

Gaila, bet taip jau bus: ži- 
linskis Lietuvoj ponu nebebus.

Man atrodo, kad šį syki 
reikėtų chicagiečiams pavesti 
Lietuviu Meno Sąjungos cen
tras. Brooklyno menininkai il
gus metus centrą “globojo” ir 
skundžiasi pavargimu.

Be to, Brooklyne mes tų 
centrų turime per daug — čia 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo centras, čia Lietuvių Li
teratūros Draugijos centras, 
čia Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto centras, čia Ameri
kos Demokratinių Lietuvių 
Kongreso centras.

Lai chicagiečiai
nors vieną. Jie meninių 
turi daugiau, negu mes.

Naujoje vietoje su 
vadovybe gal geriau ir 
Meno Sąjungai seksis.

London. — Anglija vis 
duoda k a r inės paramos 
G r a i kijos monarchistams, 
kaip pripažino anglų užsie
nio ministro pavaduotojas 
Mayhew, kalbėdamas sei
me. Jis pranešė, kad An
glija pernai rudenį pasiža
dėjo pristatyt graikų mo- 
narchistam (fašistam) gin
klų ir kitų karo reikmenų 
už 55 milionus dolerių, ir 
vykdo tą pasižadėjimą. Pa
skutiniu laiku Graikijos 
valdovai reikalauja dar 
daugiau ginklų karui prieš 
raudonuosius bei komunis
tus. Taip fašistinė 
liaus valdžia vadina 
kovingus respublikos 
ninkus.

Nurnberg, spal. 15. —Pa
gal talkininkų teismo spren
dimą, bus pakarta 11 na
cių vadų šį ’ trečiadienį. 
Tarp jų yra Goeringas, 
Streicheris, Keitei ir kt.

KETURIŲ DIDŽIŲJŲ 
SUEIGA ĮVYKS 
NEW YORKE

kara- 
visus 
šali-

Visuotinas Marininkų 
Streikas Paskelbtas 
New Yorko Uoste

SEN. TH. BILBO GAVĘS 
$25,000 NUO KARINIO 
KONTRAKTORIAUS

pasiima 
spėkų

Fe-

kai- 
sakė 

neno- 
bilių,

Paryžius. — Užsieniniai 
Anglijos, Sovietų, Amerikos 
ir Franci jos ministrai su
sirinks New Yorke lapkri
čio 4 d. Jie persvarstys Pa
ryžiaus taikos konferenci
jos tarimus. Keturių Di
džiųjų ministrai taipgi ap
tars, kada ir kur laikyti 
konferenciją dėlei
sutarties su Vokietija. Spė
jama, kad jų sueiga šiuo 
klausimu įvyks Londone 
1947 m. sausyje.

Rio de Janeiro. — Pasi
traukė keturi Brazilijos mi
nistrai iš valdžios.

Washington.— Senatorių 
komisija, tyrinėjanti kari
nius dalykus, gavo ir skun
dą prieš fašistinį senatorių 
Theodorą Bilbo. Jis įtaria
mas, kad priėmęs $25,000 
nuo vieno karinių užsaky
mų kontraktoriaus. Tuos 
pinigus Bilbo panaudojęs 
savo kampanijai, kad vėl 
būtų nuominuotas kaip de
mokratų kandidatas nuo 
Mississippi valstijos į Jung. 
Valstijų senatorius.

Frankfurt, Vokietija. — 
Vokietys nušovė vieną Am
erikos kareivį, paviliojusį 
jo pačią. Jankis buvo 
tiktas savo kambaryj su 
vokiete.

Popiežius Išbraukė 
Katalikus Liudyto
jus prieš Stepinacą

taikos

MĖSINIŲ GYVULIŲ KAINA 
ANTRA TIEK PAKELTA

Washington. — Išvakarė
se prez. Trumano kalbos, 
žadančios panaikinti mėsos 
kainų kontrolę, gyvų mėsi
nių gyvulių kaina tapo pa
kelta nuo 25 centų svarui 
iki pusės dolerio.

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)

ūž
ta

TITO KREIPIASI Į 
JUNGTINES TAUTAS 
PRIEŠ GRAIKIJA

Belgrad. — Jugoslavija 
prašys Jungtines Tautas, 
kad jos pažvelgtų, kaip 
Graikijos fašistai - monar- 
chistai terorizuoja makedo
nus gyventojus ir daro pro
vokacijas prieš Jugoslaviją, 
—sakė jugoslavų premjeras 
Tito pasikalbėjime su New 
Yorko Times koresponden
tu. Tito užginčijo paska- 
lus, būk Jugoslavija planuo
ja sudaryt valstybinę 
jungą su Bulgarija ir 
banija.

Roma.— Popiežius eksko- 
munikavo (išbraukė iš baž
nyčios) visus tokius, kurie 
dalyvavo suėmime ir nutei
sime Jugoslavijos katalikų 
arkivyskupo Al. Stepinaco. 
E k s k o m unikuotiems už
drausta sakramentai iū ka
talikiškos laidotuvės, irjie 
laikomi pagonimis, iki pa
darys atgailą ir patenkins 
bažnyčią.

(Ark. Stepinac nuteistas 
16 metų kalėti už tai, jog 
karo metu bendradarbiavo 
su naciais, o po vokiečių iš
vijimo veikė išvien su na
miniais fašistais prieš Ju
goslavijos valdžią, vado
vaujamą^ maršalo Tito.)

są-
Al-

ORAS. — Bus šilčiau.

Numatoma, kad Trūks 
Mėsos iki Praeis 
Šie Rinkimai

siūloma kainu kontrolės 
įstatymą. Kongreso priim
tas liepos 25 d. bilius “at
ėmė iš Kainu Administraci
jos galią, reikalingą 
noms kontroliuoti,” 
prezidentas. Jis tik 
romis pasirašęs tą
nes žinojęs, kad kongresas 
nieko geresnio nenutars.

Prezidentas įtarė repub- 
likonus, kad jie, iššaukda
mi mėsos badą, stengėsi už 
tai kaičia suverst ant de
mokratu valdžios ir tuom 
pasinaudot šiuose rinki
muose.
Kode! Valdžia Neužėmė Mė

sinės Pramonės?
Trumanas pranešė, jog, 

be kitko, buvo reikalauja
ma, kad valdžia užimtų 
skerdyklas, paimtų milio- 
nus bergždžiai laikomų mė
sinių gyvulių ir gamintų 
mėsą. Valdžia atmetė šį 
reikalavimą, ir štai kodėl, 
tariant prezidento žodžiais:

“Užėmus tuščias sker
dyklas, be gyvulių, nebūtų 
jokios naudos.’” O “galvijų 
užgrobimas,” girdi, “būtų 
visai nepraktiškas dalykas, 
nes galvijai pasklaidyti vi
sose šalies dalyse.”

Apie Mėsą iš Svetur
Kas liečia siūlymus ati

daryti duris mėsos įgabeni- 
mui iš Lotyniškosios Ame
rikos, tai girdi, tenaitinės 
mėsos būtų neužtekę šios 
šalies žmonėms. Bet dabar 
jau galima būsią leist įga- 
bent mėsinių galvijų iš 
Meksikos.

Kainu administratorius ir 
ž e m d i rbystės sekretorius 
jau pirmiau panaikino kai
nų tvarkymą tūkstančiams 
dalykų, kaip priminė Tru- 
manas. To paties laukda
mi, skerdyklų savininkai ir 
gyvulių augintojai tyčia su
stabdė mėsos gaminimą.

I Dabar prezidentas prane- 
| še, kad bus nuimta kainų 
kontrolė ir įvairiems ki
tiems daiktams ir kad ne
trukus bus panaikintas 

i valdinis algų tvarkymas.

i

I
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Meno Sąjungos sekretorius 
V. Bovinas siūlo suvažiavimui 
smarkiai pakalbėti apie chor
vedžius. Jų mažai beturime. 
Visą eilę mūsų chorų mokina 
kitataučiai.

Kadaise labai gražiai dar
bavosi Žilinskaitė, ?šalinaitė, 
Klimaitė, Kasmočiūtė. Joms 
sekėsi, jas chorai mylėjo. Bet

nauja 
pačiai

New York. — Darbo 
deracijos prekinių laivų 
kapitonų unijos lokalas pa
šaukė visus New Yorko 
uosto darbininkus į genera- 
lį streiką ateinantį šeštadie
nį. Kartu streikuos ir CIO 
marininkų - mašinistų uni
jos.

jos pavargo. Žilinskaitė ir Kli- 
maitė ištekėjo ir pradėjo nuo 
chorų atšalti.

Kas reikėtų daryti, kad šias 
ir kitas gabias lietuvaites vėl 
pritraukus prie chorų vado
vybes?

Baltarusijos Atstovas Atsakė Vandenbergui, 
Reikalavusiam Sumažini Atlyginimus Sovietam

Iš Suomijos', Nurodė Suomių Padarytą Žalą
Paryžius. — Baltarusijos 

Tarybų Respublikos delega
tas Kuzma V. Kisselevas 
atsakė Amerikos atstovui 
sena toriui Vandenbergui, 
kuris reikalavo numušti ka
rinius Sovietam atlygini
mus iš Suomijos. Kisselevas 
skaičiavo, kad Suomijos 
talkavimas vokiečiams pa-

darė pustrečio biliono dole
rių nuostolių vien tik tary
binėms Baltarusijai, Esti
jai, Latvijai ir Lietuvai.

Vandenbergas siūlė treč
daliu numušt Sovietų rei
kalaujamus atlyginimus 'iš 
Suomijos. Taikos konfe
rencija 11 balsų prieš 5 pri
pažino visą Sovietų reika-

laujamą sumą — $300,000,- 
000. 5 delegatai susilaikė 
nuo balsavimo.

Užsieninis Sovietų minis
tras Molotovas patarė Suo
mijai, kad daugiau nepasi
duotų apgavingiems drau
gams, kurstytojams prieš 
Sovietus.

X T 1 J * * 1 * 1 * 1 n Mėsa Tuoj Smarkiai
Valdininkai lemia, kad po i °
kokio desėtko dienų pasiro- j PjinĮ*Jįri(yn 
dys daugiau mėsos krautu- į * Ullgv 
vėse, bet tai bus prastoka 
mėsa. Jie sako, tiktai po 
rinkimų lapkr 5 d. bus var
totojam daugiau ir geres
nės mėsos.

ŠĖRAI ĖMĖ KILTI

New York. — Panaikinus 
mėsos kainų kontrolę, pra
dėjo kilti šėrai American 
Telephone and Telegraph 
ir tūlų kitų kompanijų.

New York. — Tuojau po 
mėsos kainų kontrolės pa
naikinimo “hamburger” čia 
pabrango nuo 29 centų iki 
dolerio sverui; prasčiausia 
jautiena dar daugiau.

Chicago. — Kai tik tapo 
nuimta kainų kontrolė nuo 
mėsos, kaina gyvoms kiau
lėms pakilo 8 iki 10 dolerių 
šimtui svarų.
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Užbaigus Taikos Konferenciją
Po dviejų ir puses mėnesių Paryžiuje baigėsi taikos 

konferencija, kurios reikalas buvo aptarti keturių di
džiųjų išdirbtas sąlygas Bulgarijai, Italijai, Suomijai, 
Rumunijai ir Vengrijai.

Ši konferencija buvo sušaukta pagal Maskvos Kon
ferenciją ir kitus Jungtinių Valstijų, Sovietų Sąjungos, 
Anglijos ir Francijos nutarimus. Ši konferencija buvo 
tik patariamoji, nes galutinai jos tarimus užgirs ar at
mes keturių didžiųjų užsienio ministrų konferencija.

Amerikos ir anglu karininkų ir teisėjų Nurnbergo teisme pripažinti nekaltais, 
nacių vadovaujantieji šulai atsiima savo “nekaltybes liūdymus ’ — paliuosavimą. 
Tik amerikiečiai eiliniai kariai, dabar saugojusieji tuos nacius, seniau kariavusieji 
juos sumušti, sutiko su rusais, kad visi vadovaujantieji naciai kalti dėl milionų žmo
nių kančių ir mirties. Taipgi 250,000 Berlyno1 darbininkų protestavo prieš jų išteisi
nimą. Iš kairės: Hans Fritzsche gauna savo “nekaltybes” diplomą nuo amerikiečio 
pulkininko B. C. Andrus (antro iš kairės), Franz Von Papen ir Hjalmar Schacht, ki
ti du gaunantieji paliuosavimo liūdymus. Už Andrus pečiu stovi sargybinis.

Banditai Pasmerkti

Konferencija atsidarė liepos 29 d. Liepos 9 d. mes 
išdėstėme jos uždavinius ir, tarpe kitko, rašėme: “.. .ten- KAS KA RAŠO IR SAKO
ka manyti, kad ir busimojoj taikos konferencijoj bus 
nemažai nesusipratimų, nes kapitalistinių šalių atstovai, 
norėdami pravaryti antitarybinius nutarimus, dažnai 
nesiskaitys net su pirmesniais savo susitarimais.”

Ir tame numatymas pilniausiai pasitvirtino. Mr. 
James Byrnes nuo “stebuklingo portfelio” ir visokių ma
nevrų nukeliavo net iki to, kad Stuttgarte pasakė tokią 
kalbą, iš kurios džiaugėsi tik vokiečiai naciai. Jis laužė 
pirmesnius susitarimus, neva vardan “demokratijos.” Jo 
tas “demokratiškumas” net New Yorko Herald-Tribune 
buvo sekamai paneigtas:

“Kokis tas ‘demokratiškumas’, jeigu su taip mažu 
gyventojų skaičiumi Naujoji Zelandija yra skaitoma ly
giomis su Sovietų Sąjunga, arba kokis ten ‘lygybės įieš
ko jimas,’ jeigu Jungtines Valstijas statyti lygiomis gre
ta Ethiopijos.”

