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Iš Jungtinių Tautų seimo 
sesijų.

Šv. Petro Katedroje.
Organizacijoms proga.
Gerai dirbo, gražiai 

pavyko.

šiuos žodžius rašau pirma- 
ienio popietį tik sugrįžęs iš 

Flushing Meadows. Pagaliau 
gavau leidimą dalyvauti
Jungtinių Tautų Generalinio
Seimo sesijose, atstovauti
dienraštį Laisvę.

Nors, tiesa, šiandien per ra
diją galima pasiklausyti sei
mo sesijų eigos ir paskui laik
raščiui parašyti, 
kai pats sesijose dalyvauji ir 
savo akimis jų

bet geriau,

eigą tėmiji. 
Pasistengsiu dažnai sesijose 
dalyvauti ir parašyti įspūdžių. 
Tikiu, jog mūši} skaitytojams 
bus svarbu ir įdomu.

Jau teko dalyvauti pirma
dienio pirmosios sesijos pa
čioje pabaigoje, gal tik pen
ketą minučių. Radau kalbant 
Naujosios Zelandijos atstovą. 
Vyras didelis, storas ir raudo
nas. Jo kalba graži, su ang
lišku akcentu.

Jis smarkiai kalbėjo prieš 
veto teisę ir reikalavo ją pa
naikinti. Pabaigoje prakalbos 
pacitavo mūsų valstybės sek
retoriaus Byrnes neseniai pa
sakytą prakalbą ir sakė už ją 
jis vardu savo šalies galvą 
guldąs!

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metama 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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ITALŲ JUODMARŠKINIAI 
DEMONSTRAVO; ŠAUKĖ: 
“NORIM MUSSOLINIO!”
Romoje ir Kitur Italų Fašistai 

Maršavo su Juodomis Vėliavomis
Ir Kaišiojo Bombas

Roma. — Tūkstančiai fa
šistų visoje Italijoje demon
stravo su juodomis vėliavo
mis ir bombomis, minėdami 
24 metų sukaktį nuo 
dienos, kada Mussolinis 
savo juodmarškiniais 
maršavo į Romą, 1922 
spalių 22 d.

Fašistiniai demonstran
tai pirmadienį rėkavo: 
“Mes norime Duces” (Mus- 
solinio)! “Mes nieko nepai
some!” Jie skleidė su to
kiais ©balsiais ir lapelius 
Romoj, Neapolyje ir kituo-

suė
sim-

tos 
su 
at- 
m.

Iš Jungtiniu Tautų 
Seimo

Arabija Laukianti Demokratijos Įsigalėjimo; Bielorusija 
Aštriai Kritikuoja Angliją ir Ameriką; Lenkija Smerkia 

Karo Kurstytojus; Francija Ieško “Auksinio Vidurio”
(Nuo mūsų specialiu korespondento)

STALINO ATSAKYMAI Į 
VISĄ EILĘ TARPTAU

TINIŲ KLAUSIMŲ
£

Churchillai — Pavojus Taikai; 
Sovietai Neturį, Atom-Bombos; 
Norėtų Paskolos iš AmerikosNew York, spalių 28. — 

Jau daugiau kaip savaitė 
Jungtinių Tautų Generali
niam Seime tęsiasi delega
cijų pranešimai. Tai vis a- 
belnos prakalbos— kas ką 
nori, sako bei kritikuoja. 
Prie dienotvarkio dar ne
prieita. Tegul, girdi, pirma 
delegacijos padaro savo pa
reiškimus, pasisako pasau
liui, ko jos nori ir už ką 
jos kovoja.

Didelis vargas su tomis 
kalbomis. Oficiališkos kal
bos yra trys — anglų, rusų 
ir francūzų. žmogus pakal
bėjo, ir paskui jo kalbą tu
ri išversti dar į dvi kalbas. 
Aišku, jog tas labai trukdo 
konvencijos eigą.

Šiandien popietinėje sesi
joje buvo pasakyta keletas 
smarkių prakalbų. Arabijos 
atstovas primena, kad ara
bų kultūra yra demokratinė 
ir kad arabai trokšta ma
tyt pasaulyje įsigalėjusią 
demokratiją. Jis siūlo veto 
teisę panaikinti; baigia 
kalbą atsikreipimu prie 
“Visagalinčio Dievo” pagal
bos Seimo darbus padaryti 
vaisingais.

Beje, arabų delegacija iš
siskiria iš visu. Keturi auk
šti, stipraus sudėjimo vyrai 
apsirengę arabiškais kos
tiumais. Visi kiti delegatai 
apsirengę “amerikoniškai.” 
Baltarusio Kalba prieš An
glijos ir Amerikos Armijas

Draugiškose šalyse
Gana ilgą ir smarkią pra

kalbą pasakė Tarybų Balta
rusijos delegacijos pirmi
ninkas Kisselev, dar jaunas, 
šviesus, nepaprastai gra-

žiai nuaugęs vyras, tikras 
oratorius. Jis primena karo 
kančias ir žmonijos ištroš
kimą pastovios taikos. Jis 
griežtai pasmerkia naujo 
karo kurstytojus. Jis nuro
do, kad Anglijos laikymas 
didelių armijų Graikijoj, 
Eigipte, Trans - Jordane, 
Indonezijoje, Irake ir Pale
stinoje ir Amerikos laiky
mas armijos Chinijoj ir tei- [klausimai ir Stalino žodis-

London. — Hugh Baillie, 
amerikinės žinių agentūros 
United Press pirmininkas, 
spalių 21 d. telegrafavo 
premjerui Stalinui 31-ną 
klausimą, ii* Stalinas spalių 
28 d. telegrafu atsiuntė sa
vo atsakymus.

Čia seka svarbesnieji

nių Valstijų?
Atsakymas: Ne.
Klausimas: Kas, tamstos 

supratimu, dabar yra di
džiausias pasaulyje pavojus 
taikai?

Atsakymas: Naujo karo 
kurstytojai: pirmoje vieto
je Churchillas ir tie, kurie 
panašiai mano kaip jis Di
džiojoj Britanijoj ir Jung
tinėse Valstijose. Reikia 
numaskuot ir pažabot nau
jo karo kurstytojus.

Klausimas: Ka reikėtų 
i daugiau daryti, apart da-

se miestuose. Policija 
mė tuzinus fašistų ir 
tus juodųjų vėliavų; bet ne
surado generolo Tammaso 
Semadinio, buvusio fašistin. 
milicijos k o m andieriaus, 
nei kitų juodmarškinių va
du.

Fašistu bomba užmušė 
i vieną žmogų ir sužeidė du 
Milane. Be kitko, jie padėjo 
stambų karinį šovinį' pile 
Italijos seimo rūmo. Šovi
nys buvo užtaisytas sprog
ti. Bet policija laiku užtiko 
šovinį ir padarė jį nekenks
mingu.

r

■

vidaus reikalų sekretorius

su-

dabar 
gerina-

Nepamirškite, kad lapkričio 
10 dieną Brooklyne įvyks di
dysis metinis Laisvės koncer-

kių talentų, kokie šiemet bus. 
Jau tas faktas, kad net iš Chi- 
cagos atvyksta keturi žymiau
si talentai pildyti programą, 
pasako labai daug.

lios spaustuvės dirba dieną ir 
naktį. Jas raštais maitina ke
letas šimtų tarnautojų!

as- 
tas 
tik-

Washington. — Prezid.

Berlin. — Vienas neįvar
dinamas amerikonų oficie
rius skundėsi, kad rusai 
planuoją perkraustyt 150,-ant planuoją perkraustyt 150,- 

at- 000 išlavintų vokiečių dar
bininkų ir technikų į Sovie
tų Sąjungą. Jisai pripažino, 
jog 400 vokiečių/darbininkų

Roma. — Per audrą Ita
lijos saloj Sardinijoj žuvo 
40 žmonių.

Maniau, kad posėdžio salę 
rasiu sausakimšai prisikimšu
sią žiūrovų ir spaudos atsto
vų. Bet jų radau labai mažai, 
gal buvo koks pusantro šimto. 
Seimo reikalų vedėjai,, matyt, 
labai skūpiai dalina leidimus.

New Yorke ir kituose 
miestuose sviestas kainuoja 
po dolerį svarui.

Gal kai kurios organizaci
jos nesuprato, kad Kauno Vė
žio Ligos Institute bus atžy
mėta vardai ne tiktai pavie
nių aukotojų, bet ir organiza
cijų.

Dar yra proga organizaci
joms savo vardus uždėti 
bronzinės lentos amžinam 
minimui.

Didysis Meno-Kultūros 
važiavimas ir festivalis Chi- su šeimomis pirma pasira- 
cagoje pavyko geriau, negu šė sutartį su rusais ir tik 
buvo tikėtasi. Buvo ko pasi- į p0 to buvo išgabenti į So- 
džiaugti, kuomi pasigrožėti! j------------- - ----------------------------

Dabar menininkai ir dele- tas. Šiemet turėtų salė persi- 
gatai sugrįžta namo pilni en- pildyti publika. Nežinau, ar 
tuziazmo ir geroje nuotaiko- kada pirmiau mūsij parengi- 
je. * Visas meninis judėjimas 1 muose mes buvome turėję to- 
kolonijose turėtų pagyvėti.

Tikėsite ar" ne, bet faktas 
štai koks. Kasdien atspausdi
nama ir išsiuntinėjama iš Ge-, Trumanas pareiškė, jog ne- 
neralinio Seimo sesijų po vie-Į bus minkštųjų angliakasyk- 
ną milioną puslapių įvairių lų mainierių streiko. Nes 
raštų įvairiais reikalais! ■

Tai milžiniškas darbas. K e-į j. A. Krug sutiko sueiti lap-

Vaje, koks čia nesvietiškas 
džiaugsmas, kad švento Pet
ro Katedroje pereitą sekma
dienį, tarp kitų Jungtinių 
Tautų delegatų, dalyvavo da
lis ir Sovietų Sąjungos dele
gacijos. Net The New York 
Times ant rytojaus įvėlė du 
dideliu paveikslu. Novikov ir 
Višinskį buvo apstoti vysku
pų ir kitų aukštų dvasiškių.

Kitų šalių atstovai visiškai 
pamiršti.

Visos delegacijos buvo už
kviestos dalyvauti ant specia
liu pamaldų už Jungtinių 
Tautų sveikatą. Rodos, nieko 
baisaus, kad Sovietij atstovai 
neišsiskyrė iš kitų, nors, 
meniškai manau, jie į 
maldas netiki ir dalyvavo 
tai iš mandagumo.

Paregėsite, priešai 
šauks: bolševikai jau 
si prie švento Tėvo!

BŪSIĄ IŠVENGTA 
MINKŠTŲJŲ KA

SYKLŲ STREIKO

GREIT BAIGSIS
VISAS STREIKAS

PRIEŠ LAIVUS

kimas pagalbos Chiang 
Kai-sheko diktatūrai Chini- 
joje nepadeda taikos atmos
ferą pasaulyje sukurti ir 
yra laužymas Jungtinių 
Tautų konstitucijos. Tos vi
sos šalys yra draugiškos 
šalys, jos buvo su mumis 
karo metu prieš Vokietiją 

ten 
pa- 
Ar- 

ir

kričio 1 d. į derybas su 
John L. Lewisu, Mainie- 
rių Unijos pirmininku.

Lewis kaltino valdžią, 
kad ji nevykdo senosios su
tarties, ir reikalavo derybų 
dėl naujos sutarties.

Washington, spalių 29. — 
Oficialiai tvirtinama, kad 
greitai sugrįš darban pre
kinių laivų kapitonai - vai
ruotojai (Darbo Federaci
jos nariai) ir vakariniuose 
Amerikos uostuose. Ryti
niuose ir pietiniuose uos
tuose jau susitaikė kapito
nai su kompanijomis ir vėl 
dirba. Per 28 dienų streiką 
jie laimėjo 15 nuošimčių 
daugiau algos.

ANGLAI - AMERIKONAI 
NAUDOJĄ VOKIEČIUS 

ATOMISTUS
Berlin. — Du vokiečių 

laikraščiai sovietinėje Ber
lyno dalyje rašo, kad Ang
lija ir Amerika parsigabe
no tuzinus vokiečių atomi
nių mokslininkų. Tie moks
lininkai jau darę Anglijoje 
bandymus su atominėmis 
V-2 rakietomis.

Cliiango Tautininkai
Gręsia Dairenui

Peiping. — Chiang Kai- 
sheko tautininkų armija 
grumiasi prieš chinų komu
nistus link Daireno; pasa
kojama, kad Dairene esą ir 
rusų kariuomenės.

ir Italiją. Karo metu 
laikymas armijų buvo 
teisinamas. Raudonoji 
mija irgi buvo Irane 
Lenkijoj. Bet ji iš ten pasi
traukė. (Lenkijoj dabar lai
koma tik kariniai sargai 
susisiekimams su Vokietija 
apsaugoti.) Kodėl Anglija 
ir Amerika tose draugiško
se šalyse tebelaiko armijas?

Kisselev aštriai kritikuo
ja tuos, kurie nori veto tei
sę panaikinti, kas reikštų 
panaikinimą v i e ni ngumo 
tarpe penkių didžiųjų vals
tybių o tai neišvengiamai 
vestų prie nelaimingo Jung
tinių Tautų pakrikimo.

Framcūzo Kalba
Už Francijos delegaciją 

kalba Paradi. Jis nesiima 
nieko kritikuoti. Jis sako, 
kad Francija trokšta taikos 
ir ramybės. Paradi bando 
išeiti “auksiniu viduriu”.

