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Karo kurstytojas Churchill 1 
dar kartą apsimelavo Angli
jos parlamente. Kada jis pa
reiškė, būk Sovietų Sąjunga 
laiko Vokietijoj ir buvusiose , 
jos talkininkėse ir net Jugo- ; 
slavijoj 200 armijos divizijų, 
tai maršalas Stalinas atsakė, 
kad Jugoslavijoj nėra Sovie
tų armijos, o Vokietijoj ir jos 
talkininkėse yra tik (50 divizi
jų ; kai kurios nepilnos ir grei
tai jų skaičius bus Sumažintas 
iki 40 divizijų.
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Churchill pasijuto, kaip antį 
keptuvės. Jis žino, kad jj nu
tvėrė už liežuvio, kad Stalinas 
gali paskelbti, kur ir kięk di
vizijų yra. Bet jis, vietoj pri
sipažinti prie melo, bando pa
sakoti apie anglų ir amerikie
čių divizijas, kurios karo me
tu turėjo po 40,000 ir 50,000. 
Jis gerai žino, kad Sovietų di
vizija nėra tokio skaičiaus, 
kaip anglų ir amerikiečių.

Plieno, Gumos, Automobilių ir 
Kitų Pramonių Darbininkai 

Ruošiasi Kovai dėl Priedų
Washington. — CIO uni

jų pirmininkas Ph. Murray 
įspėjo valdžią ir samdyto
jus, jog turės būti pakeltos 
darbininkams algos, kad 
atitiktų gyvenimo reikmenų 
pabrangimą. Nes brange
nybė jau daugiau negu nu
šlavė pirmesnius uždarbių 

: priedus. I_______________________k--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kada Molotovas kalbėjo;
Jungtinių Tautų Seime, tai 
lauko pusėj buvo susirinkę 
virš 2,000 žmonių. Tas labai 
nepatiko New York Timeso 
redaktoriams.

Well, nieko nepadarysi, kad 
žmonės nori išgirsti patys, ką 
pasakys Tarybų Sąjungos de
legacijos pirmininkas, o ne tą,; 
ką ponai redaktoriai pasakysi 
savo skaitytojams.

’ Iš Maskvos rašo Mr. Drew 
Middleton, kad Sovietų Są
jungoj piliečiai pilnai pasiti
ki, kad pasaulyj taika bus iš
laikyta, kad naujo karo kurs
tytojų pastangos nueis nie
kais. Aišku, kad to paties 
trokšta ir Amerikos liaudis. 
Bet negana trokšti, reikia ka
ro kurstytojus numaskuoti ir 
pastoti kelią jų žvėriškų ape
titų pastangoms.

Albanija Protestuoja 
Prieš Angly Laivyno ir
Graikų įsiveržimus

Flushing, N. Y. — Angli
jos karo laivai sauvališkai 

i įsiveržė į Albanijos vande- 
i nis ties Saranta, Kahomes 
I f

ir Borsi, sako albanu skun- z v
das Jungt. Tautų seimui. 
Anglų lėktuvai taipgi la
bai žemai skraidė virš Alba
nijos uostų, “stengdamiesi 
nugąsdint ir išprovokuot” 
albanus. Kartu Albanija 
skundžia “Graikijos mo- 
narchistų - fašistų įsiverži
mus į Albaniją.” O tokie žy
giai gręsia suardyt taiką.

Albanija prašo sustabdyt 
tuos anglų ir graikų monar- 
chistų veiksmus.

PANAIKINTA KAINU 
KONTROLE AVALAM 
IR ODOMS

Mr. II. Wallace, kalbėda
mas Seattle, Wash., tarpe kit
ko, sakė: “Nuo tada, kada 
Churchill kalbėjo Fulton, Mis
souri, pereitą pavasarį, tai 
mūsų šalyje pakilo banga an- 
ti-sovietinės propagandos ir ji 
siaučia.”

Tai žalingai propagandai | ,Tr , . x TZ . . ,
daa/ė signala No. 1 karo kurs-' Washington. Kainų Ad- 
tytojas. To reikalauja Angli-. mmistracija nuėmė bet ko
jos imperialistų politika, kad i kį kainų tvarkymą čevery- 
išlaikyti vergijoj 500,000,0001 kams, batams, odai'ir odos 
kolonijų vergų! Bet tas ne-į dirbiniams. Valdininkai to- 
reikalinga Amerikos 
nėms.

žmo- dėl skaičiuoja, jog oda pa- 
i brangs 50 nuošimčių, o ava
lai—20 iki 30 nuošimčių, 

čechoslovakijos užsienio mi-: Taigi amerikiečiai turės už 
mstras Jan Masaryk, kuris čeverykus 400 iki 600 milio- 
atvykęs į Jungtinių Tautų Sei- į nų dolerių daugiau sumokė- 
mą, pasmerkė tuos kune pa-1 tj metug 
sakoja, buk čechoslovakija 1 __ ___
“geležine uždanga” laiko pa
slėpusi nuo pasaulio savo ša
lyje padėtį. Jis sakė: “Va
žiuokite, kurie norite ir pa
matykite!” Jis sakė, kad. jo
kio keblumo nebus su paspor- 
tais.

Tarybų Sąjungos spaudoj 
veik kasdien Tass žinių agen-. 
turą turi daryti pareiškimus ir 
užginčyti užsienio spaudoj7 
paskelbtus melus. Tas .prime
na 1939 metus. Tada Tass ži
nių agentūra diena iš dienos 
turėjo nuginčyti kapitalistinės 
spaudos prasimanymus. Tai 
bjaurus turčių spaudos elge
sys ir tas jai nedaro kredito.

Jautiena iki $1 Svarui
Gerosios rūšies steiko 

svaras New Yorke ir kituo
se stambiuose miestuose vis 
dar lėšuoja $1 iki $1.20, o 
avienos svaras iki 90 c. 
Daugelis šeimininkių atsi
sako taip brangiai mokėti. 
Taigi “atliekama” 
grįžta į šaldytuvus.

mėsa

PALESTINOS ARABAI
GRŪMOJA SUKILTI

Sovietų Baltarusijos atsto
vas K. Kisielevas smarkiai 
kritikavo palaikymą Ameri
kos armijos Chinijoj ir para
mą reakcijai. ,

Tuojau generolo Chiang 
Kai-sheko atstovas pareiškė, 
kad ta Amerikos armija Chi
nijoj yra su “Chinijos sutiki
mu.” Tai melas! Ne su Chi
nijos žmonių sutikimu, bet su

Minneapolis, Minn.—Hen
ry A. Wallace, buvęs Jung
tinių Valstijų vice-preziden- 
tas ir prekybos sekretorius, 
užgyrė užsieninio Sovietų 
ministro Molotovo pasiūly
mą Jungt. Tautų seimui 
dėl ginklavirdosi sumažini
mo visose šalyse.

Kalbėdamas mitinge už 
demokratų - farmerių - dar- 
binininkų kandidatus, Wal
lace sakė, jog republikonas 
senatorius A. H. Vanden- 

• bergas ir armijos ir laivyno 
čiose savo derybose su vai-1 vadai įvarę valstybės sekre

torių Jamesą Byrnesą į 
priešsovietinę politiką.

Į kovą dėl algų priedų 
ruošiasi keli milionai uniji
nių darbininkų plieno, auto
mobilių, žibalo, gumos, mė
sos, audimų ir kitose pra
monėse. Suprantama, kad 
ir Mainierių Unija ateinan-

džia reikalaus pakelti algas 
savo nariams.

65,000 Darbininkų 
Gręsia Streikuot 
Prieš Fordą

GREEN RAGINA L'NI- 
JAS BALSAIS SUMUŠT 

PRIEŠUS

Jungtinės Valstijos Pritaria 
Ginklavimosi Mažinimui su 

Tarptautine Inspekcija
Bet Nusiginklavimas dar Neturėtų Stabdyt Atom 

Bombų, kaip Išsireiškė Amerikos Atstovas’
Jis Atmetė Veto Teisę dėl Atominės Jėgos

seimo dienotvarkį ir pilnai 
apsvarstytas. Bet turėtų 
būti vartojama tarptautine 
“inspekcija ir kiti žingsniai 
kad galima būtų užtikrint. 
jog nebus laužoma sutar
tis” dėl ginklavimosi aprė- 
žimo, pareiškė Austin.

Jisai sakė: “Po pirmes- 
siūlymas būtų įtrauktas įiniojo karo mes (Amerika)

Flushing, N. Y. — Ex-se- 
natorius Warren R. Austin, 
Amerikos atstovas Jungti
nių Tautų seime, spal. 30 
d. parėmė Sovietų delegato 
Molotovo pasiūlymą suma
žinti apsiginklavimą visuo
se pasaulio kraštuose. Aus
tin sutiko, kad Molotovo pa-

Detroit. — CIO Jungtinės 
A u t o m o biliu Darbininku 
Unijos lokalas, 65,000 narių, 
nutarė streikuot prieš For
do fabrikus River Rouge, 
ir apie tai pranešė Darbo 
Santykių įstaigai Washing
tone. Darbininkai reika
lauja sugrąžint 18 unijistų, 
kuriuos Fordas praeito mė
nesio pradžioj išmetė iš 
darbo, girdi, už “neteisėtą 
streiką.” Tie 18 žmonių 
streikavo dėl to, kad jie bu
vo verčiami dirbt nuodin
gose dujose, sodium fluoride 
gesuose, kurie plaukia iš at
darų Fordo liejyklų pečių.

Graikijoj Gal Būsią 
Nauji Rinkimai

Atėnai. — Fašistuojąs 
monarchistas Graikų prem
jeras Tsaldaris Avietė libe
ralus prisidėti/prie jo val
džios. Jie atsisakė, kol jis 
bus premjeru.

Eina iš Londono gandai, 
kad gal reikės naujų rinki
mų Graikijoje.

Nablus, spal. 31. — Ara
bų vadai pagrūmojo iššaukt 
savo tautiečių sukilimą Pa
lestinoj, jeigu Anglija įleis 
daugiau žydų į tą kraštą 
apsigyventi.

generolo Chiang Kai-sheko 
šaikos sutikimu, kuris nori 
Chinijos liaudžiai užkarti sa
vo fašistinę diktatūrą. Vienas 
dalykas yra Chinijos liaudis, 
o kitas, tai generolo Chiang 
Kai-sheko šaika.

Washington.— Darbo Fe
deracijos pirmininkas Wil
liam Green atsišaukė į Fe
deracijos unijų narius, kad 
rinkimuose lapkričio 5 d. 
balsais sumuštu darbininku 
priešus.

Amerika Pamatiniai 
Remia 5 Didžiųjų 
Veto Teisę

Perša Raporhiot apie 
Armijas ir Namie, o 
Ne Tik Užsieniuose

BENT 1 METUS NEDIRBTI 
ATOMINIŲ BOMBŲ

New Yorko Times ben
dradarbis James Reston 
rašo: “ 
Jungtinių 
rodo, kad 
Valstijos 
vieniems 
atdmines bombas gamintis, 
tai atsirastų vienas pama
tas” rimtai svarstyti siūly
mus dėlei nusiginklavimo 
arba ginklavimosi aprėži- 
mo.

James
Kai kurie delegatai 

Tautu seime nu- 
jeigu Jungtinės 
pasižadėtų bent 
metams nustot

GRĘSIA SKERDYKLŲ 
STREIKAS

Chicago. 25,000 skerdyklų 
darbininkų, CIO unijistų, 
grąsina streikuot; reikalau
ja pridėt algos ir pagerint 
darbo sąlygas.

ORAS. — Būsią lietaus.

Flushing, N. Y. — Ame
rikos delegatas W. R. Aus
tin, kalbėdamas Jungt. Tau
tų seime, bendrai gynė ve
to teisę Penkių Didžiųjų, 
nuolatinių Saugumo Tary
bos narių. Veto teisė reika
linga, kad galima būtų iš
laikyti didžiųjų tautų vie
nybę svarbiaisiais reikalais 
—sutartinai veikti prieš už
puolikus, daryti bendrus 
žingsnius taikos išlaikymui 
ir tt.; bet nuolatiniai Sau
gumo Tarybos nariai turė
tų patys susivaldyt ir ne- 
naudot veto teisės nesvar
biuose dalykuose, sakė Aus
tin.

Argentina Paskolino 
Frankui 90 Miliony

Buenos Aires.— Argenti
na davė 90 milionų dolerių 
paskolos kredito fašistinei 
Franko valdžiai Ispanijoj. 
Argentina taipgi pirks 
Franko bonų už 100 milionų 
dolerių, o parduos Frankui 
daug kviečių ir kt. dalyką.

Iš Jungtinių Tautų Seimo
Juo mažesnė šalis, tuo skardžiau ir ilgiau jos atstovas kalba; delegatai ir publika karštai 
sveikina Amerikos pritarimą Sovietų pasiūlymams; Amerikos atstovybė prieš panaikinimą 

veto teisės; baigiasi abelnosios diskusijos; prasidės dienotvarkio punktu svarstymas
(Nuo mūsų specialio kor.)

Spalių 30.—Man besėdint 
ir besiklausant Jungtinių 
Tautų Generaliniam Seime 
diskusijų, akin krito vienas 
gana įdomus apsireiškimas. 
Pastebėjau, kad šiose disku
sijose labai užtektinai atsi
kalba mažosios šalelės. Ir 
kiek jos beprikalba! Atrodo, 
jog kuo mažesnė šalis, tuo 
ilgiau ir skardžiau kalba. 
Ir , beveik kiekviena, tačiau, 
skundžiasi, kad Jungtinėse 
Tautose joms demokratinės 
teisės esančios apribotos.

Š i a n d ien dienotvarkyje 
matome vienuoliką kalbėto
jų, tai yra, vienuolikos at
stovybių galvos ims balsą ir 
dalyvaus diskusijose. Vadi
nasi, dar viena ištisa diena 
praeis diskusijoms apie vis
ką, ką tiktai kuri delegacija

nori iškelti ir palukštenti. 
Niekas jų kalbų nevaržo, 
niekas joms neįsako, ką ir 
kaip jų spoksmenai turi 
kalbėti.

Bet visų dėmėsis nukreip
tas į Jungtinių Valstijų at
stovybės pirmininką poną 
Austin. Ką ' jis pasakys? 
Kaip jis atsineš linkui kon
krečių Tarybų Sąjungos pa
siūlymų? Ypatingai, kaip 
jis atsilieps į pasiūlymą ei
ti prie sumažinimo apsi
ginklavimo? Mūsų stambio
ji spauda, kaip matome, 
Molotovo pasiūlymą ir at
metė ir pasmerkė. Ar p. 
Austin klausys tosios spau
dos balso?

Pažiūrėsime. Mūsų dele
gacijos galva kalbės pats 
paskutinis. Teks laukti pa
ties vakaro.