Ta “demokratija” ir “tautų lygybė” buvo paprastas 
blofas. Tos demokratijos Washingtonas nepripažįsta 
nei Panamos, nei Islandijos, nei Egipto, nei Mongolijos 
žmonėms.

Tarybų Sąjungos delegacijos vadas V. Molotovas 
pareiškė, kad Mr. Byrnes ir Mr. Bevinas laužo pirmes
nius susitarimus ir todėl negali būti nieko rimto atsie
kiama konferencijoj. Jis sakė: “.. .jau tūli žmonės nau
dojasi agitacija už naują karą ir ragina ruoštis Tre
čiajam pasauliniam karui.”

Tik po penkių savaičių visokių manevrų Mr. Byrnes 
pamatė, kad negalima užkarti kitoms laisvoms šalims, 
ypatingai tokiai šaliai, kaip Sovietų Sąjunga, rankų pakė
limu kitų valios. Po to pradėjo keturių didžiųjų užsienio 
ministrai tartis ir taikos konferencija pasistūmėjo taip, 
kad su 15 d. spalių baigė darbą.

Pamatiniai ji nieko kito negalėjo padaryti, kaip tik 
priimti tas Bulgarijai, Italijai, Finliandijai, Rumunijai 
ir Vengrijai sąlygas, kurios buvo išdėstytos pertaikos 
pasirašyme. Tų šalių delegacijos priėmė joms pateiktas 
sąlygas.

Bet pasiliko eilė klausimų dar’ neišspręstų, arba 
rankų pakėlimu “išspręstų,” taip, kaip, pav., Bulgarijos 
reikalavimas žemės ploto nuo Graikijos, kad ji galėtų 
prieiti ir prie Aegejaus Jūros.

’ Aišku, kad tie klausimai iššauks naujų ginčų ketu
rių didžiųjų užsienio ministrų konferencijoj ir jie rankų 
pakėlimu nebus galimi išspręsti. Jugoslavija griežtai 
atsisakė pasiduoti Trieste miesto ir jo apylinkių klausi
me. Ši konferencija dar kartą įrodė, kad nei atominės 
bombos politika, nei su 
kų pakėlimo negalima tarptautinius klausimus išspręsti. 
Jų sprendimui buvo ir pasilieka tik vienas kelias, tai—su
sitarimas. v

fabrike. Džiaugiuo- 
esu sveika ir galiu

kaip elgiasi išvie-

pagalba kolonialių atstovų ran- 
irptautinius klausimus išspręsti.

Franci j a Užgyrė Naują Konstituciją
Francijos liaudis virš 9 milionais balsų prieš arti 8 

milionus užgyrė steigiamojo seimo pateiktą maują kons
titucijos projektą. Konstitucijos projektą priėmė stei
giamajame seime trijų partijų atstovai: komunistų, so
cialistų ir taip vadinamų liaudiečių—populistų...

Nors visos trys didžiausios partijos stojo už kon
stituciją, bet reakcinės jėgos, priešakyj su generolu De 
Gaulle, stojo prieš ją, taip pat ir dešinieji socialistai.

Sekamas žingsnis Francijoj bus—lapkričio mėnesį 
10 d. rinkimai pastovaus parlamento narių penkeriems 
metams. Laike pereitų rinkimų ne vien Francijoj, bet 
Anglijoj ir Amerikoj reakcinės jėgos darė viską, kad 
atimti iš Komunistų Partijos pirmenybę parlamente. Re
akcijai dalinai tai pavyko, nes, nors Francijos Komu
nistų Partija ir gavo apie 500,000 daugiau balsų,'negu 
pirmesniuose balsavimuose, bet parlamente ji turėjo ke
lias vietas mažiau už liaudiečius—populistus. Apie pa
staruosius spiečiasi reakcinių jėgų, ypatingai klerika- 
liškų.

Todėl, nereikia nei aiškinti, kad ir būsimus parla
mento narių rinkimus Francijoj atydžiai seks viso pa
saulio progresyvės ir reakcinės jėgos.

Reakcija mano, jog kapitalistai ir dvarponiai turi 
amžinai viešpatauti ant Francijos darbo liaudies, bet 
liaudis mano kitaip!

VA, KAIP DARO 
IšVIETINTIEJI

Vilnyj (spal. 12 d.) telpa 
iš Lietuvos Barboros Mozū
raitės laiškas, rašytas jos 
dėdei Martynui Mozūrui į 
Chicagą. Laiške, be kitko, 
mergina rašo:

“Mano tėveliai, broliai ir 
seserys, vokiečiams užėjus, 
buvo išvežti į Vokietiją, ir 
dar iki šiol nėra grįžę. Aš ti
kiu, kad jie dar gyvi ir vieną 
gražią dieną tikrai sugrįš į 
savo Tėvynę.

“Aš taip pat buvau išvež
ta į Vokietiją, bet kaip karas 
pasibaigė ir vėl sugrįžau į 
savo tėviškę.

“Aš dabar gyvenu Klaipė
dos krašte, Bajoruose, dirbu 
tekstilės 
si, kad 
dirbti.“

Matot,
tintieji — vokiečių buvę iš
vežti į Vokietiją padorūs, 
sąžiningi Lietuvos piliečiai: 
pirmai progai pasitaikius, 
jie grįžta tėvynėn ir ten 
dirba — dirba fabrike, ar 
žemės ūkyj ar mokykloj, ar 
kur kitur, kur jie tinkami.

Mes taip visuomet sakė
me -ir raginome visus tuos 
amerikiečius lietuvius, ku
rie gauna laiškų nuo “išvie- 
tintųjų,” raginti juos grįžti 
Lietuvon.

Bet mes gerai ir tai ži
nome, kad tarp “išvietintų- 
jų” (prievarta iš Lietuvos 
išvežtų į Vokietiją) yra 
daug pabėgėlių, nusikaltu
sių Lietuvos liaudžiai, tar
navusių vokiškiems oku
pantams, kai jie mėsinėjo 
mūsų tautą. Pabėgėliai at
sisako grįžti, nes jie bijosi, 
kad už savo bjaurius dar
bus jiems teks atsakyti 
prieš lietuvių tautos teis
mą!

Šitiems pabėgėliams, vi
sokiems s m etonininkams, 
Grigaitis su Šimučiu dabar 
nusitarė iš lietuvių katalikų 
surinkti $250,000 aukų. Ki
ti pabėgėliai jau atsibala- 
dojo į Ameriką fašistinei 
smalai virti.

VILNIS APIE MENO- 
KULTŪROS SUVA
ŽIAVIMĄ

Dienraštis Vilnis savo 
įvedamąjame (spal. 12 d.) 
rašo:

“Politini,ąų suvažiavimai. ir 
fraternalių v organizacijų sei
mai Amerikos lietuviams ne 
naujiena. Mums ne naujiena 
ir suvažiavimai, kūrie'" buvo 
praeityje šaukiami, kad 'pa
dėjus Lietuvos žmonėms išsi
kovoti laisvę.

“Bet tas suvažiavimas, ku-

ris įvyks Chicago,)e ir nuo 
kurio mus skiria tik dešim
tis dienų, bus didele naujie
na visiems mūsų tautos my
lėtojams. Mes kalbame apie 
Lietuvių Meno Sąjungos su
važiavimą ir festivalį, kuris 
tęsis per ištisą savaitę.

Tame nepaprastame są
skrydy.) bus pademonstruota, 
kokių rekordų mes atsiekė
me kultūriniai muzikaliame 
mene — dramoje, operetėse, 
dainoje, paišyboj, rankdar
biuose.

“Bus padaryta visapusė 
peržvalga mūsų meniškų jė
gų ir atsiekimų. Mes patirsi
me, kiek meniško medaus su
nešė į korius mūsų darbščio
sios bitės.

“Raukšlės išvagojo veidą 
senosios gentkartės lietuvių, 
bet ir jiems bus didelio ma
lonumo išvysti, koks harmo- 
niškas sintezis susikūrė, su
jungus senojo lietuviško me
no tradicijas su tuo, ką nau
jo įnešė mūsų muzikaliu gy
venimai! jaunimas. Mūsų me
no fronte jaunimas jau lošia 
vyraujančią rolę. Mes tiki
mės, kad jaunosios gretos 
pilnai išlaikys egzaminą.

“Daile-menas mūsų gyve
nime niekad nebuvo tas tur
klys, kuris gyvena, Įsitrau
kęs i savo lukštą. Menas ne
gali būti užsiskleidęs savy
je. Dainų melodijos visuomet 
nuteikia darbo žmogų ryž
tingesnėms kovoms. Meniš
kos kūrybos žemčiūgai ir 
perlai skirti ne tam, kad pe
lėtų išlepusios ponijos rū
muose, bet tam, kad Įkvėp
tų darbo žmones naujiems 
žygiams.

“Ruoškimės kuo galėda
mi ir kaip galėdami prie tų 
didžiai iškilmių, kurios pra
sidės Chicago.) už dešimties 
dienų!

“Plačioji chicagiškių lietu
vių visuomenė, savo sąjaus- 
mu ir aktyviu rūpesčiu, dau
giausia gali prisidėti prie to, 
kad mūsų menininkų inicia
tyva apsivainikuotų nupelny
tu pasisekimu.“

Taip, chicagiečįai turės 
daug svečių sekamą savai
tę — ne tik svečių, bet ir 
didelę pareigą. Ta pareiga 
bus: visais būdais paremti 
pramogas, ruošiamas atvy- 
kusių iš kitur menininkų, 
kad jos būtų pasekmingos 
ir visapusiai naudingos 
mūsų kultūros - meno puo
selėjimui!

JIEMS RŪPI NE DAN
GIŠKI REIKALAI, BET 
ŠLYKŠTI POLITIKA 
ŽEMĖJE

Liaudies Balsas rašo:
“Katalikų rateliuose, ypač 

tarp dvasiški jos, eina bruz
dėjimas prieš Jugoslavijos

■.ėv. .i1 . ==--1------- r—i. .i -■

valdžią, kam ji traukia teis
man visą eilę kunigų. Jie ke
lia mintį, kad toks persekio
jimas kunigų yra užpuoli
mas ant religijos. Jie nori, 
kad kunigai būtų lyg kokie 
neliečiami asmenys, dievo 
pasiuntiniai.

“Be abejonės, jeigu kunigai 
skelbtų tiktai religiją, rūpin
tųsi dvasiniais reikalais, tai 
ne tik nebūtu kaltinami, bet 
ii- nebūtų priežasties. Dabar 
gi mes matome, kad dvasiš
kąja, kokios religijos ji nesi
laikytų, ne tik kišasi į že
miškus reikalus, bet dar nori 
žemiškas valdžias kontro
liuoti. Kunigai kišasi į politi
ką, kovoja už galią. Tokia
me atsitikime, aišku, 'jie ne
ša ir atsakomybę už savo 
darbus.

“Ispanijos karo metu daug 
katalikų kunigų kovojo už 
fašistų pusę ne tik žodžiu ir 
raštu, bet ir su ginklu ran
kose. Visose šalyse kunigai 
naudoja savo sakyklas pa
smerkimui valdančiųjų kla
sių priešų. Lietuviams gali
ma prisiminti, kaip Lietuvoj 
laike rinkimų kunigai grūmo
jo nedavimu išrišimo, jeigu 
kas balsuos už socialdemo
kratus ar komunistus.

“Šiandien Italijoj, Lenki
joj ir visose kitose šalyse ku
nigai yra priešakyje reakci
nių grupių. Katalikų dvasiš- 
kija šiandien yra vyriausias 
fašizmo likučių ramstis. Ji 
jau baigia pamiršti apie dan
giškus reikalus. Politika virs
ta pirmuoju klausimu.

“Kunigai nori pasislėpti po 
sutonais, bet jiems nepavyks, 
žemiški nusižengimai bau
džiami ant žemės, žemiška
me teisme. Jeigu jie nenori 
patekti į žemišką teismą, tai 
lai nesikiša į politiką. Kito 
kelio nėra, žiūrėkit, ką jie 
pasakytų, jeigu žemiški teis
mai teistų žmones už religi
nius nusižengimus. Jie rėktų 
labiau, negu dabar rėkia.“

Vilniaus įgulos Karo Tri
bunolo išvažiuojamoji sesi
ja, pirmininkaujant justici
jos pulkininkui drg. Stasiu- 
liui, neseniai Alytaus mies
te nagrinėjo atvirame teis
mo posėdyje bylą buožinių 
nacionalistų, banditų — te
roristu S. Maldanio, J. Luk- V Z
šio ir P. Tacenio, kurie į- 
vykdė šiuos nužudymus.

Didelė salė, kurioje vyko 
procesas, buvo perpildyta 
valstiečių, atvykusių iš pa
čių tolimiausių apskrities a- 
pylinkių. Teismo posėdyje 
dalyvavo daugiau kaip 1,- 
000 žmonių.

Skaitomas kaltinimo ak
tas. Parengiamojo tardy
mo medžiaga iškėlė aikš
tėn niekšingų liaudies prie
šų žvėrišką veidą. Dieną 
banditai sėdėjo savo vien
kiemiuose, naktį išeidavo 
plėšikauti. Užmušinėjo ne
turtinguosius valstiečius ir 
vidutiniokus. Buožių nelie
tė. Pas juos į vienkiemius 
sueidavo sutartu laiku 
prieš antpuolį banditai ir 
gaudavo instrukcijas, ką 
užmušti.

1946 metų naktį į birže
lio 14 d. Maldanis kartu su 
kitais banditais įsiverežė į 
Alovės valsčiaus Meškučių 
apylinkės pirmininko Petro 
Kašėtos namus. Banditai 
užmušė drg. Kašėtą, jo 
žmoną Marijoną ir 19 metų 
sūnų Julių. Namas buvo pa
degtas. Ugnyje sudegė už
muštųjų lavonai. Tą pačią 
naktį Alovės valsčiaus Dei- 
voniškių kaime Maldanis 
sudegino valstiečio Vaclovo 
Burneikos namus.

