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dieni randame sekamus įdo
mius antgalvius: “Trumanas 
siūlo paliaubas tarpe darbo ir 
kapitalo;” “muilo kaina pa
kils nuo 10 iki 70 nuoš. visuo
tinam kainu kilime;” “Gene
ral Motors kompanija pake- 

' lia pasažieriniu automobilių 
kainą šimtu doleriu.”

A)' prezidentas Trumanas 
pagalvojo, kaip beprotiškas 
yra jo siūlymas! Ką iš tokiu 
paliaubų darbininkai laimė- 
t ų ?

Kai kainos kyla, tai kapita
lo pelnai kyla ir darbininkų 
algos proporcionališkai krin
ta. Tai ar gali darbininkai ty
lėti ir rankas sudėję stovėti?

Prezidentas Trumanas ir 
vėl neparodė didelės išminties.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c THE LITHUANIAN DAILY
Amerikonų Padėjėja 
Lenkijoj Nuteista už 
Talką Žmogžudžiam

Lenkų Teismas Nusmerke Mirti 
Du Politinius žmogžudžius, o

Tris Nuteisė 10 Metų Kalėti
Varšava. — Karinis Len

kijos teismas paskyrė 5 me
tus kalėjimo Irenai Dmo- 
chowskai, Jungtinių Valsti
jų ambasados vertėjai, bu
vusiai čikagietei. Jinai bau-Šita daina apie taiką tarpe 

darbo ir kapitalo paremta 
pikta veidmainyste. Republi- 
konai, apsvaigę laimėjimais 
rinkimuose, atvirai ruošiasi i 
karui prieš darbininkus. Se- i 
natorius Bali sakosi jau turįs 
pasiūlymą Kongresui įstaty
mais uždrausti unijines sąly
gas dirbtuvėse. Kiti jo kama- 
rotai kalba apie “pataisymą” 
Wagner Akto, kuris garan

tfaniauotis. ' aV£S3!?
Prezidentas tai, 

mato. Vietoj panaudoti savo 
autoritetą ir poziciją mobili- rjas buvęs Albanijos kara- 
zavimui visuomenės prieš re- liukas Zogas padarė 
publikonų reakciją, jis nori Į America. — Jung’t. Valsti- 
darbininkus visiškai nugink- jos atšaukė politinius savo 
luoti, padaryti juos bejėgiais pasiuntinius iš Albanijos ir 
ateinančiose industrinėse and- (sutraukė visus ryšius SU ja 
rose. ..................

Albanai Nepripažins 
| Karališkų Sutarčių 
Su Jungi Valstijom

Belgrad. — Albanijos 
premjeras Enver Hoxha at-

girdi, ir : reikalavimą, kad Albanija 
' vykdytų visas sutartis, ku-

SU

džiama už tai, kad bendra- 
d a r b i a v o su fašistiniais 
ž m o gžudžiais, veikiančiais 
prieš Lenkijos valdžią. Tas 
pats teismas nusmerke mir
ti du politinius žmogžu
džius, o tris kitus nuteisė 
10 metų kalėti.

Šie penki vyrai skaudžiai 
nuteisti ypač už tai, kad 
dalyvavo nužudyme Boles
lavo Sciboreko, vieno iš len
ku Valstiečiu Partijos va
dų.

D m o c h owska specialiai 
atrasta kalta dėl to, kad ji
nai stengėsi padėti Scibore
ko žmogžudžius pabėgdinti 
iš Lenkijos į užsienį. Dmo- 
chowska ir kiti nuteistieji 
duoda apeliacijas, prašyda
mi sumažint bei panaikint 
bausmes.

dėl to, kad Albanija nepri-* Vlvl vVj livtvt aaIMIAAXAJvv AivJ

Reikia tikėtis, kad organi- pa^{sta visu tu sutarčių.
zuoti
aciją
jiems ruošiamus slastus.

darbininkai mokės situ- 
p as vert i, nepateks į

4-rių Didžiųjų Tarimai dėl 
Tautinių Mažumų Laisvės ir 
Prieš Italų Fašistus

; Bendri Komunistę ir 
Socialistų Surašai

. Jame vy- j f . .. n* 1 •
aiistai jie | Lenkijos Rinkimams

Londone įvykęs slaptas 
cialistu pasitarimas. Jame 
ravę Anglijos soči; 
buvę pasikvietę Vokietijos 
cialistus ir priėję prie susita
rimo prikelti iš numirusių An
trąjį' Internacionalą.

Kol kas, tačiau, savo nuta
rimo viešai neskelbsią, nes bi
ją komunistų. Dar lauksią iki 
kovo mėnesio. Jie mano, kad 
iki tam laikui taikos sutartys nistais statyt savo kandida- 
bus pasirašytos ir jie jau ga- > tus bendruose rinkimų su
les pasirodyti su savo inter- I rašuose.
nacionalu. _______________

SO

SO

Varšava. — Visuotini 
Lenkijos rinkimai įvyks 
1947 m. sausio 19 d. New 
Yorko Times koresponden
tas praneša, jog lenkų so
cialistai susitarė su komu-

“Keturi Didieji”
dėl nustatymo

Jau seniai 
prakaituoja 
Italijos - Jugoslavijos sienų, 
bet niekas iš to neišeina. Ame
rika ir Anglija galvą guldo už 
Italiją, kuri pirmutinė pasiro
dė pasaulyje su fašizmu ir 
kuri keletą metų ištikimai se
kė Hitlerį pereitame kare. Ta
rybų Sąjunga užtaria Jugosla-

500 Žmonių Žuvo Peru 
Žemės Drebėjime

Lima, Peru.— Paskutinė
mis žiniomis, per žemės dre
bėjimą praeitą sekmadienį 
žuvo 500 žmonių ir sužeis
ta 250 Peru respublikoj, 

viją, kuri kare laikėsi su tai- i Pietų Amerikoj.
kininkais išvien prieš Vokieti- , ------ ;----------------
ją ir Italiją. i Washington. — RepublL

Kova eina dėl Triesto teri- konai žada numilšt taksus, 
tori jos.

Kaip ten nebūtų, bet prie j 
kokio nors susitarimo reikėtų 
prieiti. Džiugu, kad J u gosi a-! 
vija ir Italija ketina pačios, 
vienos susieiti ir pasikalbėti 
dėl Triesto teritorijos. Daug 
sveikiau bus, kai du kaimynai 
susitars taikoje ir ramybėje 
gyventi. Užkarta sutartis ne
bus pastovi sutartis. Užkarta 
sutartis, kaip istorija parodo, 
esti trynimosi ir ginčų šaltinis.

Neilgai teteko džiaugtis 
tiems, kurie džiaugėsi, kai Vo
kietijoje komunistai rinkimuo
se neparodė didelių laimėji
mų. Atsimename, mūsų šalies 
stambioji spauda plyšo iš 
džiaugsmo.

Štai atėjo rinkimai Franci- 
loj ir Italijoj. Francijoj ko
munistų. partija išėjo stam
biausia partija, pirmutinė par
tija. Italijos komunaliuose rin
kimuose komunistai irgi gerai

CIO United Auto Workers komisija deryboms su 
Chrysler Korp. atstovais susirinko diskusuoti reikalavi
mą pakelti algas, kad padengti pabrangusio pragyve
nimo lėšas. IŠ kairės: Joseph W. Rubin ir Norman Mat

thews iš unijos ir Robert Conder ir George Huth iš 
firmos.

Didžiosios CIO Unijos 
Ruošiasi Kovon dėl 

Algų Pakėlimo
Numatoma Skerdyklų Darbiniu 
kų, Elektrininkų, Auto. Darbinin

kų ir Kitų Unijų Streikai

Areštuotas Negras Komunistas 
Už tai, kad Saukėsi Pagalbos 

Prieš Užpuolikų Gaujų
New Orleans, La. — Po

licija areštavo negrą komu
nistu vada Jamesa Jačkso- 
ną už tai, kad jis, užpultas 
ž m o g ž udiškų gengsterių, 
šaukėsi pagalbos. Praeito 
šeštadienio naktį gengste- 
riai, užsiundyti Darbo Fe
deracijos Jūrininkų Unijos 
vadų, užpuolė Jacksoną jo 
namuose. Jis išmušė langą, 
kad atkreiptų policijos dė
mesį, kad policininkai pasi
skubintų jį gelbėti. Bet po
licija tyčia pavėlavo, davė 
užpuolikams laiko pabėgti, 
o Jacksoną areštavo. Jack- 
sonas, Antrojo pasaulinio 
karo veteranas, tapo įkalin
tas daugiausiai už tai, kad 
išmušė langą. Jis dabar už 
$1,000 užstato paleistas iki 
teismo.

F e d e r a cijos Jūrininkų

New York. — Keturių di
džiųjų talkininkų užsieni
niai ministrai nutarė įrašy
ti tokius dėsnius i taikos su
tartį su Italija:

Užtikrinti tautines tei
ses italam plotuose, kurie 
bus pripažinti Jugoslavijai. 
Jugoslavų' valdžia pasižada 
nepersekioti italų, kurie 
karo metu rėmė fašistus 
prieš talkininkus. Panaikin- v 
ti Italijoje fašistuojančias NUO ŽYDU BOMBŲ 
karines bei pusiau - karines! r r
organizacijas.

Unijos vadų atsiųsta šaika 
praeitą ketvirtadienį išdau
žė komunistų susirinkimą. 
Tuomet policija areštavo 
ne tik užpuolikus, bet kar
tu ir 17 ramiu susirinkimo 
dalyvių, tarp jų ir Jacksoną.

Komunistai atsišaukė i 
visus pažangius žmones, 
kad priverstų New Orlean- 
so miesto valdžią teisti ir 
baiteti visus užpuolikus, o 
panaikintų klastingus kal
tinimus prieš Jacksoną ir 16 
kitų nieko nekaltų žmonių.

Pranešama, kad 
niai Federacijos 
vadai stengiasi 
CIO Marininku 
Komitetą dėlei 
Vienybės; todėl
riksmus prieš komunistus 
ir negrus ir daro tokius 
pogromus.

reakci- 
jūrininkų 
sunaikint 
Uniją ir 

Marininku v 
jie kelia

DAR 6 ANGLAI ŽUVO

PALESTINOJE

NEPAISANT ALBANŲ 
PROTESTU, ANGLAI 
GRAIBO MINAS

Įsakyta Šaudyt Indijos 
Riaušininkus

Jeruzalė, lapkr. 13. —Žy
dų teroristų užtaisytos 
bombos po geležinkeliu arti 
Jeruzalės užmušė dar 6 an- 

New Delhi, Indija, lapkr. | glų policininkus ir sužeidė 
13. — Policijai jsakvta- be ‘ ’ 
ceremonijų šaudyt indusus 
ir mahometonus riaušinin
kus. Riaušėse užmušta dar 
3 asmenvs ir sužeista 7. Die
na pirmiau skerdynėse tarp 
indusų ir mahometonų žu
vo bent 30.

du asmenis. Policininkai 
mėgino išrankioti pakastus 
sprogimus.

London. — Albanija įspė
jo anglus, kad nebandytų 
graibyt minų iš jūrų “ran
kovės” tarp Albanijos ir 
Korfu salos. Bet anglai 
jau graibo minas. Tuom An
glija laužo Albanijos nepri
klausomybę, sako albanai.

AMERIKA NESUTINKANTI 
SUTRAUKYT RYŠIUS SU
FRANKO REŽIMU

GENERALIS PROKURORAS
PRIDENGIĄS AMERIKOS
FAŠISTUS, SAKO ROGGE

Jugoslavija Reikalauja iš Jungi Valstijų 
$6,750,000 Atlyginimo už Laivų Užgrobimą
Jugoslavai Sako, Amerika, Sugaišindama Jugoslavijos Lai
vus, Padarė Daug Nuostolių ir Sulaikė Maistą nuo Alkanųjų

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavijos valdžia reika
lauja iš Jungtinių Valstijų 
$6,750,000 atlyginimo už tai, 
kad amerikonai per 401 die
ną sulaikė 170 Jugoslavijos 
laivų ir valčių Dunojuje. 
Karinė amerikonų vyriau-

pasirodė. Dar gali būti taip, 
kad Francijos premjeru gali 
tąpti Thorez. Pasikeistų padė
tis “Keturių Didžiųjų” susirin
kimuose. Dabar toji pati mū
sų spauda stena ir dejuoja.

sybė Austrijoje ir Bavari
joje užgrobė tuos laivus, 
kuomet naciai buvo iš ten 
išvyti.

Toks laivų ir valčių su
laikymas padarė Jugoslavi
jai ne tiktai daug medžiagi
nių nuostolių; jų sugaišini
mas numarino ir tam tikrą 
skaičių žmonių, sako jugos- 
lavij valdžia. Be laivų nega
lima buvo pristatyt maisto 
b a d a u j a n tiems jugosla
vams, kuomet geležinkeliai 
buvo per karą suardyti.

Lake Success. N. Y. — 
Yra nurodymų, kad Ameri
ka vėl priešinsis Lenkijos 
pasiūlymui sutraukyti dip
lomatinius ir prekybos ry
šius su Franko fašistų re- 

, žimu Ispanijoj. Senatoriai 
Vandenbergas ir Tom Con
nally gamina savo rezoliu
ciją kas dėl Franko. Su
prantama, kad jiedu tik pa
kritikuos Franko fašizmą, 
bet nesiūlys nieko daryti 
prieš jį. Panašiai buvo ir 
praeityj. Amerikonai ir an
glai Saugumo Taryboj tik 
pakritikavo Franko ir pali
ko jį ramybėje.

Lake Success, N. Y. —AL 
bani j a užprotestavo, kad 
atmestas jos prašymas pri 
imti j Jungtines Tautas.

Chicago. — CIO Skerdyk
lų Darbininkų Unija pašau
kė 200,000 savo narių pasi
ruošti streikui už dviejų 
savaičių, jeigu kompanijos 
atmes darbininku reikalavi- 
mus. Jie reikalauja ne ma
žiau kaip po dolerį valan
dai, taip pat ir priedų pagal 
gyvenimo pabrangimą.

New York. — Jungtine 
Elektrininkų, Radijo Dar
bininkų ir Mašinistų Unija 
CIO, pareikalavo pakelti 
algas 600,000 savo narių, 
kad atsvertų pašėlusiai ky
lančias reikmenų kainas. 
Kovoj už algų priedus ši 
unija suderins savo paštam

Naujoji Biznio Organizacija 
Numato Aštrų Krizį 1947 m 
Bet Jis Būsiąs Neilgas

gas su CIO Plieno ir Auto. 
Unijų pastangomis. Ji sa
ko, pelnagrobiai meluoja, 
būk pirmesni algų priedai 
verčią juos taip brangini 
reikmenis.

Valdžia Siūlo Unijai 
Tartis su Pačiom 
Angį. Kompanijom

Washington. — Vidaus 
reikalų sekretorius Krug 
ragino Mainierių Uniją per 
tiesiogines derybas susitart 
su kompanijomis dėlei nau
jos sutarties minkštųjų an
gį i a k asyklų mainieriams. 
Tuomet valdžia “sugrąžin
tų” kompanijom angliaka- 
syklas. Andai užimtos an- 
gliakasyklos, tebėra val
džios žinyboje. Mainierių 
reikalavimai vis dar neskel
biami.