Flushing, N. Y.— Ameri
kos atstovas Austin atsakė 
i Sovietu užsienio reikalu 4. €■ -V
ministro Molotovo reikala
vimą, kad visi talkininkų 
kraštai praneštų, kiek jie 
laiko savo kariuomenės to
kiose svetimose šalyse, ku
rios nekariavo prieš talki
ninkus. Austinas “rėmė” 
Molotovo pasiūlymą tik su 
tokia sąlyga, kad būtų rei
kalaujama raportuot apie 
visu kraštu kariuomenės 
skaičių ne tik užsieny j, bet 
ir namie.

Austin sakė, Amerikos 
kariuomenė kitose šalyse 
yra tik su jų sutikimu.

KIEK KAS BALSU 
GAVO BULGARIJOS 
RINKIMUOSE

Tuo tarpu kalba visa eilė 
mažųjų delegacijų.
Australija Tebegieda Sa

vo Giesmę
Už Australiją kalba Ma

kin, kalba garsiai ir rūsčiai, 
tartum jis atstovautų milži
nišką valstybę, nuo kurios 
balso bei pozicijos priklauso 
viso svieto likimas. Jis pa
sidžiaugia, kad Australija 
nesutiko su visa eile-taikos 
nutarimų, padarytų Pary
žiaus Konferencijoj. Jis 
skundžiasi, kad Saugumo 
Taryba nėjus pareigų taip, 
kaip žmonija tikėjosi. Di
džiųjų valstybių vieningu
mo teorija suklupus. Molo
tovo pareiškimas, kad ve
damoji kampanija už pa
naikinimą veto teisės, jeigu

(Tąsa 5-tam puslp.)

Sofija, Bulgarija. — Ofi
cialiai pranešama, jog pas-. 
Rūtiniuose bulgarų seimo 
rinkimuose penkios Tėvy
nės Fronto partijos gavo 
2,980,175 balsus, o šio fron
to ir dabartinės valdžios 
priešininkai, agrafai-socia- 
listai — 1,230,960 balsų.

Komunistam teko 2,263,- 
121 balsas ir 277 vietos sei
me ; valstiečių kandidatai 
gavo 559,407 balsus ir 69 
vietas seime; socialistai — 
78,101 balsą ir 9 vietas; 
Zveno — 71,105 balsus ir 8 
vietas ir radikalai 8,441 bal
są ir 1 vietą. Vis tai Tėvy
nės Fronto partijų laimėji
mai. O jų priešininkai 
rarai - socialistai turės 
vieta seime.

oadarėme klaidą, tik patys 
/ienpusiškai nusiginkluoda
mi. Tos klaidos mes nepa
kartosime.”

Jungtinės Valstijos, ta
naus, atmes tokį nusigink- 
!avimo siūlymą, kuris nesu
tiktu su Amerikos Barucho 
planu atominei jėgai kon
troliuoti, kaip aišku iš Aus-' 
tino kalbos.

(Sovietų užsienio reikalų 
ministras Molotovas reika
lavo “uždrausti atominės 
jėgos gaminimą ir vartoji
mą kariniams tikslams.”

(Amerikinis planas pasi
laiko teisę dirbti atomines 
bombas ir laikyti sau svar
biuosius atominius sekre
tus, iki bus sužiūrėti ir su
kontroliuoti visi atominiai 
tyrimai ir atominės medžia
gos kituose kraštuose. Tik
tai pati Amerika spręs, ka
da jai bus saugu atidengti 
bet kokius atominius sekre
tus ir sustabdyti savo atom- 
bombų gamybą.)

Prieš Veto Atominiais 
Klausimais

Austinas kartotinai už- 
gyrė atominį Amerikos pla
ną. Kartu jis užreiškė, kad 
nereikią vienbalsio sutiki
mo nuolatinių Saugumo Ta
rybos narių klausimuose dėl 
atominės jėgos kontroliavi
mo. Taigi Austinas siūlė 
panaikint veto - atmetimo 
teise kas liečia atominius 
dalykus. — Jungtinių Tautų 
čarteris duoda veto teisę 
kiekvienam iš Penkių Di
džiųjų, nuolatinių Saugumo 
Tarybos narių — Amerikai, 
Sovietų Sąjungai, Anglijai, 
Francijai ir Chinijai.

FARMERIAI KALTINA
BOVELNOS MEKLERIUS
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JŪREIVIAI VALO 
GATVES

New Orleans. — Pašauk
ti karinio laivyno jūreiviai 
“savanoriai” valo šio miesto 
gatves, kuomet jjatvešlaviai 
streikuoja.

Reikalavimai
Reikalingas jaunas vyras 

mokytis spaustuvės darbo. 
Mokama gera alga laike 
mokinimosi. Kreipkitės į 
Laisvę, 427 Lorimer St,

* Brooklyn, N. Y.

New York.—Bovelnos se
rai Wall Stryte smunka dar 
žemyn. Per paskutines 3 sa
vaites viso 400 milionais do
lerių nupuolęs šiemetinis 
bovelnos derlius.

Bovelną auginantieji pie
tinių valstijų farmęriai šau
kiasi į Washingtona, kad 
sustabdytų bovelnos pigini
mą. Jie sako, jog spekulian
tai supirkinėtojai tyčia mu
ša bovelnos kainas.

Italų Bombos Apardė 
Anglų Ambasadą

Roma, spalių 31. — Spro
go dviejuose lagaminuose 
(č e m o d a n uose) paliktos 
bombos prie Anglijos amba
sados Romoj ir suardė am
basados priekį.

Jeruzalė. — Anglai Čia 
suėmė 15 žydų, kaip bombi- 
ninkų. Dvi bombos, sprog
damos geležinkelio stotyje, 
užmušė 4 anglų kareivius ir 
vienų arabą.
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Kviečia Prie Bendradarbiavimo ir
N usi ginklavimo

Maršalo Stalino atsakymas į United Press pirminin
ko paklausimus tarptautiniais klausimais ir V. Molotovo 
kalba, pasakyta Jungtinių Tautij organizacijos susirinki- 

, me, yra pakartojimas politikos už bendradarbiavimą ir 
taiką pasaulyj.

Maršalas Stalinas atžymėjo, kad, nepaisant reakci
ninkų ir naujų karo organizatorių pastangų, santykiai 
tarpe Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų gerėja. Jie 
gerėja todėl, kad Amerikos ir Sovietų Sąjungos žmonės 
nori taikos—nori gražaus sugyvenimo. Jie gerėja ir to- 

* dėl, kad Amerika ir Rusija praeityj neturėjo savo tarpe 
karų ir neturi ginčijamų teritorinių klausimų. Neapy
kanta ir propaganda, kuri yra vedama mūsų šalyj, yra 
paremta tik tuo, kad Sovietų Sąjungoj yra socialistinė 
tvarka, kad ten nėra kapitalistų ir nėra žmogaus žmo
gumi išnaudojimo.

Maršalas Stalinas nurodė, kad šiuo laiku naujo karo 
kurstytojo pirmą vietą užima Mr. W. Churchįllas, buvęs 
Anglijos premjeras. Jis turi karo pasekėjų Anglijoj ir 
Amerikoj. Jie neriasi iš kailio, kad bloginti santykius 
kitų šalių su Tarybų Sąjunga. Stalinas mano, kad liau
dis, numaskuodama ir pažabodama tuos karo kurstyto
jus, prašalins karo pavojų.

Maršalas Stalinas išdėstė tai, kas kenkia taikos rei
kalams, kaip palaikymas Amerikos armijos Chinijoj, an
glų armijos Graikijoj ir kas reikia daryti, kad pasaulyj 
būtų užtikrinta taika.

Jis atmušė Churchillo melus apie tai, būk Tarybų 
Sąjunga paląiko 200 armijos divizijų centralinėj Europoj. 
Jo atsakymai išsklaidė daug rūkų, kurie buvo sudaryti 
antisovietinės propagandos. Washingtone ir Londone, 
Paryžiuj ir kitur taikos šalininkai numato, kad Stalino 
atsakymai pasitarnaus taikos reikalams, kad tai turėtų 
prašalinti vienų kitais nepasitikėjimą.

Žinoma, karo šalininkai, reakcininkai ir turčių spau
da, kuri nori kurstyti žmones prieš Tarybų Sąjungą, jos 
vadus, jos santvarką ir žmones, sako, kad tai esą tik 
“žodžiai,” kad Sovietai neįrodė, jog jie norį taikos. Bet 
ką gi tada reiškia, kai Sovietų Sąjunga jau ketvirtu kar
tu mažina savo armijos skaičių, jeigu ne ėjimą prie tai
kos? Ką gi reiškia, jeigu ne taikos politiką tas, kad So
vietų Sąjunga virš dešimt bilionų dolerių sumažino vals
tybines išlaidas apsigynimo reikalams? Kas gi yra, jeigu 
ne taikos politika, kada V. Molotovas pasiūlė Jungtinių 
Tautų organizacijai daryti žingsnius, idant sumažinus 
apsiginklavimą? Prie šių faktų tik labiausiai nesąžiniški 
ir su faktais nesiskaitanti žmonės gali sakyti, kad So
vietų Sąjunga “neremia darbais” savo žodžių, tartų už 
taiką.

Jungtinių Tautų Seimo (Asemblio) posėdyj V. Mo
lotovas, Sovietų Sąjungos užsienio ministras, išdėstė sa
vo šalies taikos politiką. Jis smarkiai kritikavo Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų palaikymą armijų kitose šalyse.

. Jis pasiūlė, kad taikos gerovei, Jungtinių Tautų or
ganizacija turi imtis žygių, kad sumažinus valstybių ap
siginklavimą. Jis pasiūlė, kad, siekiant sumažinimo 
ginklų, turi būti uždrausta gaminti atomines bombas, 
kurios yra žiaurus ginklas prieš civilius žmones.

Kas gi gali geriau taikos reikalams pasitarnauti, jei
gu ne sumažinimas apsiginklavimo? Kas gali geriau su
švelninti valstybių santykius, jeigu ne uždraudimas ga
minti atomines bombas? Ar gali nors vienas nuoširdus 
žmogus, kuris myli taiką, kuris nenori karo, kuris tik
rai pasitiki Jungtinių Tautų organizacija, kaipo įrankiu 
taikos palaikymui,_ nesutikti su šiais pasiūlymais?

Kiekvienos šalies didelis apsiginklavimas yra eikvo
jimas šalies turto, tai yra apkrovimas piliečių nežmoniš
kais taksais. Dabar Jungtinių Valstijų vyriausybė išlei-1 
džia apsiginklavimui net 80 nuoš. valdiškų įplaukų! Tai 
yra baisus dalykas! Mūsų karo vadovybė turi tiek daug 
prisigaminusi tankų, karo laivų, orlaivių, kanuolių ir ki
tų ginklų, kad visų jų armija negali naudoti, tai laivus 
apiprunkščia tam tikrais chemikalais ir dažais ir laiko 
rezerve; tankus, kanuoles, lėktuvus ir kitus ginklus, api- 
prunkštę dažais ir chemikalais, krauna į didelius meta
linius kubilus, kad jie galėtų išsilaikyti daugelį metų. 
Atomines bombas gamina ir krauna į sandėlius. Tokis 
apsiginklavimas mūsų šalyj verčia ir kitas šalis daugiau 
ginkluotis, o tai yra pavojinga taikai ir kenkia žmonių 
gerovei.

Tarybų Sąjungos pasiūlymas stiprinti Jungtinių 
Tautų organizaciją, kaipo įrankį taikos palaikymui, siek- 
tis tarpe valstybių bendradarbiavimo, mažinti valstybių 
apsiginklavimą, naikinti tokius barbariškus ginklus, kaip 
atominė bomba, yra vienatiniai teisinga taikos politika. 
Tokios politikos laikėsi velionis prezidentas Rooseveltas, 
jos lakosi Mr. Wallace ir kiti mūsų šalies demokratiją 
mylį žmonės.

Amerikos Lietuviai Menininkai Tarybų 
Lietuvos Menininkams

Lietuvių Meno Sąjungos X-tojo Suvažiavimo Sveikinimas Tarybų Lietuvos Meninin
kams ir visiems Kultūros Darbuotojams

Lietuvių Meno Sąjunga 
savo dešimtajame suvažia
vime, įvykusiame 194G m. 
spalių mėn. 21-27 dd. Chi
cago je, siunčia Tarybų Lie
tuvos menininkams ir vi
siems kultūros darbuoto
jams šiltus, broliškus svei
kinimus.

Lietuvių Meno Sąjungą 
sudaro liaudies Chorai, te
atrinės grupės, pavieniai 
dailininkai ir meno mėgė
jai, gyveną Jungtinėse Val
stijose ir Kanadoje. Mūsų 
Sąjungos tikslas: plėsti lie
tuvių liaudies meną, palai
kyti lietuvių tautos tradici
jas, auklėti Amerikoje gi
musį ir augusį jaunimą, 
skiepijant jin visa tai, kas 
yra gražaus, tobulo ir nau
dingo liaudžiai.

Nelengvos mūsų darbui 
aplinkybės, — daug skers1 
painių stovi kelyje, ' tačiau 
mes darbuojamės, kiek lei
džia aplinkybės, ir žadame 
tai daryti ateityj.

Ryšium su X-tuoju mūsų 
Sąjungos Suvažiavimu, mes 
turėjome ir Daifios-Meno 
Festivalį, besitraukiantį iš
tisą savaitę. Panašiai, kaip 
Tarybų Lietuvoje, kaip į 
jūsų Dailios Šventę, įvyku
sią praeitą vasarą sostinėje 
Vilniuje, suvažiavo mūsų 
chorai iš Jungtinių Valsti
jų ir Kanados miestų ir čia, 
Čikagoje, jie dainavo lietu
vių liaudies dainas. Greta 
to, mes suorganizavome 
vaizduojamojo (paišybos) 
meno parodą, kurios ekspo
natų autoriai yra daugiau
siai Jungtinių Valstijų jau
nieji dailininkai, čiagimiai 
lietuviai jaunuoliai. Vaiz
duojamojo meno paroda — 
pirma tos rūšies Amerikos 
lietuvių istorijoje. Parodo
je dalyvauja per virš 30 
paskirų dailininkų.

Suorganizuota ir lietuviš
kos knygos paroda, —taip
gi rankdarbių paroda, ku
rioje daugiausiai mūsų mo
terys išstojo su savo dar
bais, traukiančiais akį 
kiekvieno stebėtojo.

Mes manome, *jog visa 
tai, kas šią savaitę įvyko 
Čikagoj Liet. Meno Sąjung. 
suvažiavime ir Dainos-Me- 
no Festivalyj, yra tik kukli 
pradžia ir mes šį darbą va
rysime pirmyn ateityje. 
Kad Amerikos lietuvių ma
sės mūsų darbus įvertina, 
liudija tas faktas, jog tūk

Atvykstant j New Yorką, Sir James Bisset, didlai- 
vio Queen Elizabeth kapitonas, rodo Tarybų Sąjungos 
užrubežiams ministrui Viačeslovui Molotovui artėjan
čio miesto vaizdus. Molotovas atvyko i UN posėdžius. 
Tarybų Sąjunga, sakė jis, deda didžiausias pastangas 
išlaikyti taiką.

stančiai Chicagos lietuvių 
kiekvieną vakarą mūsų 
pramogas lankė ir entuzias
tiškai sveikino tiek daini
ninkus, tiek dramos artis
tus - vaidintojus, tiek visus 
tuos, kurie dalyvavo kitose 
meno parodos šakose.