KTąsa 5-me pusi.)

Washingtonas Kartoja, 
Kad Jugoslavai Vergių 
Amerikos Piliečius

Vokiečiai Pakeičia
Gandus apie Fabriko

Kraustymą į Rusiją

žodin atsakymai:
Klausimas: Ar tamsta 

sutinki su (Amerikos) vals
tybės sekretoriaus Byrneso 
nuomone, kad pasidarę la
biau įtempti santykiai tarp
Sovietų Sąjungos ir Jungti- bartinės Keturių Valstybių 
------------------------------------ i programos, kad neleist Vo- 

i kietijai vėl tapti kariniu 
pavojum pasauliui?

Atsakymas: Reikia pa
čioje praktikoje visai išnai- 

Į kinti fašizmo likučius Vo- 
i kietijoje ir nuodugniausiai 
j ją sudemokratinti, 
i Klausimas: Ar Rusija 

Sofija, Bulgarija. — Bul-jjau išvystė savo atominę 
bombą ar kokį panašų pa
būklą?

Atsakymas: Ne.
Klausimas: Ką tamsta 

manai apie atominę bombą, 
kaip karo įrankį?

Atsakymas: Aš jau esu 
įkainavęs atom-bombą savo 
atsakyme p. Werthui.

(Stalinas rugs. 24 cl, at-’ 
sakydamas į Londono Sun
day Times korespondento 
Al. Wertho klausimą, be 
kitko, pareiškė: “Aš nelai
kau atominės bombos tokia 
rimta jėga, kaip tūli politi
kieriai įsivaizduoja.”)

Klausimas: Ar Rusija 
dar vis interesuojasi pasko
los gavimu iš Jungtinių 
Valstijų?

Atsakymas: Jinai intere
suojasi.

(Daugiau klausimų ir 
Stalino atsakymų bus kita
me Laisvės numeryje.)

BULGARU SEIME 
KAIRIEJI TURĖS 

DIDŽIĄ DAUGUMĄ
garų steigiamojo seimo rin
kimuose praeitą sekmadienį 
komunistai gavo 55 nuošim
čius visų balsų. Sykiu su 
keturiomis kitomis Tėvynės 
Fronto partijomis jie seime 
turėsią 296 vietas, o social
demokratams su kitais Tė
vynės Fronto priešininkais 
teksią 83 vietos, pagal dar 
nepilną rinkimų balsų sus- 
kaitymą.

Gerą įspūdį Padarė
Stalino Atsakymai

■

* i*

New Delhi, Indija. — 
Anglijos karaliaus pava
duotojas loi*das Wavell at
sišaukė į indusus ir maho
metonus nustot skerdus 
vieni kitus.

Amerikonas Skundžia Sovietus 
Vž Vokiečių Siuntimų Rusijon

vietus praeitos savaitės 
pradžioje. Bet tas oficierius 
spėja, kad daug kitų vokie
čių darbininkų būsią, gir
di, verstinai perkraustomi į 
Rusiją.

Berlyno laikraštis Nacht- 
express rašo: “Mes turime 
užmokėti už kriminalį karą, 
kurį mes pradėjome;” sako, 
jog vokiečiai turi padėt ru
sams sustatyt fabrikinę 
mašineriją, kuri pergabena
ma į Sovietus, pagal Pots
damo - Berlyno sutartį. — 
Anglai ir amerikonai nelei
džia iš savo valdomtj Vokie
tijos dalių kraustyti maši
nas į Rusiją, nežiūrint 
Potsdamo nutarimo.

Washington. — Amerikos 
valstybėš department© at
stovas vėl tvirtino, kad Ju
goslavija verčianti esančius 
ten Jungtinių Valstijų pi
liečius dirbti “vergiškose 
sąlygose.” O Amerikos am
basadorius Pattersonas pa
reiškė, kad jugoslavai žmo
niškai elgiasi su tenaiti- 
niais amerikiečiais. Tokį 
Pattersono pareiškimą pa
skelbė Jugoslavijos užsienio 
reikalų ministerija.

Berelin. — Vokiečių so
cialdemokratai buvo paskel
bę, kad rusai pradėję at- 
šriubuoti mašinų dalis di
džiame Zeiss optiškų stiklų 
fabrike, kad galėtų tas ma
šinas dalimis pergabent į 
Sovietų Sąjungą. fDėl to, 
girdi, sustreikavę Zeiss 
darbininkai. Dabar vokiečių 
Liberalų Demokratų cent
ras skelbia, kad Stalinas į- 
sąkęs sustabdyti to fabriko 
mašinų kraustymą į Rusiją.

Flushing, N. Y. — Stali
no atsakymai į United 
Press korespondento klau
simus padarė gerą įspūdį 
įvairių kraštų delegatams 
Jungtinių Tautų seime.
ATOMINĖ KOMISIJA

CIVILIŲ
Washington. — 

Trumanas paskyrė 
nes jėgos komisiją 
kių civilių piliečių,
jos pirmininkas bus David 
E. Lilienthal.

Iš

Prezid. 
atomi- 
iš pen- 

Komisi-

Flushing, N. Y. — Prane
šama, kad Amerika ir Ang
lija siūlys Penkiems Didie
siems savanoriai susiaurin
ti savo veto teisę.

Tik 60 Divizijų Sovietų Armijos 
Vakaruose, o ne “200 Divizijų”

PASKALAI APIE AUSTRŲ 
SIUNTIMĄ I RUSIJĄ

SKIRTINGI SKELBIMAI 
APIE MĖSOS “PIGIMĄ”

JI

■■i

Viena, Austrija. — Ko- 
mercin. Amerik. laikraščių 
korespondentai be patvirti
nimo skelbė, kad “rusų a- 
gentai,” girdi pradėję gau
dyti išlavintus austrus dar
bininkus ir technikus 
kraustymui į Sovietų 
jungą.

London. — Generalissi
mus Stalinas, telegrama at
sakydamas į United Press 
pirmininko H. Baillie klau
simą apie Sovietų kariuo
menės skaičių Lenkijoj, 
Vengrijoj, Bulgarijoj, Ju
goslavijoj ir Austrijoj, pa
reiškė, jog tenai tėra tik 60 
divizijų sovietinės armijos,

ma jų nėra pilnos. Jugosla
vijoj visai nėra sovietinės 
kariuomenės. Per du mene
sius, kada bus įvykdytas 
Aukščiausiojo Sovieto pre
zidiumo sprendimas iš spa
lių 22 d. šiemet dėlei pas
kutinių skyrių demobiliza
cijos, tai tik 40 sovietinių 
divizijų teliks minimuose 
kraštuose.”

per-

N. Y. Herald Tribune 
skelbia, kad mėsa šią sa
vaitę esanti 40-50 nuošim-1 o ne 200 divizijų, kaip kad 
čių pigiau įperkama, negu' pasakojo Churchillas, bu- 
praeitą savaitę. O N. Y. Į vęs Anglijos premjeras. I 
Times' rašo, jog kiaulienos Stalinas sako: 
kaina nuo praeito ketvirta-1 
dienio pakilo dar 10 iki 15 kietijoje, Austrijoje, Veng- pasitraukė Harold Ickes, 
centų svarui.

New York. — Teigiama, 
kad iš Amerikonų - Sovie- 

“Vakaruose, tai yra, Vo- tų Draugiškumo tarybos
I 

rijoje, Bulgarijoje ir Lenki- buvęs Amerikos vidaus rei- 
joje, Sovietų Sąjunga dabar kalų sekretorius.

New York. — Wall Stryto, turi viso 60 divizijų (šaulių 
serai vis smunka. lir šarvuotų jėgų). Daugu-

I

kai-
ORAS.—Bus šilta giedra.. i; 11

OPA panaikino ledo 
nų kontrolę.
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EILINIAI NARIAI 
PRIEŠ VADUS.

Anglijos darbo unijų su
važiavime iškilo svarbi už
sienio politikos problema. 
Suvažiavime kalbėjo minis
trų pirmininkas arba prem
jeras Attlee ir: užsienio rei
kalų ministras Bęvip. Abu
du sušilę gynė davo valdžios 
politiką. ’

parodė, kad Anglija - yra 
daug daugiau pasidalinus 
dėl užsienio’ politikos, negu 
Amerikos žmbnės.

“Šis skaitlingas balsavi
mas už rezoliuciją dabar 
plačiai interpretuojamas di
plomatiniuose rateliuose, 
taip pat darbininkų tarpe, 
ne tik kaipo atmetimas Mr. 
Bevino politikos, bet taip 
pat škaudus smūgis prem
jero Attlee prestižui.”

Korespondentas toliau 
nurodinėja, kad šis įvykis

Būsimi Balsavimai, Taikos Reikalai ir 
“Get Tough” Politika

>

Jau tik kelios dienos beliko iki lapkričio 5 d., kada 
mūsų šalyj įvyks svarbūs rinkimai. Bus balsavimai 47- 
se valstijose, nes Maine valstija jau savo balsavimus tu
rėjo. Bus renkama 36 gubernatoriai iš 48-ių, kongresma- 
nai, didelis skaičius senatorių ir kitoki valdininkai..Nuo 
šių metų rinkimų labai daug prigulės ir 1948 metų prezi
dentiniai rinkimai.

Gubernatoriai daugelyj valstijų yra renkami ketu
rių metų terminui, kaip New Yorko valstijoj. Jeigu į je. Ar vaikutis Amerikos 
gubernatorius patektų republikonai, tai jie iki 1948 bal- pilietis? Mano sūnui buvo 
savimų sudarytų savo partijos mašiną, kad laimėti ir pranešta, 
prezidentinius rinkimus. Štai kodėl yra taip labai svar- gimę tėvams, kurie buvo 21 
bu, kad šiemet kuo daugiausiai piliečių dalyvautų balsa
vimuose ir balsuotų už pažangesnius kandidatus, kuriais kada vaikas gimė, skaitomi 
yra Demokratų Partijos kandidatai.

Republikonų Partija yra stambių turčių partija. Hoo- 
verio vargų laikus, 15,000,000 bedarbių armija, užsidary
mus bankų, didžiausį krizį — dar gerai žmonės pamena! 
Kad Republikonų Partija atstovauja reakciją, kad jos 
politika yra žalinga demokratinei liaudžiai, tai patvir
tina ir tas, 
Coughlinu, dar 1940 metais dėjo pastangas, jog F. Roo- 
seveltas ir jo šalininkai nebūtų išrinkti. Tada jie veikė 
prieš trečią terminą po obalsiu: “Stop Roosevelt!” Jų 
politika patiko ir naciams Vokietijoj. ' ♦.

1944 metais, kada Rooseveltas kandidatavo ketvir
tam terminui, tai vokiečių naciai pilniausiai užgyrė Mr. 
Thomas Dewey kandidatūrą ir Goeringas kalbėjo apie 
milionus dolerių kampanijai prieš Rooseveltą.

Dabar republikonai veikia, kaip ir naciai, gąsdinda
mi piliečius “raudonaisiais” — komunistais ir pasakoda
mi, būk Sovietų Sąjunga pasisakė už Demokratų Partijos 
kandidatus. Bet tai yra tiesos iškraipymas. Sovietų Są
jungoj spauda rašo, kad tūli demokratų kandidatai yra 
artimi liaudžiai, bet tūli yra toki, kaip ir republikonai. 
Ten spauda kritikuoja, kaip republikonų, taip ir demok
ratų politiką.

Mes nesakome, kad Demokratų Partijos visi kandi
datai yra tikri liaudies draugai.

Mes labai apgailestaujame, kad prezidentas Truma- 
nas ir Valstybės Sekretorius Mr. Byrnes priėmė Roose- 
velto priešo republikono senatoriaus Vandenbergo užsie
nio reikalais “get tough” politiką, kuri yra žalinga ir pa
saulinei taikai ir mūsų piliečiams. Bet tą padėtį piliečiai 
gali pataisyti ne republikonams užleisdami kongrese, se
nate ir kitose valdžios įstaigose vietas, bet išrinkdami į 
tas vietas demokratinius žmones. Todėl balsuokime už 
demokratinius žmones lapkričio 5 d., kad pataisyti namų 
ir užsienio politiką, ir kad 1948 metais būtume galinges
ni prezidentiniais rinkimais.

Vokietijos ir Sovietų .Są
jungos. Savo prakalboje AG 
tlee pikčiausiai rezoliuciją 
pasmerkė 'ir pareiškė, kad 
toji rezoliucija esąs darbas 
komunistų ir jųjų sankelei- 
vių.

Overseas News Agentū
ros 'korespondent. Wishen- 
grad rašo iš 'Londono apie 

\ \ diskusijas; ir ginčus suva- 
Suvažiavimui buvo pa- žiavime. “Tiesa,” jis sako, 

tiekta aštri rezoliucija, “rezoliucija buvo atmesta, 
smarkiai kritikuojanti An- bet už ją buvo paduotas nu- 
glijos valdžios užsieninę po- stebinantis kiekis balsų, bū- 
litiką. Rezoliucija pasmer- tent, net 2,444,000. Prieš aiškiai parodo pasidalinimą 
kia valdžios atsinešimą lin- rezoliuciją paduota 3,557,- tarpe eilinių narių ir vadų 
kui Graikijos, Ispanijos, 000 balsų. Šis balsavimas Anglijos darbo unijose.