Teigiama, kad Valdžia 
Netrukus Leis Pakelti 
Gyven. Namų Rendas

Washington. — New 
Council of American Busi
ness (Naujoji Amerikonų 
Biznio Taryba) pranašauja, 
kad jau 1947 metais įvyks 
“aštrus krizis,” kuris su
naikins tūkstančius mažųjų
biznių; bet, girdi, tas krizisį .
neilgai tesis Paskui būsiąsi , Washington.- Visi spau- 
ilgokas gerovės laikotarpfs,; do® P.ranesl^‘ ,rodo- J0.? 
o toliau ivyksias milžiniJ valdzla n/euz,lg0 els l,akelt 
kas krizis, kaip kad 1929 m. rendas (nuomas) gyvena
si biznio organizacija taip-i“s namafms- Dpel,to eina 
gi atranda, kad nesuvaldo- i 
mas kainų kilimas juo grei-| 
čiau varo į krizį.

; sijos ir Kainų Administra
cijos valdininkų ir prez.

; Trumano.
I

11 Asmenų Dingo suAlgos Priedas New i
Yorko Sukniasiuviams Keleiviniu Yėkžvu

--------- # i
New York. — Unijiniai 

sukniasiuviai reikalavo pa
kelt algą 15 nuošimčių.

Burbank, Calif., lapkr. 13. 
—Nežinia kur dingo didelis

Tarpininkaujant buvusiam k e 1 e i v inis Western Air
New Yorko valstijos guber- lines lėktuvas. Bijoma, kad 
natoriui Poletti, susitarta, žuvo visi 3 jo lakūnai ir 8 
kad samdytojai pridės suk-1 keleiviai.
niasiuviam pusaštunto nuo- -------------------
šimčio. i ORAS. — Bus šilčiau.

žuvo visi 3 jo lakūnai ir 8

Washington. — O. John 
Rogge, buvęs gejieralio pro
kuroro padėjėjas, pareiškė, 
jog Amerikoje duodama 
“pilna žodžio laisvė fašis
tams,” bet varžomi ameriki
nių fašistų kritikai. Už tai 
jis kaltino generalį prokuro
rą Tomą Clarką. Clarkas 
uždraudė Roggei viešai pa
skelbti žinias apie Ameri
kos fašistų - kapitalistų ry
šius su Vokietijos naciais. 
Bet kad Rogge pranešė tū
las tokias žinias (surinktas 
Vokietijoje), Clarkas už tai 
pavarė Roggę.

Maskva. — Žymusis so
vietinis laikraštininkas Uja 
Erenburg rašo, kad viduti
nis amerikonas yra gana 
gabus, bet politiniai nesu
brendęs.

Italija Nori per Tiesiogines Derybas su 
Jugoslavija Spręst Trieste Klausimą

2

Bet Amerikos Valstybės Sekretorius Išreikalavo Svarstyti 
Trieste Ginčą Pagal Paryžiaus Konferencijos Patarimą

- .1.1 . ......... .. .... .

New York. — Italijos i pasieninį miestą Gorizią. 
valdžia pranešė kiekvienam Sovietų ministras Moloto- 
Keturių Didžiųjų užsieni-i vas sakė, geriausia būtų, 
niam ministrui, jog Italija; jeigu Italija ir Jugoslavija 
yra pasiruošus tiesioginiai' tarp savęs susitartų. Ame- 
derėtis su Jugoslavija dėl i rikos valstybės sekretorius 
Trieste uostamiesčio. To- James Byrnes ilgokai kal- 
kias derybas pasiūlė , italų . bejosi su Molotovu dėlei 

ikohiunistų vadas Palmiro Trieste. Byrnesui reika- 
Togliatti. Jis praeitą savai- laujant, pagaliaus, Keturių 
tę nuvyko pas Jugoslavijos Didžiųjų užsieniniai minis- 
premjerą Tito, ir jiedu ši- trai priėmė Paryžiaus tai- 
taip susitarė: Atiduot Ita- kos konferencijos patari- 
lijai Trieste, užtat Italija mus, kaipo pagrindą Tries 
turi pripažint Jugoslavijai; te klausimui spręsti.
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Franci joj Komunistų Laimėjimas

Sekmadienį, lapkričio 10 dieną, laike rinkimų atsto
vų į parlamentą vėl Francijos Komunistų Partija 
mėjo daugiau balsų.

lai-

kol 
tai

Dar neturime pilnų balsavimų pasekmių, nes 
Francijos kolonijų balsų rezultatai bus suskaityti, 
ims kelias dienas. Bet pačioj Franci j o j, Korsikoj ir Al- 
gerijoj balsavimų pasekmės jau žinomos. Komunistų Par
tija gavo 5,475,955 balsus, arba 28.2 nuoš visų balsavusių 
piliečių. Komunistų Partija turės parlamente iš 544 
atstovų 163 atstovus. Pagal šalies konstituciją jai pri
klauso sudarymas naujos valdžios. Žinoma, veikiausiai 
vėl bus Francijoj valdžia sudaryta iš komunistų, socia
listų ir taip vadinamų liaudiečių respublikonų, tai yra 
trijų didžiausių partijų. Praeityje socialistai nesutiko 
vien su komunistais ir kitomis kairiomis partijomis su
daryti valdžios sąstatą.

Po to, kaip Francija likosi išlaisvinta iš po nacių jun
go, tai įdomūs dalykai įvyko. Pirmutiniai parlamento 
rinkimai buvo spalių 21 d., 1945 metais. Tada Francijos 
Komunistų Partija gavo 5,004,121 balsų, socialistai—4,- 
li91,152 ir liaudiečiai respublikonai—-4,580,222 balsų, o ki
tos partijos mažiau. Komunistų Partija parlamente tu
rėjo 155 atstovus, socialistai—137 ir respublikonai (apie, 
kuriuos spiečiasi visi reakcininkai) 148 atstovus.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

“Kurie iš jūsų laivakrovių esate buvę sužeisti darbe.2” užklausė CIO Internatio
nal Longshoremen’s & Warehousemen’s U nijos bokalo 6-to prezidentas G. Bulcke, 
San Francisco dokininkų mitinge. Atsakymas matomas. Saugumas darbe buvo vie
nu iš vyriausių reikalavimų ir laimėjimų dokininkų naujajame kontrakte.

Iš Orenčių Pramonės
Industrialist?.! Naikina Gamtos Turtą ir 

Apgaudinėja Visuomenę
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO MH

RUSIJOJE JAU “REVO
LIUCIJA”—FAŠISTUKŲ 
GALVOJE

Smetoniuko - Karpiuko 
“Dirva” praneša, jog “Rusi
jos žmonės gatavi sukili
mui. Valdžia tuo tarpu dar 
laikosi, tačiau prieš ją kyla 
nepasitenkinimai...”

Rusijos, kaip ir kitų ta
rybinių respublikų, valdžios 
yra žmonių valdžios, liau
dies valdžios, na,,, ir pagal 
“Dirvos” redaktorių neiš
mintingas galveles, ten 
žmonės kils patys prieš sa-

jie keiks tuos, kurie verčia 
dirbti.

BALF’as ’ turėtu rinkti 
daugiau aukų ir siųsti jas 
pabėgėliams, kad išgelbėjus 
juos nuo darbo!

Tas labai nepatiko ne vien Francijos turčiams, bet 
Anglijos ir Wall stryto. “Kaip tai komunistai turi dau
giausiai parlamente narių!”—jie šaukė. Ir prie naujų 
rinkimų ruošėsi iš visų jėgų. Anglijos ir Amerikos tur
čiai norėjo, kad reakcininkai ir socialistai laimėtų, kad vėtų pasakų, 
komunistus “sumušti.” Jie šaukė: “sulaikyti komunis
tų bangą!” Mr. Byrnes suteikė $1,375,000,000 paskolą 
Francijai per socialistą Blumą, kad pakelti respublikonų plepa šis 
ir socialistų vardą.

Kada paruoštas Konstitucijos projektas buvo atmes
tas, tai naujas parlamento narių rinkimas įvyko birže
lio 2, 1946 m. Nudžiugo visas turčių pasaulis, kad “ko
munistinė banga sulaikyta,” kad klerikalai ir reakcinin
kai laimėjo daugiausiai balsų. Bet tai buvo perdėtas 
džiaugsmas! Tikrumoj Francijos Komunistų Partijos 
įtaka nesumažėjo, bet, nepaisant bjauriausių melų prieš 
ją, dar padidėjo. Balsavimuose buvo sumušta ne ko
munistai, bet socialistai, kurie puolė komunistus ir pa
taikavo buržuazijai.

Birželio balsavimų buvo tokios pasekmės: Klerikalų 
ir reakcininkų remiama respublikonų part, gavo 5,491,- 
180 balsų ir parlamente 162 vietas, Komunistų Partija 
gavo 5,202,124 balsų ir parlamente 153 vietas, o Socia
listų Partijos balsai nupuolė iki 4,187,747 balsų ir par
lamento atstovų kiekis iki 122.

Džiaugsmas buvo tuščias! Francijos darbo liaudis 
ir jos nuoširdūs piliečiai pamatė, kad šalies išganymas 
yra ne reakcijos rankose, kuriai Vatikanas diktuoja po
litiką, kuri šoka pagal angliško imperializmo muziką ir 
ne socialistų vadovybėj, kurie laikosi įsikabinę į reakci
ninkų partiją ir be jos nedrįsta sudaryti valdžią. Pačioj 
Socialistų Partijoj įvyko persilaužimas, jos suvažiavime 
2,964 balsais prieš 1,365 balsus buvo atmesta reakcinė 
Leono Blumo politika.

Dabartinių balsavimų yra sekamos pasekmės: Ko
munistų Partija gavo 5,475,955 balsus arba 163 atstovus 
parlamente. Respublikonai—5,033,430 balsų ir parlamen
te turės 160 atstovų, o Socialistų Partijos balsai nupuo
lė iki 3,454,080 ir ji parlamente turės jau tik 93 atsto
vus.

Kaip matome, tai Komunistų Partijos nuolatos bal
sai augo, nes Hitlerio okupacijos laiku ji nuoširdžiai 
gynė Francijos reikalus ir dabar turi teisingą platformą, 
kuri siūlo Francijos žmonėms laisvę ir gerovę. Res
publikonai, laike šių balsavimų gavo virš pusę miliono 
balsų mažiau, o socialistų dar daugiau balsai nupuolė. 
Pakilo kiek balsai kitų mažųjų grupių.

Dabartinis Francijos parlamentas yra išrinktas 
penkiems metams. Būsimų metų pradžioj parlamento 
nariai išrinks šalies prezidentą. Nėra nei reikalo aiš
kinti, kaip svarbūs šie balsavimai. Po karo dar yra 
daug painių klausimų, kurie yra sprendžiami Keturių 
Didžiųjų-—Jungtinių Valstijų, Sovietų Sąjungos, Fran
cijos ir Anglijos užsieninių ministrų. Dabar veik visais 
klausimais yra pasidalinimas: trys prieš vieną, tai yra 
kapitalistinių šalių ministrai prieš Tarybų Sąjungos mi
nistrą. Šie rinkimai turės pakeisti dalykus ne vien pa
čioj Francijoj darbo žmonių naudai, bet ir tarptautinėj 
politikoj.

Panašiomis nesąmonė
mis anti-sovietinė spauda 
maitino savo skaitytojus 
prieš virš 25-rius metus; 
dabar ir vėl imasi už nųde-

Mums atrodo, jog tokia 
“revoliucija”, apie kokią 

; laikraštis,, yra 
“Dirvos” redaktorių galvo
je, o ne Rusijoje.

“SUNKU, SUNKU!...”
Andai “Dirva” rašė, ap

verkdama pabėgėlius į Da
niją, būk ten jiems esą la
bai sunku, kadangi Danijos 
vyriausybė stato juos prie 
darbų. Pabėgėliams, po
nams dirbti — tai ne juo
kas! Smetonos laikais Lie
tuvoje juk jie buvo ponai- 
valdininkai ir kitokį, gyve
nę kitų darbu. Jie bėgo iš 
Lietuvos, kai pajuto Raudo
nosios Armijos artėjimą, 
numatydami, kad jiems ta
rybinėje Lietuvoje reikės 
dirbti (ten, mat: kas nedir
ba, tas nevalgo!).

Šiomis dienomis Naujie-
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KOVA PRIEŠ 
CHULIGANIZMĄ 

Dienraštis Vilnis rašo:
“New Orlcanse grupė chu

liganų pradėjo triukšmą Ko
munistų Partijos rengtame 
mitinge, kuriame buvo minė
ta Tarybų Sąjungos 29-ta su
kaktis. Ta grupė, atsiųsta 
profašistinių elementų ir ge
rai organizuota, po duoto 
signalo pajėgė sukelti toki 
triukšmą, kuris palaužė mi
tingą. Ypatingai tas pasida
rė galima, kada atvykusi po
licija, vietoje surasti tikrus 
kaltininkus ir atstatyti tvar
ką, pradėjo suiminėti mitin- 

nubaudė 
bausmė- 
mitingo

vien bandė 
nuraminti triukšmautojus.

“Faktas, kad tas įvykis at
sitiko kaip tik dabar, po rin-

pažangiečius, 
rodo, ir yra 

kad su ko- 
p rado d am a,

go dalyvius ir 98 
po to piniginėmis 
mis — daugumoje 
dalvvius, kurie

kimų, nėra supuolimas. Vi
sokie tamsūs elementai pasi
juto Įdrąsinti ir mėgina var
toti fašistines metodas.

“Jie turi būti sustabdyti.
“Civilių Laisvių Lyga ir 

kitos organizacijos turėtų 
tuojau išsijudinti, kad paro
dyti tiems elementams, kad 
jie dar negali savivaliauti. 
Tas liečia ne vien komunis
tus, bet visus 
Patyrimas juk 
gerai žinomas, 
munistais vien
o nuo jų.einama prie socia
listų, liberalų, pažangiečių ir 
visų demokratinių nusistaty
mų žmonių.”

Tenka priminti, kad He- 
arsto ir jai tolygi spauda 
džiaugiasi tuo, kas įvyko 
New Orleans’e. Ši spauda 
akstinte akstiną fašistinius 
gaivalus imtis chuliganiz
mo prieš komunistų mitin
gus. Demokratinė visuome
nė privalo prieš tai griežtai 
kovoti, nes fašistinis chu
liganizmas, jei jam būtų 
leista įsigalėti, atneštų di
delę nenaudą visam kraštui.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kauno Darbininkų ir Vals- taip pa£ būti tvirtiems ko- 
tiečių Parengiamieji Kursai

KAUNĄS. — Rugsėjo 21 
d. pradėjo naujuosius mok
slo metus* Kauno Darbinin
kų ir Valstiečių Parengia
mieji Kursai, veikią prie slĮ 
VVD Universiteto.