Banditai Lukšys ir Tace- 
nis, kitos teroristinės gru
pės sudėtyje, dalyvavo val
stiečio Tamulevičiaus su
šaudyme.1

Teismas pereina prie kal
tinamųjų apklausinėjimo. 
Pirmuoju duoda parody
mus Simas Maldanis.

Pirmininkaujantis: —Ka
da prasidėjo jūsų banditinė 
veikla?

— 1945 metų gruodžio 
mėnesį.

— Kuo jūs vertėtės vo
kiečių okupacijos metu?

— Tarnavau vokiečiu ar
mijoje.

— Kada jus mobilizavo į 
hitlerinę armiją?

— Aš stojau savanoriu.

— Kodėl tamsta užmušei 1
Kašėtos šeimą?

— Todėl, kad jis gavo iš |]
tarybų valdžios žemės 
sklypą ir visados kalbėjo a- ’
pie tai, kad tarybinė val
džia suteikė gražų gyveni
mą. Kada jį išrinko apylin
kės pirmininku, jis pradėjo 
spausti buožes.

— Vadinasi, Kašėtos šei
mos nužudymas buvo buo
žinių nacionalistų keršto į 
aktas?

— Taip.
Teismas pereina prie kai- 4 

tinamojo Lukšio apklausi- | 
nėjimo.

Pirmininkaujantis:— Ko
kios sąlygos jums buvo pa
statytos verbuojant jus į 
gaują?

— Dieną būti vienkiemy
je, o naktį dalyvauti ant
puoliuose. Buožių neliesti, 
žudyti ir plėšti tuos, kurie 
gavo žemės sklypus iš tary
binės valdžios.

— Jūs dalyvavote Ilgių 
kaimo Vinco Tamulevi
čiaus apiplėšime?

— Taip. I
— Ką iš jo paėmėt?
— Du kostiumus, chromo •* 

batus ir batelius, dvejus 
puskailinius, 50 kg. mėsos, 
200 kg rugių, 50 kg avižų, 
kišeninį laikrodį.

— Kodėl naktį į birželio
14 d. jūs padegėt Alovės 
valsčiaus keliuose kaimuose 
valstiečių sodybas?

— Padegėm vargingųjų 
valstiečių ir vidutiniokų na- ( 
mus. J

Apsiskaičiavo šie niekšin
gi buožių atmatos. Darbo 
valstiečiai aktyviai dalyva
vo gaudant savo amžinus 
priešus — buožinius nacio- 
nalistinius banditus ir pri
statė juos karo tribunolo V r" 
teisman.

Po pertraukos pirminin
kaujantis justicijos pulki- 

j ninkas Stasiulis skaito teis- 
. rno sprendimą. Banditai S. 
Maldanis ir J. Lukšys nu
teisti aukščiausiąja bausme 
— sušaudyti, konfiskuo
jant visą jiems priklausantį' 
turtą. Jų pagalbininkas P. 
Tacenis — 10 metų laisvės 

j atėmimu, konfiskuojant vi- 
I są turtą.

Buvusieji salėje su dide- 
: liu pritarirftu sutiko teismo 

■s sprendimą.
(“Tiesa”)

Laiškas Redakcijai

CIO IR FEDERACIJA
SVARSTYS APIE GE
NERALI STREIKĄ

New York.— CIO ir Dar
bo Federacijos marininkai 
drauge svarstys klausimą, 
ar skelbt visuotiną streiką. 
Tai būtų pareiškimas už
jautimo s t reikuojantiems 
CIO laiviniams mašinistams 
ir federaciniams prekinių 
laivų kapitonams, su ku
riais laivų kompanijos vis 
dar nesitaiko.

Jungtines Valstijos tebe
laiko 50,000 savo armijos 
Filipinuose, nors jau liepos 
mėnesyj pripažino jiem ne
priklausomybę.

Laiku ir Vietoje Pastaba
Vilnyje (spalių 1 d.) d. 

Prūseika, matyt, išvestas iš 
kantrybės, prašo: “Mažiau, 
draugai, tų įspūdžių iš ke
liones! Mažiau tų aprašy
mų apie vaišes Floridoj ir 
Kalifornijoj. Mažiau tų vi
sokių padėkų.”

Tai aukso žodžiai! Aš 
abiem rankom ir visais 
pirštais po jais pasirašau. 
Veikiau šiai Vilnis, kaip 
kad Laisvė, irgi sloginama 
tos rūšies “literatūra.” Lai
svės spalių 1 d. laidoj tilpo 
net 8 špaltos tų įspūdžių! 
Jeigu tie “įspūdingi” ke
liauninkai nesigaili savęs ii 
popierio, tai pasigailėtų 
bent skaitytojų, kuriuos 
regimai, redakcija atsisa
ko globoti.

Nieko nėra nuobodesnio 
kaip skaityti laikraštyje 
subjektyvius aprašinėjimus, 
kur detalingai blusinėjama 
k i e k v i e na nereikšminga 
smulkmena, kur kalbama 
daugiausiai apie savo as
mens draugus, senus pažįs
tamus, gimines, jų namus, 
automobilį, et cetera ad na
useam! Išrodo, kad tų raš
tų autoriai nori per laik-

raščio špaltas atsidėkoti už 
vaišes savo giminėm ar bi
čiuliam. Įspūdžių žanras 
taip pamėgta, kad juos ra
šo kiekvienas, kuris tik nu
važiavo keletą varsnų nuo 
savo namų.

Kitas blogas paprotys, 
tai aprašinėjimas visokių 
“ženybinio gyvenimo” su
kaktuvių, kur išreklamuo
jama visokie svotai, svo
čios bei piršliai! Kam čia 
įdomu, jeigu kas ten išgy
veno kartu keliolika metų? 
Tai grynai asmens dalykas 
ir iš to nereikėtų burbulą 
pūsti. Tokias reklamas te
gu deda tokie laikraščiai, 
kurie neturi geresnių raštų.

Redakcija turėtų tokius 
entuziastus rimtai sudraus
ti!

-4

Skaitytojas.

Redakcijos Atsakymai
P. A. Jatuliui, Stoughton, 

Mass. — Čekį vertės $10, 
siųstą Meno Sąjungai, per
davėme jos sekretoriui sy
kiu su sveikinimu. Straips
nį apie lietuvių teatrą Ame
rikoje tegalėsime išspaus
dinti tik vėliau. Dėkojame
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Laiave—Liberty, Lithuanian OailyTrečiadienis, Spalių 16, 1946
Trečias Puslapis

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Kainų Kontrolę Panaikinus 
— Ar Bus Mėsos? &
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Jau pabaigus ruošti spau- Neišgalėsi, nepirksi.
dai šį skyrių, prez. Trumą- čiau galėsi laisvai pasižiū- 
nas savo kalboje per radiją rėti, kaip išgalintysis pirkti 
spalių 14-tos vakarą pas- i prisikrovęs maišą nusiveš. 
kelbė, kad mėsos kontrolė I Ir taip pat galėsi laisvai 
panaikinama su ta diena. žiūrėti, kaip išalkinti tavopanaikinama su ta diena.

Reiškia, mūsų preziden- vaikai nuo nedamitimo iš- 
tas dar kartą nusileido re- bals, 
publikonų ii- kitų reakcinin
kų spaudimui. Nusileido 
liaudies duonos ir druskos 
klausimu. Reakcininkai ne- 
p a g a i 1 ė jo pastangų pas
pausti į prezidentą, jie lai
mėjo.

Darbo žmonės, kurie dėl 
kainų paleidimo lupikų vi
siškai malonei nukentės la
biausia, negana veikė į pre
zidentą su reikalavimais. 
Tik mažas skaičius reikala
vo, kad kainų kontrolė bū
tų stiprinama ir jai prasi
žengusieji aštriai baud^r.a- 
mi.

Darbo unijose, kurios tu
rėtų būti vyriausia liaudies 
parama, pirmuoju ir galin
giausiu būriu apsigynimo 
nuo besočių pelnagrobių, re
akcininkų penktoji kolum- 
na siaučia kurstydama vie
nus prieš kitus raudonumo 
baubu. O visų Amerikos 
žmonių nelaimei ir darbo 
unijose dar esama žmonuj 
tiktai jautiško išsiauklėji
mo, pradedančių riaumot’ 
prieš kiekvieną rausvą taš
ką ir .net prieš savo paties

Kol darbo žmonių eilėse 
savitarpinė nesantaika, tol 
išnaudotojas laimi.

Ar dabar bus mėsos?
Drąsiai galima užtikrinti, 

kad mėsos nebus daugiau 
nei mažiau, kiek iki šiol bu
vo. Bet skirtumą jos par
davime matysime.

Kol kainos buvo kontro
liuojamos, kas turėjo gana 
pinigų mokėti tiek, kiek 
skerdyklų baronai ir stam
būs perkupčiai norėjo, tas 
galėjo mėsos pirktis, kiek 
norėjo. Kas neišgalėjo ar 
nenorėjo mokėti aukštų kai
nų, tas mėsos visai nematė 
—mėsa buvo paslėpta.

Dabar nebus reikalo mė
są slėpti. Išgalėsi, pirksi.

Toddlers9 Pattern

su 
iki

Mergytei džiumperiuko 
bliuze forma gaunama 1 
5 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu
merį ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Amelia Burba, 
427 Lorimer St., Brooklyn 6,

Dėl kainų kontrolės pa
naikinimo mėsos daugiau 
nebus. Jaučiai ir paršai, 
ožiai ir avinai nieko apie 
kainų kontrolę nenusimano. 
O ir užaugti per naktį ne
spėtų.

Tačiau galima daleisti, 
kad per sekamas tris savai
tes (pirm rinkimų) mėsos 
turguje bus daugiau, negu 
buvo pirm panaikinimo kai
nų kontrolės ir kad prisi
laikys nuo perdidelio kainų 
kėlimo. Kaip tai išsiaiškin
ti? Labai paprastai.

Mėsos niekad netrūko. 
Mūsų šalyje randasi po 600 
svarų mėsos kiekvienam as
meniui. Iš slėptuvių paleis
ti ilgai netruks. Ar yra 
tam tikslo? Yra.

Republikonai ir kiti reak
cininkai šaukė, būk mėsos 
nesą dėlto, kad kainos kon
troliuojamos. Tuomi jie no
rėjo žmonių akyse pablo
ginti demokratų adminis
tracijos kreditą ir laimėti 
rinkimus, susigrąžinti Hoo- 
verio gadynę — didžiausius 
pelnus sau, alkį, duonos li
nijas žmonėms, policijos 
buožes ir kulkas atsisakan- 
tiem alkti.

B a u g indamiesi republi- 
konų laimėjimo rinkimuose, 
Trumanas ir jo šalininkai 
nusileido dabar, kainu kon- 

z C

trolę panaikino. Republiko
nai dabar norės įrodyti bu
vę teisingais. Jų kontroliuo
jami mėsos trustai išgali 
paleisti į rinką mėsą net se
niau buvusiomis lubinėmis 
kainomis be turėjimo sau 
nuostolių ir daleistina, kad 
jie tai padarys — iki rinki
mų.

Po rinkimų — kita gai
da. Padėtis daug priklau
sys nuo to, kas laimės rin
kimus: republikonai ar pa
žangiųjų frontas: darbie- 
čiai su kitais CIO Politinės 
Veiklos Komiteto (PAC) 
užgirtais kandidatais.

Tačiau, jeigu kas darbi
ninku būdamas tikėjosi, 
kad milionierių firmos jo 
gerovei taip sielojosi už 
kainb kontrolės panaikini- 

i mą, tas arba tingi ar ne- 
! pajėgia pagalvoti. Iš tokio 
niekad užaugusio, savo kla
sei naudingo, žmogaus ne
bus. Tai apgailėtina sunk- 
mena ant savo brolių .spran
do.

171.2 140.9 143.0 97.8

1173.6 [171.4 į 142.1 90.797.4
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Maisto kainos dabar daug aukštesnės, negu buvo 
1939 metais, kaip parodo šis Jungtinių Valstijų Darbo 
Department© skaitlinėmis paremtas braižinys. 1 as taip
gi sumuša melą, būk kainų kontrolė esanti stokos ir 
kainų kėlimo priežastimi. Daugelio iš tų produktų kai
nų kontrolė nuimta, o pakilimo kainų nuošimtis ne ma
žesnis, dirbtinieji trūkumai tebenaudojami tikslu pa
kelti kainas.

Valstybinis Darbo Depart- 
mentas Reikalauja Moterims 

Lygių Algų ir Progų

Mažytė.

9365
SIZES
I to 5

Moterys darbininkės turi 
tokią pat teisę prie lygios 
algos ir prie progos kilti į 
aukštuosius laipsnius, kaip 
ir vyrai, pareiškė valdinio 
darbo departmento moterų 
biuras, Washingtone.

Dabar prieš moteris yra 
diskriminuojama, sako biu
ras, ypatingai kas liečia al
gas.

Biuras nesitenkino vien 
pareiškimu fakto, bet pa
siūlė ir programą. Šalies 
gerovei yra reikalinga, kad 
moterys, kurių daugelis yra 
motinomis ir namų užlaiky- 
tojomis, ne vien tik šeimi
ninkėmis, gautų geras dar
bui progas, darbo sąlygas ir 
uždarbius.

Pasiūlymai, numatomi 
kaipo moters darbo progra
mos minimum, yra 
daug tokie:

Algos
Ofisų ir industrijų darbi

ninkėms lygių algų nustaty
me vaduotis ne lytimi, bet 
atliekamu darbu - išdirbiu.

Įstatymais nustatyti 
nimum algas. “Tipsai” 
skaitomi algomis.

Reguliariai išmokėti 
gas.

