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Lapkričio 3-4 dienomis lan

kiausi Montrealio lietuviu ko
lonijoj. šeštadienio vakarą 
draugai buvo surengę pasiti
kimą grįžusiems lietuvių ka
riams iš karo tarnybos. Tai 
gražus ir pagirtinas darbas. 
Kartu buvo sukelta dėl dar
bininkiško anglų laikraščio 
Tribune apie $150 paramos.

Sekmadienį įvyko prakal
bos. J jas buvo atsilankęs 
streikuojančių Fordo darbinin
kų atstovas iš Windsor. Jis sa
kė, kad Windsorio lietuviai 
energingai veikia streiko lai
mėjimui. Montrealiečiai suau- 
kavo streikierių pagalbai irpie 
$120.

Per šiuos du parengimus ir 
pasidarbavus vietos drau
gams: Juraitienei, Malinaus
kienei, Keršiui, Lesevičiui ir 
kitiems, apie šimtas dienraš
čio Laisvės skaitytojų atsinau
jino prenumeratas. Gauta apie 
10 naujų skaitytojų. Montrea
lio lietuviai myli savo dienraš
tį, plačiai jie skaito ir savo sa
vaitraštį Liaudies Balsą.

Bendrai, Montrealio lietu
vių veikimas patinka; jie turi 
dvi Liet. Literatūros Draugi
jos kuopas, su apie 350 narių, 
Jaunimo Chorą, stiprią Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Pašalpos 
organizaciją, gyvuoja didelis 
Lietuvių Kunigaikščio Vytau
to vardo Kliubas ir yra kito
kių organizacijų.

Draugų tarpe organizacinis 
susitarimai ir susiklausymas 
yra geras. Atsinešimas linkui 
viens kito geras, bet galėtų 
būti dar geresnis. Mūsų eilė
se draugiškumas, viens kitam 
pagalba, nelaimėj užuojauta 
ir šiltesnis žodis daug reiškia 
organizaciniai ii- asmeniniai.
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Kaip liūdna, kad Jungt. 

Valstijos veikia Chinijoj prieš 
liaudį, prieš komunistus. Sako
ma, kad Amerikos valdžia jau 
suteikė generolui Chiang Kai- 
shekui 19,000 karo trokų ir 
automobilių ir 3,000 karo lėk
tuvų. Amerikos karo laivai ir 
orlaiviai pridengia gen. Chiang 
Kai-sheko armijų iškėlimą, o 
transportai perveža ištisas ar
mijas. Tokį elgėsi niekas ne
skaitys “nesikišimu” į kitos 
šalies reikalus.

Yra davinių, kad amerikie
čiai marinai jau kovėsi prieš 
chinus komunistus. Prieš tai 
Chinijos komunistai protestuo
ja ir reikalauja, kad visi ame
rikiečiai iš ten būtų atšaukti. 
Jie sako, kad Amerika turi 
imti pavyzdį iš Sovietų Sąjun
gos, kuri nesikiša j Chinijos 
vidaus reikalus, kuri ištraukia 
Raudonąją Armiją iš Mandžu- 
rijos.

Reakciniai elementai BV- 
c h arešte, Rumunijoj, iššaukė 
riaušes. Jie mano, kad tas 
duos progą Anglijoj ir Ameri
koj reakcinėms jėgoms reika
lauti intervencijos. Vargiai jų 
planai pavyks.
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Sukilimai Indonezijoj, Ma
lajo pussalyj, eina kovos In
dijoj ir siaučia riaušės Pales
tinoj ir Tripolitan i joj. Koloni
jų ir pusiau-kalonijų žmonės 
nori laisvės. Ir kas tą laisvę 
varžo, tai tik daugiau suiru
tes daro.

I
Bulgarijos liaudis masiniai 

minėjo Spalių Revoliucijos 
Rusijoj 28-nių metų sukaktį. 
Kartu pagerbė tik grįžusį sa
vo tautietį komunistų vadą 
Jurgį Dimitrovą.

dar rugsėjyj maršalas 
(Tąsa 5-me pusi.)

Amerikos spauda paskelbė, 
. kad

t

Darbo Žmonuj
Dienraštis

Kaina $6.50 Metalui
Užsieniuose $3.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

IŠTRAUKT JANKIUS IŠ
(HINIJOSI-ŠAUKIA

CHINŲ KOMUNISTAI
49 Chiang Kai-sheko Kareivių Divizijos Apginkluotos 

Amerikiniais Ginklais prieš Chinų Komunistus
Chungking. — Chinų kor 

munistai iš Yenano atsišau
kė per radiją į prez. Tru- 
maną ir į Jungtinių Valsti
jų žmones, kad ištrauktų 
Amerikos kariuomenę iš 
Chinijos, kad sustabdytų 
ginkluotą amerikonų įsiki
šimą į naminius chinų rei
kalus.

Vidurinės Chinijos val
dovas Chiang Kai-shekas 
subūrė apie milioną savo 
tautininku k a ri u o m enės 
prieš chinų komunistus 
šiaurinėje šalies dalyje.

49 Chiang Kai-sheko ka
reivių divizijos yra apgink
luotos amerikiniais gink
lais, sako komunistai. Ko
vai prieš chinų komunistus 
Chiang Kai-shekas taip pat 
naudoja 350,000 chiniškų 
Japonijos pastumdėlių, ka
riavusių prieš Chiniją, jis 
siunčia ir pačius japonus a- 
takuot chinų komunistus.

Fabrikantai Giria J. L. Lewiso 
Politikų Konferencijoj tarp 
Samdytojų ir Darbo Unijų

Washington. — Darbo li
nijų ir fabrikantų atstovų 
konferencijoj John L. Le
wis, Mainierių Unijos pir
mininkas, reikalavo, kad 
valdžia nustotu tvarkius v
reikmenų kainas ir nesikiš
tų į darbininkų algas. Ame
rikos Fabrikantu Susivie
nijimas karštai užgyrė šį 
Lewiso reikalavima. Tuo 
pačiu žygiu fabrikantai ra
gino palikt kiekvienam dar
bininkui teisę prisidėt prie 
unijos ar neprisidėt ir pa
sitraukt iš unijos, jeigu jam 
nepatinki jos vadai arba 
tikslai.