VVD Universiteto 
Rūmų salėje įvyko iškilmin
gas mokslo metų atidary
mas.

Iškilmingą susirinkimą 
nose kartojamas tas pats atidarė kursų direktorius 

Ulvydas, nurodydamas, kad 
tik tarybinės santvarkos 
dėka gilesnio išsilavinimo 
gali siekti ir darbininkų, 
valstiečių jaunimas, kuriam 
buržuaziniais laikais mo
kyklų, ypač aukštųjų, du-

I-jų

verksmas. Girdi, “Danijoje 
gyvenančių lietuvių būklė 
kasdien vis sunkėja.” Ko
dėl? Todėl, kad “jie prie
varta atiduodami ūkinin
kams. Čia darbo ir gyveni
mo sąlygos esančios sun
kios. Kas mėgina bėgti, r i- rys dėl sunkių sąlygų buvo 
zikuoja patekti į stovyklas, uždarytos.
kur gyvenimas tikrai 
kus... Danų nuotaikos trem
tiniams nesančios palan
kios...”

Matot, kas darosi Dani
joj, kuri gi nėra už “geleži
nės uždangos.” Pabėgėliai 
verčiami dirbti naudingą 
darbą — daugiausiai žemės mą “Mokytis, ' mokytis ir 
ūkio darbą, nes kito nemo- dar kartą mokytis 
ka. Dirbti jie nenori. Tuo damas dėti visas pastangas 
pačiu sykiu, kaip jie patys to šūkio įgyvendinimui, 
pripažįsta, Danijos visuo- Kauno VVD Universiteto 
menė į juos šnairuoja, jų komjaunimo pirminės orga- 
neapkenčią, nes mato, jog nizacijos sekretorius drg. 
dauguma pabėgėlių nori gy- Inčiūra, praėjusiais mokslo 
venti parazitišku gyvenimu, metais baigęs šiuos kursus, 
be darbo!

Anksčiau ąr vėliau ateis 
laikas, kai ir Vokietijoje 
gyveną bėgliai turės dirbti 
naudingą darbą

Jis plačiai nu- 
sun- švietė tarybinės moksleivi

jos uždavinius, linkėdamas 
kursų klausytojams sėk
mingai juos įvykdyti.

LLKJS Kauno Miesto Ko
miteto vardu kalbėjo Vai
cekauskas. Jis priminė susi
rinkusiems Lenino nurody-

”, kvies-

tuomet

kvietė kursantus nenuilsta
mai mokytis marksizmo-le
ninizmo; ateiti į aukštąsias 
mokyklas, pasisėmus ne tik 
bendrojo lavinimo žinių, bet

munizmo moksle.
Kursantus dar sveikino 

Kauno VVD Universiteto 
partinės organizacijos var
du drg. Kuzminskas ir kur
sų profsąjunginio komiteto 
pirm. — drg. Kuprenka.

Kauno Darbininkų ir Val
stiečių Parengiamuosiuose 
Kursuose šiais mokslo me
tais užregistruota 200 klau
sytojų, iš kurių naujai pri
imta 88. Aukštųjų Mokyk
lų Valdyba dar galės paten
kinti apie 50 paduotų parei
škimų ir tuo būdu susidarys 
apie 250 jaunuolių, kuriems 
tarybinės santvarkos dėka 
sudarytos sąlygos siekti 
mokslo.

Vienas iš brangiausių ning Sentinel”): 
gamtos turtų yra orenčiai. 
Jie labai naudingi žmogaus 
sveikatai, nes turi vitaminą 
C. Ligoninėse tankiai duo
da ligoniams rytais po stik
lą orenčių sulčių (juice) iš
sigert.

Šioj šalyj orenčių pramo
nė labai didelė ir plati. Bet 
ją valdo tik kelios milioni- 
nės kompanijos. Kaip pieno 
kompanijos superka nuo 
farmerių pieną ir perdirbę 
jį parduoda vartotojams, 
taip lygiai šios kompanijos 
superka orenčius, grape
fruit ir “tengerines” nuo 
jų augintojų ir perdirbę 
juos įtaisytose “Packing 
House,” siunčia į marketą. 
Tūlos kompanijos ir pačios 
turi orenčių sodus, tūkstan
čių akrų didumo.

Laike pereito karo nebu
vo laukiama, kada orenčiai 
pilnai užaugs ir prinoks. 
Juos lupo nuo medžių dar 
nepribrendusius ir siuntė į 
visą pasaulį kariaujančiom 
armijom. Valdžia orenčių 
i n d u s t r ialistams mokėjo 
aukštas kainas; šie gi susi
krovė naujus milionus.

Bet ir dabar, karui pasi
baigus, šie industrialistai 
vartoja tą pačią metodą di
desniam pasipelnijimui: Jie 
nelaukia, kada orenčiai pil
nai užaugs ir prinoks. Ski
lia juos pusiau žalius, kitus 
dargi visai neužaugusius. 
Mat, juo anksčiau pristato
ma į marketą, tuo aukštes
nės būna kainos.

Dėl šitokio kompanijų 
godumo, net reakcinis Or
lando Morning Sentinel, 
lapkr. 4, š. m., neiškentęs, 
parašė editorialą, užvardin
ta: Florida’s Green Fruit 
Sin” (Floridos žalių vaisių 
nuodėmė). Ten tarpe kitų 
išvedžiojimu, skaitome ši
tokį pamokslą:

“We have to stop kidding 
ourselves that we are smart 
to try to beat the public by 
slipping over green oranges 
so immature that we our
selves won’t eat them — 
hardly will feed them to our 
cattle.”

(Mes turime sustot apgau- 
dinėję patys ^ave, būk mes 
esame gudrūs, bandydami 
užklupti visuomenę per įsi- 
briovimą su žaliais oren- 
čiais, taip nesubrendusiais, 
kad mes patys jų nevalgy i 
tumėm — vargiai juos šer-1 
tumėm savo gyvuliams.)

Ir tokiais žaliais,
augusiais ir neprinokusiais 
orenčiais jau užpildyti mar- 
ketai -rinkos. Dėl jų aukš
tų kainų, žmonės jų visų ne
gali išpirkti. (Nežiūrint, 
kad Floridos industrialistai 
praleidžia nuo vieno iki 
dviejų milionų dolerių savo 
truktų garsinimui.)

Spalių paskutinę savaitę 
“freitkaris” pri

krauti Floridos orenčiais 
dėlių pasisekimu davė jau stovėjo ant geležinkelių, ne- 
penkis “Eglės, Žalčių kara- turėdami sau kitos vietos. 

Dėl tos priežasties truputį 
pastatymu ypač jaučiamas sulėtėjo orenčių pirmlaiki- 
susidomėjimas jauni mo nis skynimas, 
tarpe, kuris į spektaklius 

iš tolimesnių

NAUJI PASTATYMAI
KLAIPĖDOS TEATRE

Klaipėda.—Klaipėd. Muzi- jau 121
kinės Dramos teatras su di-

lienės” spektaklius. Šiuo

teatras ruošia-
Ufevskio pje-

Ir kokia ironijai kuomet 
tiems orenčiams dar pats 
geriausias laikas būt ant 
medžių, pilnai suaugt, pri
noki ir daugiau įgaut vita
minų, tai jie jau sugrusti ir 
ir aklai uždaryti “freight- 
kariuose.” 55 tokių 
“freightkarių” stovi Poto
mac Yard’e netoli Wash
ington, D. C.

. Vienas marke tų (rinkų)

Bus pa
kankamai orenčių pirkėjų, 
kad ir aukštom kainom. Nu
ėmimas kainų kontrolės 
nuo mėsos ir jos kainų iš
kilimas į padanges, privers 
žmones grįžti prie orenčių.

Industrialistams, vadi
nas, nėra jokio pavojaus iš 
niekur. O mes, paprasti 
žmonės, galim tik taip gy
vent, kaip mums leidžia vi
sų industrijų savininkai.

Jūs skaitydami šį rašinį 
dar negalėjote suprast, 
kaipgi nedaaugusius, žalius 
ir nepribrendusius orenčius 
galima parduoti vartoto
jams. Kasgi juos,tokius gali 
pirkt?

Taip, parduoda! Ir jūs, 
orenčių valgytojai, nežino
te, kokius orenčius juos val-

Pradžioj šio rašinio minė
jau, kad kompanijos tik 
perdirbę juos (orenčius), į- 
taisytose ‘Tacking House”, 
siunčia į marketą.

Yra daroma šiaip:
1) Pirmiausia pasamdyti 

darbininkai (veik vieni ne
grai) nuskina nuo medžių 
visus orenčius: geltonus ir 
žalius, didelius ir mažus, 
netgi pusiau supuvusius; 
nemažai buna ir lapų. Mat, 
jiems moka už priskintus 
“baksus.”

2) Tuos “baksus” su or- 
enčiais sustato į “Packing 
House” prirengtose kama
rose dėl “prinokinimo”. Ten 
prileidžia, pagal tam tikrą 
•laipsnį, šilimos ir tam tikrų 
gazų ir tas kamaras aklai 
uždaro. Juo orenčiai žales
nį, juo ilgiau juos ten lai
ko, bet rodos, neilgiau, kai 
24-rias valandas.

3) Iš ten išėmę, lapus ir 
supuvusius orenčius išski
ria, o geri eina į tam tikrą 
prūdą muiluotam vandenyj 
nusimazgot. Paskui eina po 
švaraus vandens lašais un-

4) Kada jau būna švarūs, 
tai “keliauja” (Tam tikri 
platūs diržai ir volukai juos 
visur automatiškai trau
kia.) po tam tikrom maši
nom, kurios nuspalvuoja ir 
suteikia orenčiams geltoną, 
gražią, žvilgančią spalvą.

5) Iš ten eina ir perlenda 
per krumplius, kurie pada
ro juos minkštais.

6) Iš ten eina į kitas ma
limas, kurios išskirsto oren- 
eius į kelias skirtingas di
dumo rūšis. Patys mažiau-

neda-*^si ir kiti netinkami val
gyti skiriami dirbimui “or
ange juice”.

7) Kada būna šitaip ap
dirbti orenčiai, tai atrodo 
labai gražūs ir rodos visi 
gerai prinokę. Tada darbi
ninkai, didžiuma moterų 
bei merginų, sukrauna juos 
į gražius, naujus ir švarius 
“baksus”’. O kiti darbinin
kai, didžiumoj negrai, tuos 
“baksus” sukrauna į 
“freightkarius.” Tie gi 
“freightkariai” išvežioja o- 
renčius po visą mūsų šalį ir 
veikiausia pasiekia ir kitas 
šalis.

' Svieto Pereiga.
P. S.—Apelsinas-pamaran- 

čius rašau visur “orenčiai”, 
nes Amerikos lietuviai vi
sur juos taip vadina ir visi 
taip ištaria. S. P.

Tikisi Anglų-Amerikonų
Paramos Graikijai

Athenai. — Premjeras 
Tsaldaris (fašistinis mo- 
narchistas) pareiškė viltį,

atvyksta ir 
vietų.

Šiuo metu 
si pastatyti 
sę “Atmintini susitikimai”.
Pjesės premjera numatoma 
pastatyti 29-ųjų Spalio Re
voliucijos metinių dieną.

Trečiąją premjerą— 0- 
fenbacho komišką operetę 
“Perikolą”—teatras pasiry
žęs duoti Naujųjų metų iš- žinovas štai kaip išsireiškė kad Anglija ir Amerika pa
vakarėse. (lapkr. 5 “Orlando Mor-dės Graikijai sustiprėti.
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Th® Suppressed B^ocjcje Report

in USALinksShows Naii
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Wil)

and

the Tiesa. Watch for it.

Brooklyn Bowling

Strikes & Spares

his

suggestion to the com-

A

I

A-

r

!•

fired by Atty, 
refuses to be 
he intends to 

people about

the 
and

come over and join in. 
of fun is in store for

Atty. Gen. Toni Clark (1.) dismissed O. John Rogge, 
observers are speculating on Pres. Truman’s role in the

in jail. The pay
in 1941 and con- 
Pearl Warbor.
D. Mooney, vice

I

two-women or 
but it is ex
time goes on, 
grow in size,

Rogge 
the re
Wash-

VINCE 
plays for 
team. He 
1941 and

350,000 
to the 
In Vil- 
schools

re- 
ci-

Feuer; 
powitz

an
Roosevelt 
after the 

slogan in an

is a handicap league 
gives the weaker

and Navikas and 
meet Purvėnus

Charley Sipowitz 
Helen Yeskevich and 

Young, and came out 
in two out of three 
bowled. On the one

Malin. The 
bowled below 
and the good 
Dobinis turned

Instead, 
the American 
“fascist threat to democracy 
the attempted Nazi penetra- 
into this country.” (Federal -

unionbusting 
widespread 

because of

Rogge’s suppressed report names these men as part of a Nazi scheme to influence U. S.
I__Hermann Goering, 2—Hamilton Fish, 8—Randolph Hearst, 4—Charles A. Lindbergh, 5—

Berlin
Washington by 
person.
Wheeler 
used the
ica First speech.

(It is Wheeler who, 
says, is responsible for 
port being suppressed,
ington stories claim Wheeler 
is also responsible for Rogge’s 
discharge, the senator alleg
edly convincing Pres. Truman 
that Rogge should be pun-

BANIONIS, Detroit Lith American who now 
the Chicago Cardinal professional football 
was center for Detroit University back in 
was chosen then by Tom Yermal for the 

Lithuanian All-America. Vince, being a pro now, will 
not make the 1946 All America team, but this year’s 
Lithuanian All America team will be announced in the 
December 15th issue of

A purported interview 
Hitler, signed by Karl 

Wiegand Juno 14, 1940, 
circulated by Hearst-

O. John
policy.
Father Charles E. Coughlin, 6—Henry Ford, 7— William Davis, «—Sen. Burton K. Wheeler, 9— 
John L. Lewis, 10—Lawrence Dennis, 11—DeWitt Wallace. (Federated Pictures.)

Štate
by

I

in their scheme to get rid of 
Roosevelt.

They preferred Gov. Thom
as E. Dewey of New York 
and tried to work for his el
ection in 1944. The anti-Sem
itic tinge in the 1941 camp
aign,
it with Sidney 
the Nazis chortling

Other persons 
garded as not too 
them, according 
were ex-Pres.

ex-Vice .Pres.
former

James A. Farley

EDITOR’S 5įOTE: On Sept. 9th. 
While the now famous Rogge report 
was still being prepared, the weekly 
newsletter In Fact, edited by George 
Sekies and Victor Weingarten, de
voted its entire issue to the high
lights of the report. A few days af
ter the completed document had 
been delivered to Atty. Gen. Tom 
Clark, In Fact obtained a copy ol 
the report. Since tiien the story 
"leaked” and Columnist Drew Pear
son and others have run part of the 
document.

Other, more vital parts of the 
KXJ-page report have not yet been 
made public, nor, in the opinion of 
In Fact’s editors, is it likely 
the commercial newspapers 
carry those phases baring Nazi 
with American industrialists 
other native bigshots.