Taigi visų Meno-Kultūros 
Festivalyj dalyvavusių me
nininkų vardu, taipgi vardu 
tūkstančių Jungt. Valstijų 
ir Kanados demokratinio 
nusiteikimo lietuvišką meną 
remiančių lietuvių siunčia
me nuoširdžius, karštus 
sveikinimus Tarybų Lietu
vos: —■

Menininkams,
Rašytojams
Mokslininkams ir
Visiems kultūros darbuo

tojams.
Amerikos lietuviai ati

džiai seka Tarybų Lietuvos 
liaudies pastangas karo su
griautai Lietuvai atstatyti 
ir padaryti mūsų tėvų kra
štą gražiu, turtingu ir lai
mingu. Mes gerai supranta
me, kad Lietuvos meninin
kai, rašytojai, mokslininkai 
ir visi švietimo ir kultūros 
fronte 'stovintieji vaidina 
milžinišką vaidmenį krašto 
atstatyme.

Amerikos lietuviai meni
ninkai, rašytojai ir bendrai 
švietimo barą varantieji 
veikėjai pageidauja, kad 
tarp mūs ir jūs, broliai ir 
Sesės iš Tarybų Lietuvos, 
užsimegstų tvirtesni kultū
riniai ryšiai, kurie padėtų 
mums čionai išlaikyti lietu
vybę mūsų jaunime ir pa
gyvintų vjsą mūsų pilkąjį 
gyvenimą.

Mūsų • chorai dainuoja 
Lietuvos kompozitorių su
kurtas dainai, mūsų dra
mos grupės - rateliai vaidi
na jūs sukurtas dramas, 
mūsų skaitytojai skaito 
Lietuvos poetų ir rašytojų 
kūrinius, teikiančius įkvė
pimo, naujos energijos ir 
meilės Tarybų Lietuvai.

Mes tačiau manome, jog 
kultūriniams ryšiams pa
laikyti yra ir daugiau ir 
ryškesnių priemonių.

Amerikos lietuviai pa
geidauja, kad iš Tarybų 
Lietuvos pas mus atvyktų 
rašytųjų - žurnalistų, moks
lininkų, dainininkų, akto- 
rių-vaidylų, piešėjų bei 
skulptorių. Jų Amerikoje 
apsilankymas įžiebtų dau

giau žinių, entuziamo ir e- 
nergijos mūsų menininkams 
ir visiems darbo žmonėms, 
ir visa tai mus labiau su
rištų, kas, savo ruožtu, neš
tu didžiulės naudos visam 
reikalui.

Iš savų pusės mes paža
dame: kai jūsų kraštas šiek 
tiek apgydys paliktąsias ka
ro žaizdas ir kai tarptauti
nė padėtis susinormaluos, 
pasiųsti pas jus, į Tarybų 
Lietuvą, savo atstovus, pa
rinktus menininkus bei 
chorus, kad jie galėtų pa
reikšti mūsų balsą Gedimi
no Kalno šešėlyj, Lietuvos 
sostinėje Vilniuje!

Tegyvuoja Tarybų-Lietu
vos menininkai, rašytojai, 
mokslininkai—visi kultūros 
darbuotojai ir visa darbo 
Lietuva!

Tegyvuoja glaudūs kultū
riniai ryšiai, tarp Tarybų 
Lietuvos ir Amerikos lietu
viu !

Tegyvuoja Tarybų Lietu
va ir lietuviškoji liaudies 
kultūra!

(Ši rezoliucija buvo skai
tyta paskutinėje Dainos 
Festivalio pramogoje — 
spal. 27 d. Kupina žmonė
mis Lietuvių Auditorija, at
sistojimu ir dideliu entu
ziazmu, vienbalsiai ją pri
ėmė.)

A.LD1.D. REIKALAI
ALDLD zVI-to Apskričio 
Konferencijoj Priimtos Re

zoliucijos.
Rezoliucija Literatūros 

Draugijos Klausimu
Mes, ALDLD 6-to apskri

čio delegatai, suvažiavę į 
savo metinę konferenciją^ 
kuri įvyko 20 dieną spalio, 
1946 metais, 735 Fairmount 
Ave., Philadelphia, Pa., at
stovaudami arti 300 minė
tos draugijos narių, priė
mėme sekančio . turinio re
zoliuciją:

Kadangi mes gyvename 
nepaprasto sąjūdžio laiko- 
tarpyj, kuomet visuose ka- 
p i t a 1 i stiniuose kraštuose 
reakcija kelia savo galvą, 
kuomet siekiamas! sudau
žyti darbininkų unijos, su
kiršinti baltus prieš juo
dus, suvaržyti organizavi
mosi į unijas teises bei žo
džio ir spaudos laisvę ir 
stengiamasi iššaukti net 
trečiąjį pasaulinį karą, su-
grįžę į savo kuopas pasiža
dame vykinti gyveniman 
šias užduotis:

1. Verbuoti kuodaugiau- 
sia naujų narių į Literatū
ros Draugijos kuopas, 
skleisti mūsų laikraščius, 
knygas; rengti prakalbas, 
paskaitas, prelekcijas ir ki
tokias apšvietos sueigas.

2. Kovoti už pastovią tai
ka, už centralizuota darbo 
unijų vienybę; prieš reakci
ją, prieš diskriminaciją ir 
prieš kiekvieną ant darbo 
žmonių pasikėsinimą.

Rezoliucija Bėgamais 
Klausimais

Atsižvelgiant į tai, kad su 
kiekviena diena gula vis 
sunkesnė ir sunkesnė pra
gyvenimo našta ant darbo 
žmonių pečių, o tuom pa
tim tarpu, iš mūsų valsty
bės iždinės skiriama vis 
daugiau ir daugiau bilijonų 
dolerių atomo bomboms, o 
namų statybai veik nieko 
neskiriama; kuomet nuo 
trečiojo pasaulinio karo 
ruošėjų neatsilieka nei A- 
merikos politikieriai, mes 
pasižadame kovoti už:

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947

Vajaus Laiku Turime Sukelti
Už Prenumeratas $20,000

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

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:
Brooklyniečiai jau pirmoje vietoje. Didysis New 

Yorkas yra padalytas į keletą dalių, kur intensyviai dir
ba bent apie desėtkas vajininkų. Antanas Mureika dar
buojasi pačiame New Yorko mieste, kiti — kitose vieto
se. Pirmadienio vakarą M. Klimas už prenumeratas 
pridavė $32.50 už Šerą $10. A. Mureika už prenumeratas 
—$13, A. Balčiūnas už prenumeratas $83.50 ir $8 aukų. 
Tuomi brooklyniečiai pašoko net į pirmą vietą.

Daugiau iš vajininkų šiom dienom pasidarbavo šie 
asmenys: M. Svinkūnienė, iš Waterbury, Conn., prisiun
tė $58.25 už prenumeratas ir $4 aukų; Simutis iš Nashua, 
N. H., $60 už prenumeratas, George Lukoševičius, Phi
ladelphia, Pa., prisiuntė už prenumeratas $44. Jis labai 
nusiskundžia nusilpimu, sako: “vaikščioju vos kojas pa
vilkdamas.” Tačiaus jis pareiškia: “Vešiu, kiek galėsiu, 
iki galo vajaus.” Lukoševičius jau baigia 75-tus metus 
savo amžiaus. Ar ne gražu turėti tokių vajininkų? P. 
Walantiene, Phila., Pa., prisiuntė $28.75 už prenumera
tas, o J. P. Chepulis iš Southbury,’ Conn., rašo: “Šiuomi 
prisiunčiu $20. Prašau išrašyti man du Laisvės bendro
vės Šerus, atsiskaitykite $6.50 už Laisvės prenumeratą 
ir $3.50 aukoju į biudžeto fondą.” H. Žukienė, iš Bing
hamton, N. Y., už prenumeratas prisiuntė $16.50.

Punktų
A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn ............. 2925
K. Žukauskienė, Newark.......................................... 2604
A. Stripeika, Elizabeth....... . ................................ 1468
M. Svinkūnienė, Waterbury ................................. 1454
P. Pilėnas, Philadelphia ............................................. 961
Hartford Vajininkai, Conn........................................... 818
V. Ramanauskas, Minersville .. . . ............................ 720
L. Bekešienė, Rochester............................................ 648
A. Dambrauskas, So. Boston ..................................... 606
J. J. Bakšys, Worcester.............................................. 572
J. Simutis, Nashua ................. 438
S. Penkauskas, Lawrence ....... 416
L. Pruseika, Chicago ................ 382
LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,

Binghamton ........................ 382
Geo. Shimaitis, Brockton ......... 360
LLD 4 Apskr., ’Pittsburgh ....... 308
P. Baranauskas, J. Mockaitis,

Bridgeport ...........................  300
F. Klaston, P. Bečis, Great Neck 286
S. K. Mazan, Cleveland ..............  286
LLD 136 kp., Harrison-Kcarny 224
LLD 25 kp., Baltimore ..............  216
P. Šlajus, Chester ................... 208
J. Rudman, New Haven ........... 156
C. K. Urban, Hudson ............... 156
M. Smitrcvičienė, Detroit..........  142
P. Šlekaitis, Scranton ................. 142

Parengimais, aukomis i 
mui sukelta sekamai:
Brooklynas ....... .. $146.50
Waterbury, Conn. .. 92.95 
Philadelhpia, Pa. ... 37.00 
Binghamton, N. Y. 32.50 
Chester, Pa..................25.00
Scranton, Pa............. 22.00
Rochester, N. Y. ... 21.50 
Hudson, Mass............ 20.50
Jewett City, Conn. .. 20.00 
Cleveland, Ohio....... 17.00
Brockton, Mass. ...15.50 
Portland, Oregon ... 15.00 
Stamford, Conn.........13.50
E. St. Loius, Ill.........12.00
Elizabeth, N. J.........11.50
Mexico, Me................... lO’.OO
Hartford, Conn............. 6.50
Seattle, Wash............. 5.50
Lawrence, Mass......... 5.50
Dickson City, Pa........ 5.00
Saginaw, Mich........... 5.00
Cliffside, N. J............ 3.50
Minersville, Pa........... 3.50
Oakland, Calif............ 3.50
Detroit, Mich.............. 3.50
Luther, Mich..............  3.50
Rockford, Ill................3.50
Newark, N. J............. 2.50
New Britain, Conn. .. 2.00

Pastovios pasaulinės tai
kos išlaikymą, už karo ve
teranų aprūpinimą namais 
ir už kiekvieno biliaus at
mušimą, kuriuom mojama- 
si suvaržyti streikų laisvė. 
Mes visais galimais būdais 
kovosime prieš pragyveni
mo kainų kėlimą, prieš neg
rų linčiavimą ir prieš kiek
vieną 'pasikėsinimą ant dar-' 
bininkų klasės.

Rezoliucijų Komisija: 
Senas Vincas, 
P. Puodis, 
A. Merkis.

S. Sharkey, Easton ...................... 138
H. Žukienė, Binghamton .......... 132
LLD 145 kp., Los Angeles ......... 130
F. Wilkas, Wilmerding ..............  130
LLD 77 kp., Cliffside ................ 104
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 104
P. Šlajus, Chester ...................... 104
V. Padgalskas, Mexico ................ 96
A. Levanienė, Los Angeles ......... 76
S. Sharkey, Easton ...................... 69
S. Puidokas, Rumford ................ 55
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 54
V. J. Valaitis, New Britain ..... 52
M. Slckieno, Gardner .................  52
P. J. Martin, Pittsburgh ............. 52
M. Paulauskas, Pittsburgh ....... 52
J. Blažonis, Lowell ........................ 26
J. Bimba, Paterson ...................... 26
A. Navickas, Haverhill ..............  26

r Šerais biudžeto užtikrini-

Bridgeport, Conn........ 2.00
Easton, Pa. ............. 2.00
Wilkes-Barre, Pa. ... 1.50 
Washington, Pa.......... 1.50
Plymouth, Pa.............. 1.50
Worcester, Mass.......... 1.50
New Haven, Conn. ... 1.00 
Pitssburgh; Pa.................50
Pittston, Pa......................50

Šiam pranešimui einant į 
spaudą gavome pluoštą laiš
kų su stambiom sumom če
kiais ir stambiais žiupsniais 
prenumeratų kvitukių. Se
kite sekantį vajaus pasek
mių pranešimą, matysite 
stambių pasikeitimų kon- 
testantų surašė.

Bridgeport, Conn.
•“ANAPUS NEMUNO”

Ši šeštadieni, lapkričio 2-rą 
dieną) 7:30 vai. vakare, bus 
suvaidinta vieno veiksmo gra
žus veikalas — “Anapus Ne
muno.” Tai Įvyks Kliubo sa
lėje, 407 Lafayette Str., Brid- 
geporte.

Apart vaidinimo, jaunos 
lietuvaitės merginos sakys ei
les — pritaikintas šiam mo
mentui.

Tikimės, kad dalyvaus visi 
vietiniai lietuviai4, taipgi yra 
pasižadėjusių svečių ir iš kitų 
miestų. Mes specialiai užkvie- 
čiam brooklyniečius. Bet ne
patingėkite ir artimesnių nuo 
Bridgeport© miestų lietuviai. 
Mes pasižadame su visais ap
sieiti draugiškai.

Petras.

Sukeikime dienraščiui Lais
vei $20,000 prenumeratomis, 
$10,000 aukomis ir $2,500 
Laisvės bendrovės Šerais iki 
Naujų Metų.
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Penktad., Lapkričio 1, 1916

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Tiriamos Lietuvos žemes 

Gelmes
Dabartiniu metu dauge

lyje Lietuvos Tarybų Socia
listinės Respublikos vietų 
veikia geologinės žvalgybos 
būriai. Visoje Lietuvoje 
vykdomi požeminių sluoks
nių tyrinėjimai.

Vienas iš būrių tyrinėja 
1000 kvadratinių kilometrų 
plotą aplink Vilnių. Čia ma
noma surasti telkinių, iš 
kurių galima būtų aprūpin
ti vertingomis žaliavomis 
sostinės įmones.

Kitas būrys veikia Pietų 
> Lietuvoj. Čia ieškoma Šiau

rės kilmės uolėnų, labai rei
kalingų statyboje.

Rasti septyni telkiniai, 
kurie teiks molį Kauno, 
Klaipėdos, Marijampolės, 
Kuršėnų ir dar eilei plytų 
fabrikų.

Kreidos telkiniai surasti 
Skirsnemunėj, netoli Kau
no, prie Jėsios upės ir Ja
šiūnuose Vilniaus apskrity
je.