Apsauginiai drabužiai ir 
įrankiai, taipgi darbo uni
formos ir jų užlaikymas tu
ri būti finansuojami sam
dytojo.

Darbo Laikas
Ne daugiau 8 valandų 

dienai ir ne daugiau 48 va- 
I landų savaitėje, su laiko ir 
.pusės mokestimi virš 40 va
landų. ■ ' .

Mažiausia viena diena 
pasilsio bėgiu septynių die
nų.

Mažiausia 30 minučių per
trauka valgiui ir ne ilgiau 
5 valandos darbo be per
traukos valgiui ar pasilsiui.

Pertrauka darbo mažiau
sia 10 minučių pasilsiui 
kiekviename pusdienyje — 
priedams prie pietų per-

Kuomi Pavadintumėt?
Chicagos Cook apskrities 

ligoninė paprastai gaudavo 
po 8,000 svarų mėsos savai
tei, trim tūkstančiam tenai 
būnančių ligonių. Pastaruo
ju laiku pristatymai numa
žinti iki 1,000 svarų savai
tei. Panaši padėtis daug 
kur kitur.

Daugelis ligonių, iš po 
karo laiko riedateklių, rū
pesčių, sunkių darbų, mažai 
turi progos atsigriebti, pa
kilti. Dabar dar sumažina
ma svarbus maisto dėsnis, stančių žmonių?

Jeigu atskiras asmuo at-

iiiHiOiMM

maz-

mi- 
ne-

imtų nuo ligonies maistą, 
kuomi tai pavadintumėt? 
Kokis skirtumas tarp alki- 
nimo vieno ir alkinimo tūk-

Įdomaujanti,

traukos ir be prailginimo 
dirbamųjų valandų.

Nors kiek atostogos su 
alga išdirbus 6 mėnesius ir 
ilgesnės atostogos išdirbu
sioms ilgiau.

Ligoje ir motinystei at
leisti pasilsiui be praradimo 
darbo ir ilgiau išdirbusio 
teisių. Darbo pertrauka mo
tinystei turėtų būti ne ma
žiau 6 savaičių pirm ir dvie
jų mėnesių po gimdymo.

Liuoslaikis su alga vy
riausiomis • v a 1 stybinėmis 
šventėmis. Vengti naktinio 
darbo, tokį dirbti tik būti
niausiuose visuomenei ap
tarnauti darbuose ir neper
traukiamo darbo industri
jose.

Sveikata
Pakankamai vėdinti, ap

šviesti ir šildyti darbo kam
barius.

Prausyklos, pasilsio, per
sirengimo ir valgio kamba
riai turi būti sveikatingoje 
padėtyje, švarūs.

Šapose teikti medikalį 
patarnavimą; pamokinti 
saugumo pavojinguose svei
katai darbuose; vengti per
vargimų, p e r si tempimu; 
duoti tinkamas kėdės, erd
vės.

Darbo įrankiai, mašineri- C f
ja, saugumo įrankiai ir 
drabužiai turi būti geroje 
padėtyje.

Visa tai girdisi gana pui
ku, palyginus su sąlygomis, 
kokiose mūsų moterys dir
ba. Tačiau juk buvo laikai, 
kad darbininkams — mote
rims ir vyrams — buvo 
“griešna” net pagalvoti a- 
pie bent kokį gerinimą są
lygų, ne tiktai reikalauti. 
Unijos, trumpesnės darbo 
valandos, saugumas darbo 
(kur veikia geros ir stiprios 
unijos), nedarbo apdrauda, 
atostogos su alga buvo 
“smertelnais griekais” drįs- 
tantiems pagalvoti pirmyn. 
Šiandien tas jau priprasta 
kai kuriose industrijose. 
Garsiai ir veikliai galvo
jant toliau, darbininkų ju
dėjimui glaudžiau apsivie- 
nijant, bus laimėti ir šie 
reikalavimai.

Gal Patarty, Kaip Išauginti 
Vaikus Be Valgio ir Nainy!
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Besivadinąs save profe
soriumi - sociologu, Carle 
C. Zimmerman, anot spau
dos, pasiūlęs, kad Amerikos 
pilietybės teises turėtų tik 
tie, kurie ankstybame 
žiu je. susiveda ir aukli 
sėtinai stambią šeimą.

Pagal Zimmermano 
kundą, vyrai turėtų 
pirm suėjimo 25 m.,
terys 20 (įstatymiškai dar 
nepaaugusios, neleidžiamos 
balsuoti). O jeigu iki to lai
ko neapsiveda, neleisti jų 
kandidatuoti įstatymų lei
dėjų ar valdininkų parei
goms.

Apsivedimas, pagal jo 
planą, dar nepadarytų pilie
čiu. Neleisti kandidatuoti, 
jeigu po tūlo skaičiaus me
tų poroje nesusilauks vai
kų. Pilietybei įrodyti, be
vaikiai turėtų pristatyti 
gydytojų liūdymus, kad jie 
bevaisiai ar tam panašiai.

Sulyg jo kalbos atrodo, 
kad tas ponulis bus paveldė
jęs einančių ant kartuvių 
ponų nacių teorijas. Tačiau 
jis sėdi ne Berlyne, bet 
Harvard U n i v e r s i tete, 
Cambridge j e, Mass.

Kada mūsų šalyje milio- 
nai jaunų, įsimylėjusių žmo
nių neleidžiami susivesti, 
verčiami pavirsti į pražu
vusią gentkartę dėl stokos 
darbų, uždarbių ir saugu
mo; kada žmonės su šeimo
mis neturi buto, atsiranda 
tauškalius apie pareigą ve
stis ir auklėti šeimynas.

Amerikos jaunimas, vy
rai ir moterys, vedybinį gy
venimą ir šeimos auklėjimą 
skaito privilegija, o ne pa
reiga. Tačiau...

Jaunimas priverstas ve
dybinį gyvenimą atidėti. 
Šimtai tūkstančių jaunų vy
rų, sugrįžę iš karų, jau bai
gia išimti savo nedarbo lai
ko mokestį kol negavę pir
mo darbo. Kitiem pasiūlo
ma darbai su $20 iki $30 
savaitinės algos dabartinia
me brangume pragyvenimo.

Kiti šimtai
jaunų žmonių, susivedusių 
pirm karinės tarnybos ar 
laike karo, dar nėra gavę 
pirmo nuosavo buto. Pri
versti gyventi kas sau, kar
tais dar ir atskirai nuo vai
kų, už desėtkų ir šimtų my
lių. Tik per didžiausį prisi
rišimą viens kitam ir pasi
šventimą šeimai jie išsilai
ko porose ir pažintyje su 
vaikais.

Dar kitose šeimose tenka 
pasirinkti alkis ar baisus 
įtempimas motinos pajėgų. 
Vienos algos neištenka iš
gyventi. Motinai tenka tri
guba motinos, šeimininkės 
ir uždarbiautojos našta. 
Prieinamų darbininkei mo
tinai vaikams priežiūrų nė
ra.

Aišku, jog tose sąlygose 
šimtams tūkstančių . jaunų 
žmonių atimama jų teisė 
vestis, kurti šeimas. O ran
dasi papūgų, ir dar univer
siteto priedangose, tauš
kiančių apie pareigas vestis 
ir auklėti šeimas.

Iš tokių galėtum tik nusi
kvatoti, jeigu fašizmo be
protybių prigijimas pra
eityje nebūtų pamokinęs, 
kad ir paikiausi, žiaurūs 
galią turinčiųjų samprota-

uždarbių, maisto ir namų 
trukdo šeimoms kurtis ir 
kankina įsikūrusias. Ji de
moralizuoja jaunimą. Re
publikonai ir tie žmonės de
mokratuose, kurie republi- 
konams pataikauja, siekia, 
vyriausia, dviejų dalykų:

Apiplėšti žmones per ne- 
mierą užkeltomis kainomis.

Sunaikinti žmonėse pasi
tikėjimą demokratine san
tvarka, pasėti nusivylimą, 
nusiminimą, neveiklumą ir 
tuomi leisti reakcinei dik
tatūrai įsigalėti. Juk ne ki
taip fašizmas įsigalėjo Eu
ropoje.

Darbo žmonės privalo la
bai susirūpinti šalies valdy- 
mosi problemomis ir šiais 
rinkimais. Jie privalo pro
blemas žinoti. Ir ne vien tik 
žinoti, bet taip pat energin
gai, visomis pajėgomis pa
dirbėti už tas programas ir 
tuos kandidatus, kurie nau- 

Tūkstančių dingi didžiumai šalies gy
ventojų, darbo žmonėms, 
liaudžiai. Moterys privalo 
būti dalimi to aktyvo.

Problemos, tiesa, painios. 
Turintiems sunkumų jas 
pasekti, tačiau, daug pagel
bės įsitėmyti sekama:

Bent 99 iš šimto atvejuo
se nepadarysite klaidos pa
rėmę Darbo Partijos ir CIO I v • — T" ▼ • 1 1 'T T • « i

vimai gali prigyti. Kad 
daug kvailysčių ir žiaury
bių gali būti užkartos nebu- 
driems protingesniesiems.

Visiems darbo žmonėms 
reikia išmokti budrumo. Y- 
patingai šiuose linkimuose 
reikia budrumo ir veiklu
mo.

Moterys iš prigimties be
veik visos yra motinomis. 
Jos myli vaikus. Didžiuma 
trokšta auklėti vaikus. Bet 
ne visos to galėjo atsiekti 
praeityje, ne visos gali da
bar.

Hooverio republikonų al
kio laikais tūkstančiai mer
ginų liko neištekėjusiomis. 
Ir tūkstančių ištekėjusių 
vaikai liko negimusiais dėl 
sunkių sąlygų, 
kitų vaikai išaugo silpni, 
kaip rodė aukštas nuošim
tis atmetamų draftui egza
minuose.

Dabartiniai industrijos ir 
finansų viešpačiai, uolūs re
publikonų viešpatavimo ša
lininkai arba jiems pataikū
nai irgi sudarė dirbtiną sto
ką visko, ypatingai maisto 
ir namų. O kaipgi tas atsi-. Politinės Veiklos Komiteto 
liepia į šeimas? I PAC užgintus kandidatus.

Stoka darbų, pakankamų i Giedrė.

New Future Home

tukstančių

Naujos Ateities Draugija 
buvo sumanyta ir Įsteigta 
Pittsburghe keletos moterų 
rūpestimi. Tos moterys su
sirūpino likimu tų moterų, 
kurios kiekvienais metais 
žūsta, kuomet atbūva pa
baudas už Allegheny Coun
ty kalėjimo sienų.

Pirmutinis susirinkimas 
buvo šauktas kovo 27-tą, 
1915 metais, išdiskusavimui 
būdų ir išgalių tokiai drau
gijai.

Panaši draugija buvo su
tverta dviem metais pir
miau aprūpinimui tik pa- 
liuosuotų iš kalėjimo vyrų 
ir visais žvilgsniais rodėsi, 
kad apsimoka ištiesti pagal
bą norintiems vesti norma
lų gyvenimą.

Po keletos susirinkimų 
buvo nustatytos gairės, už
tikrinančios išlaikymą tokio 
sumanymo.

Draugingi žmonės prisi
dėjo išėmimu čarterio, kiti 
išgarsino draugijos tikslą, 
miesto laikraštyje davė 
gausybę vietos visokiems 
pranešimams. Birželio mė
nesį jau gautas čarteris. 
Spalių mėnesį užinteresuo- 
tos moterys pravedė kam
paniją miesto biznio dalyje. 
Surengė vėliavos dieną ir 
surinkusios $4,500 atidarė 
nuosavą namą gruodžio 11, 
1915 m. Tai trijų gyvenamų 
aukštų rezidencija, kurią 
įrengė baldais ir kitais reik
menimis ir patogumais lab
dariai žmonės. Ir šiandien 
tame name gyvena.

Namų motinėle buvo pa
skirta dora moteris Miss 
Jemima Morgan, kuri savo 
simpatija ir sumanumu 
pravedė kelią daugybei mo
terų, paliuosuotų iš kalėji
mo, į naują gyvenimą.

Pirmais šešiais mėnesiais 
šių namų gyvybės juose at
rado prieglobstį 78 moterys 
paleistos iš kalėjimo. Iš to 
skaitliaus 54 aprūpinta

.naudingais darbais, 25 ki
tais būdais sušelptos su
grįžti namo ar į kitas prie
globstis, 375 moterim duota 
nakvynės, 1700 išmaitinta, 
41 aprūpinta drapanomis, 
kurios gauta iš įvairių šal
tiniu.

Pittsburgho moterų rė
mėjų dabar yra didelis 
skaitlius. Daugybė moterų 
organizacijų yra rėmėjo
mis. Į trumpą laiką po su- 
sitvėrimo prisidėjo 45 orga
nizacijos.

Vyrai biznieriai taipgi 
gausingai remia tą organi
zaciją.

Kad tokia organizacija 
reikalinga, liudija tas fak
tas, kad Allegheny County 
kiekvienų metų bėgiu virš 
3,000 moterų paleidžiama iš 
kalėjimų. Kuomet paliuo- 
suota neturi pinigų, drapa
nų nei tinkamų draugų, tai 
gyvenimas esti tikra tušty
bė ir nesant atramos tokia
me laike nelaimingoji ne po 
ilgam vėl randa prieglaudą 
už geležinių grotų. Atkar- 
totinas įkalinimas vis la
biau viltį paneigia.

Naujos ateities namai ją 
priima, suramina, duoda 
nakvynę, maistą, reikalingą 
drapaną, prieglobstį, pata
rimą ir pagalbą. Darbą su
randa — be jokio apmokė
jimo ir su širdingu užpra- 
šymu sugrįžti bedarbės die
nomis arba reikalaujant pa
tarimo, paramos, etc.

Tikslas yra suteikimas 
moralinės, protinės, fizinės 
ir dvasinės pagalbos pakol 
sugalės draugijoje savisto
viai gyventi.