FORDO DARBININ
KAI UŽ STREIKĄ

Washington. — Valdinė 
Šalies Darbo Santykių Ko
misija pranešė, jog Fordo 
automobil. darbininkai mil
žiniška balsų dauguma nu
tarė streikuot dėl reikalau
jamo algos priedo prieš vi
sus Fordo fabrikus Ameri
koje. Tuose valdžios pri
žiūrėtuose balsavimuose pa
duota 11 sykių daugiau bal
sų už streiką, negu prieš. 
Tačiaus CIO unija dar ban
dys susitart su Fordu.
Java. — Anglai antrą kar

tą bombardavo Surabayą.

PIRMASIS LIETUVOS RAŠYTOJU SUVAŽIAVIMAS NUSTATĖ GAIRES KŪRYBAI
Vilniuje neseniai įvyko 

‘pirmasis Tarybinės Lie
tuvos rašytojų suvažiavi
mas. Jame buvo ir Lietuvos 
valdžios narių, mokslininkų, 
artistų ir skaitytojų. Suva
žiavimą atidarė profesorius 
Korsakas, pirmininkas Ta
rybinės Lietuvos Rašytojų

Amerikos lėktuvai nune
šė Chiang Kai-sheko ka
riuomenę į tas vietas, kur 
chinų komunistai užkirto 
jai žemės kelius. Ameriki
niai laivai be paliovos gabe
na Chinijos tautininkų ka
reivius į Chinwangtao, už 
keleto, mylių nuo Mandžu- 
rijos rubežiaus.

Patį Chinwangtao uostą 
ir Pehtaiho miestą tikru
moj užėmė ne Chiang Kai- 
sheko tautininkai, bet Ame
rikos marininkai. Vienas a- 
merikon. korespondentas su 
pasididžiavimu rašo: pavie
nis Amerikos marininkas, 
saugodamas tiltą, “labiau 
sulaiko komunistus nuo a- 
takos, negu visas batalionas 
chinų tautininkų kariuo
menės.”

Java. — Indonezijos, žmo
nės šaukėsi Sovietų užtari
mo prieš anglus.

dir-
pa-

Lewis stoja už plieno 
binių ir automobilių 
branginimą. Šioje konfe
rencijoje jis sakė, kad plie
no ir automobilių fabrikan
tai “negalį” darbininkam 
algų pakelti todėl, kad val
džia neleidžia fabrikantam 
kainų pabranginti.

CIO unijų pirmininkas 
Philip Murray skaitmeni
mis parodė, jog automobilių 
ir plieno kompanijų pelnai 
toki dideli, kad jos lengvai 
galėtų pridėt darbininkams 
25 iki 30 nuošimčių uždar
bio be jokio kainų pakėli
mo.

Belgija Remia Anglijos 
Vakarinį Bloką

London.— Belgijos prem
jeras Achille van Acker čia 
sakė reporteriams, kad bū
tinai reikią sudaryt vaka
rinės Europos šalių bloką. 
To reikalauja, girdi, taikos 
išlaikymas ir ekonominė va
karų gerovė.

(Anglija yra pirmutinė 
vakarų bloko planuotoja. 
Blokui pritarė ir laikinasis 
Francijos prezidentas gen. 
de Gaulle. Sovietų vyriausy
bė ne kartą įspėjo, kad tas 
blokas sugalvotas prieš So
vietų Sąjungą, dalinai ir 
prieš Ameriką.)

Sąjungos vykdomojo komi
teto.

Justas Paleckis, Tarybų 
Lietuvos Respublikos pre
zidentas, pasakė pirmą kal
bą. Jis pažymėjo, kad “ta
rybinis rašytojas” yra auk
štas titulas, ir ragino taip 
rašyti, kad liaudis supras-

Anglai Tūkstančiais 
Žudo Indonezus

h

Batavia, Java. — Angli
jos bombanešiai, karo lai
vai ir tankai urmu paleido 
ugnį į vidurį Surabayos ir 
išžudė “tūkstančius ant 
tūkstančių žmonių” tame 
500,000 gyventojų mieste ir 
uoste, Indonezijos saloje 
Javoje. PaskŽlbtos Indone-

TŪKSTANČIAI AMERIKONU 
VEIKIA KARE PRIEŠ 
CHINŲ KOMUNISTUS

Chungking, Chiniją. — 
Amerikonai, veikdami iš
vien su vidurinės Chinijos 
valdovo Chiang Kai-sheko 
kariuomene, atėmė iš chinų 
komunistų Liushouying 
miestą, 20 mylių į vakarus 
nuo Chinwangtao uosto, 
kaip praneša Chinijos ko-

Attlee su Atomine Bomba 
Bando Nugąsdint Sovietus
Washington. — Darbietis 

Anglijos premjeras Cle
ment Attlee, atsilankęs pas 
prez. Trumaną lapkr. 11 d., 
davė šitokį pasiūlymą kas 
liečia atominę bombą ir So
vietų Sąjungą:

Sovietų vyriausybė turi 
aiškiai pasakyt Anglijai, 
Jungtinėms Valstijoms ir 
Kanadai, ko Sovietai siekia 
savo užsieninėje politikoje 
ir ko jie nori ūkinėje-eko- 
nominėje srityje. Jeigu So
vietų Sąjunga atidengs vi-

Tito Didele Dauguma 
Laimi Rinkimus

Belgrad, Jugoslavija. — 
Valdiniuose jugoslavų rin
kimuose gavo didžią balsų 
daugumą kandidatai demo
kratinio fronto, kuriam va
dovauja maršalas Tito. Va
dinama “opozicija” šaukė 
gyventojus boikotuot rinki
mus, nedalyvaut juose. Bet 
vis tiek balsavo 90 iki 98 
nuošimčių visų turinčių bal
savimo teisę piliečių.

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAU JŲ SKAITYTOJŲ

, VAJAUS LENTELE
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth .......
K. Žukauskienė, Newark.............................
P. Pilėnas, Philadelphia ...............................
M. Svinkunienė, Waterbury.........................
A. Balčiūnas, Brooklyn ................ ..............
J. Bakšys, Worcester ...................................
V. J. Stankus, Easton .................................
W. Brazauskas, F. J. Repšys, Hartford ....
P. Baranauskas, J. Mtockaitis, Bridgeport .. 
S. Kuzmickas, Shenandoah...........................