Didelis darbas nuveiktas 
, Mažeikių apskrityje. Men- 

čuose ir Karpėnuose rasti 
i stambūs kalkių telkiniai, 

kurie jau perduoti eksploa
tacijai. Iš čia bus imamos 
kalkės cukraus fabrikams. 
Netoli Menčių rasta taip 
pat cemento žaliavų telki
nių. Be to, Mažeikių apskri
tyje rasta keramikos molio, 
kuris bus plačiai panaudo
tas mūsų respublikos vieti
nės pramonės įmonių.

Geologinio tyrinėjimo 
darbai tebevykdomi dauge
lyje Lietuvos vietų. Yra

pasiekta žymių rezultatų. 
Yra rimto pagrindo tikėtis, 
kad artimiausioje ateityje 
Lietuvos TSR geologiniame 
žemėlapyje galima bus at
žymėti visą eilę svarbių tel
kiniu, v

Atstatė Tiltus ir Sutvarkė 
Kelius

Vokiškieji okupantai, pa
sitraukdami iš Kidulių vals
čiaus, susprogdino visus til
tus, suardė vieškelius. Rau
donajai Armijai išvijus o- 
kupantus, Kidulių valsčiaus 
darbo valstiečiai, nieko ne
laukdami, energingai ėmėsi 
atstatinėti ir remontuoti 
tiltus, tvarkyti vieškelius. 
Neseniai buvo užbaigti sta
tyt nauji tiltai per Orijos, 
Joti jos ir Kregždantės upe
lius. Be to, valstiečiai pa
vyzdingai sutvarkė visus 
valsčiaus ribose esamus 
vieškelius ir kaimų kelius. 
Visi tiltų statybos ir kelių 
taisymo darbai atlikti sava
noriškomis valsčiaus nauja
kurių bei darbo valstiečių 
darbo talkomis.

žemdirbystės Ministerijos 
žemės ūkio Mechanizacijos

Mokyklos
Tarybinis žemės ūkis, 

kaip pirmaujantis, stengia
si visus darbus mechani
zuoti, kad darbo valstietis, 
išsivadavęs iš dvarininkų ir 
buožių eksploatacijos, kiek 
tik leidžia technikos atsie- 
kimai, išsivaduotų ir iš sun
kios rankų darbo vergijos. 
Todėl jau pirmaisiais tary

Dienraščio Laisves

KONCERTAS

PO KONCERTO ŠOKIAI

Pavidis Radio Orkestrą

Koncertui Įžanga $1.00 ir $1.50. Vientik šo 
kiam 60c. Taksai įskaityti.

žymiausi Amerikos lietuvių talentai iš Chicago, Ill 
dalyvauja programoje:

kričio 10 November

LABOR LYCEUM SALEJE
949 Willoughby Ave., Brooklyn

POVILAS STOGIS, basas
JUOZAS KENSTAVIČIUS, tenoras
AGOTĖLĖ KENSTAVIČIENe, dram, sopranas 
KONSTANCIJA ABEKIENe, kontra-altas

Jie visi geri solistai, dainuos solus, duetus ir 
kvartetus. Jie duos gražu rinkinį iš lietuvių liau
dies dainų ir parinktų kavalkų iš garsiųjų operų.

Apart garsiųjų Chicagos dainininkų bus dar 
ir šie numeriai:

Aido Choras, diregupjamas Geo. Kazakevi
čiaus; Aido Vyrų Choras, dir. Prano Pakalniškio.

Sietyno Vyrų Oktetais, dir. J. Simelevičiaus; 
Styginis Ansamblis “Vyturėlis”, vad. Roy židžiū- 
no. Nicholas Dontzoff, žymus akordionistas.

Violeta Tamkiutė-Pranckienė, koncerto akom- 
paniste.

I

I

bų valdžios metais Lietuvos 
žemės ūkis iš broliškųjų 
respublikų gavo šimtus 
traktorių ir kitų mašinų. 
Nors vokiškieji okupantai 
mūsų Mašinų Traktorių 
Stotis ir Mašinų Arkliu 
Nuomojimo Punktus smar
kiai apnaikino, tačiau, vo
kiškuosius okupantus išvi
jus, jų tinklas per metus 
buvo ne tik atstatytas, bet 
dar žymiai praplėstas. Že
mės ūkio mechanizacija per 
naujojo penkmečio laiką 
bus dar labiau išplėsta. 
Traktorių ir mašinų skai
čius bus žymiai gausesnis. 
Todėl ir su traktoriais bei 
mašinomis dirbančiųjų spe
cialistų pareikalavimas da
bar yra didelis ir ateityje 
jis dar labiau padidės. Mū
sų kaimo jaunimui atsive
ria plati ir labai reikšmin
ga darbo sritis: išmokti 
dirbti su traktoriais bei ma
šinomis ir kelti mūsų že
mės ūkio kultūrą.

Šių specialistų ruošimui 
ir yra įsteigtos mechaniza
cijos mokyklos. Jau nuo 
1944 metų pabaigos Lietu
voj veikia 4 ž. ū. mechani
zacijos mokyklos: 1) Bukiš- 
kių ž. ū. mechanizacijos mo
kykla, Vilniaus apskr., 2) 
Veprių, Ukmergės apskr., 
3) Žemaitkiemio, Kauno 
apskr., ir 4) Jakiškių, Jo
niškio apskr. Minėtos mo
kyklos per 3—6 mėnesius 
paruošia traktorininkus ir 
kitus specialistus MTS bei 
MANP.

Į šias mokyklas priimami 
jaunuoliai, baigę pradžios 
mokyklos keturis skyrius 
arba turį tolygų išsilavini
mą. Moksleiviai gauna sti
pendijas, aprūpinami bend
rabučiu ir maistu.

Baigę mokyklas, jaunuo
liai grįžta į savo apskritis 
ir gauna atitinkamą savo 
specialybei darbą, kur gali 
būti tiksliausiai panaudotos 
jų žinios ir jėgos greites
niam mūsų Tėvynės gero
vės pakėlimui.

V. Anskaitis.

Atidarytas šachmatų 
Klubas

Kauno Pionierių Rūmai 
atidarė Kauno miesto mok
sleiviams šachmatų klubą. 
Klubas aprūpintas invento
rium ir gerais baldais. Nu
matytas platus ir įdomus 
darbo planas šachmatų sri
tyje.

Rugsėjo 8 dieną 15 va
landą klube įvyks šachmatų 
vakaras šia programa:

1. Vienu metu 30 lentų 
žaidimo seansas. 2. Šachma
tų uždavinių, etiudų ir 
kombinacijų konkursas.

Š a c hmatininkai, atsiekę 
geriausių rezultatų bus pre
mijuojami.

Įėjimas laisvas.♦ 
Įsisteigė Politinio Lavini

mosi Būrelis
Neseniai Duonos fabrike 

Nr. 1 įsisteigė politinio la- 
I vinimosi būrelis, kuriame 
; pirmoje eilėje pradėta na
grinėti VKP (b) istorija. 
Susirinkimai vyksta kas sa
vaitę. Paskaitas skaito Ži- 
benytė.

Manchester, Conn.
Visi Laisvės skaitytojai ir 

jos pritarėjai nuvažiuokime 
ateinantį sekmadienį, Nov. 
3 d., 2:30 po pietų, 155 Hun
gerford St., Hartford, Conn. 
Ten visi iš šios apielinkės 
skaitytojai suvažiuos ir su
eis. Ten pribus vienas drau
gas iš Laisvės redakcijos. 
Mums jis nušvies daug neaiš
kių dalykų. Galėsime duoti 
įvairius klausimus ir gausime 
atsakymus.

Vienas iš Skaitytojų.

Laisve-—Liberty, Lithuanian £)aily

Čia dalis 5,000 veteranu parado New Yorke, iš
stojusio reikalauti, kad gub. Dewey rūpintųsi statyba 

| namų. Protestuodami, kad gub. Dewey, republikonų 
vėl išstatytas kandidatu tai vietai, nieko neveikia pa
gerinti padėtį, veteranai buvo pasiuntę savo specialę 
delegaciją į Albany.

CLEVELANDO ŽINIOS
Lapkričio 6 d. clevelandie- 

čiai turėsime * visai netikėtą 
ir gražų pažmonį, tai yra, gra
žų koncertą su prakalbomis. 
Visu tuom atžymėsime Rusi
jos Revoliucijos sukaktį ir 
kartu smagiai laiką — vaka
rą praleisime. Nors tai ne
paprasta tokie Įvykiai vidury
je savaitės — trečiadienyje, 
tačiaus turėdami progą sulai
kyt bent tam vakarui tokius 
dainininkus, kaip P. Stogis, A. 
Kenstavičienė, K. Abekienė ir 
J. Kenstavičius, jei nepasinau
dotume, tai iš tiesų jaustumės 
prasižengę prieš visus Cleve- 
lando ir apylinkės dailės my
lėtojus.

Rusijos Rev. sukakties klau
sime kalbės V. Andrulis ir K. 
Abekienė. Visa tai įvyks 
White Eagle Svet., 8315 Kos- 
ciuszko Avė. Pradžia 8 vai. 
vakare.

LDS 55 Kp. Nariams Žinotina

Kadangi minėtas koncertas 
ir prakalbos Įvyks 6 d. lapkr., 
tai yra LDS 55 kp. mėn. su
sirinkimo dienoje, tai kp. susi
rinkimas tapo nukeltas į penk
tadienio vakarą, lapkr. 8 d. 
Todėl lapkr. 6 d. visi kuopos 
nariai kviečiami atsilankyti j 
koncertą, o lapkr. 8 d. Į kuo
pos mėn. susirinkimą. Susirin
kimas Įvyks paprastoj vietoj. 
Lietuvių Svetainėje.

L. P ag. Teikimo Kom. Veikla

Kadangi drabužių rinkimas 
ir kitokia parama lietuves 
žmonėms numatoma užsibaigs 
su pabaiga šių metų, todėl 
bent užsibrėžtus mūsų darbus 
stengkimės tinkamai praves
ti. Drabužių šiomis dienomis 
yra pririnkta gana daug, bet 
nesuspėta juos visus sutvar
kyti ir pasiųsti. Kadangi tas 
visas darbas guli ant mūsų 
darbščiųjų moterų pečių, o 
joms besirengiant prie Chica- 
gos Festivalio iškilmių, nebu
vo laiko apie drabužių tvarky
mą nei prisiminti, tai sugrįžu
siasyiš Chicagos jos žadėjo 
tuoj imtis už darbo. Jos susi
renka ketvirtadieniais, 11-tą 
vai. ryte pas draugus Tamo
šaičius, 8903 Esterbrooke Avė. 
Moterys, turinčios bent kiek 
liueso laiko, kviečiamos atsi- 
lankti ir padėti tąjį užvilktą 
darbą užbaigti.

Lapkr. 30 d. vietinis L. P. T. 
Komitetas rengia bazarą. Kad 
jis būtų sėkmingas, kviečiame 
visus clevelandiečius kiek ga
lint prisidėti prie jo pasek- 
mingumo. O tatai visai ne
sunku atlikti, pavyzdžiui, jei
gu kiekvienas clevelandietis, 
kuris pri jaučia Lietuvos, žmo
nių vargams ir nelaimėms, pa
aukaus bazarui bent'po mažą 
daiktelį, mes turėsime gražias 
bazaro pasekmes. Taigi, ne
laukiant, ifnkimės už darbo, 

kas ką nors aukodami. Pri- 
duokite LPT Kom. nariams ar
ba palikite LDS kliube, 930 E. 
79th St.

J. Žebrys.

Bridgeport, Conn.
LDS 74 kp. susirinkime pa

aiškėjo, kad kuopa rengia 
gražų teatrą ir šokius, lapkri
čio (Nov.) 2 d., Lietuvių Jau
nų Vyrų Salėje, 407 Lafayet
te St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Bus suvaidinta R. Januš
kevičienės parašytas ir LMS 
išleistas vieno akto veikalas 
“Anapus Nemuno’’. Tai aiš
kiai ir jautriai atvaizdinąs 
nuotiki iš praeito karo, ir Lie
tuvos žmonių atsineši m ą link 
Lietuvos. Kad ir akmens šir
dį turėtum, o ašara turės pa
sirodyt.

Jaunos mergaitės dekla
muos gražias lietuviškas eiles, 
šiam sezonui pritaikytas.

šiame parengime bus pa
gerbti LDS nariai jaunuoliai, 
tarnavę praeito karo karinėse 
jėgose, suteikiant jiems LDS 
Centro gražiai pagamintus 
“ A p p re c i a t i o n C e rti f i c ates. ’ ’

Keturių k aval k ų orkestrą
linksmins šokikus.

Svarbu, kad vietiniai ir 
apie'linkės draugai tikrai pri
būtumėte, nes bus gera pro
ga susitikt ne tik su suaugu
siais, bet ir jaunimu, nes brid- 
geportiečiai turi dideli būrį 
gražaus jaunimo.

LDS Narys.

Iš LIETUVOS

Aliejaus ir Muilo Kombina
te “Ringuva”

. Rugp. mėnesį “Ringuvos” 
kombinatas pagamino 43,- 
468 kg. aliejaus ir .82,100 
kg. ūkiško muilo. Gamybos 
planas buvo išpildytas 155 
nuošimčiais.

Šiuo metu kombinate 
vyksta kapitalinis remon
tas. Pagrindinai pertvarko
mos aliejaus mašinos, po ko 
aliejaus gamybą tikimasi 
pakelti dar 50 nuoš.

Fabrikas stengiasi apsi
rūpinti reikalingomis žalia
vomis. Muilo žaliavoms už
pirkti į Leningradą yra iš
vykęs Planavimo skyriaus 
viršininkas drg. Lichutinas. 
Šį mėnesį ruošiamasi siųsti 
kombinato atstovą į Donba- 
są, užpirkti žaliavas skalbi
mo milteliams.

Šiurkštumai gimdo šiurk
štumus. Tai yra toji lazda 
—su dviem galais.
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Laiškai iš Lietuvos
Laiškas II

šiame laiške aš noriu ke
letą žodžių pasakyti, kaip 
gyvena Lietuva šiandien.

Išvijus vokiškuosius faši
stus ir prijungus Klaipėdos 
kraštą ir Vilniaus sritį Lie
tuva tapo didžiausia Pabal
ti jos valstybe.

Senose žinių knygose bu
vo rašoma: “iškasenų Lie
tuvoje veik nėra.” Ištiesų 
gi, vos pradėjus tikriems 
tyrinėjimo Lietuvos žemės 
gelmių darbams, pasirodė, 
kad Lietuvoje yra dideli iš
tekliai žaliavų cementui ga
minti, smėlių stiklui gamin
ti, kalkių, įvairių statybinių 
molių, dideli gipso ištekliai. 
Pirmieji Lietuvos žemės 
turtų tyrinėjimo žingsniai 
jau rodo, kad senieji davi
niai apie Lietuvos iška
senas netikslūs, jie netei
singi.