Bv GEORGE SELDES 
and

VICTOR WEINGARTEN

Most of the nation’s papers 
are talking uboflk the sup
pressed Rogge rejvrrt. but, like 
the weather, few are doing 
anything about it.

'rhe 400-page document 
prepared by the former sedi
tion trial prosecutor for Atty. 
Gen. Tom Clark is the most 
complete official record show
ing the extent of Nazi pene
tration into U. S. affairs.

It names the people who 
worked with the Germans, re
cords the dates of their meet
ings, the amount of money 
paid and by whom. Because 
it pulls no punches, O. John 
Rogge, special assistant to the 
Attorney General, who wrote 
it, was fired. He is now on a 
nation-wide speaking tour, re
vealing the contents of the 
document.

The report, officially, is 
still listed as a Justice Dept, 
“top secret” but Rogge has 
made portions of it available 
to the press. Many of the im
portant sections which ho has 
a I r e a d y discussed in
speeches, however, have still 
gone unreported by most of 
the papers.

Here are some of the sup
pressed highlights:

1. Readers’ Digest Editor 
DeWitt Wallace ordered $4,- 
300 paid to Lawrence Dennis, 
alleged ' sedition ist and self- 
styled intellectual leader of 
American fascism. The money 
was to “tide Dennis over” 
while he discontinued his pro- 
Nazi Weekly Foreign Letter, 
which Wallace feared would 
land Dennis 
ments began 
tinued after

2. James
president of General Motors, 
who subsidized the native fas
cist Society of Sentinels, met 
with a Nazi agent, Gerhard 
Westrick, and told him he

f

ft

would try to sell Pres. Roo
sevelt on getting along with 
Germany, even, after Hitler 
had overrun France, Holland 
and Norway.

3. Sosthenes Behn, presid
ent of Inti. Telephone & Tel
egraph Co., not only met with 
Westrick and discussed doing
business with Hitler, but after 
the Nazis occupied Czecho
slovakia discussed the division 
<>f the assets of some Czech 
companies with the Gormans.

4. Sen. Burton K. Wheel
er’s famous isolationist slo
gan, “Wo don’t want to plow 
under every fourth American 
boy,” originated with the Na
zi propaganda ministry in

and was brought to 
unnamed 
attacked 

senator 
Amer-

ished for revealing the factsjsomo suggestions from Cough- 
about native fascists.)

5: Carl Byoir, 
New York public
counsel, received more than 
$100,000 from the Nazis for 
propagandizing for them.

6. 
with 
von 
and
owned Inti. Nows Service, the 
Hearst and Patterson-Mc
Cormick papers, was a phony. 
The report says the interview 
never took place. Instead, the 

ministry 
questions,

capped by the “Clear 
slogan, had 

with glee, 
they re- 
hostile to 
to Rogge,

Herbert Hoo
ver, ex-Vice .Pres. John N. 
Garner, former Postmaster 
Gen. James A. Farley and 
particularly Sen. Wheeler.

One of the most important 
sections of the report has 
been completely ignored by 

ally all papers. This is 
section headed Recom

mendations And Conclusions. 
In it Rogge declares:

“International fascism, 
though defeated in battle, is 
not dead. The enemies of de
mocracy did not lay down 
their weapons on V-E or V-.I 
Day. . .

“Fascism is not dead in the 
U.S. On the contrary, it is 
now in the process of postwar 
reconversion... The old fa
miliar faces are once again 
spouting the old familiar fas
cist lies. Out from under the 
stones once more are sprawl
ing those 
til Pear] 
mocracy, 
Congress,

& the Flag and X-Ray, Rogge 
believes, lie also praises lo
cal community crackdowns on 
fascist activity. Such action 
was recently taken in Chica
go, where Gerald L. K. Smith 
and some of his cohorts were 
arrested for creating disturb
ances.
• “For the future security of 
our country,” the report 
warns, “we should also know 
the full story of cartels and 
the collaboration between 
German and American indus
trialists.”

First chapters of the story jjosed.

were uncovered by the Kil
gore committee which had its 
funds cut and its staff re
duced when it was on the 
verge of obtaining new sen
sational evidence showing the 
interlocking industrial rela
tionships between Nazi and 
American firms.

The FBI and anti-trust di
vision of the Justice Dept, 
should pursue the investiga
tion, Rogge suggests, until the 
complete role of America’s in
dustrial loaders in the world
wide fascist network is ex-

•Wl

Although
Washington
affair. Reports persist that Truman ordered the firing to protect 

Sen. Burton K. Wheeler (D. Mont.), whose pre-Pearl Harbor links 
with the Nazis are exposed in fife suppressed document.

(Federated Pictures)

Nazi propaganda 
formulated some 
had Hitler answer them and 
then gave the material to von 
Wiegand, who wrote that he 
had personally interviewed 
the Nazi fuehrer and could 
assure the world that Hitler 
and Germany desired peace.

7. Readers’ Digest Editor 
George T. Eggleston and Dou
glas M. Stewart of Scribner’s 
Commentator received $39,- 
000 from mysterious sources, 
at least $15,000 of which was 
personally given to them by 
the Nazi press attache in 
Washington. The money was 
used to circulate pro-Nazi 
propaganda in the Commen
tator and in the Lake Geneva 
Herald, a paper they started 
for that purpose.

8. Readers’ Digest senior 
editor Paul Palmer met with 
Nazi agents in this country. 
Regarded as the contact man 
between the Germans and the 
Digest, he introduced Dennis 
to DeWitt Wallace and asked 
the Nazis for help in starting- 
a new subtle pro-Nazi maga
zine. Former Nazi Ambassa
dor Hans Thomsen is quoted 
as saying: “Palmer seemed 
to be a special admirer of 
Germany and vzanted to en
gage in some sort of activity.”

9. Father Charles E. Cough
lin sent Leo T. Reardon, a 
special emissary, to Berlin. 
There he met with Nazi For
eign Minister Joachim von 
Ribbentrop, assured him of 
Coughlin’s admiration for the 
Nazis and their principles and 
spoke against Roosevelt and 
the Jews. He also transmitted

Americans who un
Il arbor damned de- 

our President and 
applauded every

Axis triumph and echoed eve
ry Nazi propaganda tune, 
spread disunity and hate.”

As part of his recommen
dations, Rogge proposed a 
grand jury investigation of 
Eggleston and Stewart and 
their indictment for perjury. 
Under the statute of limita
tions, this indictment must be 
returned by December, other
wise they cannot be tried for 
telling a grand jury in 194 1 
that they didn’t know the 
sopree of the $39,000 they re
ceived to publish their pro
Nazi p r o p a g a n d a. Rogge 
points out in the report that 
both men were liable for trial 
under the foreign agents re
gistration act but that the sta
tute of limitations has already 
saved them from that charge.

He also recommends, “with 
regret,” that the trial of the 
26 alleged seditionists be 
dropped — “nolle prossed”— 
because recent U. S. supreme 
court rulings on free speech 
and press would make a con
viction extremely unlikely.

How to Fight Fascism
Pointing to 

campaigns and 
discrimination
race, color and blood as evid
ence that the U. S. has al-

rijiiįaįį

lin for a more effective use 
top-drawer|of Nazi propaganda in the U. 

relations States.
10. Charles A. Lindbergh 

was the Nazis’ favorite. His 
work in the U. S. was re
garded so highly by Berlin 
that Paul K. Schmidt, head 
of the Gorman foreign press 
department, ordered that 
Lindbergh’s name should not 
bo praised too highly in the 
German press since it would 
tend to discredit his great 
work in the U. S. Lindbergh 
gave Goering a silver dish as 
a birth day present for Goer
ing’s daughter.

11. Anne Lindbergh’s artic
les were allegedly ghost-writ
ten for her by Dennis, accord- 
ing to a statement by Dennis’ 
secretary, Betty Kern.

Ono of the most sensational 
aspects of the report was the 
charge that John L. Lewis, 
president of the United Mine 
Workers (A FL) and former 
head of the CIO, helped the 
Nazis obtain Mexican oil for 
their war machine, aided 
Hermann doering’s plan for a 
negotiated peace and then 
agreed to a fantastic German 
scheme to defeat Roosevelt 
for reelection in 1940.

The report details 
Dept, documents, written 
then Asst. Sec. of State A. 
Berle, Jr., at the specific 
quest of Roosevelt, which 
tes the labor leader’s activi
ties on behalf of the Nazis. 
Associated with Lewis in 
these ventures, and pictured 
•is comnletclv dominating him. 
is tho late William R. Davis, a 
wealthy oil promoter who al
legedly acted as a Nazi agent 
and was the link between 
Lewis and Goering. The re
port says the Nazis had a $5 
million slush fund available 
to defeat Roosevelt in 1940, 
but there is no evidence that 
Lewis received any part of it.

Dewey Pleased Nazis
Rogge, in his report, which 

is based in part on interviews 
with various Nazi leaders 
who since were executed at 
Nuremberg/ says the Nazis tions, including such hate- Malin battle 
were willing to back anyone peddling sheets as the Cross Charles Young

There has been some pro
gress made already, and the 
competition of teams has be
gun in the Brooklyn LDS 
Bowling League. As yet they 
are two-men or 
mixed teams, 
pected that as 
the teams will
the competition will become 
keener and we shall develop 
a separate men’s and ladies’ 
league.

This 
and this 
bowlers an equal chance with 
the better ones. Come to bowl 
on time — 8 p. m., Shumac- 
kers Alleys, cor. Myrtle and 
Broadway.

O. John Rogge, 
Gen. Tom Clark, 
muzzled, 
tell 
the 
and 
tion
ad Pictures.)

Last Thursday, Tony Navi
kas and 
took on 
Amelia 
winners 
games
side, TjOny bowled the best 
game of the evening (205) 
and the Hi champ, Helen, the 
high for the ladies hit 140.

Al Dobinis and John Or
man swept the series of three 
from Helena Incas and Bill 

latter three 
their averages 
bowling of Al 
the trick.

Last week we were favored 
with three new bowlers who 
rolled for averages, George 
Pranaitis 
the 140 
nas and 
rents who 
interest in 
not doing 
a few more sessions, you’ll be 
league members in good 
standing. We are still looking 
for additional bowlers, so 
those of you who came in the 
beginning and stopped or 
those who as yet never came 
at all, 
A lot

for averages,
who comes in about 

class and Al Purve-
Tony Navikes* pa- 
are also taking an 
the game, and are 
badly at all. After

ready partly succumbed to 
the fascist program, Rogge 
asks that the entire American 
educational system be revised 
to teach real democracy, ex
pose the Nazi myth of racial 
superiority and clarify the 
role of labor unions in our so
ciety.

Another way to halt fascist 
inroads would be removal of 
second class mail permits

In the third game of 
evening, Al Purvenas 
John Siurba cleaned up on 
Charley Young and Sally 
Feuer. Sally showed some im
provement in her bowling 
(she’s just starting) and 
Charley Young dipped below 
his average twice. On the 
other hand Siurba whose 
average is 90 rolled a 112, 
127 and a 139 and Al Purve
nas also bowled all three 
strings well ahead of his 
average, hitting 171 in one 
of them.

This leaves two unbeaten 
teams. We shall see what to
night will bring when Helen 
Yeskevich and Amelia Young 
meet John Orman and Al Do-

from alleged sedition publica- binis; Helena Incas and Bill 
including such hate- Malin battle it out with 

and Sally

My
ing meeting of the National 

Youth 
a 250 
a 200 
giving 
when

LDS Activities and 
Committee is to form 
club for the men and 
club for the women, 
each bowler an award 
they bowl that score or higher 
in an LDS bowling event.

On September 1, 
children returned 
schools of Lithuania, 
nius, before the
opened, a meeting of 10,000 
pupils took place in the City 
Stadium. The pupils were ad
dressed by Lithuanian Minis
ter of Eduction Žiugžda, the 
head of the City’s Department 
of Education and school 
teachers.
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aJonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)

Maniškė sėdi, galvą pakrei
pusi, kompresus aš jai dės
tau... Štai va ir Pupiai su 
mašina. Išeinu, galvą nulei
dęs... Nieko nebus, mieli 
draugai. Atleiskite. Taip ir 
taip, maniškei kaklą skau
da... “Pain in the' neck” ir 
ta prasme. Ką gi čia pada
rysi? Draugai Pupiai be 
galo taktiški žmonės. Tai 
nieko, sako, čia su botagu 
negi pavarysi. Tegul jau 
taip pereis. Mudu, girdi, ir 
taip kaip Jaiką praleisim... 
Kitą kartą. Gal kitą kartą 
susitaisys ir kaklas, na, tai 
tada.

Ir nuvažiavo draugai. O 
mes visi vis viena su tuo 
kaklu baladoja- 
mės, kamuojamės... Juk 
skandalas, susi mildami. 
Kad tai taip paprastą eilinį 
ligonį, tai visgi greičiau su
tvarkytum. Bet su savo mo- 
teria tai jau visai kita mu
zika. Čia tu jai nepataikysi, 
nors tu ir kaip bandytum.... 
Ir dar tave išrėkina, išdir
ba... Tu toks ir toks ir dar 
kitoks. Tu kitus pataisai, 
išgydai, o manęs neišgydai. 
Bandyt įsijaudinusią, ūpin
gą moterį pertikrint, per
kalbėt — tuščias dalykas. 
Žinau tai ir iš ilgų, ilgų me
tų prityrimo.... Pasakai, ži
noma, ką, bet iš to tik dar 
blogiau... Daugiau aliejaus, 
daugiau žibalo ant ugnies...

O vis viena reikia gi kaip 
nors tas kaklas suvaldyt. 
Juk rytoj, ketvirtadienį, ir
gi esame susitarę: draugai

praktą: gal kartais jai kau
las iš vietos bus išėjęs ir 
reikėtų atgal atvaryt... Pa
dėkojom. Ne, čia ne kaulas. 
Kad taip paprastam ligo
niui, tai aš, ilgai neabejoda
mas, būčiau įleidęs į sujau
dintą raumenį kokio sura
minamojo vaisto spazmui 
atleist, bet moteris adatos 
oniai iš tolo.J. Kur tu, bal- 
vonai, adatą varysi kak
lam... “Donner Wetter”....

Jonas sukruto. Jis turi 
bendrai įtakos motinai. Jis 
ją paguldė kiemuky saulėj 
ir ėmė pirštais kaklą čiupi- 
nėt, braukinėt. Gal jo pirš
tai daugiau magiškos jėgos 
turėjo, bet maniškė pasisa
kė jaučianti loc ir lengve- 
liau. Spazmai nebe taip ka
biną. Na, puiku. O čia dar 
ir vėl vonia, kompresai ir 
lovon. ‘Ketvirtadienį, nors 
kiek ir geriau, bet vis viena 
ji tą savo kakliuką baigė 
taisyt. Ir po truputį atitai
sė. Kai apie antrą valandą 
atvažiavo Repečkos, maniš
kė jau buvo pasirengusi, tai 
ir dievui dėkui. Išvažiavom. 
Net ant širdies lengviau.