(Tąsa 5-tam pusi.)

tų. Paleckis sakė, jog raš
tais reikia ypač auklėti lie
tuvių draugiškumo jausmą 
linkui visų Tarybų Sąjun
gos tautų.

Kitų Tautų Delegatai
Į suvažiavimą atsilankė 

Baltarusijos ir Latvijos ra- 

zijoj respublikos preziden
tas dr. Soekarno karčiai už
protestavo, kad anglai taip 
masiniai žudo civilius indo- 
nezus. — Anglija veda ka
rą prieš Indonezijos patri- 
jotus, kurie kovoja del ne
priklausomybes nuo Holan- 
dijos.

3,000 
išla-

munistai. Dar bent 
amerikonų kareivių, 
vintų kaip/ žvalgų, yra pa
siųsta talkon Chiang Kai- 
shekui šiaurinėje Chinijoje. 
Jie ginkluoti didžiaisiais 
Amerikos kulkosvaidžiais, 
rakietiniais šautuvais - ba- 
zukomis ir kitais pabūklais.

irsus tokius savo planus 
jeigu Jungtinės Valstijos ir 
Anglija-Kanada užgirs So
vietų tikslus, tuomet Ame
rika ir Anglija galės per- 
vest atominės jėgos sekre
tus į Jungtinių Tautų Ta
rybos globą. O jeigu ne, tai 
Anglija su Amerika ir to
liau slėps atominės bombos 
sekretą nuo Sovietų.

(Čia yra tik panaujintas 
grūmojimas Sovietams ato
mine buože, jeigu jie ne
duos pageidaujamų Angli
jai ir Amerikai nuolaidų.)

Waterbury, Conn., 
Mire Fr. Dapšis

Lapkričio 10 d. mirė Lai
svės skaitytojas Fr. Dap
šis, gyvenęs 685 N. River
side St. Pašarvotas Stockes 
Funeral Parlor. Laidos an
tradienį, lapkričio 13 d., 10 
vai. Draugai ir pažįstami 
prašomi palydėti.

Chiang Kai-shekas vėl pa
lukė chinų komunistus 
tartis. ...............
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.. 898 

.. 778 

.. 766 

.. 624 

šytojų pasiuntiniai. Balta
rusių vardu sveikino suva
žiavimą Linkov, o latvių 
sveikinimus pareiškė Grį- 
gulis.

Korsako Kalba
Prof. Korsakas savo kal

boj sakė:

ĮŽIŪRIMA, KAD ATTLEE 
TEIKS AMERIKĄ PRIEŠ 

SOVIETŲ SĄJUNGA
Anglijos Premjeras Tarsis su Trumanu ne tik apie Atom- 
Bombą, bet Svarstys, Kaip “Pasaulio Visuomenę Sutvarkyt”

London. — Darbietis An
glijos premjeras Clement 
Attlee, prieš išlėkdamas iš 
Londono į Washingtoną, 
pareiškė, kad jiedu su Tru
manu svarstys “ne tiek ato
minės jėgos suvaldymą, 
kiek klausimą dėl to, kaip 
reikia sutvarkyt pasaulio 
visuomenę.”

(Pirm keleto dienų užsie
ninis Anglijos ministeris 
Bevinas ir buvęs premjeras 
Churchillas aštriai kalbėjo 
seime prieš Sovietų Sąjun
gą; gyrė Trumano nusista
tymą slėpt atominės bom
bos sekretą nuo Sovietų ir 
sakė kitus komplimentus 
prezidentui. Kai kurie new- 
yorkiniai amerikonų laikra
ščiai tvirtina, kad Anglija 
nori padaryt kariniai-politi- 
nę santarvę su Jungtinėmis 
Valstijomis prieš Sovietų
Sąjungą; todėl anglų dar- thews perduoda 
biečiai ministėriai išvien su; kalbą.

Anglų Agentai Graikijoj Bend
radarbiavo su Naciais prieš 

Graikų Tautos Frontų
New York. — Graikų- 

Amerikiečių Taryba gavo 
iš Graikijos kopijas _ąnglų 
dokumentų, kurie parodo, 
kaip Anglijos agentai Grai
kijoj veikė išvien su naciais 
prieš Graikų Tautos Fron
tą (EAM) ir prieš to fron
to partizanus (ELAS).

Graikijos patrijotai su
čiupo anglų generolo Ed
die raportą, kuriame jis, 
tarp kitko, giria EDES, 
graikiškus fašistus-monar- 
chistus, kad jie “įdavė kelis 
veiklius Tautos Fronto va
dus i)’ partizanus į rankas 
vokiečiams ir užimančioms 
kraštą jėgoms apskritai” 
(anglams).

Trumanas Pasirašė 
Naują Taksą Įstatą

Washington. — Preziden
tas Trumanas savo parašu 
užgyrė kongreso priimtą 
sumanymą, kuris metinius 
takaus sumažina viso $5,- 
920,000,000. Vien korpora
cijoms numušma $3,136,- 
000,000 taksų. Šiaip žmo
nėms taksai, palengvinami 
trejetu nuošimčių ir be 
taksų paliekama po $500 
nuo kiekvieno užlaikomo 
šeimos nario.

“Šis suvažiavimas padės 
mums pasverti mūsų rašy
tojų darbus, atliktus laike 
didžiojo tėvynės karo, ir 
panaudoti tuos patyrimus 
taikos metu. Suvažiavimas 
nustatys gaires mūsų lite
ratūros išsivystymui arti
mojoj ateityj. Kiekvienas
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Churchillu taip pataikauja 
Trumano valdžiai.)

Kitas dalykas, kurio 
premjeras Attlee sieks Wa
shingtone, tai gauti 4 bilio- 
nus dolerių paskolos. Be to, 
jis nori, kad prez. Truma
nas padėtų Anglijai išspręs
ti klausimą kas liečia žydų 
įleidimą į Palestiną apsigy
venti.