Suprantama, kad turint 
savo žaliavą bus galima 
lengviau vystyti savo pra
monę ir daug pigiau pasi
gaminti šaliai reikalingų 
gaminių, kuriuos pirmiau 
prisieidavo gabenti iš už
sienio, ir, žinoma, mokėti už 
juos lietuviškais lašiniais ir 
sviestu. i

Vis tik nežiūrint to, kiek 
tų iškasenų pas mus nebūtų 
ir kokią pramonę mes iš
vystytume, pamatinis mūsų 
šalies žmonių užsiėmimas 
kol kas yra žemdirbystė. 
Sulig mūsų respublikos 
penkmečio plano yra numa
tyta, kad iki .1950 metų rei
kia parengti šitokius sėja
mųjų plotų dydžius:

Bendras pasėlių plotas —
2.5 milijono ha, tame skai
čiuje: grūdinių kultūrų —
1.6 milijono ha, technikinių 
kultūrų — 122 tūkst. ha, 
daržovių ir bulvių — 234 
tūkst. ha, pašarinių kultū
rų — 550 tūkst. ha.c

Į klausimą, kaip gi mes 
gyvename dabartiniu laiku, 
galima atsakyti, kad gyve
name jau neblogai. Nežiū
rint to, kad vokiškieji oku
pantai su virš dviejų metų 
bėgyje daug žalos padarė 
mūsų tėvynei, ypač žemės 
ūkiui, šiemet Lietuvoje bu
vo neblogas derlius. Mūsų 
žmonės dirbo ne blogai, są
žiningai, jie dirbo sau, savo 
tėvynei. Jau atstatyta ir 
paleista darban šimtai mai
sto pramonės, lengvosios 
pramonės ir tekstilės, o taip 
pat kitų pramonės šakų fa
brikų ir įmonių. Pabaigta 
atstatyti vokiečių sugriau
tas Marijampolės cukraus 
fabrikas, kuris jau šįmet 
padės mums šalies runkelių 
derlių perdirbti į cukrų.

Atstatyta ir paleista dar
ban Klaipėdos elektrainė, o 
greit bus užbaigtas atstaty
mo darbas Vilniaus ir Pet
rašiūnų elektrainių.

Greitais tempais eina at
statymo darbas visų sviesto 
ir sūrių gamyklų, kurių pa
jėgumas sieks 12,000 tonų 
metams.

Vilniuje jau kursuoja 3 
autobusų linijos ir gana 
plačiu mastu eina namų 
statyba.

Kaune, Klaipėdoje ir 
Šiauliuose jau šiais metais 
turi pradėti dirbti nauji 
verpimo ir audimo fabrikai.

Smetonos viešpatavimo 
metu Lietuvoje visai nebu
vo mašinų statymo įmonių. 
Dabartiniu metu Naujoje 
Vilnijoje jau pradedama 
statybos darbus stąklių ga
myklos 700 metalo plauna
mųjų staklių pajėgumo me
tams. 1949 metais Vilniuje 
pradės dirbti elektros mo
torų ir elektros aparatų 
gamykla “Elfą”, o Kaune

Trečias Puslaph

žemės ūkio mašinų gamyk
la “Arklas”, statomos de
šimtys hidro elektrinės sto* 
tys.

Šiauliuose statoma aleba
stro, o Mažekių apskrityje 
pirmas respublikoje cemen
to fabrikas, — tai tik pra
džia tų didelių darbų, apie, 
kuriuos jau dabar galima 
pranešti.

Respublikoje prasidėjo ir 
didelis kultūros statybos 
darbas. Jeigu smetoninėje 
Lietuvoje veikė iš viso 4 te
atrai, tai šiandien mes jų 
turime 12. Veikia Mokslų 
Akademija. Naujus mokslo 
metus mes pradėjome su di
deliu pradžios mokyklų, 
progimnazijų ir gimnazijų 
skaičiumi ir su daugiau 
mokinių, negu prieš karą, 
o jų jau ir prieš karą buvo 
kur kas daugiau, negu sme
toniniais. laikais.

Mes ne tik dirbame, bet 
jau džiaugiamės mūsų nu
veiktais darbais. šitame 
statybos darbe mums dide
lę pagalbą teikia visos mū
sų Tarybų Sąjungos tautos, 
pirmoje eilėje Didžioji rusų 
tauta. Ačiū šiai pagalbai 
sujungus visas mūsų darbo 
liaudies jėgas, mes per 
penkmetį sugebėsime at
statyti mūsų tėvynę ir pa
daryti ją daug gražesne, 
daug turtingesne, negu ji
nai buvo pirmiau.

K. Daugirdas.
Vilnius, 1946 m. IX. 6.

Skaitytojų Balsai

būdavo žmonės net 
kada bus kitas te
žinoma, mokytojų 

bet ir kritikų

matome tiktai 
veikalus, opere- 
Turiu pasakyt,

Nežinau, dėlko pražuvo 
nuo scenos dramos, trage
dijos ir komedijos. Šituos 
parengimus publika geriau
sia mylėdavo. Šitoj mažoj 
kolonijoj, kaip Kearny, N. 
J., buvo suvaidinta geras 
skaičius veikalų, kaip tai, 
“Alkani Žmonės”, “Živilė”, 
“Kauno pilies išgriovimas”, 
“Kryžius”, “Už Dievą ir 
Tėvynę”, “Pikta dvasia” ir 
daug mažų veikalų. Nežiū
rint, kaip buvo suvaidinta, 
visada publikos turėjom 
daug ir 
klausia, 
atras, 
neturėjom, 
neturėjom.

Šiandien 
muzikalius 
tęs ir t.t.
kad man, aš tikrai galiu sa
kyt, ir daugumai publikos, 
nelabai patinka muzikaliai 
perstatymai, kadangi juose 
sunku įžiūrėt, kas čia vei
kiama. Turi klausyt ir sudėt 
į daiktą, kas atsitiko, ot ir 
paklysti ir nežinai kas atsi
tiko. O virš minėtuose per
statymuose matai viską, 
kaip veidrodyje. Užtai pub
lika geriau myli dramas, 
tragedijas, komedijas. Aš 
čia nerekomenduoju veika
lų turinio.

Mano mintis yra, kad 
Meno Sąjunga pasistengtų 
atgaivint mirusią sceną. 
Galima būtų suvaidint ma
žose kolonijose, taip pat būt 
geresnės pasekmės ir dide
lėse kolonijose, kadangi 
publika galėtų matyt už ’ 
žemesnę kainą aiškų atvaiz
dą ir rengėjam būtų tik pu
sė vargo. Nors ateiviai lie
tuviai gana seni, bet dar 
galėtų pasirodyt ant stei- 
čiaus. Tiesa, turime ir per 
gerų ekspertų, kurie gali 
vanot kailį už klaidas, bet, 
man rodos, nereikėtų bijot.

Igliaukietis.

»
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)
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(Tąsa)

Pasišnekėjom, pasivaikš- 
tinėjom, susėdom ir — na
mo. Padėkoję Levanams už 
tokią malonią pramogą, į- 
žengėm į vaikų būstinę. Tai 

• buvo pirmadienio vakare, 
birželio 10 d.

Ant rytojaus iš ryto, po 
pusryčių, pabuvom su žmo
na kiemuke. Peržiūrėjau 
sekmadienio laidą “Los An
geles Times”, skaitinėjau 
“Soviet Russia Today.” Pa
skui su Jonu pėsti ėjom pa
sivaikščiot, užėjom į vaisti
nę nusipirkt vitaminų, nusi
pirkom kitoj krautuvėj vai
sių, daržovių ir dar kokių 
valgyt daiktų, ir sunkiai 
prikrautą dėžę parsivil- 
kom namo.

Paskui gerai išsišnekė- 
jom su Jonu apie visa ką, 
kas tik tuomet užėjo ant 
minčių: visatiniais, politi
niais, ekonominiais ir me-. 
niškais klausimais. Jonui tą 
dieną nereikėjo kur eit ko
kiais savais reikalais, jis 
buvo gerai nusiteikęs, ir aš 
džiaugiaus gavęs progą su 
juo gražiai išsikalbėt. Su 
pasitenk i n i m u ] >atėm i jau, 
kad jo esama mąslaus, rim
to, pažangaus žmogaus. 
Lucile tą dieną išvyko kur

kambarius, kiemą, vaisme
džius, Patogūs, ramūs kam
bariai, ir namas tvirtai pa
statytas, tvirčiau ir pasto
viau už dabar statomus'ir 
neseniai pastatytus namus. 
Kieme didžiulis išaugęs a- 
vokado medis ir ant jo au
ga labai keistos taip vadi
namos kriaušės. Pirmą kar
tą mačiau augantį tokį me
dį ir pirmą kartą paraga
vau avokado kriaušių, laike 
vakarienės. Tai visai ne 
kriaušė, ne grušia, bet lyg 
koks augalinis kiaušinis. E- 
sąs labai maistingas. Sko
nis koks tai visai saviškas. 
Ir brangių jų esama tų, at
siprašant, kriaušių.

Vienas ar du tokie avoka
do medžiai auga Armino

ir baletistas, Jonas irgi tu
rėjo atlikt pagal gaminto
jo (“prodiuserio”) direkty
vas. Savo asmens, savo vi
dujinių polinkių čia irgi ne
buvo vietos saviškai paro
dyt. Filmose visa kas griež
tai malama taip, kaip suka 
jų girnas paties malūninin
ko ranka. Pats Jonas sakė 
man, kad, jeigu tai būtų 
nuo jo priklausę, jis tą fil
mą būtų padaręs kitokią. 
Bet čia jo. niekas patarimo 
neklausia. Atvirkščiai: tu 
turi klausyt viso ko ir da
ryt visai taip, kaip tau ma
lūnininkas liepia. Jis tave 
samdo, moka tau algą ir 
reikalauja iš tavęs tau pas
kirto darbo...

Cleveland, Ohiotoli nelengvas darbas. Ir 
man buvo gaila, kad pa
veikslo autorius perdaug 
jau saviškai ir perdaug 
dramatiškai suvedė galus, 
kad pabaiga 
mai ir gerai, 
tragiškai.

Paveikslui 
publika plojo. Plojo ir pa
veikslui beeinant, tūlose 
vietose. Per pertraukėlę 
pasidarė dar didesnė spūs
tis, vaikščiojimas tarpta
kiais priekin ir atgal, ieš
kant tuščių sėdynių. Mudu 
pasilikom dar ir antram 
kartui. Ir gerai padarėm. 
Lengviau jau buvo susivok
ti, suprasti ano poeto rūk- 
ščius gudravimus ir . visos 
filmos dvasią.

Grįžom namo vėlai — ir 
tuoj lovon. Ant rytojaus 
pasisakėm Jonui savo įgy- 

' tus įspūdžius, atsiliepėm a- 
pie jį — užginančiai, pa
guodžiamai. Jis nuolaidžiai 
nusišypsojo, bet iš jo laiky
senos buvo matyt, kad dar 
daug klaustukų stovi prie
šais jį.

Pilnumo dėlaii, mudu fil
mą matėm paskiau dar per 
du kartu, ir tada ji patiko 
geriau Jr giliau įsiriausė 
atmintin.

neišėjo links- 
bet liūdnai ir

pasibaigus.

JU

Sekamų Balsavimų Svarba
Kaip visiems Amerikos pi

liečiams yra žinoma, lapkričio 
5 d. įvyks balsavimai. Tai yra 
išrinkimas pareigūnų į įvai
rias valdvietes. Reakcinė re- 
publikonų partija su sen. Taft 
ir Brickeriu priešakyje dirba 
išsijuosusi. Ji užsimojo pilnai 
laimėti šiuose rinkimuose 
Ohio valstijoje. Ačiū prez. 
Trumano palinkimai prie re
akcinių elementų ir neišlaiky- 
mo buvusio prezidento Roose- 
veltd linijos, nei vietiniuose, 
nei užsieniniuose klausimuose, 
republikonams suteikia pui
kiausias progas laimėti.

Tačiau ne taip mano vieti
nės unijos, organizuoti darbi
ninkai ir abelnai visas progre- 
syviškesnis elementas. Nežiū
rint visokių nukrypimų pačio
se viršūnėse, jie mato reika
lą ir galimybes išgelbėti situ
aciją.

Vyriausiu tikslu šiandieną 
yra, tai pastoti kelią išrinki
mui Brickerio i senatą. Vi
siems yra gerai žinomas reak
cionierius ir stambaus kapita
lo atstovas sen. Taft, kurio 
akimis žiūrint, net tarptauti
nio tribunolo teisėjai prasižen
gė nubausdami karo krimi
nalistus. Galima įsivaizduoti, 
kokių malonių darbo žmogus 
gali tikėtis iš tokių atstovų. 
Brickeris irgi to paties plauko 
žmogus. Jo praeities ir da
bartiniai darbai tampriais ry
šiais surišti su Gerald K. 
Smith ir kitais fašistiniais ele
mentais.

Balsuodami už senatorių 
balsuokite už demokratų par
tijos kandidatą IToffmaną. 
Nors jis ii'gi turi netikslumų, 
ypatingai tarptautinėje poli
tikoje nevisuomet išlaiko tin
kamą liniją, bet naminiuose 
klausimuose jis yra labai ge
rai nusiteikęs ir nepalygina-

ge- 
jo 

jį i

Bol-

jie

1

CLEVELAND, OHIO

bai norėjos susipažinti

Jonas daug ką papas

<!>

<♦>

<♦>

•>

<!>

<!>

!>

[>

uždegė 
publika

kuris 
tiktai

grūdosi 
dairinė-

jiems
yra

skun-
neda-
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(Skersai nuo Republic Teatro)
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prezi- 
Reid Robinson. Bet 
ie nepaminėjo, kad 
didžiausios devynios 
savo suvažiavimuose

veikėju De 
yra progresyvis 
vienas nepadarys 
jį paduodamas

Waterbury, Conn.

Sekmadienį — tas klubo 
piknikas. Levanai atvažia
vo apie pusdienį, ir visi ke
turi nudardėjom į pikniką.

(Bus daugiau)

DR. I. E. LEVY
OPTOMETRIST

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

(Arti Yale Theatre)
CLEVELAND 3, OHIO.

Telefonas: Express 1244.
Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

z

dar kokių krūmų. Jauki pa
sidaro vieta.

Prie stalo buvo keletas 
i artimiausių Armino gimi
nių. Labai gražiai pavaiši
no, su tikru kaliforniškū 
vaišingumu. Paskui paklau
sėm radijo, pasikalbėjom ir 
mane parvežė šeimininkas 
namo. Tai jau pora pažin
čių padaryta su vietos lietu
viais piliečiais. Bet man la

su 
didesniu vietos draugų bū-

mų Holivude. Parodė dau
gybę savo fotografinių nuo
traukų, visą pluoštą iškar
pų, žurnalų. O vakare išėjo 
pasivaikščiot su savo moti
na. Aš pasilikau su laikraš
čiais, su knygomis. Tą va
karą paskambino man tele
fonu los angelietis d. Ar
minas, kvietė ant vakarie
nės pas save, žadėjo už va
žiuot ketvirtadienį ir nusi- 
vešt mudu su žmona į sve
čius. Labai dėkui. Pakvieti
mą mielai priėmiau.