Važiuojam aukštąja Sau
lėlydžio alėja “Sunset ave
nue”. Štai toks ir toks ak
torių klubas. Čia aukšto to
no valgykla, užkandinė. Čia 
puošnus teatras. Čia kieno 
namai, kokio įžymaus ak
toriaus. O čia, šiame teat
re, ant cementinės aslos esą 
visokių antspaudų padary
ta. Jūdžių artistai kas savo 
delną atmušę, kas leteną, 
kas parašą padarę, kol ce-

Repečkos atvažiuos su ko-: mentas dar buvo minkštas, 
kia ekskursija. Todėl tai vi-'kas. kukį brėžinį... Visokių 
si namai sunerimo. Smirno- kuri j ozų, bile tik kaip dė- 
va net pasiūlė pati nuve- mesį atkreipus, 
šianti maniškę pas kokį sa
vo gerą pažįstamą chiro- į rytus, į kalnus. Įvažiuo-

Vis labiau sukam į kairę,

jam į parką, taip vadinamą 
parką, nors atrodo kaip ir 
paprastas kalnynas. Aukšti 
kalnai, kloniai, kalvos, įlo- 
mės, pakriūtes. “Hershey 

, Park”. Draugas Repečka 
parodė į boluojančią iš 'to
lo, ant aukšto kalno lyg 
kokią pilį su apvaliu bokštu 
arba kupolą: tai 
rija — “Hershey 
ry.” Kelias eina 
giuotas, visaip 
Keliai užvažiavom, vis įva- 
jai sukom aplink kalną, 
nuo požemio iki pat viršū
nei. Automobilis pastatytas. 
Einame plačiu cementuotu 
keliu. Stovi įspūdinga mar
murinė masiška stovyla — 
paminklas begalinių visatos 
erdvių tyrėjams, astrono
mams. Pasižiūrėjom, per- 
skaitėm vardus.

Žengiam toliau, prie tos 
mokslo pilies. Prieky sun
kios bronzinės durys. Užra
kintos. Stovi parašas, kad 
publikai per vasarą obser
vatorija nėra atdara. Gaila. 
Vadinas, vidun įeit negali
ma. Na, tai eime viršun, 
bent taip sau apsidairyt. 
Kopiam įvajais laiptais ir 
štai užeinam ant pat 
šaus, ant platformos, 
linkui eina sienelė, 
pat tvirta akmeninė, 
ir pats observatorijos pas
tatas. Nuo platformos toli 
matyt klony Los Angeles 
miestas, visa jo marga pa
norama.

Publikai pažiobsot pri
tvirtintas ant sienelės tele
skopas. Nagi pasižiūrėkim, 
kaip čia atrodo miesto ro
tušė. Atrodo aiški, ryški, 
kaip ant delno. Judinu iš 
lengvėlio teleskopo kūną, 
pataikau į namų eiles: Pli
ka akia vos įžiūrėtum tuos

observato- 
observato- 
labai vin- 
išsirangęs.

vir- 
Ap- 

tokia

blankius taškelius, o per 
teleskopą matai, lyg kad 
žiūrėtum paskersai gatvės. 
Namai, sodeliai, žmonės ei
na gal net ir juos galėtum 
pažint. Tai čia tik mažytis 
teleskopukas. Viduj esąs — 
jau visai kitas dalykas, bet 
jo dabar nepamatysime. 
Gaila.

Apsisukę ir drožiam že
myn, ir vis žiūriu, kokia iš 
čia ryški kalnų panorama. 
Mes stoviui aukščiau jų vi
sų. Matom kelelius, takus 
automobiliams ir pėstiems 
vaikščiot. Kalnai tik sauso
mis žolėmis apaugę. Kur 
nekur krūmeliai ir mede
liai. Matyt, visa ko palais- 
tyt negalima, o lietus čia to
kia retenybė.

Žemyn važiuojam ir mie
stan grįžtam kitokiuo keliu. 
Štai graikiškas teatras —, 
“Greek t h e a t re,” turis

Baltimore, Md
Opiuoju Klausimu

Retkarčiais man tenka 
rašyti į Laisvę korespondenci
jų, užtariančių labiausia nu
skriaustus negrus gyventojus. 
Pasikalbėjus su kai kuriais 
žmonėmis, jie man išmetinėja, 
kam aš užtariu negrus.

Taip labai neapykanta neg
rams įsigyvenus į žmonių są
monę, jog net kai kurie ir 
progresyviai yra pasidavę tai 
nelabai propagandai. Visų šių 
negrų neapkentėjų nuomonės 
supuola, kad negrai turį būti 
atitverti nuo baltųjų.

Kodėl ’ aš tokias korespon
dencijas rašau, ar taip sau 
pripuolamai, ar gal tam yra 
koks tikras pamatas?

Visi reakcionieriai ir viso
kios rūšies fašistai dalina 
žmones į rūšis, į gerus, pras
tus ir niekam nevertus. Kada

pa-

kiek panašumo į Holivudo i žmonės yra padalinti, tai ne- 
t i • j*i v* i i ’ onvlranfa farna iii i Širvio ilri
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John Baron Savininkas
Hicksville, L. I., N. Y.25 East Marie St.

Rašyboje yra turinys ir 
stylius; sužalosi jų vieną ar 
kitą — sykiu sužalosi ir pa
tį rašytoją.

ROn KON KOMA
8634

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai Įruošta mū
są šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

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.

duose. Dabar dar sunku pasa
kyti, kaip iš tikrųjų yra. Vė
liau gal paaiškės tikroji tie
sa. J. Balsys.

Ketvirtadinn T 14 i n *6

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.

Naujas Lietuvių Restaurantas

CHERRY RESTAURANT
PETRAS VELYKIS, Savininkas

248 Cherry Street,. Waterbury, Conn.
Malonus Patarnavimas 

GERIAUSI VALGIAI IR GĖRIMAI.

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS
Geriausias Alus Brooklyn?

PARE KIEKVIENĄ

a

buvo mesta labai eksploduo- 
jančios medžiagos pripildyta 
blekinė į “Boarding House” 
ant 1700 Thomas St. Užmušė 
keturis jūrininkus ir kitus ke
turis mirtinai sužeidė. Vienas 
iš sužeistųjų jau mirė.

Savaitė atgal buvo įmestas 
persergėjimo raštas per langą 
į tą patį namą, kad savinin
kas paliautų užlaikęs laivų 
kompanijos šnipus ir skebus.

Šita nelaimė, atrodo, yra ki
lus iš paskutinio jūrininkų 
streiko. Gal buvo taikoma už
mušti bei išgązdinti šnipus ir 
skebus, bet jeigu tikėti laik
raščiams, tai' visi užmuštieji 
yra unijistai. Tačiau vėliau 
buvo paskelbta, kad jūrininkų 
unija nesuranda tų vyrų pa
vardžių savo narystės re k or-

ŠIĄ DIENĄ 
pas KRIENĄ

— i.ūi,,-, „ , t,,,..............  i ■■■«■,11—

Stebėtumeisi, kiek daug 
tais trumpučiais liuoslai- 
kiais, tarpe didesnių užsiė
mimų, galima nuveikti, — 
jeigu jų nepraleis! be gal
vosenos ir be pastangų ką 
nors atlikti.

apykanta tarpe jų iškyla iki 
Tada 
apie 

daug 
pada-

dubenį, tik, žinoma, kur kas 
mažesnis. Tiek pat amfite
atras. Galima čia matyt ir 
girdėt operetės, koncertai, 
muzikinės programos.

O ką, kad taip dabar už
sukus į chinų miestą — 
“chinatown”, u ž k ą stūmė 
chiniškoj valgykloj? Gali
ma, labai dėkui. Bus įdo
mu. Sustabdom automobilį. 
Mandagus jaunas chinietis 
parodo, kur pastatyt. Įžen- 
giam pro rytietiškai išpuoš
tą arką — kaip ir kokius 
didelius vartus. Akį perme
tęs, matai eiles būdingų, iš
rangytais stogais namų, su 
chiniškais parašais ir orna
mentais. Et, paskui pasižiū- 
rėsim. Eime pirma vidun, 
pasistiprinsim. Įeinam į pa
tį pirmąjį iš krašto chinų 
restoraną. Dviejų aukštų 
namas. Driežlais ir slibi
nais išmargintos durys. 
Viršum durų restorano var
das — chiniškai ir angliš
kai. Iš oro namas nudažy
tas tamsiai raudonai, su ki
tokių varsų dekoracija, vis 
daugiausia paauksuota.

Įėjus vidun, tuoj po kai
rei grakšti chinaitė mergi
na prie kasos. Po dešinei, 
už stiklinės pertvaros—vir
tuvė. Čia, jei nori, gali ma
tyt virėjus, kaip jie tau ga
mina maistą. Tolėliau eina 
eilės stalų, kėdžių, suolų. 
Pilna publikos. Visi įšilę 
darbuojasi su chiniškais 
patiekalais. Jauni chinukai 
padavėjai nešioja prikrau
tus doklus.

Mums parodė eit į viršų: 
čia nebėr vietos. Antrame 
aukšte irgi arti pilnio žmo
nių. Susėdom kampe prie 
stalo. Apie šeštą valandą. 
Saulė įžambiai įeina pro 
langą, net iki mūsų stalo. 
Mandagus jaunutis chinie
tis apkrauna stalą pilną 
chiniškų valgių. Ir didžiu
lės porcijos. Argi mes visa 
tai suvalgysim? Suvalgy
sim, tvirtina Repečka. Tai 
lengvi valgiai, vis daugiau
sia daržoviniai.

Kiekvienam chiniškas 
puodelis su arbata ir ma
žytis puodukas įsipilt. Ge
ram gėrėjui tai tik geras 
gurkšnys iš tokio puoduko. 
Bet arbata karšta, tai sau 
sriubčioji po kruopelę. Po 
puodeliu lėkštės nėra. Prak
tiški tie chinai, neduoda 
perdaug visokių lėkščių. 
Stovi prieš tave kokių pa
virtų ir kuo apibarstytų 
stagarų pailgas indas. Ir 
tepėk tu stačiai iš to indo. 
Visą gražiai ir sutepėk. 
Sklandžiai eina. Stagarai 
kaž kokia chiniška daržovė, 
čia pat jų daržuose užsiau
ginta. Duonos nėra. Yra, 
vietoj duonos, krūvelė ilgų, 
kaip, pirštas/ sausai iškeptų 
traškių lazdelių. Kaip ir ko
kie džioviniai. Puikiai tinka 

, su daržovėmis arba arbata.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

UŽ 
ne- 
bū-

KODĖL
TRŪKSTA MUILO?
Jūs Girdėjote Paskalos. O Štai Faktai!

JOS GALITE PADĖTI!... TAUPYKITE PANAUDOTUS RIEBALUS!

(Bus daugiau)

American Fat Salvage Committee
247 Park Avenue, New York 17, N. Y.

Visame pasaulyje stokuoja gyvulinių riebalų ir augali- 
Znių aliejų. Jų stoka paliečia mus visus. Pavyzdžiui, šie- 

t met muilo fabrikantai tegalėjo gauti tik apie penktadalį 
įgabenamų iš svetur aliejų, kuriuos jie vartojo 1941 m. 
—kur kas mažiau ir naminių aliejų.
Del tos visa-pasaulinės stokos, fabrikantai negali gana 2 gauti reikalingų riebalų ir aliejų ne tik dirbti muilui, 
bet taipgi maliavoms, audiniams, auto, padangoms, odos 

• dirbiniams, grindų užtiesalams, elektriniams prietai
sams ir kt.
Akivaizdoje tokių sąlygų, muilo fabrikantai Amerikoj 

2 dare, ką tik išgalėjo. Jie perdirbo visus riebalus ir alie- 
%/• jus, kokius tik galėjo gauti, į muilą taip greit kaip tik 

galima.
Bet jeigu Amerikietės šeimininkės nebūtų padėjusios, y tai muilo trūkumas būtų dar daug rimtesnis. Pernai 
metais daugiau kaip vienas iš kiekvienų devynių par- 

miiiln llnlrii Kiduoto muilo pakų buvo pagamintas iš riebalų, sutau
pytų Amerikos virtuvėse.

9 Nekaltinkite savo groserninką. Jis kuo geriausiai sten
giasi, kaip ir muilo fabrikantai, parūpinti jums daugiau 

* muilo. Taigi ir jūs kuo geriausiai pasistengkite taupyti 
ir pristatyti kiekvieną lašą panaudotų riebalų.

susikirtimo laipsnio, 
žmonės negali kalbėti 
savo bendrą gerovę. O 
kas gero būtų galima 
ryti dėl visų naudos, jeigu bū
tų bendras susikalbėjimas.

Dabar, koks yra nusistaty
mas šiame klausime progresy
vių ir šiaip dorų žmonių? Visi 
dori žmonės skelbia pasaulyje 
brolybę, lygybę ir taiką. Taip
gi jie darbuojasi dėl įsteigimo 
beklasinės visuomenės, kurio
je nebūtų neapykantos, iš
naudojimo ir pavergimo.

Antras dalykas, gamta lei
do žmogui ant šios žemės gy
venti ir niekas neturi teisės 
iš jo atimti teisę gyventi. Pro
gresyviai žmones kovoja 
visus pavergtus žmones, 
svarbu, kokios spalvos jie 
tų ir kur jie gyventų.

Dabar, kaip mes galėtumė
me įvykdyti tuos užsibrėžtus 
obalsius, kaip mes galėtumė
me sutverti beklasinę visuo
menę, jeigu mes skirstysime 
žmones į rūšis, skleisime ne
apykantą ir pavergimą ? Ar 
ne Hitleris buvo vadu paver
gimo, neapykantos idėjų skel
bėju? Hitleris su savo geri&e- 
mis gavo šunišką galą.

Pastaraisiais laikais, kada 
trūko mėsos, negrai labiausia 
nukentėjo. Negrais apgyven
tose miesto dalyse maisto 
krautuvėlės visiškai mažos. 
Kai užėjo mėsos krizis, tos 
mažos krautuvėlės pirmučiau
siai nustojo mėsą gauti. Nors 
negrai maitinasi prasčiausia 
mėsa, bet vis tiek krizis palie
tė juos skaudžiausia. Pigi mė
sa, kuria jie maitinasi, buvo 
pigiausia maisto dalis jų men
koms į eigoms.

Baltųjų apgyventose miesto 
dalyse veikia didelės maisto 
krautuvės. Jos visada turėjo 
daugiau mėsiškų produktų ir 
viskas keletu centų pigiau, ne
gu mažose krautuvėlėse. Neg
rams nebeliko ’nieko daryti, 
kaip tik eiti į tas nekurias di
deles krautuves ir bandyti 
gauti mėsos ir kitų maisto 
produktų. Tai iš baltųjų šovi
nistų pusės prasidėjo bjaurus 
plūdimas negrų žmonių. Jie 
šaukia, “nigeriai suėda mūsų 
mėsą, mes nešto vesim vienoje 
eilėje su nigeriais, nes jie 
smirdi.” Kartais atrodydavo, 
kad atmosfera taip pritvinkus 
neapykanta, jog turės sprogti.