Iš anksto bandydamas 
gaut amerikonų palanku
mą, Attlee kalbėjo, kad An
glija ekonominiai stovėsian
ti ant savo kojų; pasakojo, 
kad Anglija, girdi, daro 
žingsnius dėlei visų savo ko
lonijų savivaldybės, o Indi
ja, esą, galėtų tuojau gauti 
visišką nepriklausomybę, 
jeigu tik patys indėnai tarp 
savęs susitartų. Taip N. Y. 
Times korespondentas Mat-

Attlee’o

i

-

EDES ir EKKE (kita re
akcininkų grupė) gavo 
daug pinigų iš anglų. O a- 
pie EKKE generolas Eddie 
šitaip raportuoja:

“Aš nežinau, ar jie ge
ram tikslui naudoja gautus 
iš mūsų pinigus, kadangi aš 
sužinojau, kad jie dideles 
sumas pinigų išleidžia as
meniniams savo reikalams.”

Graikijos žmonės neken
čia karaliaus grąžinimo ša
lininkų, sako gen. Eddie ra
portas; “graikai neremia 
jų.” •

Bet Anglija vis tiek prie
varta užkorė Graikijai val
džią, sudarytą iš fašistinių 
karaliaus įrankių. •
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JANKIAI NENORI
PADĖT CHIANGUI

BUY VICTORY BONDS!
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Chinwangtao, Chiniją. — 
Amerikos marininkai ir 
jūreiviai begaliniai nudžiu
go, išgirdę šnekas, kad jie 
būsią ištraukti iš Chinijos. 
Vieni ir kiti supranta, kad 
jie naudojami kaipo, padėjė
jai Vidurinės Chinijos val
dovui Chiang Kai-shekui 
naminiame kare prieš chi
nų komunistus; bet Ameri
kos jūreiviai ir marininkai 
nenori Chiang Kai-shekui 
taikanti, kaip praneša Unit
ed Press.

lietuvis rašytojas praneš 
suvažiavimui, ką jis nuvei
kė ir ką planuoja nuveikti. 
Šis suvažiavimas yra kaip 
ir mūsų rašytojų raportas 
lietuvių visuomenei. Mes 
vėl esame laisvoj Tarybinėj 
Lietuvoj. Jau vien šis fak- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Ją “Ištiestoje Rankoje” Nuodą 
Dėžutė

SLA organe “Tėvynėje” (lapkr. 9 d.) 
organizacijos prezidentas p. Laukaitis 
rašo ilgą straipsnį, reikalaudamas SLA 
narių ištiesti lietuvių tautai ranką.

O “rankos ištiesimas” privalo būti nu
kreiptas į “visuotiną kongresą/’ lietuviš
kų kryžiokų šaukiamą Chicago j e.

Siųskit tam “kongresui” aukas, siųs
kit atstovus, tai jūs, pasak adv. Laukai
čio, “ištiesite lietuvių tautai ranką.”

Ką gi tasai “visuotinas kongresas” lie
tuvių tautai duos? Kokią ranką lietuvių 
tautai jis išties?

Ogi dar sykį prašys valstybės depart- 
mentą nepripažinti tarybinės Lietuvos 
respublikos!

Tas pats “visuotinas kongresas” nu
tars juo daugiau teikti pagalbos lietuvių 
tautos priešams, pabėgusiems į Vokieti
ją, lietuviškiems naciams!

Pačiai lietuvių tautai “visuotinas kon
gresas” skelbs boikotą, jei ne atvirą, tai 
tylų. Kitais žodžiais, “visuotinas kong
resas” išties lietuvių tautai ranką su 
nuodų dėžute!

Ir adv. Laukaitis ragina SLA narius 
tąjį “kongresą” remti! -X

Vadinasi, jis mojasi įtraukti visą SLA 
į pražūtingą lietuvių tautai darbą!

Abejojame, ar jo ?balso SLA nariai 
klausys. ‘

Kiekvienas padorus SLA narys priva
lo remti ne kryžiokiškas pro-nachį pas
tangas lietuvių tautai kenkti, bet jis ar 
ji privalo remti demokratinį Amerikos 
lietuvių judėjimą, kovoj aittį už palaiky
mą su lietuvių tauta glaudžių ryšių, už 
ištiesimą lietuvių tautai pagalbos ran
kos su dovana, su pagalba nacių nunio- 
kiotai Lietuvai atstatyti.

Kiekvienas padorus SLA narys rems 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimą, į- 
vykstantį lapkričio 23-24 dd. Pittsbur-

Suomijoje ir Vengrijoje darbininkų 
klasė neskaitlinga, o be to, ten prieško- 
munistinė propaganda buvo skleidžiama 
per virš 20 metų, ir todėl nemažai vals
tiečių ir kitų žmonių sluogsnių už ko
munistus nebalsavo. Turime atsiminti, 
kad Vengrijoje po 19119 metų šiemet pir
mu sykiu komunistai viešai dalyvavo 
rinkimuose!

O vis tik ir Vengrijoje antra didžiau
sia partija bus Vengrijos komunistų par
tija. Associated Press pranešimu iš Bu
dapešto, Vengrijos parlamento smulkių
jų savininkų partija turės 191 atstovą; 
komunistų partija — 54, ir šocial-demo- 
kratų — 52!

Net plutokratų New Yorko Timesas 
savo įvedamąjame pareiškia, kad nuo
pelnas dėl pavyzdingų rinkimų Vengrijoj 
visų pirmiausiai priklauso Raudonajai 
Armijai už tai, kad ji nesikišo į rinkimi
nius reikalus!

Neužilgo įvyks rinkimai Bulgarijoje. 
Ten taipgi komunistai, menama, pasieks 
didžiulių laimėjimų, nes Bulgarijos liau
dis dar prieš karą buvo gerokai politiš
kai pakilusi ir komunistų nesibaidė, ne
paisant fašistų priespaudos ir agitaci
jos.

Jei šiandien įvyktų rinkimai Čechoslo- 
vakijoj, be abejo, komunistai ir ten pa
sirodytų labai gražiai.

Kalbėdami apie Vengriją, turime atsi
minti ir tai) kad smulkiųjų savininkų 
partija, nors ji skaitosi konservatyve, 
kaipo tokia stoja už draugiškų ryšių pa
laikymą su Tarybų Sąjunga.

Kelionė Tarybų Lietuvon

Suomija, F r and ja, Vengrija
Po antrojo pasaulinio karo jau įvyko 

trijose Europos šalyse parlamentų rin
kimai: Suomijoje, Francijoje ir Vengri
joje. , ’ j ! į;. ! J/

Suomijoje ir Vengrijoje rinkimų ine- 
tu buvo Raudonosios Armijos divizijos, 
o Francų d j e ne. Tačiau Frakcijoje ko
munistų partija į parlamentą išrinko 
daugiausia atstovų, išeidama iš rinkimų 
tvirčiausia partija. Tuo tarpu Suomijoje 
ir Vengrijoje komunistai nepadarė to, 
ką padarė Francijos komunistai.