Klausimai ir Atsakymai
Kareivio Sūnaus Pilietybe

Klausimas. — Mano sū
nus, gimęs Suv. Valstijose, 
apsivedė Europoje. Buvo 
Amerikos kareivis. Dabar 
turi kūdikį, gimusį Europo-

kad tik vaikai,

m. amžiaus arba daugiau,

Amerikos piliečiai, ir mano 
sūnus turėjo tik 20 m., ka
da kūdikis gimė.

Atsakymas. — Kongresas 
pravedė įstatymą, kuris 
duoda Amerikos pilietybę 

kad visi reakcininkai, priešakyj su kunigu tam kūdikiui. Prieš prave- 
dimą to įstatymo, pilietis- 
tėvas turėjo gyventi Suv. 
Valstijose 10 metų prieš 
kūdikio gimimą, kad per
duoti Amerikos pilietybę 
tam kūdikiui, ir penki iš tų 
10 metų, kada toks tėvas 
buvo 16 m. amžiaus.

Aišku, kad po sena tvar
ka Amerikos pilietis, netu
rėdamas 21 m. negalėjo 
perduoti Amerikos pilietybę 
kūdikiui, gimusiam sveti
moje šalyje.

Kongresas dabai” tą įsta
tymą pakeitė, bet naujas į- 
statymas liečia tik vaikus, 
gimusius svetimose šalyse 
piliečiams, kurie tarnavo 
mūsų ginkluotose jėgose 
Antrame Pasauliniame Ka
re. Pilietis - tėvas, kuris 
tarnavo Antrame Pasauli
niame Kare, vis turėjo gy
venti Suv. Valstijose 10 m. 
prieš kūdikio gimimą, bet 
įstatymas sako, kad penki 
metai po dvylikto gimtadie
nio piliečio - tėvo.

popierų be pirmų popierų. 
Bet kadangi ji persiskyrus 
su pirmu vyru, natūraliza
cijos teisėjas klaus jos, kur 
ir kodėl ji persiskyrė nuo 
pirmo vyro.

Aišku, kad ji privalo būti 
Tamstos legali moteris.
Jeigu ji išsiėmė persiskyri

mą toje valstijoje, kur turi 
legalę rezidenciją, nebus 
jokių kliūčių. Bet jeigu ji 
arba pirmas vyras išvyko į 
Reno arba Meksiką gauti 
“divorsą”, teisėjas norės ži
noti, kad visi rezidencijos 
reikalavimai buvo išpildyti 
ir kad divorsas yra legalus.

Natūralizacijos teisėjai 
neskaito Meksikos paštu 
gautus persiskyrimus lega
liais.

FLIS.

Tarybų Sąjunga Stip
rins Transportaciją

Kas Darosi Irane?

, A Jugoslavija Skundžiasi Prieš Mūsų 
Valstybės Departmentą

Neseniai spaudoj buvo didelis skandalas, kada Ju
goslavija, gindama savo šalies nepaliečiamybę, privertė 
amerikinius lėktuvus jos žemėj nusileisti.

Netrukus turčių spauda pradėjo rašyti, būk Jugosla
vijoj yra šimtai amerikiečių suimtų ir laikomų vergų pa
dėtyj. Spalių 18 dieną mūsų šalies Valstybės Departmen- 
tas įteikė Jugoslavijai protestą prieš laikymą amerikie
čių “vergų padėtyj.”

Bet pasirodė, kad tai buvo išmislas! Jokių amerikie
čių nesiranda ten vergų padėtyj. Po to Jugoslavijos už
sienio reikalų ministras kreipėsi į Jungtinių Valstijų at
stovą Jugoslavijoj Mr. R. C. Pattersoną, prašant, kad 
jis atšauktų tuos šmeižtus Jugoslavijos antrašu. Bet 
Mr. Patterson atsisakė. Todėl Jugoslavijos vyriausybė 
skundžiasi, kad mūsų šalies Valstybės Departmentas 
kenkia draugiškiems santykiams tarpe šių šalių.

Dabartiniu laiku Mask
voj eina Aukščiausios So
vietų Sąjungos Tarybos 
(parlamento) posėdžiai. Į- 
domu yra tas, kad būsimais 
metais valstybės įplaukų 
biudžetas yra nustatytas 
333 bilionai rublių, apie 64 
bilionai dolerių.

Transporto reikalams pa
skirta net 10,841,000,000 
rublių, arba veik bilionu 
rublių daugiau, kaip buvo 
skiriama 1946 .metams. Ap- 
švietos reikalams virš 40 
bilionų rublių, tai veik du- 
beltavai, kaip buvo 1946 m. 
Socialiams ir kultūros rei
kalams virš 83 bilionai rub
lių. Pakelta piniginės kvo
tos sveikatos, pensijų, ap- 
draudų, industrijos ir žem
dirbystės reikalams.

Apsigynimo reikalams 
piniginė kvota sumažinta 
daugiau, kaip ant 46 bilionų 
rublių. Apsigynimo reika
lams skiriama mažiau, kaip 
25 nuoš. valstybinių įplau
kų. Jau tas vien parodo, 
kad Tarybų Sąjungos vadai 
ir liaudis nesirengia prie 
karo, kad jie pasitiki, jog 
taika pasaulyj bus išlaiky
ta.

Karo išlaidos, tai yra ap
sunkinimas kiekvienos ša
lies liaudžiai. Dabartiniu 
laiku Jungtinės Valstijos 
karo reikalams išleidžia net

Dar skaitytojai pamena, 
kiek turčių spaudoj buvo 
triukšmo už Iraną prieš Ta
rybų Sąjunga. Dabar ta 
spauda gražiai nutyli, kada 
Irane yra tikrai pavojinga 
padėtis. Keli mėnesiai atgal 
Anglija sutraukė 50,000 sa
vo armiją į Iraką, pietinį 
Irano (Persijos) pašonį. 
Vėliau buvo pranešimų, kad 
britai imperialistai ginkluo
ja jiems pritariančius ira
niečius. Po to sekė pietinėj 
Irano dalyj “revoliucija’” 
prieš Irano valdžią.

Ta “revoliucija” baigėsi 
tuomi, kad Irano valdžia 
priešakyj su premjeru Gha- 
van paleido ministrų sąsta
tą. Dabar jau sudarė naują 
ministrų kabinetą, bet į jį 
neįsileido pažangių žmonių. 
Atrodo, kad Irano valdžia 
siekia pagalba tos “revoliu
cijos” stiprinti baudžiaunin
kų ir reakcionierių reži
mą. Dėl tų įvykių sujudo 
Irano demokratinė liaudis. 
Šios intrigos gali atvesti 
Iraną prie naujų nesutiki
mų su Aizerbadžano pro
vincija ir net Tarybų Są
junga.

416
382

382
360
308

LAISVĖS VAJUS
Gavimui Nauji! Skaitytoje

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947

Vajaus Laiku Turime Sukelti
.Už Prenumeratas $20,000

Parengimais ir Aukomis $10,000
Laisvės Bendrovės Šerais $2,500

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:
Punktų 

2604 
2379

• 1117
.. 892 
. 818 
. 720 
.. 710 
. 648 

606 
. 572

S. Sharkey, Easton ......................  138
LLD 145. kp., Los Angeles ......... 130
F. Wilkas, Wilmerding     130 
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 104 
P. Šlajus, Chester ......................
V. Padgalskas, Mexico ...............
A. Levanienė, Los Angeles .......
S. Sharkey, Easton .....................
H. Žukienė, Binghamton ..........
S. Puidokas, Rumford ...............
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ... 
V. J. Valaitis, New Britain ....
M. Slekienė, Gardner ........... .....
P. J. Martin, Pittsburgh ............
M. Paulauskas, Pittsburgh ...... .
J. Blažonis, Lowell ...................... .
J. Bimba, Paterson ..........;..........

.1421 A. Navickas, Haverhill .............

300
294

104 
96 

. 7Č
69
66
55
54
52
52
52
52 

. 26
26
26

K. Žukauskienė, Newark......................
A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn 
M. Švinkūnienė, Waterbury ..............
A. Stripeika, Elizabeth.........................
Hartford Vajininkai, Conn.....................
V. Ramanauskas, Minersville...............
P. Pilėnas, Philadelphia ........................
L. Bekešienė, Rochester ........................
A. Dambrauskas, So. Boston ..............
J. J. Bakšys, Worcester................ .
S, Penkauskas, Lawrence ......
L. Pruseika, Chicago .............
LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,

Binghamton ......................
Geo. Shimaitis, Brockton ......
LLD 4 Apskr., Pittsburgh ....
P. Baranauskas, J. Mockaitis, 

Bridgeport .................
J. Simutis, Nashua ..................
F. Klaston, P. Bečis, Great Neck 286 
S. K. Mazan, Cleveland ..............  286
LLD 136 kp., Harrison-Kearny 224 
LLD 25 kp., Baltimore ..............  216
P. Šlajus, Chester ....................  208
J. Rudman, New Haven ............  156
C. K. Urban, Hudson ..........  156
M. Smitrevičienč, Detroit ........... 142
P. Šlekaitis, Scranton

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Brooklynas ........... $125.00
Waterbury, Conn. ... 88.95 
Philadelhpia, Pa. ... 
Binghamton, N. Y. .. 
Chester, Pa................
Scranton, Pa.............
Rochester, N. Y. ... 
Hudson, Mass............
Jewett City, Conn. .. 
Cleveland, Ohio.......
Brockton, Mass. . 
Portland, Oregon ... 
Stamford, Conn.........
E. St. Loius, Ill.........
Elizabeth, N. J.........
Mexico, Me.................
Hartford, Conn.........
Seattle, Wash...........

37.00 
.31.00 
25.00 
22.00 
21.50 
20.50 
20.00 
17.00 
15.50 
15.00 
13.50 
12.00 
11.50 
10.00 

. 6.50 
. 5.50

Lawrence, Mass.........
Dickson City, Pa. ... 
Saginaw, Mich...........
Minersville, Pa...........
Oakland, Calif...........
Detroit, Mich............
Luther, Mich.............
Rockford, Ill. ...........
Newark, N. J...........
New Britain, Conn. . 
Bridgeport, Conn. ... 
Easton, Pa................
Wilkes-Barre, Pa. .. 
Washington, Pa.........
Plymouth, Pa............
Worcester, Mass........
New Haven, Conn. .. 
Pitssburgh, Pa.........
Pittston, Pa..............

5.50 
5.00 
5.00 
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
2.50 
2.00 
2.00 
2.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.00

.50 

.50

Ar Tai “Demokratai” Mėto Bombas?
Po to, kai Berlyne įvyko balsavimai ir komunistai 

negavo didžiumos, turčių spauda ir radijo komentatoriai 
labai džiaugėsi ir sakė: “Komunistai pralaimėjo, — de
mokratai laimėjo.”

Mes tada pastebėjome, kad Vokietijoj, kurioj tik me
tai ir pusė atgal Jungtinės Tautos bendromis pastango
mis nugalėjo Hitlerio armiją, negali taip staigiai pražy- pilietis ir jai nereikės išim- 
dėti “demokratija”.

Netrukus po tų balsavimų amerikiečių zonoj buvo

Klausimas. — Noriu par
sitraukti savo žmoną ir vai
kus į Suv. Valstijas. Esu 
Amerikos pilietis ir žinau, 
kad mano žmona gali atva
žiuoti, kaipo nekvotinis im- 
migrantas. Aš jau išpil- 
džiau reikalingas blankas 
Form 1-133. Bet man rei
kalinga tolesnių informaci
jų. Kada žmona ištekėjo 
už manęs, ji buvo našlė su 
maža dukrele. Ar ta jos 
dukrelė gali atvažiuoti, kai
po nekvotinis imigrantas?

Atsakymas. — Ne. Žmo
nos dukrytė skaitoma kvo
tinis imigrantas. Amerikos 
pilietis gali reikalauti ne
kvotinio stovio savo vaikui, 
jeigu dar nesulaukęs 21 
metų amžiaus ir jeigu neiš- 80 nuoš. valstybinių įplau

kų. Mažinimas Tarybų Są
jungoj tiems reikalams pi
niginių kvotų, gal prie to 
paakstins Washington© ir 
Londono politikus.

tekėjęs, Amerikos įstaty
mas neduoda nekvotinio 
stovio “stepchild.”

Klausimas. — Mano žmo
na ateivė. Nori tapti Ame
rikos piliete. Aš Amerikos

ti pirmų popierų. Bet mano 
žmona buvo persiskyrus

Biografijos 
apie Lincolną,

Apie žymųjį Amerikos

čių, jkurie su mūsų okupacine armija bendrai veikia. Tas 
dar kartą parodė, kad Jungtinės Tautos privalo vienin
gai veikti Vokietijoj, kad išrovus hitlerizmą ir padėjus 
Vokiečių liaudžiai kovoj prieš hitleriškas liekanas.

dėm, ar tas kenks jos natų 
ralizavimą?

Atsakymas
žmona gali prašyti antrų

Tamstos

Prašome pasiskaityt ke- punktus įgyti Mrs. Harland 
lėtą laiškelių:

“Draugai: Prisiųskite
Laisvės šėrų vardu 25 kp. 
už $20. Mikolas Seimis nu
pirko kuopai šėrų už $10 
kaipo dovaną ir už $10 kuo
pa iš savo iždo nupirko šė
rų. Draugiškai, Jos. Deltu
va, Baltimore, Md.”