Dabar pagalvok, žmogau, 
ar gali būti kas nors padoraus 
ir žmoniško tokiose aplinky
bėse ?

Spalių 31 d., anksti iš ryto
............... I ■ ........... 1

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampu Broadway !r Stone Ati.
Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6101

GREEN STAR BAR & GRIKI

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

FIRE HOUSE INN

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius



(258)

Iš

Reumatiški Skausmai

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LDS
Be 

turi- 
kuri 
kuo-

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

šokiams. Įžanga 55c. (su 
Kviečiame vietinius ir iš 
dalyvauti ir smagiai laiką 
—Kom. (258-259)

4097 Porter. Atėję j susirinki- 
išgirsite svarbių aptarimų. No- 
jstoti j Literatūros kuopą gavi- 
knygos “Prisikėlusi Lietuva,”

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI m

patyrų bučeriai 
Pagelbininkai ir kaulininkai, taipgi 

priimsime ir keletą mokinių. 
JULIAN FREIRICH COMPANY 

46-01 Fifth Street, Long Island City 
(268)

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD moterų susirinkimasjBvyks 
ketvirtadieni, lapkričio (Nov.) 14 d., 
8 vai. vakare, 318 Broadway. Visos 
draugės dalyvaukite. — Valdyba.

(257-258)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 17 d., 11 vai. ryto, 3014 Ye- 
mans. Visi nariai būkite laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. — 
Sekr. (258-259)

SCRANTON, PA.
LLD 12 Apskr. konf įvyk.s lapkr. 

17 d., 134 W. Market St. Visos kuo
pos malonėkite prisiųst delegatus. 
Po konferencijos bus kalbėtojas iš 
Brooklyn, N. Y. Taipgi bus ir vaka
rienė. Konferencija prasidės 1:30 v. 
dieną, taigi visi delegatai pribūkite 
laiku ir turėkite gerų sumanymų. — 
A. K. (258-259)

Kliu- 
Dance. 

. Liet. Laisves 
Salėje, 340 Mitchell Ave. Gera orkes
trą gros 
taksais), 
apylinkės 
praleisti.

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks ląpkr. 17 d., 7 v. v.,' 735 Fair
mount Ave. Tad visi organizacijų at
stovai nepamirškite dalyvauti, nes 
bus išduota svarbių raportų ir turi
me labai svarbių reikalų apdiskusuo- 
.tL.„/—F. Puodis, seki. _ (258-259)

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

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Box m Newark L N. J.

RETA PROGA 
dėl 

PATYRUSIŲ IR BE PATYRIMO 
Siuvamų Mašinų Operatorėms.

Apskritų metų darbas. Puikiausia 
minimum mokestis laike mokinimosi 
Aukščiausios algos kokios bent kada 
buvo

DETROIT, MICH.
LLD 52 kp. susirinkimas įvyks 10 

vai. ryto, lapkr. 17 d. Draugijų sa
lėje, 
mą, 
rinti 
mui
taipgi būkite. — Valdyba. (258-259)

REIKIA DARBININKŲ
Mėsos Pakavimo (staiga 

Reikalauja darbininkų visokiems darbams
VYRŲ IR MOTERŲ

Patyrusių ir Be Patyrimo
Geros Algos

UNITED DRESSED BEEF CO.
Divizija Swift & Company
780 1st Ave., prie 44th St.

(268)

PATAISYMAM DARBININKAI
DIRBTI PRIE VYRIŠKŲ 

DRABUŽIŲ.
NUOLAT, GERA ALGA.

JACK’S CLOTHING STORE, 
216-18 JAMAICA AVE., 

QUEENS VILLAGE, L. I.
(260)

LINDEN, N. J.
Amerikos Lietuvių Piliečių 

bas rengia balių — Barn 
Lapkr. 16 d., 8 v. v. 
Rul5i« <440 A/litrhnll A

VYRAI
Patyrę prie medžio apdirbimo mašinų, taipgi 
vyrai prie staliorystės darbo. Rašykite ar 
kreipkitės. MI-MARK PRODUCTS. Aqueduct 

Lane, Hastings-On-Hudson, New York.
(260)

ABELNAI NAMŲ DARBININKE. Patyrusi. 
Paprastas virimas. Suaugę. 6 rūmų apart- 
mentas. Atskiras kambarys ir maudynė.

Guolis ant vietos ar kitur. Gera alga. 
BUCKMINSTER 2-1880.

(260)

WILSON JONES CO.
J 21 EAST 22ND ST., 
NEW YORK CITY.

(261)

mokėtos marškinių pramonėje.
Kreipkitės dabar j 

EMPLOYMENT OFISĄ 
JACOBSON & SONS

INC.
JAY & RIVER STS. 
TROY, NEW YORK.

(258)

MĖSOS KAULŲ ĖMIKAI
Patyrę 

Puikiausios Darbo Sąlygos.
Gera Alga.

BEN GRUNSTEIN & SONS
500 OBSERVER HIGHWAY

HOBOKEN, N. J.
(26»)

KOJINIŲ TAISYTOJOS
Patyrusios ; puikinusia alga, taisymas mažų 

išsitraukusių siūlų nylons. Kreipkitės
S. & B. HOSIERY CO., 

139 W. 33rd St., N. Y. C.
(263)

DEŠRUKIŲ GAMINTOJAI 
Turi būti pilnai patyrę vyrai. 

NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA 

GAZZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
44)1 W. Pleasant St., 

Hammonton, N. J. 
Hammonton 722

(258)

Lahve—liberty, Llffiuanlan BallyJtetvIrtacHen., Lapkr. 14, 1946

Scranton, PaPHILADELPHIA, PA
d a-

Baltimorc,

ra

ft p-

nereiktu lauke

daly-D.

komite-

Great Neck, N. Y
D.

m., Bal-

val-kas.
Prie

geri

M.

M.

Joseph Garszva
Harrison - Kearny, N.J.Undertaker & Embalmer

I

231 Bedford Avenue

■s^i‘^>»gJ'ė«gfeVe*6y

Matthew A
BUJAUSKAS

426

Tel. MArket 2-5172

draugai, mes 
kad nereikėtų

solo, 
atsi-

pelno davė $168.- 
kalendoriaus par-

M.
M.

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

pa- 
su-

laidotu vi v 
DIREKTORIUS

iždo 
namo 
ižde yra 
Institutui

peržiūrėjimo 
J akstys ir S.

Sąjungos
Išrinkta 
komisija 
Reikaus-

prisiun-
D. M.

Kazlauskai kavos 
svarus cukraus.

ir 
eng- 

Komitetas.

O. Lukauskai, E. Grudin,

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9771

maža 
atstovus į 
apskritys

kiek galima, maža 
mažas ir veikimas, 
visi pasimokam iš

Pilie-
127 
die-

komitetu.
namo šėrų už $50. Iš- 
iš kuopos iždo $20, iž- 
$20.
kp.,’ Phila.: Veikimo

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

TeL ST. 2-8342

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškau Barbara Janush (Bar

bora Janush). Prašau atsišaukti. 
P. O. Box 5393, Houston 12, Texas.

(256,-261)

Baltimore: Narių

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

Telefonas EVergreen 7-1661

LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Labai gerai, 
pasirūpinsime, 
lauke šalti. Būtų gerai, kad ir 
kitos kuopos jūsų pavyzdį pa
sektų.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

$94.95. Pirkta 
šėras už $25.

$100. Vil- 
paaukota

P

J. J. KAŠKIAUČIUS, 1D
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmbpldt 2-7964

........ 1.1 ................................... ... t ■' "

KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS :
Jeigu "jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODA
GROS ir t.t„ PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes horlnje, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėžų jum*. Ne- 
giųakite pinigų.' o tiktai tavo Vardg Ir adre
są, tad mes jųm» tupi pasiųsime tabletėlių. 
Visi Nurodymai Ant jakelio. Nieko Jum* na- 
lėžuos, jei nepatikę.

NOBTHWAY PHAIIMACAL OO.
488 North Street

UOCHESTER 5, NKW YO6K

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
/

Didelis pasirinkimas
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

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

Lietuvių Literatūros Drau
gijos VI Apskričio konferen- 
rija įvyko 20 d. spalių, 735 
Fairmount Ave., Phila., Pa. 
Konferencija atidaryta 11:30 
vai. ryto per pirmininką J. 
Bekampį. Mandatų komisijon 
paskirta sekami: P. Puodis ir 
A. Merkienė. Išrinktas kon
ferencijos komitetas: pirmi
ninku J. Bekampis, vice-pirmi- 
ninku P. Puodis. sekretorium 
J. Šmitienė.

Už mandatų komisiją ra
portuoja P. Puodis. Konferen
cijoj dalyvauja 16 delegatų 
nuo 5 kp. Suteikus sprendžia
mą -balsą apskričio komitetui, 
susidaro 21 dalyvis.

Kuopos, kurios atstovauja
mos konferencijoj: 10 k., Phi
la. 11 delegatų; 15 kp., Gibbs
town, N. J., 1 delegatas; 25 
kp.; Baltimore, Md., 1 dele
gatas; 30 kp., Chester, Pa., 1 
delegatas; 141 kp., Phila. 2 
delegatai.

Rezoliucijų komisija: V. 
Jakštys, P. Puodis, Merkie
nė. Perskaitytas pereitų me
tų protokolas ir priimtas.

VI apskr. komiteto rapor
tas. Pirmininko J. Bekampio 
raportas. Buvo dėta pastan
gos, kad palaikyti silpnesnes 
kuopas, kaip tai, 149 k p., 141 
kp., ir 142 kp. Ir buvo ban
dyta suorganizuoti nauja kuo
pa W. Phila. dalyj. Bet iš vi
sų pasibrėžtų darbų tik pasi
sekė palaikyti 149 kp. ir 141 
kp.

Užrašų sekretorės J. Smitie-

Penktas PusTffpft

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

nes raportas. Nors 
lis kuopų prisiuntė 
konferenciją, bet 
paaugo nariais daug daugiau,
negu 1945 m., dėka 25 kp. 
Baltimore, Md. iy 10 kp., Phi
la. Viso apskr. turi 9 kp. su 
299 nariais.

Finansų raportą išdavė E., 
Mulokiutė. Ižde turim $22.28. 
Duoklių sumokėta per konf. 
$11.05. Viso ižde $33.33. 
(liniukas A. Lipčius su tuo 
portu pilnai sutiko.

Seka komiteto raporto
kalbėjimas. Po trumpų disku
sijų, nedarant jokių pakeiti
mų, komiteto raportas priim
tas vienbalsiai.

Pertrauka pietums 30 minu
čių.

Kuopų raportai: 10 kp., 
Phila. Pilnai užsimokėjusių 
narių turi 112. Naujų gauta 
26, išsibraukė 2, mirė 4, už
vilktos duoklės 11 narių, vi
so 134 nariai. Pasiųsta 2 de
legatai i Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimą Pittsburgh, 
Pa. Pasiųstas delegatas į 
laisvės suvažiavimą. Parengi- 
nų turėta 2, pelno padaryta 
$227.26. Iš^ukota iš kuopos 
■ždo: Vilniaus Institutui $150, 
Vilniai $10, Laisvei $5, Ar
chyvui $5, viso $170. Pirkta 
Laisvės namo šėrų už $50. 
Veikiame bendrai su veikian
čiu komitetu.

15 kp., Gibbstown, N. J.: 
/eikėme, 
kolonija, 
•Juokies 
alno.

25 k p., 
u rime 65 
įrengimai 
>5. Vilnies

duota 69 kopijų. Išaukota iš 
kuopos
Laisvės 
Kuopos 
niaus- 
$130.

Moterii Kliubo,
Md., veikla: Išaukota Vilniaus 
Institutui $135, Laisvei $5, 
Vilniai $5, Liaudies Balsui, 
Canadoj, $5, viso $150. Kliu
bo ižde yra $29.04.

30 -kp., Chester, Pa.: Pilnai 
pasimokėjusių narių 14, kuo
pos parengimų turėta 2, pel
no padaryta $39.27, dabar iž
de yra $35.57. Veikiama kiek 
galima.

141 kp., Phila.: Narių turi 
28, pilnai pasimokėjusių 16, 
mirė 1, veikiame bendrai su 
veikiančiu komitetu. Pirkta 
Laisvės 
aukota 
d e yra

149
nesudarėm. Užsimokam duok- 

j les, tai ir viskas, bile kuopą 
palaikome.

Po trumpų diskusijų, kuopų 
raportai priimti taip, kaip jie 

j buvo raportuoti.
Nedalyvavo k on fere n c i j o j 

sekamos kuopos: 13 kp., Eas
ton, Pa., 133 kp., Camden, N. 
J. ir 142 kp., Delair, N. J.

Spaudos reikaluose buvo pa
keltas klausimas, ar Centras 
išleis knygą už 1946 metus. 
Buvo paaiškinta, jei papierio 
gaus, bus išleista, šviesos ir 
Laisvės turinys užgirtas. Tik 
nutarta pasiūlyti, kad Laisvėj 
vėl būtų įvestas sveikatos sky
rius, kaip kad būdavo praei
tyj.

Skaitytos rezoliucijos ir pri
imtos.

Skaitytas pasveikinimas nuo 
Centro komiteto, kurį 
te Centro sekretorius 
Šolomskas ir priimtas.

Išrinkta VI apskr. 
tas iš sekamų : J. Be
E. Mulokiutė, A. Lipčius, A. 
Galkus, P. Valantienė, S. Rei- 
kauskas ir P. Puodis. Alterna- 
lai: J. Jakštys ir A. Merkie
nė.

Sekanti konferencija įvyks 
spalių mėnesį, 1947 
timorėj.

Paaukota Meno 
Suvažiavimui $5. 
knygų

Nors Laisvės No. 253 buvo 
rašyta apie rengiamą vaka
rienę, lapkričio 17 d., bet ten 
nebuvo paminėta, kokioj vie
toj tos,iškilmės atsibus.

Taip pat komisija man pra
nešė, kad paimta gera orkes
trą, kuri linksmins gardžiai 
pavalgiusią publiką.

Prašome publikos nesivėlin- 
ti, o ateiti 3:30 vai. po pietų, 
nes draugas D. M. šolomskas 
pasakys prakalbą įvairiais 
klausimais ir prakalbos prasi
dės lygiai; virš paminėtu lai
ku. tai yra, 3:30 vai. O pra- 
kalboms užsipąįgus, kaip šeš
tą vai., ir bus toji skanioji va
karienė. O svetainę, tai visi 
gerai žinote: Wl. Meškūno, 
132 W. Market St.

Pasarga XII Apskričio 
Delegatams!

Draugai, nevėluokite pribū
ti į konferenciją, nes konfe
rencija būtinai turi prasidėti 
pirmą vai. po pietų, taip, kad 
iki 3 :30 vai. užbaigtume. Jau 
gavau pranešimą nuo Pittsto- 
no 12-tos .kuopos sekr. A. Va- 
linčiaus, kad pribus 12 vai. ir 
prašo, kad būtų svetainė at
rakinta, kad 
šalti.

dūkių dėl dešrukių.
R. ir K. Gailiunai žąsį.
Už valgį nuo i šeimininkių 

stalo padarėm $28.28. Taigi 
viso šeimininkių setalas davė 
pelno $78.78. Tai, atrodo, gra
ži auka darbininkiškai spau
dai. Parengimo komitetas, 
varde darbininkiškos spaudos, 
tariame širdingai ačiū drau
gėm moterims už jų duosnu- 
mą, taip pat ir vyrams, kurie 
prisidėjo prie mūsų stalo.