Paskui pora dienų praėjo 
sau ramiai,. be kokių žy
mesnių įvykių. Gavau iš d. 
Mizaros laišką ir tuojau 
nupleškinau jam atsakymą. 
Levanas atvežė glėbelį 
Laisvės numerių, ir man 
buvo gražaus darbo susido- 
rot su Laisve.

pirmiau Levanai sakė į vyk
siąs didelis .Lietuvių Nepri- 
gulmingo Laisvės Klubo 
piknikas, sekamą sekmadie
ni, birželio mėn. 16 d. Leva
nai žadėjo mane ir nusivežt 
į tą pobūvį — mane ir ma-

Sekamos dvi dienos praė
jo ramiai, be kokių žymes
nių įvykių. Vaikai turėjo 
savo reikalus ir ėjo savo 
pareigas, o mudu su žmona 
— apie namus. Aš vis dau
giausiai su knygomis, su 
laikraščiais. Ruošėmės abu 
važiuot į “Carthay Circle” 
teatrą: penktadienį, birže
lio 14 d. pradės rodyt fil
mą “Specter of the Rose”. 
Rūpėjo ją pamatyt. Rūpėjo 
joj pamatyt sūnų Ivaną Ki
ro vą. Jis pats ją jau matė 
dar pirma to, kada filmą 
buvo rodoma ne publikai, o 
tik rinktiniams specams, 
kritikams, spaudos atsto
vams. Jis sakėsi, bendrai

Susitartą ketvirtadienio 
vakarą ir atvažiavo Armi
nas ir nusivežė mane pas! filmą savo dvasia ir krypti- 
save. Maniškė turėjo namie i mi jam visai nepatinka. Bet 
daug darbo, tai nenorėjo j tai ne jo kaltė ir jis čia nič 
nuo jo atitrūkti. Arminas— nieko padaryt ar pakeist 

. ramaus būdo, tykus pusam- negalėjo. Visą gražiai filmą 
zis vyras, vidutinio ūgio ir pagamino jos autorius Ben 
svorio, dailidė. Arminai ge- Hechtas, o aktoriai turėjo 
rai įsikūrę. Turi savo na- šokt taip, kaip jiems tas 
mą ant švarios, gražios gat- į vyriausias dūdorius dūduo- 
vės su daugybe didelių pal- į ja.
mių. Parodė man visus I Savo rolę, kaipo artistas

Bendrai, Jonas buvo nu
siteikęs skeptiškai. Jis labai 
griežtų daro sau meniškų ir 
artistiškų reikalavimų, ir į 
meno dalykus žiūri labai 
kritiškai. Kai man pačiam 
atrodo, tai ir perdaug kri
tiškai iy griežtai. Tai, ir 
mudviem su žmona išva
žiuojant pasižiūrėt judžio, 
Jonas juokom pasakė, kad 
ten veikiausia bus tik būre
lis vidurinės mo
kyklos mokinių, kad teat
ras bus tuščias.

Bet netaip buvo. Pribu- 
vom už gero pusvalandžio 
anksčiau, negu filmą turė
jo pakartojamai prasidėti. 
Jos pati pradžia ėjo nuo 1 
vai. po pietų. Mes pribu- 
vom, kaip pusė po šešių. 
Prie bilietų langelio sto
vėjo ilga eilė. Man tai pa
tiko. Tai buvo geras ženk
las, ir aš ženklingai mirk
telėjau saviškei: — Kol kas 
atrodo nieko sau, žiūrėsim, 
kaip bus toliau. Įgiję bilie
tus išsto vejom kantriai 
priemenėj, tarpe prisigrū
dusios publikos, kokį gerą 
pusvalandį. Ant galo mus į- 
leido, ir nelengva buvo da- 
simušt kokios sėdynės. Ėjo 
tada trumpi dadedamieji 
dalykėliai, iš dienos įvykių 
ir naujienų. Iki pačios fil- 
mos pradžiai dar yra gal 
koks ketvirtis valandos. 
Apsižvalgiau aplinkui. Te
atro patalpa erdvi, didžiulė, 
labai moderniškai visa kas 
įtaisyta. Pastatas esąs viso 
tik keli metai kaip pastaty
tas. Ir kimštinai prikimštas 
publikos, vis daugiausia 
puošnios įgudusios publi
kos. Tarptakiais 
sunerimę būreliai, 
damies vietų.

Kokiai minutei 
visas šviesas, kad
ramiai susitvarkytų: tuoj 
bus pradžia. Daugelis tuo 
tarpu dairosi, atsigrįžę 
žiūri, gal saviškių ieško a- 
kim, o tau regis, kad va į 
tave žiūri: matykit, va čia 
sėdi Ivano Kirovo tėvai. Aš 
nesijaučiau taip jau labai 
savižinus, kaip kad maniš
kė. Ji visa sėdėjo, kaip ant 
adatų... visgi motina, ją 
jaudino visa atmosferos į- 
tampa ir tas įtimpęs lūkes
tis.

Štai teatras pritemo. Pra
sideda filmą. Iš pirmojo ro
dymo nebuvo galima visko 
susigaudyt, ką tūli aktoriai 
kalba, ypač ką sako anas 
sarkastiškas, visa kuo nusi
vylęs ir labai jau išprusęs 
“filosofas” — anas gudra
galvis poetas su cigaru, Ben 
Hechto minčių ir požiūrių 
reiškė j as. J ono. vaidinimas 
ir baletiniai šokiai patiko. 
Paveikslo rėmai buvo per
daug siauručiai ir nedavė 
jam atitinkamai pasišokėt. 
Be to, vaidint čia norma
laus, čia pamišėlio rolę —

mai geresnis, negu galima ti
kėtis iš Brickerio.

Pakeitimas republikono Ge
orge Bender Congressman at 
Large irgi numatomas reika
las. Jo vieton statomas de
mokratų partijos kandidatas 
Wm. Boyd. Jis yra pažangus 
ir darbo klasės reikalų gynė
jas. Jis yra net kelis terminus 
išbuvęs valstijos senatorium, 
kur nekartą pasižymėjo 
rais sumanymais. To iš 
galima tikėtis pasiuntus 
Washingtona.

Rep. senatorių Francis
ton irgi norima pakeisti žymiu 
pažangių unijų 
More. Jis 
žmogus. Nei 
klaidos už 
savo balsą.

Be to, mos turime tris žy
mius darbo klasės veikėjus, už 
kuriuos būtinai kiekvienas 
darbo žmogus turėtų paduoti 
savo balsą. Jie visi eina ant 
nepriklausomo tikieto, kaip 
tai: Arnold Johnson — State 
Senator, Abraham Lewis ir 
Edward Chaka — State Re
presentatives.

Taigi eidami balsuoti būti
nai gerai - pastudijuokite balo
tą, kad balsuojant nepadary- 
tumėt klaidos. Geriausia imti 
tam užtektinai laiko.

J. Žebrys.

w.‘w

Hcnry Hamilton, CIO Wholesale & Warehouse Wor
kers Lokalo 65-to organizatorius, tempiamas j policijos 
vežimą jį užpuolusiu dvieju detektyvų. Ataka įvyko 
pikietuojant New York Merchandise Co. Po to unijos 
viršininkai reikalavo policijos komisionieriaus kaltus už 
ataką patraukti atsakomybėn.

Laikykimės už Vienybę Unijo
je, Nepasiduokime, kad Reak 
cijoniški Vadai Padarytų Tar

pe Mūsų Pasidalinimą

Dalykas štai kame. Lapkri
čio 4 dieną įvyks balsavimai 
dėl išrinkimo unijos naciona-

Da u gumoj e 
išrenkami 

bet Mine,

lio prezidento, 
uniją prezidentai 
suvažiavimuose,
Mill, and Smeltei’ Workers (C
10) unija savo konvencijoje 
tiktai nominuoja prezidentą, o 
išrenka visuotinas narių bal
savimas.

Šios mūsų unijos 6-to Dis- 
trikto tarybos nario J. J. 
Monkausko ir unijos Connec
ticut valstijos sekretoriaus J. 
J. Driscoll vadovaujami dele
gatai buvo nuvykę į suvažia
vimą, apsiginklavę visokiomis 
rezoliucijomis prieš pažan
giuosius narius. Bet jų užma
nymui nusisekus suvažiavime, 
jie dabar neduoda ramybes 
unijos nariams, varo savo ne
švarų darbą. Iš tūlų lokalų

iždų gavo pinigų savo agita
cijai ir visokiems bankietams. 
Štai man pateko į rankas dar 
ką tiktai atspausdintas jų la
pelis. Lapelis buvo dalina
mas prie dirbtuvių. Lapelio 
antgalvis toks: “Ar tu nori 
komunistų vadais savo unijo
je?” Ir ten atsako, kad 99 
nuoš. Amerikos unijistų, girdi, 
slaptu balsavimu pasisakytų, 
kad nenori.

Bet šiame klausime ir jų 
atsakyme yra nesąmone. Ar 
komunistai peršasi unijoms Į 
vadovybes? Ar kas nors pri
verčia unijas išrinkti komu
nistus viršininkais? žinoma, 
kad ne. Jeigu .unijos nariai 
patys išsirenka viršininkais 
tokius, kokių jie nori, tai pa
čių narių teisė.

Bet reakcionieriams komu
nistas kiekvienas, 
nepatinka, kuris 
pažangių pažiūrų.

Toliau lapelyje
džiasi, kad komunistai 
vę slaptu narių balsavimu iš
rišti šį klausimą, kad suvažia
vimas nepakeitęs Konstituci
jos paragrafo 19-to. Na, o tas 
paragrafas nurodo, kad šioje 
unijoje neturi būti persekio
jami nariai nei pagal įsitiki
nimus, nei pagal rases bei tau
tas, arba religiją. Visa kaltę 
sumetama ant unijos 
d onto 
kodėl 
šiemet 
unijos
atmetė tokias rezoliucijas, ku
rios buvo nukreiptos prieš ko
munistus ii’ progresyvius.

Paskui lapelyje agituojama 
balsuoti už J. J. Leary ant 
prezidento unijai, nes jisai 
esąs aktyvus veikėjas prieš 
komunistus.

štai tau, kad nori ir agita
cija. Aš manau, kad kiekvie
nas protaujantis. darbininkas 
gali suprasti, kas atsitiktų 
mūsų unijoje, jeigu vadai pra
dėtų narius skirstyti ir mesti 
iš unijos jiems nepatinkamus 
žmones. Kaip tiktai .to fabri
kantai ir laukia. Jie laukia 
darbininkų pasidalinimo. Tuo
jau būtų baigta su unijomis.

Teisingai vienas lokalo 251 
narys pasakė laiške vietiniam 
laikraščiui apie bauginimą ko
munistais. Jis sako: Nebau
ginkite mus su raudonais ar 
ružavais, bile tiktai jie nebū
tų geltoni.

Patartina visiems Mine, 
Mill and Smelter Workers 
unijos nariams balsuoti į pre
zidentus už Reid Robinson, į 
vice-prezidentus už Maurice 
E. Travis, į sekretorius už Jo
seph Scioli.

Reid Robinson yra pažan
gus vyras. Jo vadovybėje uni- 

auga gražiai. Nepasiduoki- 
suvedžiotojams ir raudonų- 
gaudytojams!

Unijistas.

GREEN STAR BAR & GRILL
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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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.

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 ML Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną* Poplar 4110
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Iš Jungtinių Tautų Seimo
(Atkelta nuo 1-mo puslp.) 
pasiektų savo tikslą, su
griautų Jungtines Tautas, 
neturintis jokio pamato. Jis 
užgiria Amerikos planą dėl 
atominės energijos ir bom
bos kontrolės. Kas liečia 
Molotovo pasiūlymą pradė
ti nusiginkluoti, tatai esą 
galima apsvarstyti.... Jis 
reikalauja, kad priėmimą 
naujų narių į Jungtines 
Tautas spręstų ne Saugumo 
Taryba, bet Generalinis Sei
mas.

Paskui australietį seka 
Ecuadoro atstovas Illescas. 
Tokią mažą šalytę jis at
stovauja, bet kaip skardžiai 
jis kalba! Jam Jungtinių 
Tautų konstitucija turi di
delių trūkumų, jis pasmer
kia ir atmeta didžiųjų tau
tų teises ir pareigas, jis 
reikalauja tikros “demokra- 
t i j o s,” kad, p a v yzdžiui, 
Ecuadoro trys milionai 
žmonių turėtų tiek pat tei
sių ir privilegijų, kaip 
Jungtinių Valstijų šimtas 
trysdešimt milionų!
Graikija Tiktai Pasigailėji

mo Tetrokštanti
Už Graikiją kalba Aghni- 

des, kalba angliškai ir ga
na gražiai. Graikija esant 
taikos mylėtoja. Per du at
veju ji buvus “kryžiavoja- 
ma” Saugumo Taryboje. J 
neturinti ramybės. Jei tokie 
dalykai būsią leista ir to
liau, tai Jungtinės Tautos 
subyrėsiančios. Graikija anl 
nieko nepykstanti ir jokie 
keršto neturinti. Ji tik pra
šanti pasigailėjimo ir susi- 
mylėjimo. Graikija prita
rianti Molotovo pasiūlymui 
pradėti mažinti apsiginkla
vimą.

Colombijos atstovas Lo
pez ne vieną korespondentą 
ir klausovą išvedė iš kan
trybės. Tai buvo viena iš 
ilgiausių prakalbų. Pakol 
praėjo visi jo kalbos verti
mai, suėmė arti tris valan
das brangaus laiko. Jis irgi

kalba prieš veto teisę ir dė- 
kavoja Višinskiu!, kad jis 
sutiko veto teisės svarsty
mą įdėti į Seimo dienotvar- 
kį dėl diskusijų. Visa bė
da, girdi, su mumis, kad 
mes tepro tau jame po seno
vei, tuo tarpu jau visai nau
ja istorija parašyta!

Iš kur šis oratorius tiek 
žodžių prdsirinko! Mažiau
sios minties išreiškimui jei m 
reikalingas didžiausias mai
šas žodžių!

Lebanon yra visiškai ma
žytė šalis, tik su vienu šim
tu tūkstančiu gyventojų. 
Už ją kalba Chamoun. Ge
rai, kad jis kalba trumpai ir 
aiškiai. Jis mano, kad žmo
nės turi persiauklėti ir su
prasti naująją gadynę. Jis 
ragina vienus kitais pasiti
kėti, nesisvaidyti akmeni
mis. Jeigu norime taikos, 
tai pildykime nuoširdžiai vi
sus pasižadėjimus, kuriuos 
esame padarę Jungtinių 
Tautų konstitucijoje.