H. Holt, iš Milford, N. H. 
Taipgi naują prenumeratą 
prisiuntė John Kandrot, iš 
Forest City, Pa.

Įvairių aukų gauta: Va 
gražus pavyzdys — Jonas 
Juodzevičius, brooklynietis, 
užėjo į Laisvės raštinę šeš
tadienio ryte ir pratarė: 
“Perku Laisvę nuo standų, 

_____ _ _____ _ ___ neužsirašęs, bet skaitau, 
ny: Gavau laiškelį,°kuris Ta-' kad dabar eina vajus gavi- 
bai daug energijos pridavė me nauJT skaitytojų ir taip- 
dirbti vajuje. LDLD 145 vaJaus laike sukelti pini- 
susirinkime išrinkome net. SU užtikrinimui biudžeto. 
5 vajininkus šiemet mano ^ad J®, nu(° manęs $10.00.’ 
familija išaugo nuo pereito 
vajaus, tai draugai ir drau
gės Bernotienė, Levišaus- 
kienė, Driskis, Alvinas ir 
aš. Taipgi gavau laiškelį 

Roma. — Popiežius Pijus nuo mylimos dr-gės Sutkie-
XII, kalbėdamas per radiją, nės iš San Francisco, ji pri- 
skundėsi, kad “bažnyčiai žada padėti man darbuotis 
gręsia pavojai ne tik iš lau- šiame vajuje. Kaip matot, 
ko pusės; jai gręsią ir vidų- adraugai, aš ne viena, tai 
jiniai pavojai — tai tikin
čiųjų silpnybės, nupuolimas, 
religinių tiesų nežinojimas 
arba tik paviršutinis jų ži
nojimas/’ Popiežius todėl 
ragino mokyti religijos ne 
tik vaikus, bet ir studentus 
kolegijose ir universitetuo
se.

Popiežiaus kalba buvo 
specialiai taikoma ameriki
niams katalikams, kurie lai
kė savo Krikščioniškojo 
Mokslo seimą Bostone.

Flushing, N. Y. — Norve
gijos ir Čilės atstovai Jung
tinių Tautų seime šaukė pa
dėt Ispanijos žmonėms nu
verst Franko fašizmą ii* at
kurt demokratinę valdžią. 
Jie siūlė be naujo pilietinio 
karo ir be kraujo liejimo 
nušluot Franko režimą. Is
panijos fašizmas yra “nuo
latinis tarptautinio tryni
mos! šaltinis,” kaip sakė 
norvegų ir Čilės delegatai.

Popiežius Šaukia Geriau 
Mokyti Religijos

New Yorko ir kitų mies
tų krautuvėse praeitą sa
vaitę pasirodę 100 nuošim
čių daugiau mėsos, negu 
per septynias dienas pir-

džiasi, kad daugelis šeimi
ninkių vis tęsia pirkikų 

atsisako per-

coln yra parašyta mažiau
šia 1,500 paskirų biografi
nių knygų —Jeigu dar ne streiką 
daugiau. ' brangiai mokėti už mėsą

1..m

“Brangus Drauge Buk-

aš ne viena, 
šietmėt ne juokais pleškin
sime ir rezultatai bus geri. 
Čia randate čekį sumoje 
$19.50. Draugiškai, Anna 
Levanienė, Los Angeles, 
Calif.”

Tai puiku, kad iš taip to
li rūpiansi dienraščio Lais
vės reikalu. Tikimės, kad 
drg. Levanienė prisius nau
jų prenumeratų ir sykiu 
gražų finansinį parėmimą 
Biudžeto fondui.

Į vajų įstojo mūsų senas 
veikėjas A. Navickas, iš 
Haverhill, Mass., su nauja 
prenumerata.

Naujų skaitytojų prisiun
tė M. Švinkūnienė. iš Wa-
terbury, Conn., ir taipgi su 
nauja prenumerata punk
tais pakilo J. Simutis, Na-
ssua

Tai ištikrųjų būtų puiku, 
jeigu daugelis kitų dienraš
tį remiančių brooklyniečių 
pasektų J. Juodzevičiaus 
pavyzdį!

M. Švinkūnienė prisiuntė 
nuo draugų iš Conn, valsti
jos sekamai:

W. Adomaitis, Meriden, 
Conn., $5.50. V. Ruginis, 
Waterbury, Conn., $3.50 ir 
J. Malašauskas, Waterbu
ry, Conn. 50c.

M. Minota, iš Verdun, 
Canada, atsinaujino prenu
meratą metams ir taipgi 
paaukavo $3 biudžeto užti
krinimui. Jis taipgi užsisa
kė prenumeratą dienraš
čio Vilnies Chicagoje, pa
aukavo $3 ir tuo pačiu sy
kiu prirašė savo žmoną 
prie ALDLD Draugijos. 
Nors pats negalėjo atvykti 
į J. V., tačiau jam patarna
vo Mrs. Dudek, kuri drau
ge su savo vyru mokinasi 
Columbijos Universitete.

Albert Sagaitis, iš ’ Moh
awk, N. Y., rašo, kad ka
dangi viskas brangsta, tai

ciui.
Širdingai dėkojame virš
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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!

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?

Ant Rytojaus Po 
Rinkimų

Mūsų sekamas skyrius su 
mumis ir mes, jo skaityto
jai - skaitytojos, su juo pa
simatysime jau po rinkimų, 
lapkričio 6-tą.

Ar būsime linksmus? 
Priklausys’ nuo to, kiek pa- 
sidarbuosim dabar, kad žmo
nės suprastų reikalą bal
suoti lapkričio 5-tą. Ir kad 
balsuotų už savo draugus, 
ne priešus.

Mes, Amerikos lietuviai, 
kaipo dalis šios šalies gy
ventojų ir piliečių taipgi tū
lame tame pareigą. Didelė 
didžiuma lietuvių dabar yra 
piliečiais, bet labai daugelis 
dar nėra balsavę. Mes pri
valome juos įtikinti svarbo
je balsuoti. Tas dar galima 
ten, kur nereikalaujama 
persiregistruoti pirm balsa
vimų.

Daug kitų, nors patys bū
dami darbininkais, pabal
suoja už savo priešus tik
tai dėlto, kad niekas jiems 
kantriai, draugiškai neišai
škino balsuoti kitaip. Tad 
pamatykime juos per šią 
savaitę, įteikime gerą laik
raštį, lapelį, knygelę, kad 
jie žinotų, kaip pasirinkti 
kandidatus.

Kas Mūsų Draugai?
Kadangi dienraštis Lais

vė siekia virš 30 valstijų ir 
šimtus miestų, tad sunku 
būtų čia išvardyti visoms 
vietoms kandidatus, išsta
tytus į senatorius, kongres- 
manus ar į valstijų seime
lius ir valdininkus.

Tai kaipgi pasirinkti 
kandidatus eiliniam žmo
gui, kuris nespėja visų par
tijų ir kandidatų platfor
mas' gauti, išstudijuoti, su
prasti ?

Balsuokite už CIO-PAC 
(Political Action Commit
tee) užgirtus kandidatus. 
Kurie CIO-PAC užgirti, 
jūs galite sužinoti vietinia
me unijos skyriuje. Dabar 
retai kur rasi miestą, ku
riame nesirastų unija. Jei
gu nežinot antrašo, pajieš- 
kokite ar vaikų paprašykite 
pajieškoti telefonų knygoje 
unijos skyriaus antrašo.

New Yorko valstijoje, y- 
patingai mieste veikia 
Amerikos Darbo Partijos 
skyriai. Čia galima gauti vi
sokiausią informaciją apie 
kandidatus.

Lietuviai, kaip ir didžiu
ma Amerikos gyventojų, e- 
same darbo žmonės. Lietu
vių profesionalai,, biznieriai 
ir net industrialistai tebe
dirba greta eilinių žmonių 
ir jie neprasikalstų savo in
teresams, balsuodami už 
darbininkus ir progresy
vius. Trustai ir trustų kan
didatai republikonai buvo 
ir tebėra mūsų visų intere
sų priešais.
Jeigu Turime Gerą Atmin

tį, Tai —
Visos suaugusios moterys 

atsimename Hooverį ir jo 
“gerlaikius” su jo pažadėto
mis “vištomis kiekviename 
puode,” tiktai ne mūsij 
puode.

Atsimename tą republi- 
konų drabstytą purvą ant 
velionies prezidento Roose- 
velto, kada jisai pradėjo 
naikinti tą republikonišką 
“gerovę”.

uz-

bal-

kal-

Su- 
ir 

45

2 
tųjų

“Ji čiauška be atvangos. 
Ji mano visą laiką užima, 

* ji guodžiasi už nieką ir vi-

Republikonai visą laiką 
buvo priešais kainų kontro
lės, bet Roosevelto laikais 
jiems nepavyko jos visiškai 
susilpninti ir sunaikinti. Jie 
atsiekė to tik dabar, kada 
įspraudė valdžion daugiau 
jų politikai pritarėjų.

Didelė didžiuma republi- 
konų visą laiką nekentė 
darbo unijų. Kada tiktai iš
kilo koks priešdarbininkiš- 
kas bilius, republikonai 
kongresmanai buvo jo rė
mėjais. Newyorkietis re- 
publikonas Baldwin nešoko 
pagal jų dūdą, tad reakci
nė politinė republikonų ma
šina šiemet nuo jo kandida
tūra atėmė.

Ir jeigu kur nors dar li
kosi republikonų neišmes
tas vienas kitas ne prieš 
darbininkus, bet už darbi
ninkus nusistatęs republi- 
konas, tai jis tikriausia tu
ri CIO-PAC užgyrimą. žo
džiu, CIO užgyrė kiekvieną 
iš bile kurios partijos, ku
ris darbininkiškomis aki
mis žiūrint buvo nors šiaip 
taip galima užgirti.
Del ko Darbininkai Užgyrė 

Demokratus ?
Daugelis klausia, dėl ko 

CIO užgyrė demokratų, o 
kai kur ir republikonų kan
didatus, dėl ko neišstatė sa
vo? Argi neturi pakanka
mai gerų žmonių?

Tai rimtas klausimas. 
Atsakyti jis galima taip. 
Kur yra galimybės išrinkt' 
vieniems, darbininkų orga
nizacijos neabejojo išstatyti 
savo geriausius. Taipgi vie
nur kitur išstatė savus kan
didatus ir tose vietose, kur 
nors dar negalima bus iš
rinkti, bet nepakenks išrin
kimui genesniojo iš dviejų 
ne visai darbininkams pri
imtinų.

Tačiau tose vietose, kur 
suskaldžius spėkas, įnešus 
pasidalinimą tarp darbinin
kų ir progresyvių būtų duo
ta proga išrinkti blogiausį. 
darbininkai n e p a sivelino 
sau tos iškaštintos klaidos.

Kaip Balsuoti Dviejų 
Partijų Kandidatus?

Jeigu kandidatas yra ant 
dviejų balotų, sakysime, de
mokratų ir darbiečių, bal
suokite už jį darbiečių ti- 
kietu. Juo daugiau darbie
čių tikietu bus paduota bal
sų, tuo daugiau ateityje su 
darbininkais skaitysis abie- 
ji: taip laimėjusieji, taip 
pralaimėjusieji rinkimus.

Ta pati taisyklė nusako, 
dėl ko svarbu gauti daug 
balsų už komunistus, kui 
jie yra išstatyti. Mažytė.

KA DARAI SU MELONO 
LUOBA?

Watermelonai priprasta iš- 
i valgyti minkštasis vidurys, o 
kietieji kraštai, po apie pusės 
colio storio, išmetama. O jie, 
išskyrus patį plonutį paviršių 
galima labai naudingai suvar
toti.

Watermelono luobą galima 
nulupus ir sumalus išvirti su 
lemonu ir cukrum. Taipgi tin
ka kompotui ar vaisiniams 
sviestams (jams) su kitais 
vaisiais, kurie turi rakšties. 
Be rakšties turinčių vaisių iš
eina be skonio, panašus į vir
tą eggplant.

N.

Mrs. T. Beeson (dešinėj) net iš Omaha nuvyko į 
Washingtona pasiteirauti, dėl ko Trumano vyriausybė 
nieko nedaro sugrąžinti mėsą ir mėsos kainas iš dausų 
ant žemės, dėl ko leidžia republikonų norams ir planams 
pildytis.

Daug yra kitų produktų, 
kurie užvaduoja mėsą. Ta
čiau mėsa skaitoma pamati
niu šaltiniu proteinams 
gauti. Mėsiškas valgis, kai
po beveik visapusiai pilnas 
būtiniausiomis mitybinėmis 
ypatybėmis, pripildo mus ir 
patenkina. Įpratimas čia 
taipgi tame turi atitinka
mą vaidmenį.
• Vienok mėsos pastarai
siais keliais metais vis sto- 
kuoja. Iškontroliavimas kai
nų vidutinei ir biednesnei 
šeimai padėties nepagerino. 
Mėsa tebepasilieka per- 
brangi.

Mėsą pavaduoja, jeigu ne 
pilnai, tai nors didelėje da
lyje tūli kiti gyvulinio pa
ėjimo produktai, taipgi 
daugėlis grūdinių valgių.

1. Gyvulinio paėjimo, 
daugiausia proteino turin
tieji valgiai yra: pienas, 
pieno produktai, paukštie
na, kiaušiniai, žuvis.

2. Augaliniai: veik visokį 
čieli grūdai,' riešutai, žir
niai, pupelės.

Neturint mėsos, reikia 
nors kartą per dieną turėti 
ką nors iš tų abiejų valgių. 
O jeigu tankiau, daugiau 
permainų turėsi, mažai ir 
pajusi stoką mėsos.