žąsies nesuspėjome išleisti 
dėl stokos laiko. Tatai bus 
padaryta Liet. Darbininkų Su
sivienijimo parengime, kuris 
įvyks lapkričio (Nov.) 24 die
ną, Laisvės Choro svetainėje,

Abelnai parengimas davė 
pelno $176.07. Pelnas pada
lintas yra taip:

Partijai $15.
Daily Workeriui $15, 
Liaudies Balsui $15. 
Vilniai $20. 
Laisvei $110.
Kadangi komitetas ir 

rengimo darbininkai dirbo
tartinai, tai ir nuo neskaitlin
gos publikos atliko pelno mū
sų brangiai spaudai.

Aš, nuo ąąvęs, už gerą dar
bą, už aukas ir atsilankymą 
tariu visiems širdingai ačiū.

Ona Šilkiene.

Iš Laisvės Choro Veikimo
Choras stato scenon veika

lą “Kareivis iš Amerikos,” tri
jų aktų tragikomediją.

Kadangi teatras ne per il
gas, tat ir visas choras 
vaus.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
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

(261)

VYRAI
SKLYPŲ SUSTATYTOJAI

PATYRĘ SUPLANUOTOJAI 
PRIE KONSTRUKCIJOS IR PATAISYMŲ 

VIDUTINIAI IR DIDELI 
SKLYPAI IR ĮRENGIMAI 

REPUBLIC AVIATION CORP.
FARMINGDALE, N. Y.

Hartford, Conn.
Raportas iš spaudos paren

gimo, kuris buvo spalių 27 
d. Vardai, kas kiek aukavo:

ALDLD Moterų Kliubas $10.
Po $5: A. Klimas, J. Berži

nis ir M. Yuskienė.
J. Siaurusaitis $3.50.
M. Raulinaitienė $3.
Po $2: J. ir M.

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. Pašto išlaidas me 
apmokame.

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

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

buvo pa- 
Ramanauskienė iš 
Pa., kuri, dabar- 
gyvena Phila ir 
dalyvavo mūsų 

prižadėjo 
ir veiks,

pabaigos 
kviesta M. 
Minersville, 
tiniu laiku 
tąja proga
konferencijoj, . Ji 
persikelti į 10 k p. 
kiek jos spėkos ir aplinkybės 
leis. Vėliau kalbėjo J. Šmitie
nė ir J. Bekampis.

Konferencija užsidarė 5 
vai. vakare.

Konferencijos pirmininkas, 
J. Bekampis, 

Konferencijos sekretorė, 
J. Šmitienė.

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

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėles naudinga yra klekvie- 
' 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 tabletėles 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 
klaidas.

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

mav,'i(uiiiLui'WJw

Programą išpildys su 
duetais, kvartetais. Kas 
lankys, tai ir nesigailės, 

šis parengimas įvyks 
čių Kliubo Svetainėje, 
Lawrence St., sausio 19 
na, 1947.

Prašome organizacijų 
kliubų tą dieną nieko nėr 
ti.

Bernotai,
V. Vasiliauskienė, K. ir 
Naktiniai, A. Grigaitienė, 
ir M-. Johnsonai.

Po $1: E. Petrušūnienė, 
Rementienė, M. Vilkienė,
Ruzinskienė, M. Pilkauskienė, 
A. ir O. Latvėnai, M. Margai- 
tienė, A. Bacis, V. Kazlavie- 
nė $1 ir 50 centų vertės gėlių.

Iš viso pinigais $50.50.
Vardai, kurie aukavo 

giais:
C. Miller pajų.
L. Žemaitienė sūrį.
M. Ramoškienė stiprių 

mų, vertės $8.
V. širvidienė morkų, kuge

lį ir kopūstų.
Lukštai bulvių bušelį.
A. šimanski tuziną kiauši

nių ir 2 kvortas agurkų.
A. Ramanauskienė 4 kenus 

kopūstų.
J. Vilčinskienė, K. Plitnikie- 

nė ir 'M. Mulerankienė 6 sva
rus dešriukių.

Vaitkienė 2. kvortas taukų, 
sūrį, 2 kvortas grybų, 2 kvor
tas agurkų, pipirų, morkų ir 
beskę bulvių.

O. ir J. Šilkai kopūstų, py
ragą su obuoliais, cibulių, 
keptą vištą ir gėlių $1.10 ver
tės.

J. ir M. 
svarą ir 5

O. ir P. Giraičiai 2 pajus.
O. Krisnekienė sūrį.
O. ir K. Brazauskai ban-

Per vietinį Lietuvai Pagal
bos Teik. Kom. skyrių surink
ta aukų, A. Bimbos prakalbo
se, spalių 19 d. Vilniaus Med. 
Institutui. Aukavo šie žmo
nės :

Po $25 : F. ir E. Marcinke
vičiai, D. ir C. Kasmauskai.

Po $10: A. Giedra, A. Vi
nickai.

Po $5: M. Adomonis, P. ir 
A. Bečiai, J. ir E. Vanagai, A. 
ir
J. ir M. Kupčinskai, S. ir V. 
Žilinskai, O.
Urbonas, J. ir 
J. Šimaitis, F. 
Griškevičiai,

LDS 1 APSKR. 
KONFERENCIJA

Lapkr. 17 d., 11 vai. ryto, 318 W. 
Broadway, So. Bostone, įvyks 
1-mos apskrities metinė konf. 
abejo veiklesniosios kuopos jau 
te išrinkusios delegatus, jei 
kuopa kaip nors praleidote, tai 
pos valdybos nariai turėtų dalyvau
ti,, ypač jaunosios kartos kuopos tu
rėkite savo atstovybes konferenci
joj. — D. G. Jusius, pirm. (258-259)

ALDLD 3 APSKR. 
KONFERENCIJA

ALDLD 3 Apskr. konferencija 
jvyks lapkr 17 d., 243 Front St., New 
Haven, Conn. Visi išrinkti delegatai 
nesivėluokite, būkite kaip 10:30 vai. 
ryto. Konferencija turės užsibaigti 
kai 4 vai. dieną, nes tuomet prasi
dės vakariene, tad visi būkite laiku. 
Beje, jeigu kuri kuopa per kokią 
klaidą negavo pakvietimo-laiško, 
tuoj- susišaukite speciali susirinkimą 
ir išrinkite delegatus. — F. J. Rep
šys, sekr., 896 Broad St., Hartford, 
Conn. (258-259)

Ražinskai, M. 
M. Baganskiai, 
B. Lideikis, F. 

F. ir J. Klas-
tauskai, M. Pauknys.

Po $1 : J. Markūnas, 
Lumas.

P. Kurtinaitis, 75c.
Po 50c: A. Zabulionis, 

Ališauskienė, J. Samsonas,
Ališkevičia, D. Kasmauskas. 
Viso su smulkiais $151. Išlai
dų buvo $4.40. Tad likusius 
pinigus — $146.60 — pasiun- 
tėm į LPTK Centrą Brookly- 
ne. P. Beeis.

Svarbus Pranešimas
ALDLD 136 kuopa rengia 

puikų vakarėlį, kuris įvyks 
nedėlioj, lapkričio 17 d., po 
num. 15-17 Ann St., Harris
on, N. J. Prasidės 3-čią vai. 
po pietų.

Gerbiamieji gerbs valios lie
tuviai ir visi simpatikai Kear- 
ny’es, Harrison, Newarko ir 
visos apylinkės, maloniai pra
šomi atsilankyti į šį taip pui- 
l;ų ir tikslingą parengimėlį. 
Vakarėlį rengiame su tikslu 
sukelti finansų dėl dienraščio 
Laisvės. Todėl mes manome, 
kad visi apsišvietę ir progre
syviai lietuviai būsite su mu
mis. Ačiū.

Rengimo Komisija.

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darbininkų Progr. Kliubas 

ruošia vakarėlį lapkr. 16 d., 408 
Court St. Bus užkandžių ir gėrimų. 
Taipgi gera muzika. Pradžia 7:30 
vai. vak. šis vakarėlis rengiamas 
tam tikslui, kad sukelti pinigų dien
raščio Laisvės biudžeto sustiprini
mui 1947 m. Tad kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. — Kom.

(258-259)

Paryžius. — Gal iš kelių 
didžiųjų partijų bus suda
ryta nauja Francijos val
džia.

Anglija veda derybas su 
Sovietais del plačios preky
bos sutarties. . v ......

SANDĖLIO DARBININKAI 
IR 

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI
5 Dienų — 40 Valandų Savaitė. 

GERA PASTOVI ALGA. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

Kreipkitės 
PIRMADIENIAIS, TREČIADIENIAIS 

AR PENKTADIENIAIS
10 A.M. iki Pietų 

LOADING PLATFORM

Pirmoj medžioklės sezono 
dienoj New Jersey valstijoj 
nušauta 2 žmonės
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Dienraščiui Laisvei Suteikta
Gražios Paramos

Laisvės metiniame koncer
te, įvykusiame lapkričio 10-tą, 
Labor Lyceum, Brooklyne, 
varde dienraščio viso štabo ir 
direktorių, A. Bimba atsišau
kė į dalyvius prisidėt prie su
darymo fondo išlaikymui Lais
vės per brangmetį. Atsiliepi
mas buvo draugiškas, kaip 
matysime iš skaičiaus prisidė
jusių ir sudėtos sumos. Aukos 
užrašinėta no mažesnės $1.

livaika, J. Urbaitis, Ražans- 
kai iš Union, Beny Kersha- 
wich iš Passaic, F. Mažilienūj 
Mrs. Bekampienė, Mrs. Sa
dauskienė, Mrs. J. Greibus, K. 
Baziliauskas, J. Kunickis, Mr. 
J. Mikalas, P. Mikniaus, Mrs. 
Tamson as.

Per Eleanor Briedytę ir

šėrus pirko Eva Gailimas, 
Vincas Rudaitis — po $10, vi
so $20.

Aukojo po $5: J. Patašius, 
John Ragauskas (iš Shelton, 
Conn.).

Miesto Transportacija 
Ant Slenksčio Krizes

Visiems Svarbus Meno t 
Reikalais Susirinkimasam

žiaus, gyveno pas Mrs. Katie 
Urban per daugelį motų, 47 
Ainslie St., Brooklyne, mirė 
lapkr. 12 d., staigiai, prie dar
bo. Kūnas pašarvotas grab. S. 
A romiški o koplyčioje, 423 
Metropolitan Avė., Brooklyno. 
Laidotuvės įvyks lapkr. 16 d., 
10 vai. ryto. šv. Traicės ka-

Pranešimai iš LMS Suvažiavi
mo ir Festivalio; Diskusijos 

Meno Veiklos Reikalais
Svarbus susirinkimas meno 

reikalams svarstyti įvyks sek
madienį, lapkričio 1'7 d., 4 
vai. po pietų, Laisvės svetai
nėje. Delegatai, sugrįžę iš 
Chicagos LMS suvažiavimo ir 
festivalio, padarys 
mus, raportus, 
patiekta nauji 
veiklai.

Edward W. Sidney-židžiū- 
nas, sūnus laisviečių Onos ir 
Rojaus židžiūnų, šią savaitę 
sugrįžo dirbti Laisves spaus
tuvėje prie laikraščio sudėji
mo į puslapius ir kitų techni
kos darbu. •.13-tos vakarą 

buvo šaukiami į 
nusitarei, kokiu

- New Yorko Miesto trans- 
portacijos darbininkai, 33,000 
jų, apsidžiaugė, kad nutarta 
jiems išmokėti algų priedus 
už praeitą laiką nuo liepos 1- 
mos.

Tačiau tą jų džiaugsmą 
temdė 
tarejų

Edwardas — mūsų jauniau- 
sis veteranas. Jis buvo linos- 
noriu išėjęs tarnauti J. V. Lai
vyno karo metu, tuomet vos 
suėjus 17 metų 
buvęs pamatini
Edis greit išvyko veiklion tar
nybon Pacifikc, kur prabuvo 
virš du metus. Daug ko per- 
gyveno-matė ir 
navo. Grįžo Ii 
m, elektristo 
laipsnyje, po

pin ūso.
Velionis paliko nuliūdime 

du sūnus, Joseph ii- Peter, abu 
tarnauja J. V. Armijoje.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius Aromiskis.

praneši- 
Taip pat bus 
planai monoteisę būti

kolekty-

Lapkričio 
d arbin inkai 
susirinkimą 
žygių imtis toliau, kad apsau
goti savo uniją ii 
jos atstovautais, teisę 
viai tartis.

Teisė kolektyvių 
kaip žinia, yra pats

ap- 
pa- 
pa-

CIO 
Transport Workers Unijos 
darbininkų atstove, nors ta 
unija jau ne kartą buvo pa
čių darbininkų pasirinkta.
^Unija įmato tame pastan

gai paneigti nnijizmą. parei
kalavo leisti darbininkams 
perbalsuoti. Ar tas bus pra
vesta, šiuos žodžius rašant dar 
nebuvo žinoma.

kviečiama vi-apmokyiri J susirinkimą 
si choristai, vaidintojai, ne tik 
Brooklyno, bet ir Newarko, 
Elizabetho, Great Necko. 
Ypatingai veiklieji nariai tu
rėtų dalyvauti. Taip ir visų ki
tų organizacijų veikėjai ir na
riai kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime. Būkite laiku.

V. Bovinas.

majoro O* Dwyer 
komitetas, kuris 
nepripažinsiąs 

Workers 
atstove.

pa matas 
darbininkų pajėgumo apsau
goti savo darbus ir gerinti 
darbo sąlygas. Perdaug dar
bininkai yra jau pergyvenę- 
perkentę, pakankamai patyrę, 
kaip skaitomasi su vienu nu
ėjusiu prašyti daugiau mokes- 
ties ar sąlygų pagerinimo.

Tuo tarpu komercinė span-, 
da visa gerkle rėkia už laužy
mą streiko, jeigu jisai kiltų.

(Rinkėjai, užbaigę darbą, 
pastebėjo, kad šiame sąraše 
kas nors likosi neužrašyta. At
siprašo. Bus atitaisyta, jeigu 
pranešite).

Viso $35.
Per Mary Misevičienę ir 

Juozą Byroną
Aukojo: Dr. ir Mrs. Raš

kiau čiai $15.
Barkauskai iš Elizabeth ir 

St. Ūsaitis po $2.
Po $1 : Verkutis, H. Rinke

vičiūtė, Anna Marinis, Mrs. 
Malinauskienė, Helen Jeskevi- 
čiutė, Ch. Young, Giedraitie
nė, Dobrow, Fr. Virata, K. 
Deveckas, M. Misevičienė .