Kaip tai išaiškinti?
Išaiškinti tai nesunku. Francijoje 

darbininkų klasė skaitlinga, didelė, po
litiškai apsišvietusi ir dėl to ten laimėjo 
komunistai, nes darbininkų klasė už ko
munistus padavė savo balsus.

Kaipgi dėl Raudonosios Armijos buvi
mo Suomijoj ir Vengrijoj? Kodėl ji ne
padėjo vietos komunistams išrinkti dau
giausiai savo atstovų? Argi politiniai 
Amerikos glušai nepranašavo, kad ten, 
kur bus Raudonosios Armijos divizijos, 
žmonės negalės niekaip kitaip balsuoti, 
kaip tik už komunistus?!

Taip,, visoki politiniai suskiai taip sa
kė, bet jie yra sakę dar didesnių kvai
lybių, negu ši.

Raudonoji Armija nesikiša į vietos 
Žmonių reikalus^ nes ji ne tam pastaty
ta. Kaip Raudonosios Armijos buvimas 
Pabaltijo kraštuose (1940 metais) ne
pakreipė tų kraštų žmonių balsavimo į 
liaudies seimus, taip Raudonosios Armi
jos buvimas Suomijoje ir Vengrijoje ne
privertė tų kraštų žmonių balsuoti už 
komunistus. Kurie norėjo, tie balšAVo. 
Kurie nenorėjo balsuoti u z 
komunistus, tie balsavo už kitų partijų 
kandidatus, arba visiškai nėbalšavo!

Dėl Darbininką ir Samdytojų 
Konferencijos Washingtone

Dienraštis Vilnis šitaip rašė apie įvy
kusią Washingtone darbininkų ir sam
dytojų atstovų konferenciją.

“Konferencijos tikslas, kaip rodos, į- 
kurti darbo unijų ir įmonių vedėjų ko
mitetus, kurie spręstų visus darbininkų 
ir samdytojų nesutikimus, kad tuo būdu 
išvengus streikų.

“Karo metu daugely industrijų tokie 
komitetai veikė. Ar tas bus galima po. 
karo, sunku tikėti. Karo metu darbo 
unijos buvo pasižadėję nestreikuoti, jos 
dažnai nusileisdavo kivirčiuose, tai fab
rikantai buvo patenkinti. Kas kita da
bar. Dabar unijos streiko neatsižada, o 
bent kokio nusileidimo iš fabrikantų 
sunku laukti.

“Kongrese dauguma taipgi neprielan
kūs darbininkams. Ypač Kongreso Mili- 
tariniame Komitete vyrauja darbo unijų 
priešai. Fabrikantams tai yra akstinimas 
nenušileisti, laikytis savo.

“Darbininkai jau užtektinai pasiauko
jo laike karo. Karas laimėtas. Fabri
kantai susižėrę krūvas pinigų, susikro
vę didelius pelnus, kuomet’ darbininkų 
algos nekelta, pasiliko ant vietos per ka
ro metus.

“Dabar yra gera proga darbininkams 
reikalauti ir laimėti algų pakėlimus.

“Už algų pakėlimą pasisakė ir prezi
dentas Trumanas.

“Jei unijų viršininkai ir susitaikytų 
sudaryti tam tikrus komitetus, kurie 
spręstų nesutikimus, stengtųsi prie 
streiko neprileisti, šiuo tarpu vargiai il
gam tas būtų galima. Darbininkuose yra 
stiprus sentiihėntas išreikalauti algų pa
kėlimo, jei samdytojai atsisako — eiti 
streikam

“Suprantama, jei samdytojai sutiktų 
algas pakelti, ir tai padarytų tuojau, 
tokis susitarimas gali būti galimas, y- 
pač tolesnei ateičiai.”

Unijistai Veikia
Jau visa eilė CIO ir ADF lokalų pa

siuntė prez. Trumanui ir valst. sekret. 
Byrnes’ui telegramas, reikalaujančias 
ištraukti iš Chinijos Amerikos kariuome
nę. ’

Ne tik darbo unijos, bet ir kitos orga
nizacijos turėtų tuo reikalu susirūpinti. 
Amerikos visuomene privalo daryti vis
ką, kad mūsų kariuomenė neįsiveltų į 
Chiriijos vidujinius reikalus, į civilnį ka
rą, stodama nacijonalistų pusėje.

Kiekviėnas pažangus žmogus-vyras ar 
moteris turi prisidėti prie įsteigimo A- 
riierikos Lietuvių Kultūrinio Centro. Ku
rie dar nesate Lietuvių Darbininkų Na
mo Beiidrovės nariais, tuojau pastokite, 
įsigydami šėrų. Šero kaina $25. Jei fi
nansiniai išgalite, tai pirkite keletą šė
kų. Siųšdariii mokestį už Šerus, money 
orderius ar čekius išrašykite: Home For 
Lithuanian Workers ir siųskite, 46 Ten 
EJrčk St., Brooklyn 6, N. Y.

(Tąsa)

Du pagelbininkai vaikščioja 
ir įtemptai žiūri į jūrą. Jų 
pareiga pastebėti praeinan
čius laivus, kad su jais mū
sų laivas nesusidurtų. Ka
pitonas sako, kad kai pa
kliūva į ūkanas, ten esti net 
trys stebėtojai. Jie prie pa
reigų išbūna keturias va
landas, paskui astuonias va
landas ilsisi, o paskui ir vėl 
keturias valandas daboja.

Su kapitonu - komandan- 
tu ir leitenantu - pulkinin
ku gražiai pasikalbėjome a- 
pie Tarybų Sąjungą. Su gi
liausiu pasipiktinimu jie 
prisimena vokiečių siautėji
mą Tarybų žemėje. Jų bar
barizmą, jų žiaurumus lais
vosios žemės piliečiai per 
amžius keiks. Sugriautųjų 
vietų atstatymas būsiąs ga
na sunku ir ilgas. Kapitonas 
buvęs Stalingrade ir matęs 
baisųjį miesto sunaikinimą.