Numerio 1-mo grupė yra 
pilnesnė, teikia daugiau iš 
dešimties kūnui už vis rei-

PUPELIŲ KEPSNYS 
puodukai džiovintų 
(Įima) pupelių

puodukai virtų pomidorų
(tomatoes)

1 sukapotas svogūnas
Pusė puoduko supjaustytų 

žaliųjų pipirų ir selenių
Puodukas ir pusė riebalų

Druskos, pipirų pagal skonį.
Nuplauk pupeles, pamerk 

per naktį. Ims apie pusan
tros iki 2 valandų išvirti (ne
merktos—daug ilgiau).

Nupilk mirkymo vandenį, 
užpilk šviežiu ir virk pama
žu 45 minutes. Lengvai apru- 
dink riebaluose svogūną, da
ri ėk kitas daržoves ir pašutink 
dar 5 minutes. Nupilk nuo pu
pelių vandenį apart pusės 
puoduko, įdėk druską, pipirus 
ir apspragintas daržoves, 
pilk į gerai išteptą blėtą 
kepk vidutiniame pečiuje 
minutes.

Kas mėgsta, gerą kvapsnį 
priduoda pirm kepimo blėtą 
pabraukius česnaku.

Šio kiekio pakaks šešiems.

Joan Caulfield, Fred Astaire ir Bing Crosby muzikališkoje romanso filmoje 
“Blue Skies.” Rodoma New Yorko Paramount Teatre, Broadway ir 43rd St., 
New Yorke. Šioje Paramount technispalvėje filmoje yra 32 Irving Berlin’o dainos. 
Kita dalis programos skiriama veiksmams scenoje.

pataria

Indusai 1909 metais iška
sė iš žemės rankraštį,—pa
rašytą sanskritų kalboje,— 
po antrašte: — “Vilniavi- 
mas didmario laiko.” Išgir
džius, šitas rankraštis rodo 
mums, kaip pirmą kartą at
sirado moteris, ir kai]) ji 
prigijo tarpe vyrų.

“Indusų perkūnas, Twa
shtri, buvo išbaigęs visą 
materijolą, tverdamas vy
ra—nei krislelio neliko. Gi
liai galvodamas, jis sumanė 
paimti: mėnulio apvalumą, 
žalčio vingiuojantį judesį, 
■vijoklės prikibimą, gėlės 
aksomą (švelnumą), lapo 
lengvumą, stirnos žvilgsnį, 
saulės spindulio linksmybę, 
miglos ašarą, vėjo nepasto
vumą, zuikio bailumą, povo 
mandrumą, pūko minkštu- 

■ mą, deimanto kietumą, tig
ro nuožmumą, ugnies kait
rumą, ledo vėsumą, varnos 
čiauškesį, karvelio burkavi
mą. Visą tai sumaišęs, su
tvėrė moterį ir atidavė vy
rui.”

Vos aštuoniom dienom 
praslinkus, vyras sugrįžęs 
prie sutvertojo Twashtrio 

“Mano Viešpatie!

kalingiausių m e d ž i a g ų, 
nors ir ne tiek pilnai, kiek 
gera galvijiena.

Antroji grupė, nors duo
da tam tikras medžiagas vi
soje pilnumoje, tačiau tūlų 
stokuoja. Tai dėlto žinovai sako:

kas dieną vartoti Tas sutvėrimas, kurį man 
valgiui produktus tų abiejų davei, nuodina mano būvį, 
grupių, kad apypilniai 
vaduoti galvijieną.

suomet blogėja.” T wash tris 
moterį atsiėmė nuo vyro.

Po kitų aštuonių dienų 
vyras vėl atėjo prie Sutver
tojo: “Mano Viešpatie”! 
Man vienam gyventi nuobo
du, toji tvarinys man šok
davo, dainuodavo, žvaira
kiavo į mane, ji žaidė su 
manim, ji kibo prie ma
nes.” Twashtri sugrąžino 
jam moterį.

Po trijų dienų vyras vėl 
sugrįžo pas Su tverto ją: 
“Mano Viešpatie! Aš nesu
prantu, kokiu būdu moteris 
daro man daugiau nemalo
numo, kaip džiaugsmo.”

Twashtri atsakė: “Eik 
sau ir žinokis.”

Vyras: “Aš negaliu su ja 
gyventi.”

Twashtri atsakė: “Nega
li ir be jos gyventi.”

Tad liūdnai vyras 
ba: “Nelaimingas esu—ne
galiu gyventi-su ja, nei be 
jos.” Johanna.

Mūsų Doleris Labai
Sumažėjęs

kratijoje vieniems atiduoti 
viską geriausi, o kitiems 
misti tik liekanomis.

Vyriausybė Aprokuoja 
Vertę Mūs Dolerio

Valdinis Bureau of Labor 
Statistics, Washingtone, 
aprokavo, kad mūsų dolerio 
perkamoji vertė numažėjo 
24 centais tarp sausio mė
nesio 1941 metų ir birželio 
menesio, 1946 m. Kitais žo
džiais:

Šių metų birželio mėnesį 
doleris benupirko tiktai 76 
centų vertės prekių, ly
ginant su tuo, kiek doleris 
nupirkdavo pradžioje 1941 
m.

Tas pats BLS nurodo, 
kad dolerio perkamoji galia 
per pustrečio mėnesio, nuo 
birželio iki rugsėjo 15-tos, 
iš naujo nupuolė iki 60 cen
tų.

Įsitėmytina tas, kad val
dinio biuro skaitlinės pa
prastai būna neperdėtos, 
greičiau bus “nedasūdytos”. 
Ir pats kainų kėlimas tuo 
laikotarpiu tebebuvo apdai
rus — trustams buvo pa- 
gf ąsinta i š k o n troliuotų 
produktų kainas sugrąžinti 
po kontrole, jeigu perdaug 
kels kainas. Dabar, tam pa
vojui praėjus, tūlų produk
tu kainos šaute šauna aukš
tyn ir tik masinis žmonių 
judėjimas, protestai jas iš 
dausų sugrąžins ant žemės.

Pasakos, būk tiktai pri- 
gaminimas visko pakanka
mai numuš kainas, yra tai
komos tiktai seniems vai
kams (mažų vaikų taip pi
giai neapgausi). Kada be
veik viskas valdoma trustų, 
jiems susitarti ir sulaikyti 
nuo turgaus prekes nėra 
sunku. Argi kartą esame 
matę padėtį, kad farmeriai 
neranda pirkikų produk
tams, o mieste tų pačių pro
duktų negalima gauti?

Prigaminimas visko pa
kankamai numuš kainas 
tiktai tada, kada vidutinis 
darbininkas bus pravalgęs 
ne vien tiktai algą, bet ir 
auto ir pastogę ir kailinius 
ir geresnį švarką. Kada 
biednasis bus alkio pasek
mėje palaidojęs ir apraudo
jęs šeimyną. Lupikas pa
liaus tiktai tada, kada ne
bebus nuo ko lupti. Tačiau 
šiandieniniai darbininkų ir 
liaudies judėjimai vargiai 
pasivelys sau tos krimina- 
lystės, kad neveikimu dalei- 
stų mūsų šalį į tokią padė
tį. šeimininkė.

Dorchester, Mass.
Susiveda

Helen Aldega Usevich’iutė, 
79 Bany St., Dorchester, 
Mass., susiveda su Zenon 
Krispin Bechis iš Great Neck, 
Long Island, New York. Civi
le santuoka įvyks šeštadienį, 
lapkričio (Nov.) 2-rą dieną. 
Vedybų pokilis įvyks 4:30 po 
pietų, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo svetainėj, 823 
Main St., Cambridge, Mass.

Helen Aldega Usevičiutė 
yra vienatinė Jono ir Petrusės 
lįsevičių dukrelė, kuri veik
liai darbuojasi LDS jaunuo
lių kuopoje So. Bostone.

Veliju jaunavedžiams lai- 
mingiausio šeimyninio gyve» 
nimo. Draugė.

Prezidentui Trumanui iš- 
kontroliavus mėsos kainas, 
praeitą savaitę iškontro- 
liuota ir beveik viskas kita, 
kas valgoma ir geriama.

Iškontroliavimas, kaip ir 
buvo numatyta iš anksto, 
nepagerino padėties tam, 
keno išteklius ribotas, tik 
pablogino. Buvusioji mėsos 
trusto sulaikytoji nuo tur
gaus mėsa į turgų paleista 
gausiau, bet kas iš to gau
sumo tam, kas neišgali per
mokėti.

Kuris vidutinę ar mažes
nę už vidutinę algą uždir
bantis darbininkas, užlai
kantis šeimyną, išgalėjo mo
kėti virš dolerį už svąrą 

I jautienos steiko ar $1.15 už 
svarą hamės? Po tiek rei
kalavo prekybininkai mies- 
tavuose turguose New Yor
ke praeitą penktadienį. 
Sviestas buvo 91—97c sva
ras.

Gal būt vidutinio darbi
ninko šeimininkei liko tik 
viena paguoda — nestovė
jusi eilėje sužinojo, kad ne
gaus mėsos, liko daugiau 
laiko kokiems blynams ga
minti. Pirma stovėdama ei
lėj kai kada mėsos gaudavo, 
o kitu atveju pritrūkdavo. 
Dabar mėsos yra, eilėje sto
vėti nereikia, bet ir valgyti 
nereikia, jeigu neturtinga.

Kojų, visokių kauluotų ir 
kitų blogiau išlaikomų mė
sos gabalų galima buvo 
gauti prieinamiau, bet ir tų 
kainos per aukštos pagal jų 
palyginamąją vertę. Tų be
veik visada gaudavofne ir 
pirma, tik žemesnėmis kai
nomis. Gi patsai jų visuo
met buvimas turguje rodo, 
kad kas nors, kur nors vi
suomet suvalgė ir suvalgo 
daug steikų. Kojos be stoi
kų ir steikai be kojų, rodos, 
dar niekad neaugo. Mūsų 
taip vadinamoji lygybė prie 
“laisvosios prekybos” susi
veda į alkį vieniems ir per
sivalgymą kitiems.

Šeimininkės pasižiūri į 
steikus, į hames ir nueina. 
Reta perkasi. O tas jau pa
rodo nuošimtį išgalinčių 
pirkti.

Viena kita dar šiaip taip 
išgalinčių taipgi susilaiko 
nuo pirkimo tomis peraukš- 
tomis kainomis, nes su
pranta, kad tas atsparumas 
prisidės prie kainų numuši- 
mo. Pagaliau, žino ir tą, 
kad jeigu bus leista mėsos 
kainoms pasilikti padangė
se, kito maisto trustai ati
tinkamai kels kainas taipgi, 
kad prilygti savo pelnais 
mėsos trustams. Jeigu mė
sos trusto niekas nesulaikė 
nuo streiko prieš žmones, 
jų alkinimo, kasgi uždraus 
kitiems.

New Yorko komunistai 
savo rinkiminėje programo
je iškėlė reikalavimą nacio
nalizuoti pamatines maisto 
industrijas. Šeimininkės, 
kurios be šmotelio mėsos 
ar be sviesto grįžta iš tur
gaus, taipgi apie tai galvoja 
ir kalbasi. Ateis laikas, ka
da nuo galvosenos ir kalbų 
pereis prie veiksmų. Juk 
nėra prasmės alkti, kada 
sandėliai perpildyti arba 
perkupčiai atsisako maistą 
nuo farmerių leisti į mies
tą. Ir nėra reikalo demo
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Gracingi, smalkūs eu

kaliptai lenktyniuoja su 
gretimomis palmėmis,—-ky
la, stiebiasi vis aukštyn ir 
aukštyn. Rusva, lyg nude
gusi saule žmogaus oda, eu- 
kajiptų žievė vis vietomis 
lupasi ir krenta žemėn ski- 
vytais.

Jonas nuskynė porą jau
nų eukalipto lapų, sutrynė 
delne ir greitu žestu pakišo 
man panosėn. Koks pokas, 
koks savingai perimantis a- 
romatas. Nedyvai, kad iš 
eukalipto gaminama gydo
masis aliejus, į nosis var
vint, į* gerklę purkšt, žaiz
doms tept. O žiūrėk, kaip 
keistai, kaip būdingai atro
do aukštom pakraigėm su
sibūrę pušelės. Nuo to toly- 
daus, nuolatinio jūrų vėjo 
pūtimo visos jų šakos iš
lenktos ir nukreiptos į atbu
lą šalį. Plynam, melsvam 
dangaus žydryno fone tos 
frisų šakos išsiduoda i 
reljefiškai, kad tu matai

mu ir ūpingu pasakojimu. 
O čia po dešinei, kiek ato
kiau, anapus plataus plen
to, grakščiai stūkso baltu
čiai, puošnūs, kaliforniškai 
charakteringi n a m ūkai, 
darželiai, krūmeliai, me
džiai.

Priėjom didelį griovį, pa
kliūtą. Turėjom eit, nuolai
džiais laiptais žemyn, pas
kui to tarpkalnio apačia da- 
ėjom arčiau jūrų, perėjom 
kiton plento pusėn ir, dar 
pasiėjėję kokią pusę mylios, 
nusileidom į patį pajūrį, nu- 
sirėdėm ir drybsojom ant 
smėlio po saulėsargiu iki 
pavakariui. Jonas protar
piais atnešdavo ko užkąst.