Iš kalėjimo paleista mote
ris neturi jokios atsparos 
nuo vyrų, o joms prieglobs
tis reikalingesnė, kaip vy
rams.

Palaikymui draugijos kas 
metai rengiama Flag Day 
ir renkamos iš visuomenės

(Tąsa 5-me pusi.)
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Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą.
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Hilda mudviem pavedė 

patogų kambarį. Susikraus- 
tėm daiktus, išsimaudėm 
abudu ir žiūrim, laukiam, 
kas gi čia toliau bus. Gi 
štai užvažiuoja ir vyresnio
ji Hildos sesuo su vyru. 
Viola — jos vardas, pora 
metų vyresnė už Hilda. Tu
rėjusi vieną berniuką, bet 
tas mažas miiWf Paskui 
jai darę opewija ir jau 
vaikų nebėra. Viola atrodo 
sveikesnė ir gyvesnė už Hil-

Kai maniškei, tai tos vietos 
buvo pažįstamos iš jaunų 
dienų.

Nagi štai ir Emilio “dva- 
Darže aptvertas na- 
ir trejetas pašiūrių 

bei būdelių. Vėjo varomas 
vandeniui pumpuot šulinys. 
Mums privažiavus prie va r 
tų, išėjo abu šeimininkai 
mūsų pasitiktų: Abu pir
miau matyti ir man pažįs
tami. Nuo to laiko truputį 
senstelėję. Emilis gal kokių

—“Gus Stanchos” ypatingai
patraukė mano dėmesį. j kaip n kiti Vagneriu sei- 

. .. i mos ainiai. Dar teber ge- 
Tik žvilgterėjau aš į jį—į rai plaukuotas, pražilusiais 

ir jau žinau: tipiškas, tipiš- paausiais. Įdomus pasikal- 
kiausias lietuvis, gal prūsų • būt, nenuobodus ir pusėti- 
lietuvninko ainy s. Ir pavar- i nai supratingas. Jo žmone- 
de tebėra grynai žemaitiš- 1§ Marė keliais metais jau-
ka—Stančius, tik truputį 
galūnė suamerikoninta ar 
sumeksikinta. O iš veido, iš 
visos pažiūros, iš manierų 
—tai gyvas nulietas lietu
vis. Veido mimika, akiu 
mirksėjimas ir tos raukžlės 
apie burną, apie nosį visai 
lietuviškai išvedžiotos.

Išklausinėjau aš jo, kur 
ir kaip, kas jo tėvai ir tėvų 
tėvai. Jo senolis atvažiavęs 
iš Vokietijos, veikiausia 
Prūsijos Lietuvos, 
čia vienas pionierių

bė- 
to- 

Bile tik jaučiasi ge

Teksu €

buvęsturėjęs kelis sūnus, 
r ū p e s t i n g as ūkininkas, 
versdavęs vaikus labai sun
kiai dirbt, kad tiktai grei
čiau prasigyvenus. Ir prasi
mušę visi gyveniman neblo
giausiai. Jis pats štai turįs 
pasistatęs patogius name
lius ir įsisteigęs vidutinį 
ūkį: paskiau kada pasižiū
rėsime patys.

Klausiu aš jo, į jo lietu
višką veidą įsižiūrėjęs, ar 
jis kartais nežino, ar jo se
nolis buvo lietuvis. Atsako 
nežinąs. Senolio nebeatme
nąs. O tėvai vis vokiškai 
šnekėję, tarp vokiečių kolo
nistų čia apsigyvenę.

Mums taip besišneku
čiuojant, sugrįžo ir Hilda. 
Abi seserys prirengė vaka
rienę. Pavakarieniavę, jau
tėmės jau visai, kaip savi 
žmonės, apsipratę, arčiau 
susipažinę. Augustas pasiū
lė aprodyt mums miestą. 
Gerai. Susėdom jo automo- 
bilin ir važiuojam, vos, vos 
tik judam. Pėsčias greičiau 
nueitum. Spidometras rodė 
3 ar 4 mylias per valandą. 
Važiuodami iš palengvo, 
geriau galėjom įsižiūrėt į 
miestelio vaizdus. Jorktau- 
nas — sau pavidutinis Tek
su miestelis. Didelė gyven
tojų dauguma —. vis vokiš
ko paėjimo. Yra geras pro
centas slavokų ir čekų, taip
gi ir lenkų. Pradžios mo
kykla ir vidurinė — mūri
niai neblogi pastatai. Kele
tas bažnyčių. Liuteronų 
bažnyčia geriausiai atrodo. 
Miesto parkas padeda pa
puošt vietovę. Yra keletas 
prašmatnesnių pastatų. Ir 
vis prie kiekvienos sodybė
lės yra daržas ir darželis.

• Porą kartų buvom stab
telėję kiek pasikalbėt su 
maniškės jaunų dienų drau
gais ir sėbrais. Nusitarėm 
rytoj, antradienį nuvažiuot 
pas maniškės brolį Emilį 
Vagner j. Stančiai nė na
mo nevažiavo: čia pat per
nakvojo. Po pusryčių Au
gustas su savo Viola nuve
žė mudu į Vesthofą, geriau 
sakant, į Emilio farmelę ne
toli nuo “Westhoff’o” mies
telio, gal 20 mylių nuo 
Jorktauno.

Pakelėj, važiuodami, tė- 
mijom apylinkės vaizdus.

nesnė, mažesnė ir kuklesnė. 
Nesiduoda senti. Plaukai 
vis atrodo tamsūs, tiktai su 
kokiuo tai truputį įtariamu 
rausvu atspalviu. Maniškė 
paskiau man pasakė, kad 
Marė savo plaukus dažanti 
kuo. Na, tai nedidelė 
da. Tegul sau. Kas čia 
kio.
riau.

Suėjom į vidų. Pusketvir
to kambariuko — tai ir vi
sas Vesthofo “dvaras.” 
Skambus vardas, bet dau
giau nieko. Kambariukai 
plikutėliai, tik ant grindų 
pamestas kur skudurgalis. 
Priekinio kambario kampe 
tebestūkso senos mados pa
tefonas, t. y. gramafonas, 
ranka sukamas, bet jam vi
duriai jau esą sugedę, tai 
tik kambarį padailina. Ant 
staliuko abiejų dukterų ir 
sūnaus atvaizdai. Nors ir 
kukliai gyvena, bet vaikus 
sugebėjo gerai ant kojų pa
statyt. Abi dukterys — mo
kytojos, moko netolimam 
miestely. Tėvai jomis labai 
džiaugiasi ir didžiuojasi. Ir 
yra ko. Tą patį popietį už
važiavo ir viena jų dukte
rų Leona, iš Vesthofo mies
telio. Atrodo visai riesta 
merga. Sau miestietiškai 
pasipuošus, plaukelius susi
frizavus, nageles, lūputes 
nusidažius. Ir laikysena ir 
povyza, nors tu ją ant pa
rodos statyk. Nekvaila ir 
pasišnekėt. Truputį pozuo
ja, nosytę riečia. Suprask: 
“co to ja,” — aš juk nebe 
kokia farmerkaitė, bet mo
kytoja.

Bet man įdomesnis ir gi
lesnis, turiningesnis vis dėl
to atrodė jos tėvelis Emilis 
Vagneris. Nors ir sau pa
prastas ūkininkėlis, bet ga
na prasisiekęs, prasilavi
nęs. Įgudęs liberalas, lais
vamanis. Bažnyčion gyrėsi, 
nemėgsta eit. Ir, jei nueina, 
tai būtinai užmiega... Sta
čiai negalįs išsilaikyt neuž
migęs. .. Sako, net paskui 
jam nuo kitų gėda. Prašė 
patart jam, ką daryt, kad 
susivaldytų nuo to miego 
bažnyčioj...

Tai aš ėmiau ir išegza- 
minavau. Nieko. Sveikas 
“mužikas.” K r a ujospūdis 
kiek žemas. Tai patariau 
vitaminų ir dar ko tokio 
kraujo apytakai pagyvint. 
Labai džiaugėsi ir žadėjo 
pildyt patarimus. Vienas 
geras jo naudai pliusas: ne
rūko! Tai tokiam miela bet 
kas ir patarti. Žinai, kad 
ne ištižėlis. Dar tebeturi 
nugarkaulį. Dar turi valios 
ir noro ir nusistatymo.

Šeimininkė Marė ir abi 
viešnios padėjo pietus. Su
sėdom bent šešiuose užu 
seno, užsitarnavusio, namų 
darbo stalo, ir ant namų 
darbo suolų. Išsikalbėjom.

Emilis gražiai nupasakojo 
apie maniškės tėvelius, Va
gneriu šeimos pionierius. 
Nors man ir žmona nekdrtą 
sakydavo, bet ji taip daug 
neatmenanti.

Pasirodo, kad Vagneriu 
gyslose esama trupučio ir 
prancūziško kraujo. Maniš
kės senolis buvęs vedęs 
prancūzaitę. Iš šito išrody
mo buvo visiems prie stalo 
skanaus juoko. Lyg tai bū
tų koks ypatingas nuopel
nas — turėt kiek prancū
ziško kraujo ... Maniškė y- 
pač smarkiai įsikabino į šį 
išradimą ir ji paskui jį im
portavo net į Kaliforniją ir 
su pasidygėjimu nekartą a- 
biem vaikam išdidžiai pa
sakojo, kad ir jų, girdi, gy
slose, tebesanti dalelytė to 
romantiško p r a n cūziško 
kraujo ... Kuri j ozas.

Bet šiaip senolio Vilhel
mo Vagnerio istorija esanti 
savingai įdomi. Buvęs jis 
vienas iš daugelio šeimoj, 
ūkininko šeimoj, kur ten 
paliai Reiną, apie Kelno 
miestą. Motinai mirus, pasi
likęs Viliukas ir dvi aklos 
iš prigimties seserys. Tė
vas vedęs kitą žmoną. Pa
motė buvusi labai žiauri. O 
ir šiaip gyvenimas Bismar
ko laikais .buvęs nelengvas. 
Dažnai maniškės tėvelis pa
sakodavęs apie anų laikų 
sunkų žmonių gyvenimą. 
Kaizerių, generolų ir val
džios didžiūnų labai jis ne- 
kęsdavęs.

(Bus jaugiau)

Waterbury, Conn.

šypsenos
CHARAKTERIZUOJANT

AMERIKONŲ BŪDĄ 
JUMORISTIŠKAI

Linksmi išliuosavę vadą, šie jauni Independent Assn, 
of Duquesne Light Co. Employes nariai apsupo savo 
prezidentą George Mueller po jo išleidimo iš kalėjimo. 
Teisme buvo jj nubaudę už peržengimą drausmės ne
streikuoti. CIO ir AFL unijos Pittsburghe veikė ben
drai su šia neprigulminga grupe ir dėl to taip greit 
laimėjo.

CLEVELANDO ŽINIOS
Žodis Spaudos Vajaus 

Klausimu

Mes visi clevelandiečiai tu
rime stoti j spaudos platinimo 
darbą, kadangi vajus jau pra
sidėjo su ’ spalių I 
mos, c I e vol an d i eč i ai, 
n esi rūpi n am 
darbą. Taigi,

diena, o 
dar visai 

apie tą prakilnų 
mieli broliai ir

sesutės, Vilnies ir Laisvės skai
tytojai, užsidekime sau už pa- 
rč'igą gauti visi po vieną skai
tytoją, o tuomi mes atliksimo

kurie negalime

Pinigas ir Gražuolė
Jeigu tėvas šiandien per

ka automobilį, tai gauna jį 
tik po šešių mėnesių, bet 
gražuolė duktė gautų tri
mis mėnesiais greičiau. Pi
nigas ir gražuolė Ameriko
je geriausia susikalba.

Vienaip sako, kitaip mano
“Išsinešdink iš mano na

mų kuo greičiausia, tuo- 
jaus!” kartais supykusi a- 
merikietė sušunka savo 
meilužiui, tebesėdėdama ant 
jo kelių. Taigi, — išeik, bet 
išsinešk ir mane!

Daugelis jaunosios kartos 
šeimininkių tiek tenusima
no apie gaminimą valgių. 
Kelią į vyro širdį jos susi
randa visokiais kitais bū
dais, tik ne “per pilvą.”

Tam apdraudos nėra
Dikčiai pasenėjusi poniu

tė apsivedė su jaunu vyru
ku (kuriam tik jos turtas 
terūpėjo) ir tuojau telefo- 
navo Fidelity (ištikimybės) 
Insurance Kompanijai, pra
šydama apdrausti josios vy
ro ištikimybę. Veltui žygis. 
Čionai beveik viską galima 
apdrausti, tik ne ištikimy
bę!

Praktiška romantika
Amerikonai yra labai 

praktiški romantikoj. Pa
vyzdžiui, mergina išmetinė
ja savo meilužiui:

— Argi ne visuomet tau 
buvau aš giedri?

— Taip, — atkerta mei
lužis, —bet mano pageida
vimas yra, kad visuomet 
būtum man giedri ir šilta.

P K—nas.