Jugoslavijos Balsas
Pagaliau išeina Jugosla

vijos atstovas Simic, senas, 
plikas, bet dar stiprus vy
ras. Jis atstovauja šalį, 
apie kurią mūsų buržuazinė 
spauda yra pripasakojus 
savo nelaimingiems skaity
tojams visokiausių prajovų. 
Visa bėda, mat, tame, kad 
tos šalies vadovybėje stovi 
komunistai, ypatingai spau
da negali “suprasti” marša
lo Tito. Simic sako, kad 
Jugoslavija buvo viena iš 

I pirmutinių šalių, patekusių 
po hitleristų teroro pries
pauda. Ji kentėjo, bet ir 
kovojo. Ji praliejo daug 
kraujo, paguldė daug gyvy
bių. Dabar ji nori gyven
ti. Dabar ji pakilo naujam 
gyvenimui. Lai niekas ne
bando pastoti kelio tam gy
venimui !

. Simic pasmerkia tuos, ku
rie nori panaikinti veto tei
sę. Jis nurodo, kad tie gar
sieji šumytojai prieš didžių-

Matthew A
BUJAUSKAS

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

jų tautų vieningumo princi
pą griauna Jungtines Tau
tas. Jis reikalauja, kad 
tuojau būtų sunaikintos vi
sos atominės bombos ir kad 
būtų tarptautiniu maštabu 
uždrausta atominės energi
jos vartojimas karo reika
lams. Jis griežtai reika
lauja, kad Jungtinės Vals
tijos sugrąžintų Jugoslavi
jos laivus, be kurių truk
dosi Dunojaus upe susisie
kimas.

Mūsų Delegacijos Galva 
Warren Austin

Pagal susitarimą, matyt, 
buvo pakeistas dienotvar- 
kis. Dar turėjo būti Uru
gvajaus, Irano, Luxembur- 
go ir Ukrainos kalbėtojai, 
bet pirmininkas pakviečia 
Jungtinių Valstijų delegaci
jos pirmininką Austiną, nes, 
mat, jau gana vėlus vaka
ras, jau beveik šešta valan
da, o sesija baigsis septintą. 
Reikia, kad dar šiandien 
Jungtinių Valstijų atstovas 
tartų žodį į šį pasaulinį tau
tų sąskridį.

• Mūsų atstovą sveikina 
gana skaitlingi aplodismen
tai. Bet kur tie paveiksli- 
ninkai? Kodėl jų nė vieno 
nesimato ?

Savo nuaugimu, amžium 
ir išvaizda Austin daro pui
kų įspūdį. Kalba jis lėtai, 
oratoriškai, garsiai, su sto
rais pabrėžimais minčių, 
kurias jis nori perduoti vi
suomenei.

Austino prakalba ilga ir, 
suprantama, svarbi. Jis iš
dėstė mūsų valdžios nusis
tatymą įvairiais klausimais.

Pradžioje kalbos Austin 
pakritikavo Molotovą. Mo
lotovas nesupratęs arba ne
norėjęs suprati Amerikos 
pozicijos bei nusistatymo. 
Molotovas padaręs daug ne
pamatuotų užmetimų, Aus
tin tuomi neužsiimsiąs.

Kas labiausia nustebino 
visus, tai Austino pareiški
mas, kad Amerika pritaria 
Molotovo pasiūlymui pradė
ti kalbėti apie nusiginklavi
mą ir eiti prie sumažinimo 
ginklų. Dar daugiau, Ame
rika sutinka atidengti “kor
tas” ir parodyti, kiek ir kur 
ji šiuo tarpu turi ginkluotų 
jėgų, jei tik, girdi, kitos ša-

lys su tuomi sutiks. Ameri
ka pilnai sutinkanti nusi
ginkluoti, bet ne viena. Am
erika padarius klaidą po 
Pirmojo Pasaulinio Karo, 
kada nusiginklavus, kuo
met kitos šalys pasilikusios 
ginkluotos.

Paskui Austin perėjo 
prie Jungtinių Tautų orga
nizacijos darbų. Jis kriti
kuoja tuos, kurie mano, kad 
toji organizacija nieko ne
nuveikė arba nieko negali 
nuveikti taikos išlaikymui.• 
Ypatingai plačiai jis apsi
stoja ties didžiųjų valstybių 
vieningumo principu ir ve
to teise. Jis priešingas tos 
teisės atėmimui bei panai
kinimui. Jis nurodo, kad 
nepamatuoti mažųjų šalių 
nusiskundimai, būk Jungti
nėse Tautose nesą demo
kratijos. Girdi, tiktai Sau
gumo Tarybojee didžiosios 
šalys turi veto teisę. Bet 
Jungtinės Tautos turi dau
gybę visokių įstaigų ir or
ganų. Ten visos tautos ly
gios, visų teisės vienodos. 
Jos ten gali ir kalbėti ir 
balsuoti be jokio suvaržy
mo. Tai kam tas užsipuo
limas ant vetavimo teisės 
Saugumo Taryboje?

Austin ragina pasitikėti, 
Jungtinių Tautų darbais ir 
pasisekimu.

KAS REMIA FAŠISTINĮ 
AMERIKONŲ VEIKIMO 

KOMITETĄ

New York. — Fašistinį, 
antisemitinį Veikimo Komi
tetą remia tokie Amerikos 
milionieriai, kaip gen. Ja
mes G. Harbord, Radio 
Korporacijos pirmininkas, 
gen. C. G. Dawes; duPontų 
trusto didikas John J. Raš
ko!) ir eile kitų republikonų

Bristol. Conn
yrašiais laikais tiek daug 

taip susipainiojusių dalykų, 
dalykėlių, kad mes, nors ir 
sekdami spaudą, kaikada ne
pajėgiam suprasti ir susigau- 
dyt.

Tad yra šaukiamas Laisvės 
skaitytojų susirinkimas Nov. 
3 d., 2:30 vai. po pietų, 155 
Hungerford St., Hartford, 
Conn. Pasistengkime ten nu
vykti. Ten dalyvaus vienas iš 
Laisvės įstaigos ir mums iš
aiškins daug nežinomų daly
kų. Bristoiietis.

Pittsburgh, Pa HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. Market 2-5172

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN S- 9119

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Reumatiški Skausmai

Suvienytų Valst. Am. Kongre
siniai ir Kiti Rinkimai

Lapkričio Menesį
Pittsburgho ir apylinkės lie

tuviai, taip ir kitų tautų žmo
nės, teiraujasi, svarsto, už ką 
reikės balsuoti sekantį mėne
sį rinkimuose. Labai yra svar
bu dėl mūsų šalies, dėl dar
bo žmonių ir dėl kapitalistų, 
l>as bus išrinktas sekančiam 
terminui į šalies kongresą ir 
valstijų viršininkus. Išnaudo
tojai darbo žmonių, kapitalis
tai, visados didele didžiuma 
pravesdavo savus į atsakomin- 
gas vietas. Teisingų žmonių, 
kurie stovi su darbininkų kla
se, mažai rinkimuose praeida
vo.

Paskutiniu laiku, tačiau 
darbininkai, plačiau susiorga
nizavę į darbo unijas ir kitas 
organizacijas, pradėjo tikrai 
rūpintis, kad šiuose rinkimuo
se būtų išrinkta žmonės, kurie 
rūpinsis visos šalies reikalais, 
didžiumos žmonių reikalais 
ir nebus klapčiukais stambaus 
kapitalo. Tame reikale CIO 
išleido specialę laidą “CIO 
News,” nurodant, kaip ir kas 
buvo veikiama praeitą sesiją 
kongrese ir kad piliečiai ma
tytų, kaip jų senatoriai ir kon- 
gresmanai (representatives) 
balsavo. Pilietis, apskaičiavęs 
savo kongresmanų ir senato
rių darbus, supras, ar jie ver
ti, kad už juos ir vėl balsuoti.

Geležinkeliečių plati unija, 
Brotherhood of Railroad 
Trainmen, indorsavo kandida
tus ir daug dirba, kad juos iš
rinkus. Amerikos Komunistų 
Partija plačiai veikia, kad iš
rinkus darbo žmonių draugus 
į kongresą ir valstijų viršinin
kus. žodžiu‘sakant, visas dar
bininkų judėjimas, iš vienos 
pusės ir visi reakcionieriai su 
kapitalistais, iš kitos pusės, 
stovi už pravedimą savų kan
didatų.

Dabar pakalbėsime apie 
Pennsylvania ir Pittsburghą. 
Pennsylvanijos valstijoj reikia 
dėti didžiausias pastangas, 
kad sumušus Edward Martin 
ir James H. Duff republikonų 
mašiną, kad E. Martin į sena
torių ir J. H. Duff į guberna
torių neišrinkus. Reikia bal
suoti už demokratus, kuriuos 
remia darbininkų organizaci
jos, unijos, už John S. Rice 
i gubernatorius ir Joseph F. 
Guffey į senatorių.

Apie Pittsburgh. Pittsbur
gho apylinkėj yra 5 kongresi
niai distriktai: tai 29-tas, 30- 

32-nąč ir 33-čias 
šių distriktų mes 
kongresmanus 
Distriktuose

AUDĖJAI
. PATYRĘ PRIE AUTOMATIC DRAPER STAKLIŲ 

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

WORLD BESTOS CORP
52 COURTLAND ST. 

PATERSON, NEW JERSEY
(247)

MALE and FEMALE VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS
PRIE MAŠINOS OPERAVIMO 
PAKAVIMO IR SUSTATYMO 

DARBAS
Švari ir Šviesi Dirbtuvė

Gera Alga — Bonai — Viršlaikiai

Grupine Apdrauda

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

(249)

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
ARBATOS PLYTELIŲ PAKAVIMAS 

Švarus, Lengvas Darbas. 
Linksma Aplinkuma 
5 DIENŲ SAVAITE

40 VALANDŲ — $28.00
EPPENS, SMITH & CO. INC. 

103 WARREN STREET
NEW YORK CITY

OPERATORIAI
FINIŠERIAI, DRAPERS, prie geresnės 

rū&ies suknelių
NUOLATINIS DARBAS. AUKŠTOS AIXiOS.
2 HERZOG PLACE, HICKSVILLE, L. 1.

TELEFONAS HICKSVILLE 1039

HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS

(261)

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 nepervčlu.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Deksnio Galinga Mostis, sudalyti 
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 
1.6-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bok 666. Newark 1. N. J.

29-
33- 
de-

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 j dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Y’ašto 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-tics 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-

sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigytivo sveikatą ir nesijauti 100%
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.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway, 
Brooklyn, N. Y. 

TeL ST. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 

\ lūs ir 
> sudarau 
||\rikoniškais. 
||
O padidinu tokio 
W dydžio, kokio pa- 
” geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-’ 

Rei-
esant ir

SKAU-

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODA
GROS ir t.t„ PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių 168ų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines 

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

tas, 31-mas, 
distriktai. Is 
išrinksime 
Washington,
tame, 30-tame, 32-rame il
siame reikia balsuoti už 
mokratus kongresmanus.

Distrikte 31-mame, kaip 
tik atbulai, reikia jau balsuo
ti už republikoną James G. 
Fulton. Kodėl balsuoti už re
publikoną J. G. Fulton? Už 
tai, kad Fultonas yra žmo
gus, kurį indorsuoja geležin
keliečių unija BRT. CIO re
kordai parodo, kad jis yra 
geras ir nėra klapčiukas ka
pitalistų republikonų. Demo
kratas Edward A. Schultz ei
na ant demokratiško tikieto, 
bet, kaipo demokratas ir dar
bininkų draugas, niekur nėra 
pasižymėjęs. Darbininkų ko
vose už geresnes darbo sąly
gas, už darbininkų būvį nie
kur nėra prisidėjęs. Jis yra 
lietuvis, bendradarbiauja su 
lietuviais tarybininkais - atža
gareiviais. Gaila, kad lietuvis 
profesionalas pasirinko klai
dingą kelią. Taigi, 31-mame 
distrikte balsuokite už demo
kratą į gubernatorius, senatą 
ir kitus urėdus, bet į kongre
są balsuokite ir unijose ar ki
tur patarkite, kad balsuotų už 
kongresmaną J. G. Fulton, 
republikoną.

Piliečių Komitetas.

Washington.— Ekonomi
nių prezidento patarėjų ko
misija ruošiasi paskelbt nu
matomas darbų galimybes 
1947 metams.

Dirbantieji nagrinėja
LTSR Penkmečio Planą

Artelėje “II Baltiniai” 
kiekvieną dieną vyksta 
LTSR penkmečio plano na
grinėjimas. Dirbantieji pa
siskirstė į 3 ratelius, ku
riuose aiškinamas penkme
čio plano įstatymas, apta
riamas kiekvienos dienos 
darbas, gaminių kokybė ir 
kiti gamybos reikalai.

Plano įstatymą aiškina i 
artelės pirmininkas M. Kli- 
banskis, jo pavaduotojas Z. 
Laferis, vedėjas N. Šable- 
ris. Be to, geriausi artelės 
darbininkai: kepurių dirbė
jas J. Zilbergleifas, siuvė
jos Z. Krėmerienė, S. Ne- 
merevičiūtė ir Z. Birštans- 
kienė, aiškina kitiems drau
gams savo darbo patyri
mus.

VIRĖJA
Kuri gali padaryti itališkus valgius 

restauracijos virtuvėje.
ROLLO TRANSIT CORP., 

KEYPORT, N. J.
Dusas išvažiuoja kas dešimt minučių nuo 

Greyhound Bus’ Terminai, tarpe 7 & 8th 
Avės., New York.

(247)

ATRINKĖJOS-MIERLOTOJOS
Patyrusios ar imsime mokines. Gera alga. 
Nuolatinis darbas. F. B. Casing Co., Inc., 
10-37 45th AVE., EONG ISLAND CITY. 
STILLWELL 4-2460. (Lengvai privažiuoja
ma su INDEPENDENT 8TH AVE. SUBVE)

WALL STRYTO ŠĖRŲ
smukimas

New York. — Dauguma 
Wall Stryto serų vis eina 
pigyn. Nuo pernai pavasa
rio iki šiol tų serų vertė nu
puolė viso $1,250,000,000.

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 
suvaidinta R. Januškevičienės vieno 
veikslo veikalas — “Anapus Nemu
no.” Šiame parengime bus pagerb
ta LDS nariai jaunuoliai, tarnavę 
praeitam kare, suteikiant jiems 
LDS Centro gražiai padarytus “Ap
preciation Certificates.”

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

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks' 

1 d. lapkr., 7:30 v. v. Liet. Salėje, 
407 Lafayette St. Malonėkite visi 
dalyvauti, nes bus renkama delega
tai ALDLD Apskr. suvažiavime. —• 
A. Jocis. (246-247)

Arabu Kariuomenė 
Paraduoja Palestinoj

Jeruzalė. — Arabų vadai 
pašaukė savo kariuomenę į 
paradą Nablus mieste. Ara
bai grąsina patys suvaldyt 
žydus, jei anglai dar nesu
valdys jų.

MONTELLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėlės Mokykla at

sidarys lapkr/ 2 d. Liet. Taut. Namo 
Mokyklos kaįnbaryje, 10 vai. ryto. 
Gerbiamieji, atsiveskite savo vaiku
čius į lietuvių mokyklą, duokite pro
gą vaikams išmokti lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Ž. D. duos veltui vai
kams knygas, poplerį ir paišelius. — 
Kom. (247-248)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. rengia balių, įvyks 

sekmadienį, lapkričio (Nov.) 2-rą, 
bus Miners Hall, kampas Main ir 
Oak Sts., prasidės 8 vai. vakare. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti šiame baliuje. 
Užtikriname, jog visi turėsite gerus 
laikus. —Komitetas. (246-247)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LDS 136 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį lapkričio 3 d., pra
džia 2 vai. po pietų, salėje 15-17 Ann 
St. Malonėkite skaitlingai susirinkti, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarimui. — V. W. Zelin.

(24Š-247)

BALTIMORE, MD.
Nepaprastai gražus koncertas 

įvyks lapk. 8 d. Liet. Salėje, 851 Hol- 
Hns St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 
75c. Programą pildys keturi Chica- 
gos lietuvių pirmaeiliai dainininkai: 
K. Abekienė, A. KenstaviČienė, J. 
Kenstavičius ir Povilas Stogis. Jie 
visi dainuos kvartete, duetuose, so- 
lose, taipgi duos gražių dainų iš 
operos Aida. LLD 25 kp. kviečia vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti. — 
Kom. • (247-248)
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Jūsų Balso Prašome Tikuti 
Dviem Saviškiams, o 
Penkiems Kitiems

kitiems, ne komu- 
k an d i d atu o j a n t i ems 

Amerikos 
ti kietu? 
no per-

partijos —
Partijos —
atrodo, kad

skale yra 
se- 
se-

valstijos
6 valdininkai ir 1

Kandidatai yra 
vietoms :

toje eilėje, pradedant iš kai
rės su vardu Mead ir toliau Į 
dešinę, kiek tiktai rasite.

Bus ir Daugiau Kandidatu
Tik virš minėtoms 7 vietoms 

kandidatai bus tie patys viso
je New Yorko valstijoje. Bet 
atskiri miestai ir distril’tai dar 
turės kandidatus i valstijos 
seimeli (senatą ir assembly), 
taipgi i kongresmanus ir 
kur gal dar Į kokius kitus 
t mins valdinius darbus.

Visus kitus darbininkų 
miamus bile 
valstijoje ra
du komunistai bus eilėje E.

Badavimas Yra Slaptas
Balsavimas yra slaptas. 

Niekas negalės žinoti, už ką 
jūs balsavote, tad be baimės 
galite balsuoti už pasirinktus 
kandidatus.

vi 9-

re-
knr New Yorko

a poli ariju

apeliacijų

Valstijų

teismo

teisėjo

senato

kontrolierius ir Į 
komunistai stato 

k a n d i d a t u s, Robert 
ir Benjamin J. Da-

kitoms 5 vietoms 
nestato savo kan-

Argi perdaug prašyti darbo 
žmonių balso už du komunis
tus, greta prašymo jūsų balso 
penkiems 
nistams, 
kitos 
Darbo 
Mums 
daug.

Visos 
renkami 
natorius. 
karnoms

Gubernatoriaus
Lieutenant gubernatoriaus 
Kontrolieriaus 
Prokuroro 
Vyriausio 

teisėjo
Vyriausio 

padėjėjo
Jungtinių 

riaus.
Tiktai i 

prokurorus 
savo
Thompson 
vis.

Visoms 
komunistai
didatų, kad sustiprinti darbo 
ir demokratų partijų jėgas 
prieš Dewey ir jo reakcinin
kus. Abi partijos bendrai yra 
išstačiusios vienus ir tuos pa
čius kandidatus visoms 5- 
kioms vietoms. O vienas, Į tei
sėjus, yra tas pats ir ant re
publikonų baloto.

Taigi, komunistų nusistaty
ta procedūra yra demokratiš
kiausia — duoti visoms parti
joms progą rinkti, visoms bū
ti renkamomis.

N

Vartotoją Motorkada 
I Po Visą Miestą Šį 
Šeštadienį

V arto tojai, vadovaujami 
New York City Consumer 
Council, šiomis dienomis Įkai
tusiai darbuojasi išrinkti to
kius kongresmanus, kurie, bū
dami išrinkti, nepamirš žmo
nių reikalų. O tokiais nepa
mirštančiais jie skaito tokius, 
kaip Marcantonio ir kiti dar- 
biečiai.
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Take this CARD
POLLING PLACE

on Election Day

FIRST—PULL DOWN THE LEVERS FOR THE COMMUNIST CANDIDATES ON ROW E
THEN VOTE FOR ALL OTHER OFFICES ON ROW C—THE ALP LINE/

Pirmiausia nuspauskite žemyn rankenukes už komunistų kandidatus eilėje E, o tada balsuokite už renkamuosius visoms kitoms 
vietoms eilėje C—Amerikos Darbo Partijos eilėje.

Tik Darbininkai Rimtai 
Kovoja prieš Dewey, 
Rašo D. Workeris

Demokratai Pasmerkia 
Daily News Vedamą 
“Balsavimą”

Reikalauja Mokesties 
Už Balsavimo Laiką

Tikrai Sušilom

darbininku atsto-

ir juos išstačiusią 
partiją jūs matėte 

pirmosiose eilėse

Vartotoju Tarybos išleisti 
lapeliai, kuriu mieste pasklei
džiama tūkstančiai, šaukia:

“Išrinkime kongresmanus, 
kurie mums duos mėsos ir ki
to maisto tokiomis kainomis, 
kokias mes išgalime mokėti.”

Lapeliai — tai tik pradžia 
darbo, daug kas kito veikia
ma.

ŠĮ šeštadieni, užbaigai rin
kiminės kampanijos, taryba 
rengia po visą miestą motor- 
kadą su 12 mitingų po visą 
miestą. Tuose mitinguose jie 
nori pasakyti šimtams tūks- 

eili-

Yorko valstijos demo- 
per savo pirmininką
Fitzgerald pasmerkė

New 
kratai 
Paul } 
New Yorko laikraščio Daily
News vedamą šiaudini neva 
balsavimą. Jis neva taikomas 
iš anksto nusakyti, kas laimės 
rin kim us.

Fitzgerald savo telegramo
je tam laikraščiui pavadino tą 
jų balsavimą fušeriavimu, 
kaip jis sakė: “klaida” ir “iš- 
d ergini u spaudos laisvės.”

Tas jų neva balsavimas per 
laikus vedamas taip sul’ušc- 
riuotai, kad , bile kas 
galvojantis ir žinantis
galėtii matyti. Bet pats faktas, 

dar“ turi 
jog ne visi 

išmokę rinitai
tad toks neteisingas

New Yorko CIO pirminin
kas Michael J. Quill memo
randume priklausančioms uni
joms patarė, kad jos dėl rin
kiminės mokesties susitartų su 
samdytojais pagal unijų kon
traktus.

Jeigu praeitą trečiadieni 
jums atrodė šiltoka stuboje, o 
taip pat ir atvirame ore, tai 
nebuvo Įsivaizdavimas. Ter
mometras užrokordavo 78.8 
šilumos — rekordinė šilčiau
sia spalių 30-ta, maždaug vi- 
durvasarinė, nes ir liepos 1- 
tą buvo tik 75 laipsniai.

REIKALAVIMAI
Reikalingas jaunas vyras mokytis 

spaustuves darbo. Mokama gera al
ga laike mokinimosi. Kreipkitės j 
Laisvę, 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (247-249)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys, šviesus, 

apšildomas. Galima matyt vakarais 
nuo 6 iki 9 vai. Prašome kreiptis pas 
A. Rulkūnų, 499 Grand St., Brook
lyn, N. Y. (1 laiptais) (246-247)

rimtai

New Yorko Valstijos rinki
miniai Įstatymai nusako, kad 
darbininkai turi teisę išlikti iš 
darbo rinkimu dieną, lapkri
čio 5-tą, dvi valandas su pilna 
mokestimi. Quill primena' kad 
CIO unijų pareiga yra tą mo
kesti darbininkams gauti. Uni
jos privalo reikalauti, kad 
darbininkai tas dvi valandas 
būtų atleisti iš darbo

Dėl Ko Jums Reikėtų 
Balsuoti Už Tuos Du?

Remdami American Labor 
Party remiamus 5 kandidatus 
visoms kitoms vietoms, o pra
šydami jūsų balso tiktai už 
du saviškius, komunistai pra
šome Įsitėmyti, kad tik tie du 
yra visiški 
vai.

, Tuos du 
komunistu 
ir matysite
kovotojų už darbus ir nedar
bo apdraudą, už teisę darbi
ninkams stoti Į savo pasirink- 1 tančių darbininkų ir kitų 
tas unijas, prieš fašizmą, už ' 
namus veteranams ir visiems, 
prieš aukštas kainas, už pa
stovią taiką.

Duodamas komunistams bal
są jūs parodysite, kad jūs tų 
visų dalykų pageidaujate, ko
vą už tuos dalykus remsite. O 
tai bus signalas ir kitų parti
jų tikietais išrinktiems rimtai 
pažiūrėti Į jūsų reikalavimus, 
bus palengvinimas tuos reika
lavimus laimėti. O ir komu
nistams bus linksmiau mar
guoti su jumis pikiete ar ko
kiame kitame veiksme, ži
nant, kad jų programa yra jū
sų programa.

Kaip Balsuoti?
Komunistų kandidatai 

Thompson ir Davis ant balsa
vimo mašinos bus eilėje E ar
ba penktoje nuo viršaus. Ran- bus gatavas ir gaunamas Lie- 
kenukes virš jų vardais nu- tuvių Komunistų Kliubo pa
spauskite žemyn pirmiausia.

Paskui 
partijos —

nių piliečių :
“Vartokite jūsų balsą 

saugai jūsų kišeniaus” — 
v a r t o t o. j ų - p i r k i k ų o b a 1 s i s.

Brooklyno mitingai 
priešais RKO Albee
centralinėje miesto dalyje ir 
prie Kings Highway ir 
St.

ap- 
tai

bus 
teatrą

Gaukite Rinkiminę 
Laikraščio Kopiją

17th

darbi-Rinkiminė angliško 
ninku dienraščio laida išeis už 
lapkričio 3-čią, pilna rinkimi
nių informacijų ir padidinta, 
kaip paprastai būna sekma
dieninės laidos. The Worker

talpose bile kada nuo piet 
susiraskite darbo penktadienį ir iki išsibaigs. 
American Labor— i Draugai prašomi Įsigyti sau ir 

eilę C arba trečią nuo viršaus po kelias kopijas paskleisti
* ir nuspauskite visas galimas tarp žmonių.

nuspausti žemyn rankenukes L. K. K. Valdyba.

BAR & GRILL

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

rė
ja u

Kai kurie demokratų vadai 
taip sureakcionėjo, taip susi- 
broliavo su aršiausiais re- 
publikonais, kad ištisas savo 
vadovybėje esančias organiza
cijas sulaikė nuo veikimo už 
savo kandidatus. Tuomi nori
ma padėti išrinkti Dewey ir 
visą jo reakcininkų sleitą.

Toki kaltinimą demokra
tams iškėlė angliškas darbi
ninkų dienraštis Daily Wor
ker spalių 30-tos laidoje.

Tūluose ištisuose distriktuo- 
se demokratai nei piršto ne
pajudina už savo kandidatus, 
kuomet republikonai Įkaitu
siai veda savo kampaniją. 
Toks tų demokratų /piršimas 
saviems pralaimėjimo, o 
publikonams laimėjimo,
pastebėtas ir republikonų. Jis 
iššaukė krykštaujanti džiaug
smą republikonų spaudoje, 
New York Sun ir World-Tele
gram’e.

Telegram bandė išaiškinti, 
kad, girdi, tie demokratai sa
ko: “Jeigu jie pralaimėtų, tas 
jiems teiktų galimybę kartą 
ant visados visiškai nutraukti 
ryšius su Amerikos Darbo 
Partija ir pradėti atbudaYbti 
jų partiją be kairiųjų ry^ių.”

Kitais žodžiais, velionies 
prezidento Roosevelto Įvestoji 
politika tikros demokratijos ir 
bendravimo su darbininkais 
visiškai būtų išmesta. Visi 
darbininkiškai nusiteikę tos 
partijos nariai išdriktų ir bū
tų galima reakcingiesiems de
mokratų partijos tūzams val
dyti tą partiją taip, kad ji 
lenktyniuotų su republikonų 
partija reakcingume. Trus- 
tams tada nebūtų skirtumo, 
nebūtų jokio galvosūkio, kat
ra partija bus valdžioje — 
prie abiejų trustams būtų ly
giai gerai.

Dėl to demokratų mašinos 
neveiklumo, sako D. W., šių 
rinkimų laimėjimo darbinin
kų ir demokratu naudai naš
ta gula veik išimtinai ant Am. 
Darbo Partijos ir jai talkinan- 

organizaciju. D. W. ragi- 
darbiečius ir iii. talkinin- 
smarkiai pasispausti

čių 
na 
kus 
be.

dar-

MIGLA KALTA

Jose Tossas, 33 metų, mari- 
ninkas. tapo mirtinai sutrėkš
tas sunkvežimio. Jis sėdėjęs 
nrie šaligatvio priešais AFL 
unijos patalpas, 5T Beaver 
St., New Yorke. Sakoma, kad 
sunkvežimio vairuotojas dėl 
miglos sėdinčio nematė, kol 
neprivažiavo taip arti, kad 
pervėlu buvo mašiną sulaikyti 
ar pasukti toliau į gatvę.

kad tas laikraštis 
skaitytojų, rodo, 
žmonės yra 
galvoti,
nova balsavimas yra 
gas. '

Einant to paties
balsavimu net Rooscveltas bu
vo “pralaimėjęs” i rinkimus 
anais metais iki rinkimu die
nos.

B

pavojia-

laikraščio

F? s
ARTIFICIĄLĖS

Popierinės ir Vaš cinės
Išpildomi“Visi Užsakymai Greit

REKORDAI
Kitakalbiai - Popiiliarūs 

Klasiški i
KALĖDINĖS KORTEI.ES

Dėžutėmis—Imkite Kol Gaunama

Melody Laąe Co.
165 LORIMER SljREE'

BROOKLYN, N. V.
Et

r,

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Bte. 
BROOKLYN «, N. T.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

REKORDAI
POLKOS - VALGAI 

POPULIARUS

Gražiausios
ARTIITCIALES GĖLĖS 

“Geriausios Mieste”
MELODY LANE CO.

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

Ėh Ė

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

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKe SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

JONAS LAZAUSKAS

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

Valandos:

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-0808
221 South 4th Street

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Tel. SOuth 8-5569

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Shalinskas)

j

KORTEI.ES