Pakilom, apsitaisėm ir 
vėl pėsti iš lengvėlio ėjom 
atgal. Ėjom kitu keliu, kito
mis gatvėmis, tolėliau nuo 
jūrų, kad labiau prisižiūrė
jus tų gražių, miklios ar
chitektūros namukų ir so- 

■ į busą, į 
gatvekarį — ir namie. Ma- 

;, jausdami 

bais. i jūrų oro, saulės ir pasivaik-
O tų kaktusų ir čia pasi-j ščiojimo. Gera buvo miegot, 

maišo dažnai, visokių jų rū-| Neišbudino nė tie žiogeliai, 
šių. Stovi pasišiaušę, da-| kurie kiekvieną mielą nak- 
guoti, spygliuoti, saviškai I telę griežia ir griežia iki 
didingi ir gražūs dykūnui pat apyaušriui, 
keistieji augalai. Kaipo di-i ★
delis gamtos mylėtojas iri 
žinovas, Jonas nuolat mums i 
aiškina tai to, tai to, tai ki-ičiau keletą atvirukų į kai 
to augalo ypatingus požy-! kuriuos LLD narius. Sekre- 
mius, vadina botaniškais jų i torius Dominikas Šoloms- 
vardais. Mes užginamai kas dar Niūvarkan man 
klausom, akim lapsim ir gė-i prisiuntė jų visų adresus, 
rimės tokiuo Jono entuziaz-) tai aš ir išsirinkau keletą

taip dybų. Paskui — 
l I 

mažiausią, jų sakelytę, pa- Foniai pavargę, 
puoštą žalių skujų šepete- jaukų sunkumą,

Tuoj ant rytojaus po pri
buvimo j Holivudą išsiun-

GREEN STAR BAR. & GRILI
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

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 svetaine pokilims.

1 CHARLES J. ROMAN Į
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Ml Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

dior*r Spali” 3.0, 1943

draugų ir jiems pranešiau 
apie savo pribuvimą. Ir ne
reikėjo ilgai laukt atsaky
mo. Tuoj pat pirmasai atsi
liepė per telefoną d. I. Le
vanas. Ir tą pačią dieną at
važiavo su savo žmona. Ma
lonus pasimatymas.' Jiedu 
tuoj mane su žmona paėmė 
į savo mašiną ir pavažinėjo 
mus po pačias įdomiąsias

Holivudo vietas.
Automobilį vairuoja d. 

Levanienė, aš greta jos. Už
pakaly sėdi maniškė ir d. 
Levanas. Pat pirma važiuo
jam į šiaurių ir vakarų pu
sę, į kalnus, pasisukam po 
dešinei ir riedam “Sunset” 
bulvaru. Čia jau labiau pa
našu į nemažą miestą, bet 
savingąi gražų miestą. Na
mai didesni, bet vis su me
džiais, su gėlėmis. Ir krau
tuvės ir tos skęsta žalumoj. 
Draugai Levanai parodė į- 
domias aktorių ir. artistų

i užeigų vietas, restoranus, 
kliubus.

Davažiavę, regis, iki Hai- 
land bulvaro (“Highland”), 
vėl pasukom į kalną, kol pa
siekėm garsųjį Holivudo 
dubenį (“Hollywood 
Bowl”). Įdomi vieta. Milži
niškas amfiteatras atviram 
ore. Eilių eilės pusračiu iš
lenktų suolų, kyla vis aukš
tyn ir aukštyn į kalną. Visi 
tie sėdynių pusračiai nu
kreipti į didžiulį pastolį pa
kalnėj. Ant to pastolio ir iš
eina artistai, muzikai, dai-

nininkai. Užpakaline pasto
lio dalis yra kieta gludi į- 
dubusi išriesta siena, deng
ta nuolaidžiai stogu. Tatai 
puikiai atmuša balsą, ir bal
sas stebėtinai gerai sklinda 
visur po visą milžinišką at
viro oro auditoriją.

Pastoviniavom, pasižiūrė- 
jom, pasigėrė jom pirmą 
kartą mano matytu tokio 
dydžio amfiteatru. Levanai 
papasakojo apie labai efek
tingus pastatymus šitam 
Holivudo “bliūde”. Publi-

kos, girdi, gali tilpti apie 
35,000. Gali ir dar daugiau 
susidaryti ^kur ant anų 
skaitlingų laiptų ir platfor
mų. Pasakojo, kaip buvo or
ganizuojami Los Angeles į- 
vairių tautų chorai, kad jie 
visi kartu pasirodytų bend
roj Leopoldo Stokovskio va
dovybėj. Įvykęs koks ten 
nesusipratimėlis, ir tas 
grandioziškas planas tuo 
kartu neįvykęs.

(neiSnep sna)

Įtaisymas “Con Edison”

geros darbui vietos

WVtVVVA/VVVVVVVAAVVVVtVVVVVVVA/tAAVVVVVVV'V

74% DAUGIAU ALGOS
__ Kai gyvenimo lėšos pakilo 22%

Vidutinė savaitinė alga
»___ a-

Apart geros algos--

Mokesnis už šventes
Pilna alga už 11 švenčių; taip pat 
už pareigą džiūrėje ir kitus spe
cialius reikalus.

1930 *33.10 - 1946 *55.76

Medikalis aprūpinimas
kaipo apsauga ir iki visiško pa
sveikimo. Kompanija apmoka 2/3 
lėšų.

Gyvybės apdrauda
—vidutiniai po $4,000 darbinin
kui. Kompanija moka 2/3 lėšų.«-

Alga ligoje
Darbininkai gauna duosnų mokes
nį ligoj pagal ištarnauto laiko ilgį.

Pensijos planas
Kompanija gausingai aprūpina 
pasitraukusius ir paliegusius.

Viršlaikių mokestis
Už ekstra darbo valandas ir už 
darbą šventadieniais. Taip pat 
5% ekstra mokesnio už naktinį 
darbą ir 25% už darbą sekmadie
niais.

Apmokamos atostogos
Daugiau kaip 80% mūsų darbi
ninkų gauna po tris savaites.

Atlyginimas už sužeidimus
Kompanija eina daug toliau, negu 
įstatymai reikalauja, ilgiau mokė
dama už sugaištą laiką dėl su
žeidimų.

Ekstra apsauga
Nuo 1940 m. pas Con Edison buvo 
20% mažiau nelaimingų įvykių, 
negu vidutiniai aptarnavimų pra
monėje visoj šalyj.

Reguliaris Darbas
Daugiau kaip 80% mūsų žmonių 
yra čia išbuvę 15 metų ar ilgiau... 
po 52 savaites per metus.

Proga
Faktinai visi paaukštinimai daro
mi iš eilinių žmonių.

'Naujausios J. V. Darbo Biuro Statistikos

padėjo mums suteikt N. Y
geriausią aptarnavimą uz
pigiausias galimas lėšas

Darbininkai ir savininkai
išvien dirbdami numušė

1930

NEPRALEISKITE “ECHOES

Įoown |
|34%|

1946

žemyn elektros lėšas
16 sykių nuo 1930 m.
.. . du sykiu per paskutinius dvyliką mėnesių!
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“Prieš Srovę”

Tai buvo baudžiavos gady
nė Lietuvoje, kuomet ponai 

i laikė savo baudžiauninkus ,vi- 
j sai beteisiais žmonėmis, —tie-

Spalių 23 d. Sok o hi svotai-1 fiog skait6 juos'ne k"° kitu’ 
b,,..; ,1^- kaip gyvuoju inventoriumi.ne prisipildė publika, kuri do- Į 

misi vaidybos menu, kuri jie- 
ško savo sielai pasitenkinimo.
Ir neklysiu pasakęs, jog toji i 
publika rado savo jieškinį. 
Atvykusi iš tolimo Brooklyno 
dramos grupė gana vykusiai 
atvaizdavo tąjį lietuvių praei
ties laikotarpį, kuriame teko 
gyventi kunigui Strazdeliui.

tarnas
i Ne kartą mainikavo jie bau
džiauninkus ant šunų, plakė 
rykštėmis arba ant vietos nu
dėjo, kai nebesusivaldė pyk
čiu.

O betgi ir toje gadynėje at
sirado vienas kitas asmuo, ku
ris išdrįso eiti “prieš srovę’’, 
kuris kovojo prieš neribotą

ir užtarėju buvo
mokytojas Dau-

Nepaprasta Programa Penkių Žymiųjų 
Artistų Rusų, Baltarusių ir Ukrainų 

Dainose-Muzikoje:

nckenčia- 
1 u omo j e, 
žmogumi

eiti

NADINE RAY, Soprano
STEPAN KOZAKEVICH, Baritonas
ZINAIDA ALVERS, Mezzo-Soprano
ILYA TAMARIN, Tenoras
ANTIN RUDNITSKY, Muzikos Direktorius

BELLAIRE, OHIO 

šeštadienį, Lapkr. 2 1., 1946 m., 7:30 vai. 
BELLAIRE HIGH SCHOOL AUDITORIUM 

Rengia Ohio Valley Kultu os ir Švietimo Komitetas.
* ,

PITTSBU RGH, PA.

Sekmadienį, Lapkr. 3 d., 1946 m., 7:30 vai.
CARNEGIE MUSICAL HALL, 4400 Forbes St.

Tikietai: $1.20 (įima taksus)
Rengėjai: Pittsburgh Distric* Committee of the American 

Russian Fraterna' Society, I. W. O.

ponų sauvalių, kuris tai vie
nokiu, tai kitokiu būdu bandė 
kelti pasipriešinimą.

Vienas tokių drąsuolių, ėju
sių prieš vėją, prieš srovę, bu
vo pono Grainevskio
Antanas Strazdelis. Jo bend
radarbiu 
gimnazijos 
gaila, baudžiauninkas drąsuo
lis Kliauga ir kiti.

Sunkiais keliais pavyksta 
Strazdeliui prasimušti į moks- 
lą — į kunigystę. Jis, kad ir 
aukštesniųjų sferų liepiamas, 
neišsižada nei lietuvybės, nei 
meilės pavergtiems baudžiau
ninkams. Jis lieka 
mu asmeniu kunigų 
bet mylimiausiu 
baudžiauninkuose.

Strazdelio veiksmas 
prieš srovę, tiek įpykina dva
sininkų vyriausybę, kad ji ati
ma suvargusio ir nukaršusio 
Strazdelio kunigystės teises.

Taigi, šie vaizdai, tinkamo
je scenoje, ir matėsi tai skait
lingai publikai, kuri dažnoje 
vietoje gražiai įvertino tą ei
gą prieš srovę ir vaidintojus 
apdovanojo gausiais aplodis
mentais. O vaizdas, aišku, pa
siliks publikos akyse ilgai at
minčiai įr kartu jis bus pri- 
simintmas tuo, kad visi sieki
niai tegalimi pasiekti tik per 
aštrias kovas.

Atžymėti visus vaidintojus 
būtų perdidelis darbas. Plati 
Brooklyno publika juos yra 
mačiusi ir puikiai įvertinusi.

OOOOOOOOOOOOOCX 000000000

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 EVergreen 7-1661

pH
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Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę 

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidėk prie milionų tų, ^kurie 
prisiekauja Johnson’s NUGAROS 
PLASTERIU - - pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
įrodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant šį plasterį, tai lyg nau
doti kaitinamąją paduškaitę pačiame 
jūsų darbe. Švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktaką, ŠILDO jums nu
garą, atliuosuoja skausmą ir sustin
gimą. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS PLASTERIS 
sauj^b nuo užsišald.vmo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jį gamina' Johnson & 
Johnson —• vardas, kuris reiškė ko
kybę per 50 metų. Visose vaistinėse.

CLEVELAND, OHIO
RONKONKOMA 

8634
TELEPHONE
STAGG 2-5043

M W

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
f 4

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį 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.

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 tablete 
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 me 
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, į miltelių pavydalą, sveika ir skan 
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

vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
ir po kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio 
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 į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas. «

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

DR. I. E. LEVY
OPTOMETRIST

Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:
7917 ST. CLAIR AVE..

(Arti Yalo Theatre)
CLEVELAND 3, OHIO.

Telefonas: Express 1244.

Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius.

I

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8842

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
512 Marion St., Brooklyn, 

Kaaapaa Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

O dabar teko pamatyti ir įver
tinti Chicagos publikai, Reži
sieriaus Jono Valenčio parin
kimas vaidylų—tinkamas. Ne- 
pavaduotinose rolėse buvo ir 
pats Valentis, ir Lazauskas, 
Grabauskas, Kačergis, Feife- 
rienė, Ju d žentas, Juška, Rai
nienė (ji, rodos, tinkamiau 
vaizdavo pasenėjusios rolė
je) ir kiti. Jei vaidinime buvo 
koks trūkumas, tai jis buvo 
nežymus. Pavyzdžiui, ne vie
nas' pastebėjo, kad Daugaila 
ir Kliauga, Strazdelio amži
ninkai, mažiau nuseno, negu 
Strazdelis. Tai gal mažas 
mavimo trūkumas, bet tai 
kūmas nedidelis.

Brooklyniečių grupės
tangos, įdėtos į tąjį milžinišką 
darbą, savaime neša jiems pa
garbą ir publikos padėką!

St. Jasilionis.

Iš Jungtinių Tautų 
Seimo

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

gri- 
trū-

pas-

Dunellen, N. J
Spalių 15 d. pasidavė ope

racijai Mary Anne Vaniski 
(V i š n iauskienė). Ji buvo 
Muhlenberg Ligoninėj, Plain
field, N. J.