Jaunosios kartos virėjos
Baigusi valgių gaminimo 

mokyklą, viena jauna nuo
taka keikė kiaušinius, kad 
po kelių valandų virimo, 
kiaušiniai tebebuvę kieti... 
Atrodo, kaip sena pasaka, 
bet ir po šiai dienai dar ne
išėjusi iš praktikos.

gų dalykų, bet ir visuomet rū
pinuosi, kad laiku užsimokėti 
už laikraštį ir gauti naują 
skaitytoją. Jei mes visi darbo 
žmonės paskirtame po 15’ cen
tų kasdieną dėl savo spaudos 
ii* apšvietos, tai mes galėtume 
palaikyti du dienraščius ir 
daugiau. Jei mes, visi darbi
ninkai, remsime ir skaitysime 
savo spaudą, tai bus lengviau 
suprasti savo reikalus ir pa
žinti savo priešą-išnaudotoją 
ir kaip užbėgti karam už akių. 
Už tai visų mūsų užduotis ir 
priedermė remti mūsų spau- 

I dą, aukoti jai ir skaityti ją, 
j kad mes visi būtume apsišvie- 
i tę ir suprastume savo reika
lus; susiorganizavę i galingas 
darbo unijas galėsime leng
vai nušluoti nuo žemės pavir
šiaus fašizmą ir visus išnaudo
tojus. Tada pranyks fašistinė 
spauda ir kapitalistinė spauda 
ir bus tik viena darbo žmonių 
spauda visam pasaulyje. Už 
tai mūsų visų priedermė rem
ti savo spaudą, tad aš raginu 

i visus clevelandiečius ir corle- 
■ tiečius gauti po vieną naują 

saugo i s]<aįįytoj.Į arba paaukoti $6. 
Stengkimes visi dirbti, kad šį 
vajų padarius pasekmingu, o 
mes tuomi atliksime didelį, 
naudingą darbą darbininkiš
kos visuomenės naudai.

Vargdienėlis.

Meilė su alkanais pilvais.
Maniškė, kai apsivedėm, 

virdama vištą, pirmiau nu
lupo jai odą, manydama, 
kad vištos taip turi būti 
verdamos...

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

va-

turime visi nusitarti paaukoti ■ 
;pandos ir ap- 
nedideli pini- !

centus i j 
mažai. Aš su
žadu atlikti : 

ari) a

ls Laisves Skaitytojų 
Susirinkimo

Spalių 9 gražus būrelis 
Laisvės draugų susirinko. Pir
mininkui __ _  ____ ___
mą ir perstačius dalyką, jogeip 
šis 
tas reikale Laisves vajaus irj 
sustiprinimo budžeto ateinan- j apšvietus, 
tiems metams del Laisves, pa-Į 
kvietė' 
atvykęs 
perstatyti Laisvės reikalus.; 
Jam pakalbėjus ir paaiškinus, 
dalykų stovį, buvo pakviesta 
M. Svinkūnienė, kad praneštų 
jos planus, kokius jinai turi 
ir kaip pradėjo Laisvės vajų. 
Jinai trumpai ir aiškiai paaiš
kino visus savo pasimojimus, 
kaip veikia ir kvietė ir kitus 
draugus ir drauges, kad jie 
prigelbėtų šiame vajuje.

Pabaigus jai, pirmininkas 
paprašė, kad \ susirinkusieji, 
kas kiek išgalėdamas, paauko
tų Laisvės budžetui. Surinkta 
$38.45 ir dar išpirko 4 Laisvės 
bendrovės Šerus po $10, iš vi
so pasidarė $78.45. Šerus pasi- 
pirko K. Danuševičius, A. An
tanavičienė, M. Strizauskiene 
ir K. Jenkeliuniene.

Aukavo Laisvės budžetui 
šie:

V. Jokubonis $10.
P. Mickeliunas $3.
Po $2: M. Paugis, K. Sabu

tis, P. Velikis, S. M. Meisonai.
Po $1 : A. Kučauskienė, J. 

Dvilinskas, 
Astramskas, 
Jesiunas, P. Degimas, J. Vai
tonis, J. dožas, A. Antanavi
čius, J. Svinkūnas, V. Mali- 
sauskas, K. Jenkeliuniene.

Po 50c: E. Buziene, P. Ko- 
tinienė, A. Andrulienė.

J. Pabilionis 25c.
Ir dar smulkius pridėjus, 

pasidarė $38.45.
Tariu visiems nuoširdų ačiū.

Stasys.

švietos. O tai 
gai: pareina tik po 
dieną. Tai 
v o pareigą
gauti naują skaitytoją 
paaukoti $6, tai ir visus cle- 
velandiečius raginu tą patį pa
daryti. Mes beveik visi, ypač 
vyrai, praleidžiame kasdieną 
mažiausiai po 15 centų berei
kalingai išgurdami po buteli j 

darbo žmones, i 
vietoj

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES

• ■ ■ alaus, bet mos,
atidarius susirinki-1 turime pirmoj 

............... I savo spaudą ir 
susirinkimas yra sušauk-j savo akį. Jei

- • • -į be darbininkiškos
mes

' ■ - j kaip žengti pirmyn į
P. Buknį, kuris buvo ■ LYtojų. lada mus kapitalistai 

iš Brooklyno, N. y., > galės labiau pavergti ir išnau- 
Laisvės reikalus.; Goti.

512 Marion St., Brooklyn, 
Kampui Broadwax ir Stone Ave, 

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

M. Norkiene, K.
J. Gąbrienas, E.

G r a i kijos monarchistai 
uždarinėja visas respubli- 
kiečių įstaigas.

Tokio. — Amerikos ka
reiviams Japonijoj taipgi 
trūksta mėsos.

mes paliksimo 
spaudos ir 

nematysime 
šviesesnį

Turiu prisipažinti, kad ir 
aš pats praleidžiu nemažai 
ant taip .vadinamų bereikalin-

W a s hingtone streikuoja 
5,000 viešbutinių darb.

m mu—ran ansuwn n<u w waa w wwiaasim) s— ■ im r i ■ ssw—mw—m—

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St. Hicksville, L. I., N. Y.

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

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasiSokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonai EV. 4-8698

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St S 
PHILADELPHIA, PA. • 

Telefonas Poplar 4110 ?

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas E V er green 7-1661



i

Trečiadienis, Spalių 16, 1946

Apie Žurnalus "Zviezda” 
ir "Leningradas”

Neseniai amerikinėj spau
doj tilpo nemažai kvailų ple
palų dėl pašalinimo iš Ta
rybų Sąjungos organizuotų 
rašytojų eilių ZošČenkos ir 
Achmatovos, taipgi dėl kriti
kos, nukreiptos prieš tūlus 
tarybinius rašytojus. Komer
cinė mūsų krašto spauda ap
verkė k r i t i k u o jamuosius, 
skelbdama, būk tai esąs 
“laisvės žodžio slopinimas.“ 
žemiau mes spausdiname T. 
Sąjungos Komunistų Parti
jos Centro Komiteto pareiš
kimą, kritikuojantį paminė
tuosius rašytojus ir du lite
ratūrinius žurnalus, “Zviez- 
da“ ir “Leningradas,“ išei
nančius Leningrade, šis pa
reiškimas parodo, ko Tary
bų Sąjungos Komunistų Par
tija nori iš tarybinių rašytojų 
ir jis, pareiškimas, parodo, 
kokie tuščiaverčiai yra tie 
Amerikos komercinės spau
dos dejavimai. — Laisves 
Red.

VKP(b) CK pažymi, kad 
leidžiamieji Leningrade li
teratūros meno žurnalai 
“Zviezda” ir “Leningradas” 
vedami visiškai nepatenki
namai.

Žurnale “Zviezda” per 
paskutinį laiką, greta su žy
miais ir vykusiais tarybinių 
rašytojų kūriniais, pasirodė 
daug beidejinių, ideologiš
kai kenksmingų kūrinių. 
Stambi žurnalo “Zviezda” 
klaida yra suteikimas lite
ratūrinės tribūnos rašyto
jui Zoščenko, kurio kūriniai 
yra svetimi tarybinei litera
tūrai. Žurnalo “Zviezda” re
dakcijai yra žinoma, kad 
Zoščenko seniai specializa
vosi rašydamas tuščius, ne
turiningus ir vulgarius da
lyku*, skelbdamas' supuvusį 
beidėjiškumą, vulgarumą ir 
apolitiškumą, skirtus tam, 
kad dezorentuotų mūsų 
jaunuomenę ir apnuodytų 
josios sąmonę. Paskutinė iš 
išspausdintųjų Zoščenk o s 
apysakų “Beždžionės nuo
tykiai” ‘'(“Zviezda” Nr. 5-6, 
1946 m.) yra vulgarus paš- 
kvilis iš tarybinės buities ir 
iš tarybinių žmonių. Zoš
čenko parodo tarybinę tvar
ką ir tarybinius žmones su
darkyta, karikatūrine for
ma, šmeižiančiai vaizduoja 
tarybinius žmones esant 
primityvius, žemos kultū
roj kvailus, su miesčioniš
kais pomėgiais ir įpročiais. 
ZošČenkos mūsų tikrovės 
piktybiškai c h u 1 iganišką 
vaizdavimą lydi antitarybi
niai išsišokimai.

Žurnalo “Zviezda” pusla

VITAMINŲ SANDĖLIS
Pirkdamas iŠ mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

4» »» 1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth, 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių, j miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa-

sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio

vo sveikatą ir nesijauti 100% 
ir po kiekvienu valgiu gerk 
užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

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

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

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

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

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 5S, Calif.

pių suteikimas tokioms lite
ratūros menkystoms ir pa
dugnėms, kaip Zoščenko, 
juo labiau neleistinas, kad 
žurnalo “Zviezda” redakci
jai gerai yra žinoma Zoš
Čenkos fizionomija ir ne
garbingas jo elgimasis karo 
metu, kada Zoščenko, nie
kuo nepadėdamas tarybinei 
liaudžiai josios kovoje 
prieš vokiečius grobikus, 
parašė tokį šlykštų dalyką, 
kaip “Prieš saulėtekį”, ku
rio įvertinimas, 14aip ir vi
sos ZošČenkos “kūrybos” į- 
/ertinimas, buvo duotas 
Žurnalo “Bolševikas” pus
lapiuose.

Žurnalas “Zviezda” visaip 
populiarina taip pat rašyto
jus Achmatovos kūrinius, 
kurios literatūrinė ir visuo
meninė politinė fizionomija 
senų seniausiai yra žinoma 
tarybinei visuomenei. Ach- 
matova yra tipiška sveti
mos mūsų liaudžiai, tuš
čios, beidėjinės poezijos at
stovė. Jos eilėraščiai, persi
sunkę pesimizmo ir morali
nio susmukimo dvasia, ati
tinkantieji skonį senosios 
salioninės poezijos, sustin
gusios buržuazinio - aristo
kratinio estetizmo ir deka- 
lentizmo pozicijose, —“me
lo menui”, nenorinčios 
bengti į koją su savo liaudi
ni, kenkia mūsų jaunuome- 
lės auklėjimo reikalui ir 
legali būti pakenčiami ta
pybinėje literatūroje.

Suteikimas Zoščenkai ir 
Achmatovai aktyvaus vaid
mens žurnale, be abejo, įne
šė idėjinio palaidumo ir de
zorganizacijos elementų į 
Leningrado rašytojų tarpą. 
Žurnale pradėjo rodytis kū
riniai, kultivuojantieji ne
būdingą tarybiniams žmo
nėms nusilenkimo prieš 
šiuolaikinę Vakarų buržua
zinę kultūrą, dvasią. Imta 
spausdinti kūrinius, persi
sunkusius ilgesio, pasimiz- 
mo ir nusivylimo gyvenimu 
(Sadofjevo ir Komisarovos 
eilėraščiai 1946 m. Nr. 1 ir 
t.t.) Spausdindama šituos 
kūrinius, redakcija padidi
no savo klaidas ir dar la
biau nužemino idėjinį žur
nalo lygį.

Leidusi prasiskverbti į 
žurnalą svetimiems idėjiniu 
atžvilgiu kūriniams, redak
cija nužemino taip pat reik
lumą spausdinamos litera
tūrinės medžiagos meninės 
kokybės atžvilgiu. Žurnalas 
pradėtas užpildyti žemos

meninės kokybės pjesėmis 
ir apysakomis (Jagdfeldo 
“Laiko kelias”, Šteino “Gul
bių ežeras” ir t.t.) Tokia 
reiklumo stoka atrenkant 
medžiagą spausdinimui pri
vedė prie žurnalo meninio 
lygio nusmukime.

CK pažymi, kad ypač blo
gai vedamas žurnalas “Le
ningradas”, kuris nuolatos 
teikė savo puslapius vulga
riems ir šmeižįantiems Zoš
Čenkos pasisakymams,z tuš
tiems ir apolitiniams Ach
matovos eilėraščiams. Kaip Į 
ir redakcija “Zviezda”, taip 
pat ir žurnalo “Leningra
das” redakcija padarė stam
bias klaidas, išspausdinda
ma eilę kūrinių, persisun
kusių nusilenkimo viskam, 
kas yra užsieninės dvasios. 
Žurnalas išspausdino eilę 
klaidingų kūrinių (Varsav- 
skio ir Ręsto “Atsitikimas 
viršum Berlyno”, Slonims- 
kio “Užtvaroje”).- Chazino 
eilėraščiuose “Oniegino grį
žimas” po literatūrinės pa
rodijos priedanga apšmeiž
tas dabartinis Leningradas.

Kokia yra žurnalų “Zvie
zda” ir “Leningradas” re
dakcijų klaidų prasmė?

Vadovaujantieji ž u r n a 1 ų 
darbuotojai, o pirmoje eilė
je jų redaktoriai drg. drg. 
Sajanovas ir Lichariovas, 
pamiršo tą leninizmo teiginį, 
kad mūsų žurnalai; ar tai 
jie yra moksliniai ar meni
niai, negali būti apolitiški. 
Jie pamiršo, kad mūsų žur
nalai yra galinga Tarybų 
Valstybės priemonė auklė
jant tarybinius žmones, o y- 
pač jaunuomenę, ir todėl 
turi vadovautis tuo, kas su
daro gyvybinį tarybinės 
santvarkos pagrindą — jo
sios politiką. Tarybinė san
tvarka negali pakęsti jau
nuomenės auklėjimo abejin
gumo tarybinei politikai 
dvasia, spiaudizmo irbeidė- 
jiškumo dvasia.