Tarybų karininkai di
džiuojasi savo kraštu. Kal
ba apie jo dydį ir jojo ne
išsemiamus turtus. Atstaty
mo darbas jau einąs visu 
smarkumu. Tarybų šalyje 
nedarbas esąs negalimas 
daiktas. Nedarbas esąs tik
tai kapitalistinė beprotystė.] 
Jie nesupranta, kodėl tokioj 
Amerikoje vieni darbininkai 
priversti dirbti aštuonias- 
dešimts valandų, o kiti 
vaikštinėja be darbo. Juk 
galėtų visi dirbti tiktai po 
penkias ar šešias valandas 
dienoje prie tokio aukšto 
mašinerijos išsivystymo!

Diena užsibaigė, paėmiau 
dvi “aspirin” piliukes ir ei
nu gulti... Jau dvylikta] 
nakties. Mano nesveikuo
jantis kolega jau seniai 
miega. Laivas siūbuoja, gir
disi duslus vandens šniokš
timas už sienos.

SPALIŲ 14, sekmadienis: 
Ir vėl rytas nepaprastai 
gražus, saulė skaisčiai švie- 

vėjelis tik dvelkte

Rašo Antanas Bimba

Dar vis matome paukš
čius ant jūrų. O tai reiškia, 
kad tebesame netoli sausže- 
mio. Artinamiesi prie New- 
foundlando.

Šiandien bene bus tykiau
sia ir gražiausia diena iš 
visų. Laivo įgula neatsime
na tokio nepaprastai gra
žaus oro kelionėje tarpe A- 
merikos ir Švedijos. Bet, ži
noma, paplaukus į šiaurę, 
visi tikisi pasikeitimo. Dar 
visko bus? Šis kelias yra 
pripažintas vienu iš šiurkš
čiausių kelių.

Šiandien vėl smarkiau
sios diskusijos. Vargšą ka
pitoną truputį užpykdžiau. 
Vėl kalbant apie Švediją,’ 
sakau jam, juokais, žino
ma: Švedija puiki, pažangi 
šalis, bet karaliaus ir mo
narchijos turėtų nusikraty
ti. Nepatiko kapitonui; Jo 
esama iki gyvojo kaulo mo- 
narchisto. Neleistina, esą, 
ant švedų laivo kalbėti prieš 
monarchiją!

Biskįpatylėję, pradėjome 
šnekėtis kita tema. Ant .lie
žuvio užkliuvo Amerika. 
Kodėl čia tiek turtų, o to
kia nelygybė? Kodėl Ame
rikoje taip begėdiškai ir 
neteisingai trakt uojami 
juodveidžiai? Kas kaltas, 
kad tiek daug Amerikos 
žmonių praktikuoja prieš 
negrus diskriminaciją? Vi
si sutinkame, jog tai netei
singa ir nežmoniška.

Mano draugas švedas sa
ko: Daleiskime, kad šiame 
laive tarp 30 juodveidžių 
būtumėme tik trys baltvei- 
džiai. Kaip mes jaustumė
mės? Jis mano, kad jis gal 
jaustųsi prastai, nors, gir
di, aš stoju už teisybę neg
rams.

O tas tik parodo, kaip 
keistai samprotauja bei 
jaučiasi net tūli tų, kurie, 
kalbėdami apie žmones ir 
rases, nepamiršta priminti 
Amerikos konstitucijos, jog 
visi žmonės yra sutverti ly
gūs. Jis irgi nepamiršo tą 
frazę pacituoti.

Mudu su leitenantu-pul- 
kininku įr odinė jame jam, 
kad jis yra auka baltojo šo
vinizmo propagandos. Nors 
gal jis tai ir nejaučia, bet 
jame tų nuodų randasi. Jis 
su tuomi beveik sutinka.

Jis tačiau nežino, kas bū
tų, jeigu prisieitų vienoje 
lovoje gulėti su juodosios o- 
dos žmogumi. Tai, žinoma, 
senas argumentas, kišamas 
tiems, kurie kalba už viso
kią ir pilną lygybę Ameri
kos juodveidžiams.

Kapitonas įsimaišo. Jis 
mano, kad nenaturališka, 
nesveika ir nepridera dviem 
vyram vienoje lovoje gulėti, 
nežiūrint, kokios spalvos 
jųjų oda būtų. Tiktai prie
šingoms lytims natųralu 
vienoje lovoje gulėti...

Gal ir gerai, kad taip šios 
diskusijos užsibaigė, nes 
jos jau buvo pradėjusios 
smarkiai įkaisti. Neabejoju, 
jog Vėl teks prie šios temos 
sugrįžti pirma, negu pasi
baigs šioji kelionė ir turėsi
me kiekvienas patraukti sa
vo keliu.

Jūra darosi šiurkštesnė.

kaip plaukiame, tačiau dar 
nepasiekėme “atdarų” jūrų. 
Tiktai dabar pasisuksime 
nuo Newfoundland ir pa
trauksime skersai Atlanti- 
ką, šiaurine jojo dalimi. 
Kapitonas parodė žemlapį, 
kur esame ir kuriuo ruožtu 
skersuosime Atlantiką. Jei
gu nesusidursime su labai 
žiauriais vėjais, perplauksi
me į septynias dienas. Aud
ringoje dienoje laivas plau
kia labai lėtai. Jau ir dabar 
plaukiame gerokai lėčiau, 
kaip prieš porą dienų. Pra
džioje padarydavome 14 
mylių į valandą, o šį rytą 
jau tepadarome dvyliką ir 
pusę. Sakoma, kai užeina di
deli vėjai, gerai, kad per 
valandą laivas nuplaukia 
šešias mylias.

Valgydina mus nepapras
tai gerai. Pavyzdžiui, šį ry
tą pusryčiams davė: grape 
fruit, pieno,, kiaušinių, avi
žinės košės, bulvių, silkių, 
švediškų sausainių, kavos ir 
arbatos. Valgiai nepaprastai 
skaniai sutaisomi. Bėda tik 
tame, kad reikia saugotis 
nuo persivalgymo. Jei tai 
būtų namie, susisėdę prie | 
tų valgių dažnai nukalba
me, ] 
apsieiti!