Veikiausia, šiuos žodžius 
rašant Višniauskienė jau gali 
būti namie, tad yra prašoma 
jos draugų—pažįstamų ją ap
lankyti. Jos antrašas: 379 
Whitteer Ave., Dunellen, N. J.

Jos vyras Antanas Višniaus- 
kas yra žinomas tarpe lietu
vių kaipo dainininkas, kuris 
ne sykį žavėjo, Laisvės Kon
certo dalyvius su savo gražiu 
balsu. Višniauskai prieš 
karą gyveno Bayonne, N. J.

Linkime Marytei greitai pa
sveikti, kad vėl galėtų links
mai gyventi su savo vyru ir 
sūneliu. T. E.

Washington. — Dabar 
amerikiečiai > išleidžia 56 
nuošimčius pinigų pirki
niams, be kainų kontroles.

Užtikrinkime Laisvei 1947 
metų biudžetą rinkdami pre
numeratas, ruošdami pramo
gas, parduodami L. bendroves 
Šerus ir pasirūpindami auko
mis.
X..-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Matthew A
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Jis nurodo Jungtinių Tautų 
jau nuveiktus darbus ir 
prakilnius p a sibrėžimus. 
Daug, girdi, tikėtis dar ne
galima, nes organizacija tė
ra 10 menesių amžiaus. Bet 
jos ateitis skaisti. Žmonijos 
visa viltis Jungtinių Tautų 
organizacijoje, 
kad mes 
me!

AUDĖJAI
PATYRĘ PRIE AUTOMATIC DRAPER STAKLIŲ 

NUOLATINIS DARBAS. PUIKIOS DARBO SĄLYGOS.
AUKŠTOS ALGOS SU GERAIS ŠIFTŲ BONAIS.

Žiūrėkime, 
jos nesuviltumė-

Lenko Kalba
Pagaliau kalba Lenkijos 

delegacijos pirmininkas ir 
užsienio reikalų ministras 
Rzymowski, jau senyvas, 
gražiai plikas vyras. Jis 
kritikuoja tuos, kurie 
griauna tarpe didžiųjų val
stybių vienybę, nes jie tuo- 
mi griauna Jungtinių. Tau
tų pagrindus. Jis džiaugia
si, kad Nurnberge tapo tei
singai nubausti baisiausi 
naciški kriminalistai, bet, 
girdi, įvairiose šalyse pana
šūs fašistai vėl kelia galvą 
ir yra lepinami. Kaip tik, 
sako Rzymowski, bandymas 
didžiąsias valstybes sukir
šinti bei padalinti duoda 
viltį fašizmui prisikelti ir 
atkeršyti žmonijai. Prie to 
mes turime nedaleisti. Jis 
padėkoja UNRRA ir Tary
bų Sąjungai už suteiktą ir 
teikiamą pagalbą Lenkijai 
atsistoti ant ekonominių 
kojų. Sugriautųjų šalių at
statymas, jis teigia, neturi 
būti palikta tiktai toms ša
lims. Jų atstatymas yra rei
kalas visos žmonijos, visų 
Jungtinių Tautų. Niekas iš 
to neturi stengtis pasidaryt 
biznio ir pralobti.

’ Sesija baigiasi. Pirminin
kas pareiškia, kad šioms a- 
belnoms diskusijoms kalbė
tojai bus registruojami tik
tai įįd 9 valandos šią nak-

Premjeras Attlee Nežada 
Egiptui Sudano

London. — Anglų prem
jeras Attlee užginčijo Egip
to premjero Sidky Pašos 
pranešimą, kad Anglija su
tinkanti Egiptui pripažint 
Egiptinį Sudaną. Attlee sa
kė, jog Sidky’o pranešimas 
klaidingas.

Suimta 10 Vokiečių kaip 
įtariami Bombininkai

Stuttgart, Vokietija. — 
Amerikonai suėmė '10 vo
kiečių, kuriuos įtaria kaip 
bombininkus. Praeitą sek
madienį sprogo dar viena 
bomba, užtaisyta palangėje 
išnacinimo teismo rūmo Es- 
slingene, arti Stuttgarto.

VENEREAL DISEASE
Kovai pries venerines ligas 

dabar vedamos kampanijos 
emblema. Darbuojamasi New 
Yorko mieste tam tikslui su
kelti $300,000.

WORLD BESTOS CORP
52 COURTLAND ST. 

PATERSON, NEW JERSEY
(247)

MOLDERIAI
Patyrę prie Joint Casting Mašinų. Nuola

tinis darbas, gera alga, puikios darbo sąly- 
gos. Kreipkitės

. CASKEY FOUNDRY 
Richmond & York Sts., 

Philadelphia, Pa. »

DAILYDŽIV
1 METUI DARBAS

(245)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIRĖJA
Kuri gali padaryti itališkus valgius 

restauracijos virtuvėje.
ROLLO TRANSIT CORP., 

KEYPORT, N. J.
Busas išvažiuoja kas dešimt minučių 

Greyhound Bus Terminai, tarpe 7 & 
Avės., New York.

9 valandų diena, 5 dienų savaitė

Unijinės mokestys, 
$1.50 į valandą.

Dubeltavai mokama 
už viršlaikius.

SANDĖLIO
MERGINOS

5 Dienų Savaite

nuo 
8th

(247)

Išskirtina 5th Avė. Krautuvė

APMOKAMOS V AKACIJOS

Nedirbama Šventadieniais

GUNTHER
666 5TH AVE.

(244)

MERGINOS
Su mažu patyrimu prie Singer siuvamųjų 

mašinų, dirbti prie vyriškų kelnių. Mokama 
laike mokinimosi amato.

Taipgi patyrusi Busheler
Kreipkitės Honigsfeld & Glickman,

61 Stanton St., N. Y. C.
Pirmos lubos.

MALE and FEMALE

Kreipkitės

GEORGE A. FULLER CO.
126 WEST STREET, 

NORTHAMPTON, MASS.
(246)

REIKIA VYRŲ 
DARBININKŲ

MOLDERIAI — PRIE STALO 
IR ABELNAM DARBUI 
FOUNDRftS PAPRASTI 

DARBININKAI 
MAŠINŲ OPERATORIAI 

CHIPPERS 
SNAGGERS

PAPRASTI DARBININKAI

ŠIITAI 7:00 A. M. IKI 4:00 P. M. 
4:00 P. M. IKI 12:00 P. M.

KREIPKITĖS—PERSONNEL 
DEPARTMENT

WHITIN MACHINE WORKS 
WHITINSVILLE, MASS.

(245)

VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS
PRIE MAŠINOS OPERAVIMO 
PAKAVIMO IR SUSTATYMO

DARBAS
Švari ir Šviesi Dirbtuvė

‘č Gera Alga — Bonai — Viršlaikiai

Grupinė Apdrauda

Columbia Protektosite Co., Inc.
631 Central Avenue Carlstadt, N. J.

(249)

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT, CONN.

Gražus Teatras ir Balius. Ruošia 
LDS 74-ta kuopa. Įvyks šeštadienį, 
Lapkričio 2 d., Lietuvių Jaunų Vyrų 
Salėje, 407 Lafayette St., Bridge
port, Conn. Pradžia 7:30 v. v. Bus 
sbvaidinta R. Januškevičienės vieno 
veikslo veikalas — “Anapus 
no.” Šiame parengime bus 
ta LDS nariai jaunuoliai, 
praeitam kare, suteikiant
LDS Centro gražiai padarytus “Ap
preciation Certificates.”

Muzika bus gera' — 4 Kavalkų Or
kestrą, bus proga smagiai pasišokti. 
Įžanga 60c (su taksais). — Iškvie
čia Rengėjai. (245-247)

Ncmu- 
pagerb- 
tarnavę 

jipms

HARTFORD, CONN.
Šį sekmadienį lapkričio 3 d. įvyks 

svarbus susirinkimas pasitarimui 
dienraščio Laisvės vajaus reikalu ir 
kitais visuomeniniais reikalais. Kvie
čiame visus Hartfordo ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti šiame susirinki
me. Susirinkimas bus Laisvės 
ro salėje, 155 Hungerford St. 
džia> 2:30 vai. po pietų.

Šiame susirinkime dalyvaus
Buknys, kuris praneš apie dienraš
čio Laisvės padėtį ir nurodys ko
kiais būdais turime veikti, kad iš- 
anksto sukelti savo dienraščiui biud
žetą 1947 m.

Visi Laisvės skaitytojai, visi ap- 
švietą branginanti žmonės dalyvau
kite šiame susirinkime. (245-246)

Cho-
Pra-

ir P.

PHILADELPHIA, PA.
Pažangesniųjų organizacijų nariai 

ir Laisvės skaitytojai kviečiami da
lyvauti svarbiam susirinkime spalių 
31 d., 7 vai. vak. Susirinkimas įvyks 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 
Stengkimės visi ir visos dalyvauti.— 
P. Puodis. (244-245)

. 41

PARSIDUODA BARBER 
SHOP

2 kėdės, marble įrengimai. Parda
vimo priežastis — savininkas pasi
traukia iš biznio. Biznis geras, gra
žus pragyvenimas ir dar galima 
lengvai susitaupyti pinigų.

Čia taipgi yra 4 gyvenimui kam
bariai, išfornišiuoti. Randa $20 į 
mėnesį su patalpa barbernei ir gy
venimo kambariais. Kreipkitės;
120 Schyler Ave., Kearny, N. J.

REIKIA PATYRUSIŲ
RANKOM

DEKORATORIŲ
PRIE INDŲ

Keturiasdešimt valandų savaitė. 
Alga priklausys nuo jūsų gabumo. 

Linksma darbo aplinkuma.

GOLDSCHEIDER’S
280 3RD ST., TRENTON, N. J. 

(Cass, Centre Street Bus)
(244)

OPERATORIAI
F1NIŠERIAI. DRAPERS, prie geresnės 

rūšies suknelių 
NUOLATINIS DARBAS. AUKŠTOS ALGOS. 
2 HERZOG PLACE, HICKSVILLE, L. I.

TELEFONAS HICKSVILLE 1039

MONTELLO, MASS.
Labai didelis ir linksmas parengi

mas, kurį ruošia abi kuopos, LDS 67 
kp. ir Jaunuolių. Liet. Taut. Namo 
salėje. Bus šokiai ir visokių komedi
jų, pamarginimų ant estrados. Gera 
ir didelė jaunuolių orkestrą gros šo
kiam. Valgių ir gėrimų bus kiek kas 
norės. Jaunuoliam ir suaugusiom bus 
proga įstoti į Susivienijimo kuopas. 
Įžanga 20c. Pradžia 7 v. v. — A. 
Sauka, (nepažymėta kada įvyks — 
Adm.)
------------ T—----------------------------------

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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 j dirbtuve. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
F. O. Box 666, Newark 1, N. J.
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* NewWto^e^fcrZlnloi
Iš Kriaučių Susirinkimo

ba-
Taipgi ir nuo sukivie-

Spaliu 23 d. įvyko kriaučių 
54-to skyriaus susirinkimas. 
Jį atidarė vice pirmininkas J. 
Stankevičius, kadangi pirmi
ninkas J. Glaveckas suvėlavo 
pribūt. Vice - pirmi ninkas 
pirmiausia pranešė kriau- 
čiams, kad seniau buvęs mūs 
lokalo pirmininku šertvietis 
yra miręs, tad visi susirinkę 
kriaučiai atidavė jam garbę 
a t s i s t o j ant vieną minutą. 
Taipgi lokalas 54-tas nupirko 
mirusiam gražų gėlių bukietą, 
už $25.

Buvo atsiųsti Atletų Kliubo 
tikietai, kviečiant lokalą 
liavoti.
nijimo 38 kuopos buvo tikie
tai dėl
jų minėtų, kliubo ir kuopos, 
visus tikietus nupirko.

Perskaitytas iš Joint Board 
laiškas, su 4 tikintais. Laiš
kas priimtas ir tikietai nu
pirkta už $40. Vadinasi, vie
nas tikietas kainuoja $10, ar 
nebus 4 tikietai brangesni už 
nupirktus abiejų — kliubo ir 
kuopos visus tikietus. Lokalas 
nepadarė klaidos nupirkęs 
tuos 4 tikietus. Mums, kriau- 
čiams ir kriaučiuvienėms yra 
labai žinomas tas žmogus, ku
riam Joint Boardas rengia po- 
kilį. Tai “preismeikeriui” 
Dotmanui. Su tuo žmogumi 
mums ir lokalui reikia tankiai 
susidurti.