Tarybinės literatūros, la
biausiai priešakinės litera
tūros pasaulyje, jėga yra 
ta, kad ji yra literatūra, ku
rioje nėra ir negali būti ki
tų interesų, kaip tik liau
dies interesai, valstybės in
teresai. Tarybinės literatū
ros uždavinys yra tas, kad 
būtų padėta valstybei tei
singai išauklėti jaunuome
nę, atsakyti į josios porei
kius, išauklėti naująją kar
tą žvalių, tikinčių savo rei
kalu, nebijančių kliūčių, pa
sirengusių nugalėti viso
kias kliūtis žmonių .

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryti, 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box fififj, Newark l.N. J.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Nariai CIC Marine Engineers Beneficial Association 
pikietuoja doką New Yorke antrajame marininkų strei
ke, ištikusiame begiu mėnesio. AFL Masters Mates and 
Pilots ir CIO International Longshoremen’s & Ware
housemen’s uniju nariai taipgi turėjo išeiti j streiką lai
vų savininkams užsispyrus nepildyti darbininkų reika
lavimu. C

Todėl visoks beidėjišku- 
mo, “meno menui” skelbi
mas yra svetimas tarybinei 
literatūrai, kenksmingas ta
rybinės liaudies ir valstybės 
interesams, jam neturi būti 
vietos mūsų žurnaluose.

Žurnalų “Zviezda” ir “Le 
.ningradas” vadovaujamųjų 
darbuotojų idėjiškumo sto
ka privedė tai]) pat prie to, 
kad šitie darbuotojai savo 
santykių su literatais pa- 
grindan padėjo ne teisingo 
tarybinių žmonių auklėjimo 
ir literatų veiklos politinės 
krypties nustatymo intere
sus, bet asmeninius, bičiu
liškus interesus. Del neno
ro gadinti bičiuliškus san
tykius buvo atbukinama 
kritika. Dėl baimės įžeisti 
prietelius buvo praleidžia
mi į spaudą aiškiai netinka
mi kūriniai. Tokios rūšies 
liberalizmas, kuriam esant 
liaudies ir valstybės intere
sai, mūsų jaunuomenės tei
singo auklėjimo interesai 
paaukojami bičiuliškiems 
santykiams ir nuslopinama 
kritika, padaro tai, kad ra
šytojai liaunasi tobulinęsi, 
netenka savo atsakingumo 
prieš laiudį, prieš valstybę, 
prieš partiją nuovokos, nu
stoja žengę į priekį.

Visa, kas aukščiau išdės
tyta, parodo, kad žurnalų 
“Zviezda” ir “Leningradas” 
redakcijos nesugebėjo at
likti patikėto joms darbo ir 
leido įvykti rimtoms politi
nėms klaidoms vadovaujant 
žurnalams.

CK nustato, kad Tarybi
nių rašytojų sąjungos Val
dyba ir iš dalies josios pir
mininkas drg. Tichonovas 
nesiėmė jokių priemonių 
žurnalams “Zviezda” ir 
“Leningradas” pagerinti ir 
ne tik nekovojo su kenks
mingomis ZošČenkos, Ach
matovos ir į juos panašių 
netarybinių rašytojų įtako
mis tarybinei literatūrai, 
bet dargi pritarė skverbi
muisi į žurnalus svetimų 
tarybin. literatūrai tenden
cijų ir įpročių.

VKP(b) Leningrado mie
sto komitetas pražiopsojo i-

i Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas ji 

l visokių vynų ir degtinės

Ceri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. BrooĮdyn 

tin stambias žurnalų klai
das, nusišalino nuo vadova
vimo žurnalams ir sudarė 
galimybę svetimiems tary
binei literatūrai žmonėms, 
kaip Zoščenko ir Achmato- 
va, užimti vadovaujančią 
padėtį žurnaluose. Dar dau
giau, žinodamas partijos pa
žiūras į Zoščenko ir jo “kū
rybą”, Leningrado miesto 
komitetas (drg. drg. Ka
pustinas ir Širo kovas), ne
turėdamas teisės, š. m. VI 
mėn. 26 d. miesto komiteto 
nutarimu patvirtino naują 
žurnalo “Zviezda” redakci
nės kolegijos sudėtį, kurion 
buvo įvestas ir Zoščenko. 
Tuo pačiu Leningrado mie
sto komitetas padarė stam
bią politinę klaidą. ”Lenin- 
gradskaja Pravda” padarė 
klaidą, išspausdinusi š. m. 
liepos 6 d. numeryje įtarti
ną pagyrūnišką Jurijaus 
Germano recenziją apie 
ZošČenkos kūrybą.

VKP(b) CK Propagan
dos Valdyba neužtikrino 
reikiamos Leningrado žur
nalu darbo kontrolės.

VKP(b) CK nutaria:
1. Įpareigoti žurnalo 

“Zviezda” redakciją, Tary
biniu rašytojų sąjungos 
Valdybą ir VKP(b) CK 
Propagandos Valdybą imtis 
priemonių besąlygiškai pa
šalinti nurodytoms šiame 
nutarime žurnalo klaidoms 
ir trūkumams, atitaisyti 
žurnalo liniją ir užtikrinti 
aukštą idėjinį ir meninį 
žurnalo lygį, neįsileidžiant į 
žurnalą ZošČenkos, Achma
tovos ir į juos panašių.

2. Ryšium su tuo, kad 
dviems literatūros - meno 
žurnalams leisti Leningra
de šiuo metu nėra reikiamų 
sąlygų, nutraukti žurnalo 
“Leningradas” leidimą, su
telkiant Leningrado litera
tūrines jėgas aplink žurna
lą “Zviezda”.

3. Reikiamai tvarkai žur
nalo “Zviezda” redakcijos 
darbe įvesti ir žurnalo turi
niui rimtai pagerinti, turėti 
žurnale vyriausiąjį redak
torių ir prie jo redakcinę 
kolegiją. Nustatyti, kad vy
riausiasis žurnalo redakto
rius yra pilnutinai atsakin
gas už idėjinę - politinę žur
nalo kryptį ir spausdinamų 
jame kūrinių kokybę.

4. Patvirtinti vyriausiuo
ju žurnalo “.Zviezda” redak
toriumi drg. A. M. Jegoliną, 
palikus jį eiti VKP(b) CK 
Propagandos Vąldybos vir
šininko pavaduotojo parei
gas.

(“Kultūra ir žiznj” 
Num. 6, rugp. 20 d.)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI VYRAI
fiinimui darbų dabar esamose vietose mūsų rolling mill, dratų 

traukimo departmente ir tirpinimo ir nuliejimo dirbtuvėje. Reikalingi 
patyrę darbininkai taip kaip ir mokiniai. Mokiniams čia yra proga 
išmokti gerų skambų amatų. Visose vietose yra nuolatiniai pasitikimi 
darbai. Jūsų darbo sąlygos yra puikiausios ir jūsų aplinka švari. Virš
laikiai siūlomi prie visų darbų. Mokama bonai už visus naktinius dar
bus. Jei jūs interesuojatės, užeikite pasikalbėti bile kada po 8:80 
A. M. pas

HANDY & HARMAN
1770 Kings Highway, FAIRFIELD, CONN.

(Art! Grasmere Avenue)
(234)

NUTEISTI DAR KETURI 
KARINIAI SUKČIAI

Philadelphia. — Nuteisti 
po 1 metus ir dieną kalėti 
L. Brodšky ir 3 kiti savi
ninkai Boiler Cleaning Co. 
Jie neteisingai išgavo iš 
valdžios $70,000 už kari
nius užsakymus. 

—_
Jugoslavai Atmes Tokią 
Sutartį dėl Triesto

Belgrad. — Jugoslavijos 
premjeras Tito pareiškė, 
kad jo valdžia nepasirašys 
sutarties su Italija, jei bus 
paliktas toks planas dėl 
Triesto miesto ir apylinkės, 
kaip kad nutarė taikos kbn- 
ferencija Paryžiuj. Jugos
lavija taip pat griežtai rei
kalaus priskirt jai vadina
mą “austriškąją” Karin- 
thią.

Pravda įžiūri Pasaulinį 
Amerikos Imperializmą

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
rašo, kad Amerikos kapita
lizmas planuoja imperialis
tiniais keliais užvaldyt pa
saulį. Tam besiruošdami, 
a m e r i kiniai imperialistai 
stengiasi nuslopint darbi
ninkų judėjimą, sako Prav
da ir pastebi, kad auga ir 
demokratinės jėgos Ameri
koj.

JUGOSLAVAI APLEIDO 
KONFERENCIJĄ

Paryžius, spal. 15. — Ju
goslavijos delegatai apleido 
paskutinę taikos konferen
cijos sesiją antradienį. Jie 
protestavo prieš nutarimą 
dėl Triesto.

AREŠTAVO 219 JUDŽIŲ 
STREIKIERIŲ

Hollywood, Calif. — Po
licija užpuolė masinį juda
mųjų paveikslų mechanikų 
streiko pikietą ir areštavo 
219 streikierių.

New Future Home-
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

aukos. Dabar namas išmo
kėtas — gerai žinorrias ir 
naudojamas nelaimingųjų 
moterų, kurių dėkingumas 
už visą gerą ne žodžiu į- 
kainuojama.

Šitai parašiau parody
mui, ką moterys, kad ir ma
žais būreliais veikdamos, 
gali padaryti. Pas mus, pa
prastai, manoma, kad tik 
didelis būrys susirinkęs ga
li ką tokio nuveikti — tas 
visai klaidinga. Paprastai 
mažas būrelis pradeda dar
bą. Jeigu naudingas darbas, 
visuomenės labui, prisidės 
skaitlingi, duosnūs. rėmė
jai. Johanna.

Minneapolyj, Minu., par
davinėjama ir laukinių jau
čių (buffalų) mėsa, po 75 
centus iki $2 svarui.

Penktas Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA
PATYRUSIŲ VYRŲ
Paruošimui Glazed Cherries 

ir Maraschino.
Kreipkitės nuo 9 iki 5

VIENNA PRODUCTS
630 DEAN STREET

BROOKLYN.
(238)

PATYRĘ OPERATORIAI
3 iki 11 šiftai
RADIAL DRILLS 

TURRET LATHES
RANKINES SRIUBŲ MASINOS 

MILLING MASINOS 
HORIZONTAL BORING MILLS 

BULLARD VERTICAL BORING MILLS
Kreipkitčs laišku ar asmeniškai 

TAFT-PEIRCE MFG. CO.
32 MECHANIC AVE., 
WOONSOCKET, R. I.

(237)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PATYRUSIOS
KILPŲ SUKĖJOS
(French System)
PATYRUSIOS

DVIGUBINTOJOS
Nuolatinis Darbas

Linksmos Darbo Sąlygos
GERA ALGA

KREIPKITĖS

MASUREL WORSTED 
MILLS, Ine.

SAMOSET STREET
WOONSOCKET, R. I.

(233)

KOMPANIJA, įsisteigusi virš 70 me
tų, reikalauja jaunų moterų patar
navimo, lipdymui revizijų slipukų 
ant fire insurance mapų; N. Y. in
surance ofisuose; alga laike mokini- 
mosi; proga padidinimui uždarbio 
dirbant nuo kavalkų.

SANBORN MAP CO.
10 CEDAR STREET, NEW YORK.

(233)

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$30 Pradžiai — 5 Dienų Savaitė 

Gali uždirbti iki $38 trumjiu laiku. 
MUZIKA LAIKE JŪSŲ DARBO 

APTARNAUJAMA KAVA 
OPPENHEIMER CASING CO. 

430 Washington St., N. Y. C. 
(Kamp. Vestry St., arti Canal St. stoties, 
7th & 8th Ave. Subvė, ar važiuokite Grand 

Street Bušu iki West St.)
(236)

MERGINOS
GRĘŽIAMŲJŲ PRESŲ OPERATORES— 

80c I VALANDĄ 
MERGINOS SUSTATYMAM — 

75c I VALANDĄ 
PATYRUSIOS. 40 VALANDŲ—5 DIENOS 
APMOKAMA ŠVENTOS IR VAKACIJOS 

ENDURA 
429 KENT AVE. BROOKLYN 

(B’way BMT Line)
(234)

Roma. — Italija niekuo
met nenustos reikalavus pa
lengvinti jai taikos sąlygas, 
sake italų vice premjeras 
Nenni.

Roma. — Lapkričio 10, 
įvyks vietinių valdybų rin
kimai Romoj ir kituose Ita
lijos didmiesčiuose.

Ginče su priešais, Laisvėj 
paduodami faktai geriau
siai jums pagelbės.

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

cwa

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172



fleStas Puslapis Laiove-—Liberty, Lithuanian Daily Trečiadienis, Spalių 1Ą 1946

iBu

NouYoiio^/MzWZinuH
Eksplozija Traukinyje 
Sužeidė 6 Asmenis

Berniukui išmetus ar kaip 
kitaip sutrenkus/ vežamąsi 
bonkėlėjo mišinį fosforo su 
potassium chlorate, įvyko eks

trai! kinyje, 
stotyje. Trys 
ir du berniu

kai sužeisti. Bonkūtę nešusia- 
jam berniukui nutraukė vieną 

Berniukas pasiliko li- 
antrasis 

ligoninės
Moterys pa

tiesia! iš stoties, 
pagalbos patik-

moterys,

BMT

pirštą 
goninėje. Vyriškis ii 
berniukas paleisti iš 
po apžiūrėjimo, 
leistos namo 
po pirmosios 
rinimo.