Viso $51.08.
Per Kostę Rušinskienę ir

mėnesi, •

išbuvimo tarn y 
motus.

< melu, oi
ls draugus 

ir savo namiškę gy-

Kobort Butler, 
i damas į puotą 
; nusinešė
; vate, (i pėdų. Draugams toks 
: žaisliukas pasirodė ne kokiu, 
j jie pašaukė policiją, o teisė
jas įsakė Butleriui gyvatę ati- 

! duoti atitinkamon vieton.

Brow n.

$14.61.
Per

P. Urbo-

šei-

Globičius, 
Bredis, G.

V. Tau- 
iš Boston, 
Pavidis iš

ka, T. 
Zauka, 
lėnas.

Viso

$2: J. Rigely iš 
M. A. Sherry, J. E.

F. Waitkus, T. Ado- 
Miller,

Po $2: A. Merkienė iš Phi- 
, J. G u z i k as, Mr. ir Mrs.

$1 : Joseph Judzent,

Mrs.
J. Sabalauskas iš 

Globičius, C. 
Mary Rekstis, 

iš Kearny; Ch.

$1 : Nikvidavičius, N. 
česna, Z. Aleksis, Ur- 
Il. Yuška, Stanislovai-

pirštis, F. Bepirštis, J. Rusec- 
kas, J. Sirutis, Edna Yumplot, 
K. Tamošiūnas, V.
F. V. Budronis, E.
Sleivis. žemaitaitis, 
ras, A. J. Kupstis 
Draugas, 
Elizabeth, 
Valhalla;
B u rd u lien ė
Geo. K a iris
Anushkis iš Newark, Stanio- 
nis iš Livingston, Mrs. P. Ma
taitis iš Hellertown, Pa. <

Aukomis $44.35.
Per Maria Judzent ir 

Eva Andrusaitis
Aukojo po $5: J. Alexaitis 

iš Essex, Conn., D. M. šo- 
lomskų šeima, Jamaica.

Po 
ford, 
žas.

Po
George Jameson, Paul Kval- 
kaus, J. Steponaitis, A. Mis- 
vechis
mas, J. Balčiūnas, C.
J. Mikaila, C. Balčiūnas, Tam- 
kienė, A. M asu lis, L Sherry, 
T. Sherry, E. Andrusaitis, P, 
Gražis, S. Titan is.

Viso $35.30.
Per Ursula Bagdonienę ir 

Petrą Grabauską
Aukojo: A. Tamošiūnas $2:
Po $1 : P. Bečis, A. Briedis 

V. Bukšnaitis, P. Višniauskas 
M. Purvėnienė, J. Sprainis, E 
Jakim. M. Kreivėnienė, Ch 
Meškėnas, S. Brusokas, C 
Briedis.

Viso

Pakilusios Kainos Jau 
Smaugia Gyvenančius 
Iš Pašalpos

Brooklyno Darbiečių 
Balsai Padėjo Išrinkti 
Ir Kongresmanus

Aukojo: M. Simon, Zaka- 
’ rauskas po $2.

Po $1 : J. Lienda. J. Kūliką, 
i A. Krapavickas, Silkaitienė, 
’ Bertašius, Urbonas, Kisielius, 
J. Vitkunas.

Viso aukomis $38.50. Už 
i Šerus $10.

Per Nastę Buknienę ir 
Evą Mizarienę

Aukojo: A. Balčiūnas $3.
Valis Bunkus $2.
Po $1 : K. Lapash, G. Ba

ker, A. Linkus, Jr., Mr. ir 
i Mrs. Samuolis, V. ir A. PaukŠ- 
i čiai, J. Meškienė, K. Michel
son, Dr. J. Repšys, V. Kras- 
nickas, J. čepinskas, S. Tita- 
nienė, W. Baltrušaičiai, K. 
Sukackiene, P. Gaspar, Brie
dienė.

Viso $50.75.
Per Nellie Venta ir S. Briedis

Po 
Leita, 
bonas, 

i tienė.
Viso $39.26.
Sekami, priklausantieji pas

kiausioms keturiems sąra- 
šams, buvo priduoti spaudai 

‘ bendrame pluošte, pačių au
kojusių užrašyti kortose:

Aukojo po $5: Eva žvingi- 
las iš Jewett City, Mary ir Jo
seph Strižauskai iš Waterbu
ry, Anna Philipse iš Stamford, 
St. ir Julia Rainard iš Dor
chester, Chuberkiai iš Ridge- 

į wood, N. J.; Elzbieta ir Juo
zas Bekampiai iš Merchant- 

G. Sta- 
Mrs. O.

Now Yorko Miesto Labda
rybės Departmentas sudarė 
naują sąrašą būtiniausių pra
gyvenimui reikmenų ir pagal 
tą sąrašą biskelį pakels mo
kesti gyvenantiems iš pašalpų.

Tačiau tie pakėlimai nei iki 
šiol buvo nei dabar bus pa
kankamais. Pavyzdžiui, šei
mai iš penkių, tai yra vyrui su 
žmona ir trimis mokyklos am
žiaus vaikais dabar mokama 
maistui $56.30" per mėnesį. 
Gruodžio mėnesį pradės mo
kėti $67.05. Pagal esamąsias 
kainas jau rugsėjo mėnesį 
kėjo gauti bent po $8.0.55 
mėnesį.

Panašiai biednos yra 
skyros drabužiams, butui, 
himai ir viskam kitam, 
vyzdžiui, butui skiriama $18.- 
50 per mėnesį. Bandyk, kad 
nori, rasti butą penkiems as
menims už tokią randą, 
daugiau mokant prisieina 
1 intis su žiurkėmis.

rei-
per

ipa-

Ir

Lillian Barštis
Aukojo: Ant. Leimonas $5.

$2: inž. Gabrėnas, A. ; ville, Mrs. S. ir Mr. 
Wildzius, V. Vaičiulis, siukaičiai iš Cliffside, 
$1 : S. B., B. Vaitkevi- Walmus, Brooklyn.

A. Mureika, K. Pu-: Po $2: Mrs. Anna Zvingi- 
Andrew 

Valatkienė, Ajl. Grimaila iš Stamford, Joseph 
Juodzevičiuj ; Švinkimas iš Waterbury, M.

i Kazlauskas iš So. Boston, An
drius Vinskevičia iš Tamaqua, 

į A. J. Pranaitis iš Camden, Mr. 
ir Mrs. Walter Žukas iš Eliza
beth, A. Kaziukaitis iš Kear
ny, A. Skirmont iš Maspeth, 
brooklyniečiai K. Milenkevi- 
čia, F. Yakštys.

Po $1: John Patkus iš New 
Haven, S. Meison iš Water
bury, S. Z. iš Boston, A. Va
lančius ir S. Rauduve iš Pitts
ton, F. Shimkus iš Arlington, 
V. O. Žilinskai iš Pittston, S. 
Vilkas iš Paterson, A. Gaš- 
kauskienė iš Huntington, P. 
Semen iš Bellmore, C. Dauk
šas iš Jackson Heights, P. Pe
tronis ir N. J. Kauliniai iŠ 
Maspeth, Z. Mozuraitis iš 
Richmond Hill, Klemas Simon 
iš Woodhaven.

Po $1: brooklyniečiai — J. 
Mankus, P. Mankus, K. Bal- 
taitienė, J. Radus, K. Depsas, 
J. Rušinskas, J. Gasiunas, E. 
Granickienė, M. Kulikienė, M. 
žvirblis, J. Cedronas, P. Rai- 
nys, T. Lisajus, Marie Stukas, 
F. Norris, J. Stankaitis, Cha-

Po 
Jocis,

Po 
čienė,
žauskas, Michelson, Ig. Bečys, (las iš Jewett City, 
Ag. Grubb, 
Skirsionis, 
Dobilas, Levan as.

Viso $26.95.
Per Joną Jušką ir S. Sasną
Motiejus Kraujalis už serus , 

$10.
Aukojo po $2: P. Bieliaus

kų šeimyna, Elzbieta ir J. 
Grubiai, P. Jasulaitis.

Po $1 : Cliff Pozar iš Great 
Neck, J. Balaika, A. Belaus- 
kas, A. Gabalis, P. Petraus
kas, J. Kelly, Mary Karman, 
K. Sungaila, V. šibeikienė, K. 
Joneliunas, Ed. Baziliauskas, 
A. Kalakauskienė,
nas, P. Andrušaitis, J. čibir-

Drusienė, A. Pross, J. 
Ch. Kairys, V. Miku-

aukomis $30.15.
Per Verą Bunkus ir 

Aleką Veličką
Aukojo: A. Malinauskų

m yna $6.
J. Dobrow $5.
Mr. J. Duobas $4.
Po $2: Mrs. E. Laurušaitie-

nė, P. Dennis.
Po $1; A, Velička, J. Na-

tanooga Brown, Draugas, Lil
lian Kukonis (nepažymėta, 
kiek), A. Bimba, Ilso Merk- 
son.

Atsilankymo į koncertą pro
ga, taipgi buvo užėję į Lais
vės raštinę ir pridavė aukų : 
Rose čenkienū, P. K Valkaus
kas iš Hazleton, Pa., po $2.

Pirko Laisvės Šerų
Domininkas Burba iš Stam

ford, Conn., už $10; May F. 
Merk iš Woodhaven, N. Y., 
už $10; A. M. Radišauskienė 
iš Wyoming, Pa., už $10; M. 
K. Adomonis iš Great Neck, 
N. Y., už $10; V. Klimas iš 
Branchville, N. J., už $10.

Viso Šerais ir aukomis 
$430.95.

Tai labai graži suma, atsi
žvelgiant į tai, kad kiekvienas 
čia atvykęs jau buvo pasimo- 
kėjęs $1.50 ar $1 įžangos ti- 
kieto ir ne vienas panešęs ne
mažas lėšas kelionei. Visiems 
čia skelbtiems ir smulkesnė
mis aukomis pagal geriausią 
išgalę prisidėjusiems, esame 
dėkingi už draugišką paramą 
dienraščiui Laisvei.

Laisvėje jau buvo minėta, 
kad darbiečių balsai Brookly
ne išrinko porą assemblima- 
nų. Be tų balsų jie nebūtų bu
vę išrinkti. Taipgi nusvėrė 
laimėjimą ar pralaimėjimą 9 
kitų assemblimanų.

Viso Brooklyne buvo renka
ma 24 assemblimanai.’ Taigi, 
arti pusėje distriktų darbinin
kai jau priaugo į rimtą jėgą, 
su kuria turi skaitytis norin
tysis laimėti. Tai pasekmė 
darbininkų susipratimo bal
suoti savo partijos — darbo 
partijos — tikietu.

Darbiečiai taipgi prisidėjo 
išrinkti 3 senatorius ir nusvė
rė likimą kitų keturių. Ren
kasi 9.

Paanalizavus skaitlį n es, 
randame, kad ir rinkime kon- 
grosmanų darbiečių tikietu 
paduoti balsai išrinko bent du 
kongresmanus — demokratų 
kandidatus Pfėiferį ir O’Too
le, išrinktus iš 8-to ir iš 13-to 
kongresinių distriktų.

Nusveriamąją galią turi 9- 
rne distrikte. Gi 7-me, 11-me 
ir 12-tame randasi visai arti 
nusveriamosios galios, šiuose 
kartu su kitomis mažumomis 
prisidėįo prie išrinkimo laimė
jusių Delaney ir Heffernan’o.

Kongresiniu distriktų Brook
lyne yra 9. Kol kas svarstyk
lių kontrolėje darbiečiai ran
dasi tik trijuose. Kituose tri
juose arti tos

Apie
Gaila, kad 

vis neįsigijo

Didžiu- 
republi- 
Darbie- 
kol kas

jvyks

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susirinkimas 
lapkr, 15 d., Laisvės salėje, 419 Lo
rimer St., 8 vai. vak. Nariai būkite 
susirinkime, gausite 3-čią numerį 
Šviesos. Bus pranešimas kas įvyks, 
kai republikonai laimėjo rinkimus. 
— Kuopos valdyba. (257-259)

PAJIEŠKOJIMAI
Noriu pirkti Beer Garden arba 

Restauraciją už prieinamą kainą. 
(Pageidaujama, kad restauracija tu
rėtų leidimą alų pardavinėti). Gali 
būti bile kur, Brooklyne, Long Is
lande ar kad ir New Jersey valsti
joj. Kas turi toki biznj ir nori par
duoti, prašau rašyti i W. Smith, 
5422 — 3rd Ave., (c/o Delicatessen 
Store), Brooklyn, N. Y. (253-258)

galios.
Longhi 
darbiečiai dar 

tos n įtveriamo
sios galios 12-me, kur kandi
datavo puikus kovotojas už 
darbo žmonių reikalus Lon
ghi. Tos susiedijos gyventojai, 
kurie jį gerai žino, sako, kad 
būtų buvęs kongrese antruo
ju Marcantonio. Tačiau jis yra 
dar jaunas vyras, tad tikima
si, kad, prie gerų pastangų, 
jis turėtų būti išrinktu ateity
je.

Longhi’ui trūko 5,535 bal
sų po gavimo 30,964. 
mą tų balsų jis gavo 
komi partijos tikietu. 
čiai tame distrikte
gavo tiktai 6,895 balsus. Ne
daug — palyginus su tūlais 
kitais distriktais, kur darbie
čiai savo balsus jau rokuoja 
desėtkais tūkstančių.

Taigi, galėjimas Longhi iš
statyti kandidatu kitiems rin
kimams ir išrinkti vis dar te
bepriklausys ar jis vėl gaus 
republikonų nominaciją, kas 
tankiausiai priklauso nuo vir
šininkų. Kad eiliniai republi- 
konai jį myli, rodo tas, jog jis 
republikonų tikietu gavo 24,- 
051 balsą.

u

BIZNIERIAI, SKELBKITfcS 
LAISVfiJ

. Jimmy Collins, jieškotas po 
visą šąli kaipo dalininkas 
Mergenthaler firmos apsuki
mo suokalbio, pats pasidavė 
prokurorui McDonald, susiti
kęs jį Brooklyno restaurane, 
prie Fulton ir Smith Sts. Jis 
ten atvažiavo su taksiku.

fail

Petei7

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & A T,ES

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

JONAS LAZAUSKAS

Valandos:

di-

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais UMaryta

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

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

TeL SOuth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Kyck ir Maujer 8te. 
BROOKLYN C, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 
DEGTINĖS - VYNAI - ALUS 

PUIKI ŠALTUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

Edis, beje, skambina “Vy
turėlyje” - orkeslroįe, kurią 
girdėjome Laisves koncerte 
praeitą sekmadioni.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garblngaa laldotuvea

SI50
Koplyčias suteikiam nemokamai 

▼Įsom dalyae miesto.
TeL Virsima I-449B

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

SALfiS dėl Balių, Koncertų, Bnnkietų, 
Vestuvių,. Susirinkimų ir 1.1. Puiku* 

Bteiėlua su naujauBiais |taiaymal«. 
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

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

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

|g|
RMv.irUi

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. TeL EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Jstaigos

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

TeL EVergreen 4-8005