Apie 
girdėti
tūli kriaučiai nelabai jį 
bet kiti sako, kad geras 
gus. Mat, vieni mano, 
“preismeikeris” padaro
patį kavalką vieniem branges
niu kitiems pigesnį. Tas ne
teisybė, jis daro aprokuotai ir 
lygiai, bet pas dabartinius 
kriaučius nėra lygybės. Vieni 
kriaučiai yra senatvės par
blokšti, antri dar stiprūs, tok’ 
pat kavalką dirbdami gali už 
kitą daugiau uždirbti. Bet 
tuoj visi pasensime, tad turė
sime pasirinkti tokį “preis
meikerį,” kuris galės mums 
paskirti mokestį ne nuo ser
mėgos kavalko, bet atsižvel
gus į kriaučiaus amžių.

baliaus. Kriaučiai abie-

preismeikerį” tenka 
dvejopų nuomonių: 

myli, 
žmo- 
kad 
toki

munistai. Kurie taip manote, 
jūs ir savo šešėlio bijote ir va
dinate savo šešėlį komunistu. 
Vadinimas CIO komunistine 
yra grynas molas. Mūsų or
ganizacijoj priklauso visų pa- 
žvalgų žmonės ir visi turi tei
sę priklausyti. Sako delega
tas: daug metų atgal nebuvo 
komunistu, tik socialistai, tai 
reakcijonieriai gązdino žmo
nes su socialistais, kaipo di
deliais baubais. šiandieną 
jumis gązdina su komunizmu, 
bet komunizmas nėra tok is 
baisus, kokiu reakcija jums jį 
perstatų. Tad, sakau, mūs vi
sų piliečių ir unijistų yra par
eiga balsuoti už mūs organiza
cijos paduotus kandidatus at- 
e i n a n č i u ose r i n k i m u ose.

Reikia pasakyti, šis kriau
čių mitingas buvo labai gra
žus ir demokratiškas. Tai jau 
bus daug metų, kaip turėjome 
sŠrvo mitinge demokratiškų 
kalbų, o dabar jau antras mi
tingas mūs delegatas šviesiai 
ir darbininkiškai išduoda savo 
raportą. Nors mūsų fašistuo- 
jantiems žmonėms nepatinka 
tas delegato raportas, bet di
dumoje kriaučiai sveikina sa
vo delegatą už tokius jo par
neštus raportus. Taip darant 
galima ir vėl turėti mūsų lo- 
kale demokratiją ir sugyventi 
ramybėje visi, kaip vienas. 
Taip, Jonai ir reikia būti de
mokratu, kur visi darbininkai 

• r o k št a demokratijos.
J. Stakvilevičius.

Darbiečiai Kandidatai
Kalbės Siuvėjų 

Mitinge

Mar in hikystes Inžinieriai 
Baigė Streiką

porto 
centras, 

bu- 
vie-

at-

B u vęs N e w Y ork o 
m arini n k ams st re i k o 
Irving Plaza, pirmadienį 
vo viena iš darbingiausių 
tų. šį kartą centras buvo 
pildytas ne pikietais, bet
ėjusiais susitvarkyti dokumen
tus, kad išplaukti su laivais.

Dvi Firmos Vis Dar 
Pikietuojamos

United Fruit ir Export li
nijos dar tebebuvo užstrei- 
kuotos Pacifiko marininkų, 
tad ir New Yorko mariniu kai 
ant tų linijų laivų nedirbo, te- 
bepikietavo.

Su visomis kitomis linijomis 
CIO Marine Engineers Bene-

ficial Association (MEBA) 
turi kontraktą ir jų laivai jau 
išplaukė arba ne už ilgo iš
plauks į darbą.

Sutartis, duodanti 15 nuo
šimčių daugiau mokesties 
abelnai ir $1.60 valandai už 
viršlaikius, visur priimta di
dele didžiuma balsų. New 
Yorke už sutartį balsavo 1,- 
549, prieš 93. Kai kurie iš 
balsavusių prieš mano, kad 
algų pakėlimas ir viršlaikio 
mokestis nepakankama. Kiti, 
sako tėmytojai, balsavo prieš 
sutartį, iš nusistatymo viskam 
priešintis, bet tokių labai ma
žai tarp marininkų.

Sofija Lazauskienė 
Sunkiai Serga

Sofija Lazauskienė, Ocean 
Hill, 190 Hull St., rugsėjo 
26-tą p a s i d a v ė operacijai 
Kings County ligoninėje ir vis 
dar ten randasi. Yra labai 
serganti, bot vistiek galima 
aplankyti — valandos nepa
skirtos.

Juozas ir Sofija Lazauskai 
jau senokai apsigyvenę Brook
lyne. šių žodžių raš. pažįsta
mi nuo kūdikyste dienų.

Linkiu greitai pasveikti.

Jaunas Aidietis Minėjo 
16-kos Metų Sukaktį
Spalių 27-tą Had.y Graunas, 

Aido Choro narys, 86-13 — 
107th Avė., Ozone Park,% tu
rėjo puikią gimtadienio puotą, 
kurią jam surengė jo tėveliai 
ir sesutė Adelė, taipgi narė 
Aido Choro. Dalyvavo daug 
jaunų aidiečių, taip pat gi
minių ir draugų. Visi gražiai 
Had.y apdovanojo. Visi sve
čiai buvo labai maloniai pri
imti.

M. Yuškienė.

James M. Mead ir Herbert 
II. Lehman, vyriausi darbie- 
?ių-d e m o k r atų kandidatai, 
kalbės darbiečių sukniasiuvių 
sekcijos rengiamame masinia-' 
me mitingo šį trečiadienį, 30,; 
Manhattan (’enter, 34th St. ir 
Sth Ave., New Yorke. Pradžia 
7 vai.

Gary Cooper ir Lilli Palmer Warneriy gamin
toje dramatiškoje filmoje “Cloak & Dagger,” da
bar rodomoj Strand Teatre, Broadway ir 47th St., 
New Yorke. Yra ir scenos aktai.

East Iii ver ir aukštutinėje 
įlankos dalyje policija rado 
kelias dalis kūno, vyriškio, su 
tattoo išmargintomis žymėmis 
ant dešinės rankos ir

Telefonų kompanija įvedė 
naują telefonams sujungtu- 
vą, kuris aptarnaus dar 7,120 
linijų. Nuo pradžios metų fir- 

įrašu ma įvedusi 10#,100 naujų te-

Miesto Centre Kalbės 
Vyriausi Kandidatai
Atviro oro masinis mitingas 

įvyks pietų laiku šį ketvirta
dienį, spalių 31-mą, prie 38th 
St. ir 7th Ave., ’New • Yorke. 
Prasidės 11 :30, baigsis 1 :30.

Tuo dviejų valandų laiko
tarpiu ten kalbės James M. 
Mead ir Herbert H. Lehman, 
darbiečių ir demokratų kan
didatai į gubernatorius ir J. 
V. senatorius. Taipgi kalbės 
b r o o klynietis kongresmanas 
Emmanuel Celler, valstijos 
seimelio narys Leo Isacson ir 
miesto tarybos narys Michael 
Quill. Celler ii- Isacson kandi
datuoja iš naujo išrinkimui 
jau einamoms pareigoms.

REKORDAI
POLKOS - VALGAI 

POPULIARUS

Truckmany Streikas 
Beveik Baigtas

Praeitą pirmadienį dar la
bai daug buvusių užsispyrėlių 
firmų pasirašė sutartis su AFL 
Teamsters lokalais. Didžiojo 
lokalo 807-to tiktai apie pora 
šimtų truckmanų bebuvo už
silikę streike. Lokalas 282 
raportavo tui’įs streiką dar 
prieš 14 nepasirašiusių smul
kių firmų. ^Lokalas 816 sako, 
kad jo visi 1,555 nariai jau 
dirba.

Streikas tęsėsi 55 dienas. 
Tikimasi, kad užsilikusius ke
letą desėtkų firmukių nebeat- 
siliks nuo didelės didžiumos 
pasirašiusių.

Sukeikime dienraščiui Lais- • 
vei $20,000 prenumeratomis, 
$10,000 aukomis ir $2,500 
Laisvės bendrovės Šerais iki 
Naujų Metų.

Berniukas Papjovė 
Kitą Berniuką

Long Islande 15-kos metų 
berniukas Henry Haubold, Jr., 
papjovė George Wanzor, Jr., 
11 metų, vaikams žaidžiant po 
mišką /netoli Wantagh.

Kaip aiškinosi sulaikytasis 
prasikaltėlis, būk tai jam už
ėjęs neišaiškinamas noras 
durti peiliu iš užnugario nu
žudytajam. Bet policija sura- 

! do ir kitą berniuką, taipgi 
likos metų, kuris sako, kad 
ii- jį Henry’s vijęsis, bet jis 
nuo jo pabėgęs. Tyrinėja, ar 
nebuvo tarp jų kokių barnių 
ar nepasidalinimo kuo nors.

Edward Hackett, savinin
kas 35 pėdų laivelio, pavojin
gai apdegė laivuko gaisre ne
toli nuo George Washington 
tilto, New Jersey pusėje. Ji 
iš laivelio išgelbėjo irewyor- 
kietiš Edward L. MacAvoy. 
Apgesintas laivelis nuskendo.

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
R H E I N G O L D 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas 
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JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SAL1UKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Delegato raportas iš dirbtu
vių stovio rodo, kad kriaučiai 
dar dirba gana smarkiai ir ne
simato, kada gaus atsikvėpti, 
darbais yra užversti, bet jei 
to užvertimo neatboja, pinigų 
uždirba. Taipgi delegatas 
pranešė, kad ateinantį mėnesį 
visi kriaučiai gaus po viena 
dolerį į dieną daugiau, reiš
kia, į savaitę $5 daugiau. 
Nors tai yra mažas pakėlimas 
pagal šių dienų pragyvenimo 
pabraginimą, bet geriau, kaip 
nieko.

Toliau del egatas gana 
smarkiai kvietė kriaučius, ku
rie esate piliečiai, balsuokite 
už darbiečių išstatytus kandi
datus. Delegatas sakė: jūs 
esate įsivaizdinę, kad mūs or
ganizacija — CIO — esanti 
komunistinė ir statomi į val
diškas dietas kandidatai ko-

BROOKLYN, N. Y.

Muzikos Mėgėjų Domei
Muzika gyvenimų skaidrina; mu. 

zikališkas asmuo visur yra pageidau
jamas ir mylimas. Todėl visi, kas tik

SUSIRINKIMAI
KOMUNISTAMS IR 

DRAUGAMS

Gražiausios
ARTIFICIAL®: S GĖLES

WARNER BROS. GALINGA 
ROMANTIŠKA DRAMA! 

BETTE DAVIS, CLAUDE RAINS, 
PAUL HEN REID 

'‘DECEPTION”
WARNER ATSIŽYMP.JIMAS P 

Dury* Atxidaro 10:31) A. M. 
VIDUNAKČIO FILMĄ 

HOLLYWOOD 
BWAY. ir 51 St. NUOLAT

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS
Jvyks Sekmadienį

Lapkr.-Nov. 10
BROOKLYN 

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

Rengime kooperuoja ir vie
tinė Am. Labor Party organi
zacija.

Siuvėjams taipgi kalbės ir
kiti ALP kandidatai, Charles gali groti kokį styginį instrumentų, 
A. Collins ir Eugene Connolly I “rt,a naudokitės

. v. . , . .. . šia proga — prigulėti prie styginio
• r ALP Viršininkai - veikėjai ; Ansamblio “Vyturėlio,’’ nežiūrint ly- 
Arnold Arnes ir Arthur Schut-'des ar amžiaus. Pageidaujami ir ki- 

, tokių instrumentų muzikantai- pia
nistai, akordionistai, basistai. La- 

------------------------ jvinkimės sykiu ir skaidrinkim vi
suomeninį gyvenimų ---būkim nau
dingesni sau ir žmonijai. Ypač se
niau buvę “Kanklių” orkestros na
riai maloniai kviečiami Ateiti. Kreip
kitės pas R. židžiūną (Laisvės įstai
goj), 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (244-245)

D i d ž i ų.įų departmentinių 
krautuvių savininkai užvedė 
teisme reikalavimą bausti už 
pikietavimą krautuvių. Jas 
pikietuoja prekių išvežioto j ai.

• Scena iš filmos “Sister Kenny,” perstatančios gy
venimą paskubusiosios slaugės, pašventusios gyvenimą 
gelbėti paralyžiaus ištiktus vaikus. Seselės Kenny rolę 
vaidina Rosalind Russell.. Filmą dabar rodoma Palace 
Teatre, Broadway ir 47th St., New Yorke.

Lietuvių Komunistų Kliubo nariai 
ir rėmėjai prašomi ateiti j talkų rin
kiminiam darbui .šio ketvirtadienio 
vakarų, spalių 31-mą, bile kada tarp 
5 ir 8 valandos, 419 Lorimer St. Atė
ję tiesiai iš darbo, anksti atlikę 
mažų pareigų, vakarų turėsite liuosų. 
— Rinkimų Komisija. (255-256)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko

miteto Brooklyno skyriaus labai 
svarbus susirinkimas įvyks ketvirta
dieni, spalių 31-mą, 7:30 v. v., 419 
Lorimer St., Brooklyne. Visi delega
tai būtinai dalyvaukite. Turime ap
tarti, kaip sėkmingiau užbaigti 12-tų 
Siuntinį drabužių Lietuvos žmonėms 
ii’ padaryti žieminį parengimų sėk
mingu. — Sekr. A. Mureika.

(245-246)K. VENCKUS
LIETUVIS ^IANO 

TUNER1S
Perbūdavo ja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

TOWS
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNIQN AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer 8t».
BROOKLYN f, N. T.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

“Geriausios Mieste’’
MELODY LANE CO.

465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Vienas blokas nuo Laisvės.

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.

Tel. SOnth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Te). EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

.. . . j 9—12 ryteValanda.: j i-8 vakare

Penktadieniais UMaryta

F. W- Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbinga* laldotuvea

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
ToL Virginis 7-4499

. .............— . .................... /

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Te). EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

BULOVAI
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 jewelt . . . $2475

CA MB JUDGE 
U . IjęZJ

17 I.W.H . . . $2475 H

MATIKI

| ROBERT LIPTON, Jeweler
Į 701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
I Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