Didesnės
išvengti publikos 
mas. Vagonai buvę pilni publi
kos, gana išgązdintos, bet ne- 
pasidavusios panikai.

nelaimės padėjo
užsilaiky-

Gerus Žmones Apvogė

Didis Būrys Brooklyniečių 
Dalyvaus Meno-Kultūros 

Sąskridy j e, Chicago j e
Brooklyniečių vietos organi

zacijų ir Įstaigų delegatų ir 
atstovų, vaidyhi ir jų palydo-

Praeitą sekmadienį, po gra
žaus popiečio matant veikalą 
“Prieš Srovę,“ kaip paprastai, i į 
daugelis publikos nuėjo į New 
National Hali gretimai esamą Lron); 
kambarį, salės savininkų veda
mą aludę įsigerti stiklą kitą 
alaus, pabuvoti su grupe drau-1 
gų. Tarpe jų buvo brookly-! 
nietis J. P. ir bronxietis K. D. ‘

Geroje vietoje ir tarpe ge
rų žmonių būta pasisukinta ir 
blogo — eksperto kišenvagio. į 
Mažiausia tie du žmonės nu
kentėjo, laukiantiems prie ba
ro iš kišenių ištraukta pinigi
nės su šiek tiek pinigų ir su 
kai kuriais dokumentais. Vie
no net su visu kišeniaus guzi- 
ku išpjauta. Vienas tuojau, 
dar tebelaukdamas pasiimti 
antrąjį užsakymą alaus siekė 
savo piniginės ir pasijuto esąs 
apvogtu. O kitas, turėjęs ki
tame kišeniuje smulkių, nepa
žiūrėjo, kol parvyko namo.

Praradusiems tuo būdu bent 
kokius dokumentus patartina 
raportuoti atitinkamoms įstai
goms, nes kišenvagystės eks
pertams dokumentai tankiai 
reikalingesni už pinigus, o 
praradusius gali įvesti į didį 
nemalonumą. Rep.

tės patrauks Chicagos link. 
Jie vyksta Į tenai įvyksiantį 
Lietuvių Men o-Kultūros Suva- 

i žiavimą, kur svarstys meno 
reikalus, vaidins veikalą ir tal
kins chicagiečiams paties su
važiavimo ir tenai ruošiamų 
parodų ir pramogų darbuose.

I) i d ž i u m a brooklyniečių 
vyksta suvaidinti istorinį vei
kalą “Prieš Srovę,“ sėkmingai 
perstatytą Brooklyne praeitą 
sekmadienį.

Iki šiol turimomis žiniomis, 
ten dalyvaus:

Jonas Gasiūnas (prieš treje
tą savaičių išvykęs organizaci
nių susirinkimų ir prakalbų 
maršrutui toje apylinkėje).

Penktadienio vakarą išvyks- 
' ‘ Pace m ak e r i u ” (šeštad i e-

| nio ryto 8 vai. pribus Chica-

Jonas Valentis ir jo motina
Mr. & Mrs. Juozas Kačei 

gis (iš Jersey City)
Juozas ir Mary Ju d žentai 

Povilas ir Nellie Ventai
Povilas ir Adelė Rainiai
Jonas Lazauskas

Petras Grabauskas
Jonas Rušinskas
Adomas Dagis
Helen Feiferienė
Uršula Bagdonienė
Jonas Juška
Juozas Byron as 

Jonas E. Gužas.
Rojus Mizara
Katrina Petri] 

rujų dviejų išv 
dar nežinomas.

Jurgis Klimas, 
automobiliumi 
juo vyksta dar 
pora kitų.

Iš Elizabeth o
ris Žukas. Kas jaugiau 
iš apylinkių, neteko girdėti. 
Veikiausia, bus daugiau, negi 
jie atiduos vienam Brooklynui 
visą garbę ir galią.

Jis važiuoja 
ir gal 
vienas

būt su 
kas ar

vyksta Walte- 
vyksta

Vincas Bovinas 
Robertas Feiferis. 

šeštadienio vakarą išvyksta: Rep.

Laisves Naudai Pažmonys 
Jvyks Jau Šeštadienį

Praeitą mėnesį susirinkę į 
Laisvės salę pasitarti dienraš
čio Laisvės reikalais, brookly- 
niečiai nutarė:

Sukelti Laisvei prenumera
tomis $1,200;

Parengimais ir aukomis va
jaus metu $2,000;

Šerais $300. Viso $3,500.
Vykdydamas to tarimo nors 

vieną dalį, Moterų Apšvietos 
■ Kliubas nutarė suruošti balių. 
Tas neduos visų įplaukų, kiek 
reikia, bet, su 
peracija, duos 
kaip žemaičiai 
“padį.“ Toliau 
giau ir taip artėsime link už 
davinio užbaigos.

Balius įvyks jau šio 
dienio vakarą, spalių 
Laisvės salėj, 4 19 Lorimer St., 
Brooklyne.

Visi - visos kviečiami ateiti. 
Įžanga nemokama.

Moterys, kaip paprastai, 
pagamins gerų vaišių. Jeigu 
neras tinkamos progos nupirk
ti žeme bėgiojančių valgomų
jų daiktų, tai pagaus vande
niu plaukiančių Ar skrendan
čių, alkani nebūsite, pas mo
teris svečiuose atėję, ir atsi- 
gersite. O visas iš to .jūsų pa- 
sivaišinimo pelnas skiriamas

Gaukite Savo Krūtinės 
X-Ray Paveikslą!

Vincent Riggio, naujas Am
erican Tobacco Co. preziden
tas, užimąs vietą mirusiojo G. 
Washington Hill’o vietą. Mr. 
Riggio tarnavo šiai kompani
jai per 40 metu.

Skalbyklų Darbininkai 
Laimi Trumpesnes 
Darbo Valandas

19-tą, j

jūsų visų koo-
pradžią arba,
sakytų, duos

dadėsime dau-{ dienraščiui Laisvei, to brook
lyniečių fondo naudai.

Kliubietė.

Mėsos Mums Dar Neduosią
Tuojau — Už Kampo

ir dabar, pa- 
kontrolę. Pir- 
mėsos stokos 

priežastimi buvo
Atrodė, kad
visiems Roo- j 
priešams da-1 kontrolės 
išeities, kaip luotas.“

Atsimenate tuos “geruosius 
laikus,“ hooverinius laikus, 
kada “gerovė būdavus tik už 
kampo,“ bet niekad iš už to 
kampo neatėjo?

Panašiai yra 
naikinus kainų 
miau saką,- kad 
bučernėse
kainų kontrolė, 
republikonams ir 
sevelto politikos 
bar nebūtų kitos 
tik paleisti į turgų mėsą ir pa
rodyti, kad jų nusistatymas 
buvęs teisingas. Bet. . .

Argi tam jie kovojo už kon
trolę, kad mėsą mums atiduo
tų senais pelnais, be kelerio
pai aukštesnių pelnų ?

Pirmą rytą po panaikinimo 
kainų kontrolės spauda, kuri 
žino pelnagrobių mintis ir

Trau- 
Lėšų pa- 

prisidėjo iš anksto 
įstaigos ir atitin-

Apie 10 nuošimčių pakelia
mos mokestys ir darbo savai
tė numažinama iki 40 valan
dų didžiojo New Yorko skal
byklų darbininkams. Paliečia 
apie 25,000 darbininkų Amal- 
gameitų unijos narių mieste, 
Westchester ir Long Islande.

Siūloma per žemutinį Man
hattan pravesti ekspresinį ke
lią, teikiantį tiesiausi prava
žiavimą per miestą nuo Man
hattan ir Williamsburg tiltų 
į Holland tunelį. Lėšų otų $22,- 
300,000.

jausmus, sako: “Nebėkite ris
čia steiko pirktis, eikite pa
mažu; dar praeis savaitės, kol 
gausite.”

Reiškia, kontrolė ar be kon
trolės, nepermokėsite, negau- 

i site. Bet taip pasakyti atvirai 
juk negalima, tad tik paliepė 
laukti iki mėsa ateis iš už 

i kampo.
Kiti gi jau sako, kad kainų 

nuėmimas “pavė-

Norinti praskubėti su auto
mobiliu tarp sunkvežimio ir 
gatvekario, Mrs. Anna Ben
jaminson įkliuvo tarp jų su 
automobiliumi ant Church 
Ave., Brooklyne. Trafikas bu
vo sulaikytas virš pusvalandį, 
kol nepaprastosios pagalbos 
grupė atliuosavo vežimus.

i

X-spinduliais paveikslų trau
kimas pastangose naikinti 
džiovą žemutiniame Williams- 
burge pradėtas praeitą pirma
dienį ir baigsis ateinantį penk
tadienį.

Atidarymo iškilmėse pirma
dienio rytą, 228 Graham Ave., 
dalyvavo ir pats sveikatos ko- 
misionierius Dr. Israel Wein
stein. Brooklyno prezidentas 
Cashmore pirmas traukėsi pa-' 
veikslą. Paveikslų traukimas 
tęsėsi toje pat vietoje pirma
dienį per dieną ir antradienio 
vakarą, šimtai žmonių pasi
naudojo nemokamai gautu, 
bet sveikatai labai brangiu pa
tarnavimu.

Kitomis dienomis paveikslų 
traukimas bus kitose vietose.

Valandos, Vieta:
Pradedant pirmadieniu, bai

giant penktadieniu, Williams- 
burge bus atvežta moderniš
kiausia X-Ray mašina ir tam 
tikromis valandomis traukia
mi krūtinės paveikslai, 
kiami nemokamai, 
dengimui 

' susiedijos
: karnos org. su Sveikatos d-tu.

Ir patsai sveikatos komisio- 
j nierius Dr. Israel Weinstein 
Į atvyks į kampanijos atidary- 
j mo iškilmes. Taipgi dalyvaus 
į atstovai daugelio susiedijos 
i įstaigų ir organizacijų, suda- 
I rančių vietinį Williamsburg- 
■ Greenpoint Distrikto Sveika
tos Komitetą. Jame dalyvau- 

I ja ir K. Petrikienė, atstovė 
| Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo, kuris praeitą žiemą 
buvo surengęs paveikslų trau
kimą Kliubo salėje.

Dr. Weinstein užtikrina, 
kad paveikslų pasekmės pasi
lieka slaptybėje. Jeigu kuria
me asmenyje rastų plaučių ar 
širdies nesveikatą, valdinis 
sveikatos departmentas pra
neša pačiam asmeniui laišku. 
Paprašius, jie pasiųs ir jūsų 
krūtinės nuotrauką jūsų priva- 
ti.škam gydytojui. Negavus 
laiško per tūlą laiką po nu
traukimo paveikslo, bus ženk
las, kad jūsų krūtinė , kol kas 
saugi.

Lietuviam reikėtų pasinau
doti šia reta proga.

. 16-tą nuo 
rose Ave.

17- tą nuo
1st St

18- tą nuo 
cy Avė.

Brooklyno Kolegijos moky
tojų ir administracijos štabas 
nutarė remti reikalavimą pa
kelti algas, iškeltą mokytojų 
unijos, taipgi reikalauti algų 
pakėlimo ir kolegijos priežiū
ros darbininkams.

New Yorko Valstija par- 
dįlosianti miestų prekybinin
kams 100,000 jaunų eglaičių 
ir pušelių vartoti kalėdinėms 
šventėms.

MOTERŲ ATYDAI
Moterų Apšvietos (Kliubo svarbus 

susirinkimas įvyks šio ketvirtadienio 
vakarą, 17-tą, 419 Lorimer St. Tu
rime prisirengti Laisves naudai ba
liui, ruošiamam jau šį šeštadienį. 
19-tą, Laisvės salėje. —Valdyba.

(233-234)

PARDAVIMAI
Bargenas .... 2 mūriniai namai,

928-930 Liberty Avė. 5 šeimynų, 
kiekvienas neša randos $225 į mė
nesį, uždarbis $100 j mėnesį. Kaina 
$5500 kiekvienas. Smith, APplegate 
7-0760 — 7 iki 10 P. M. (238)

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Parnešant algų pinigus, Ab
raham Brechman, 59 m. 
ton Knitting Mills 
kas, buvo sutiktas savo
gos koridoriuje, 107 
boldt St., apdaužytas ir 
ta $2,800.

Atvykęs į New Yorką sve- 
čiuosna, George ’ J. Derrig, 
55 m., iš Clevelando, mirė
ant gatvės, New Yorke, prie 
Commodore viešbučio, kuria
me jis buvo užsiregistravęs ap
sistoti laike buvimo 
mieste.

šiame

gink-

Valandos:

Clay- 
viršinin- 

įstai- 
II u m- 
atim-

Praeitą sekmadienį 
Guardia lėktuvų stotį, 
Yorke, atskrido
lėktuvas, atlikęs kelionę iš
Burbank, Calif., per 7 valan
das ir 39 minutes. Buvęs su
stojęs Kansas City.

į La-
New 

komercinis

f

Stewart Granger, Vivien Leigh, Basil Sydney ir Claude Rains intensyvėje sce
noje iš George Bernard Shaw’o veikalo gamintoje spalvotoje filmoje “Caesar 
and Cleopatra,” Astor Teatre, Broadway ir 45th Street, New Yorke.

WARNER BROS, 
su jaudinanti intrigos istorija! 

GARY COOPER 
Robert Alda ❖ Lili Palmer 

“CLOAK AND DAGGER” 
J’s Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj * 

Alvino Rey ir Jo Orkestras
Dar ir Jean Carroll Sondra Barrett..

STRAND s"

Brooklyn. — Keli 
luoti vyrai čia užgrobė tra
ką, atvažiavusį iš Pennsyl- 
vanijos, ir išplėšo $50,000 
vertės prekių iš troko.

3 iki 9, 17 Mont-

3 iki 9, 142 N.

3 iki 9, 179 M ar

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienj

Lapkr.-Nov. 10
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eynk Ir Maajer Sta. 
BROOKLYN •, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

Tel. SOnth 8-5569

v

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

BULOVĄ!

DEAN

jt,

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

PATRICIA
l247S

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

Suteikiam garbinga* ialdotuvee

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4490

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

MATIKI

■lilfiffliHIllBIMIIBIIM
ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. 8T. 2-2173. (Art! Graham Ave.) Atdara Vakarai*.