Iki šiol nejaučiu ant šir-j 
dies jokio blogumo. Prade-i 
du manyti, o gal gi ir nebus 
taip jau bloga. Bet iš min
ties neišeina kelionė Ameri
kon prieš 32 metu. Tada 
pirmąsias tris dienas 
buvo kaip ant žemės: 
valgėme smarkiai, 
džiaugėmėsi kelione.

ROBERT W. JOHNSON 
pirmininkas Johnson & John
son iirmos, pusėtinai išgązdi- 
no savo kolegas didžiojo biz
nio atstovybėje, kada jisai pa
siūlė Sehato komitetui priimti 
minimum kelti nuo siūlomų 
viena pataisa. Jis sakė, reikia 
minimum, kelti nuo. siūlomų 
65c iki 75c per valanda, nes 
niekur Jungtinėse Valstijose 
darbininkas negali išgyventi 
su mažiau kaip šu trim de
šimtim dolerių per savaitę.

Šypsenos

mes su jais mokėtume l)ataipiau v I n oi n

The Right Spirit

Nesusikalbėjo
Gydytojas: — Aš Tamstai 

i daugiau judėti. 
Tamsta per daug, tur būt, sė
di?

Pacientas: — Paskutinį kar- 
| tą tik trims mėnesiams tebu
vau pasodintas.

irgi 
visi 
visi 
Bet^-

paskui, kai pakilo bangos, 
kai laivą pradėjo mėtyti į 
visas puses, tiktai vienas ki
tas galėjo pastovėti ant ko- 
ju-

■ ’ (Daugiau bus)

čia, o 
dvelkia. Paėmęs vaną ir ap
siskutęs barzdą, einu ant 
denio pasivaikščioti. Kiti 
dar tebemiega. Tik akis 
truputį peršti — nežinau, 
nuo ko, bijau, kad blogiau 
nepasidarytų...

Ant jūrų žmogus virsti 
savo rūšies “filosofu”. Sto
viu pačioje laivo “skiaute
rėje” ir stebiu į horizontą, 
kur mėlynasis vanduo susi
siekia su mėlynuoju dangu
mi. Saulėtoje dienoje ant 
jūrų dangus ir vanduo ne
paprastai mėlyni. Jautiesi 
žmogus kaip milžiniškoje 
bolėje, kurios pusė yra mė
lyno, banguojančio vandens 
pripilta. Tiek to vandens, 
toks čia grožis!

O žmogus! Taip menku
čiu jautiesi... Ką tu reiški 
prieš šitą nepažebojamą ir 
nesuvaldomą vandenį... Net 
ir šis milžiniškas laivas 
toks bejėgis, toks mažytis....

Devintą valandą pusry
čiai. Švedas šiandien jaučia
si visiškai gerai. Sakau 
jam: Pilve buvo kilus “re
voliucija” prieš jo perkim- 
šimą tą pirmąją dieną. Ir 
jis su mano nuomone pil
nai sutinka...

Mūsų draugai karininkai 
pavėluoja beveik visą va- 
landą. Juokais priminiau Laivui .sunkiau plaukti. Ge- 
jiems discipliną. Devinta rai> kad piaukiame tiesiai 
valanda yra devinta, o ne prįeg vėją. Laivas tiktai ga-
jiems discipliną.

dešimta! Kapitonas - ko- 
mandantas sako: Čia mūsų 
poilsis. Ištisus penkis metus 
tokio nebuvę4 turėję. “Grie- 
kus” jiems atleidome, pasi
žadėjo anksčiau eiti gulti ir 
anksčiau keltis...

Ant laivo švara nepapra
sta. Kasdien viršus plauna
mas.

lais kilnojasi, o į šonus ne
svyruoja. Mūsų kambariai 
pačiame laivo centre, todėl 
didelio supimo dar nejau
čiame.

SPALIŲ 15: Šį rytą šliau
žiame pro Newfoundland. 
Matosi sausžemis. Tuojau 
bus pilhds ketufios paros,

Black

GET ALL THE CREAM, 
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Bo
sau

Pi r kdami Pergalės 
nūs, kuriame patys 
gausesnį pokarinį gyveni
mą. Padedame savo val
džiai aprūpinti veteranus 
medikale pagalba ir dar
bais. Padedame Dėdei Ša
mui aprūpinti šeimas reik
menimis ir darbais visus 
galinčius dirbti; padedanu 
aprūpinti mokslu visus no 
rinčius mokytis jaunus vy
rus ir moteris.

Negali būt išsikalbėjimo, 
kad nedaug uždirbu, nega
liu pirkti bonų. Visi dir
bantieji gali sutaupyti ma
žiausia $18.75 ir gali nusi
pirkti nors vieną Pergalės 
Boną . už $25. Supraskite 
kad jums tie pinigai ateity
je bus labiau reikalingi ne
gu šiandien. Už dešimties 
metų džiaugsitės, jei dabar 
investinsite į karinius bo
nus, nes už įdėtus $3 gausi
te $4. . .

Daugiau uždirbantieji, 
lengviau galintieji sutaupy-

ti, pirkite už $150 Perga
lės bonų, kurie po dešimties 
metų bus verti $200. Ar ne
gražus taupas?...

Žinokite, kad $200 Bonas 
yra su Franklin D. Roose- 
velto paveikslu, suplanuoto
jo visiškam nušlavimui nuo 
žemės paviršiaus fašistinio 
barbarizmo, suplanuofojo 
šios garbingos pergalės, ku
ria dabar džiaugiamės. 
Franklin D. Rooseveltas y- 
ra simbolis pastovios taikos. 
Juk tai gražu ir garbinga 
turėti Pergalės Boną su pa
veikslu mirusiojo preziden
to.

Visuose vajuose lietuviai 
pirkome daug bonų. Neatsi- 
likime ir šiame vajuje. Me\ 
mylime ir branginame Wa- 
shingtono žemę, mės džiau
giamės čia atvykę, rūpinki
mės, kad mūšų gyvenimas 
čia būtų džiugus ant visa
dos. UžtikHnkim tą džiaug
smą Pergalės Bonais.

Buknys.
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Rašytojos Žemaitės Minėjimas 
Utenoje

Utena. Utenoje Tarybų Są
jungos Didvyrės Melnikaitės 
vardo salėje įvyko J. žemai
tės — Žymantienės gimimo 
100 metų sukakties iškilmin
gas minėjimas.

Pilnutėlė salė susirinkusių 
atidžiai išklausė mok. Genio 
pranešimą apie žemaitės nuo
pelnus Lietuvos liaudžiai. Po 
pranešimo buvo suvaidintas 
jos kūrinys “Išrinktasis”.

Iškilmingi J. žemaitės mi
nėjimai pravesti Anykščių, 
Molėtų ir Leliūnų valsčiuose.

Gražiai Aprūpintos Mokyklos 
Vandžiogaloje

Vandžiogala. Vandžiogala 
per karą nukentėjo mažiau, 
kaip kitos apylinkės, čia išli
ko ir mokyklos namai, kuriuo
se dabar telpa pradinė mo
kykla ir progimnazija. Veikia 
biblioteka, skaitykla ir vaikų 
darželis. Valsčiaus ribose vei
kia 13 pradinių mokyklų, ku
riose dirba 27 mokytojai. Kul
tūros darbininkai darbui čia 
turi palankias sąlygas, nes 
švietimo įstaigoms tikrai rim
tai padeda valsčiaus Vykdo
masis Komitetas, čia mokyk
los aprūpintos žeme, pavasarį 
žeme padėta išdirbti ir apsėti. 
Daugelis mokytojų pavasarį 
gavo sėklos — bulvių, kitų 
daržovių ir grūdų. Mokyklos 
turėjo pakankamai kuro. Mo
kyklos ir vaikų darželis turi 
pakankamą kuro atsargą jau 
ir ateinantiems mokslo me
tams. Ibėnų mokyklos moky
tojui Jankovskiui, kaip ilgiau
siai (virš 33 metus) išdirbu
siam pedagoginį darbą, Vyk
domasis Komitetas davė kar
vę.

Baigiamasis Aktas Sargėnų 
Pražios Mokykloje

Sargėnai. Birželio 10 d. Sar- 
gėnų pr. mokykla šventė savo 
tradicinę šventę — baigusių 
mokyklą mokinių išleistuves. 
Mokyklos salė buvo kimšte 
prisikimšus susirinkusių žmo

t

Karo Veteranų Protes
tas Prieš Siuntimą 

Užjūriu
Korporalas Edvardas Jusius 

rašo iš Pratt, Kansas, kad jų 
orlaivyno nekurtuos korpuso 
dalinius, labiausia patyrusius 
ant didžiųjų bomberių B-29 ir 
išbuvusius tarnystėj jau po 
tris ar daugiau metų laiko, 
ruošia siųsti (išvežti) užjūrin, 
vietoj paleisti namo.

Todėl 150 pasirašė sekamą 
protesto peticiją ir Topeka, 
Kansas laikraščiai išspausdi
no. štai ji:

VETERANS PROTEST 
SHIPMENT OVERSEAS

More Than 150 at Topeka 
Base with Average of 

30 Months Sign Up
TOPEKA, Oct. 27 — (AP) 

—More than 150 new arrivals 
at the Topeka army airfield, 
with an average of 30 months’ 
service, signed a petition pro
testing against shipment over
seas. ‘

The petition, signed by S/ 
Sergt. Ralph E. Summy, a 34- 
pointer from Parma, Ida., and 
others with points ranging 
from nine to 42, stated :

"We have been kept here 
in the States through no fault 
of ours, and have been unable 
to accumulate many points. 
Now the war has ended and 
a high army official has stated 
that men with two years will 
be eligible for discharge by 
late winter. And now the ar
my is going to send us over
seas.

“It is only too reasonable 
to assume that once we get 
over it wil be 12 to 18 months 
before we get back. That and 
our previous time will have 

nių : mokinių, jų tėvų ir sve
čių. Mokyklos vedėjas drg. J. 
Norkus paskaitė metinę darbų 
apyskaitą, pranešė apie egza
minus ir pasiektus darbo re
zultatus. Paskui į vaikus pra
bilo mokyklų inspektorius T. 
Šuravinas ir komjaunimo at
stovas drg. Klastauskas; su 
baigusiais mokyklą mokiniais 
gražiai atsisveikino vedėjas ir 
išleidžiamojo skyriaus moky
toja O. Grinaitė: daugelio su
sijaudinusių vaikučių akyse 
žibėjo ašaros. Paskui mokyto
ja išdalijo vaikams 'pažymėji
mus, pridėjus dar ir dovanų— 
knygų.

Meninėje dalyje labai gra
žiai pasirodė vedėjo vadovau
jamas choras ir mokytojos 
paruoštos baleto žaidimų ir 
plastikos grupės.

Po to vaikai buvo pakviesti 
į vaišes.

Prieš tai dar buvo praves
tas trumpas mitingas su tė
vais; kalbėjo vietos valdžios 
atstovai aktualiais klausimais.

Sargėnų mokykloje dirba 
stiprus ir darnus mokytojų 
kolektyvas, dirba stropiai ir 
nuoširdžiai; dėl to ir darbo 
vaisiais buvo galima tik pasi
džiaugti.

Marijampolėje Jau Veikia 
Viščiuky Perykla

Marijampolė. Kvietiškio že
mės ūkio mokyklos patalpose 
po didelių pastangų atremon
tuoti du inkubatoriai ir įs
teigta viščiukų perykla. Į 
kiekvieną inkubatorių galima 
padėti daugiau kaip po 10 
tūkstančių kiaušinių.

Gegužės 31 d. viščiukų pe
rykla jau pradėjo veikti ir 
pirmieji viščiukai buvo išpe
rinti birž. 20 d. šioje inkuba
torių stotyje šiais metais nu
matyta išperinti 30 tūkstan
čiu viščiuku.

Tenka pažymėti, jog pieni
nė ir kiaušinių surinkimo pun
ktai turi dėti didesnes pastan
gas, kad viščiukų peryklai 
laiku būtų surinktas ir prista
tytas reikiamas kiekis kiauši
nių.

taken just too much time out 
of our lives. How many of us 
will be able to start college 
at the age of 28 years? Where 
is our chance for future hap
piness with these vital years 
of our life gone ?

“With the army inducting 
men at the rate of 50,000 a 
month it seems unnecessary to 
send any man overseas with 
two years’ service.

“We wonder if you, the pu
blic, know and realize just 
what is happening?”

Signers of the petition be
gan arriving at the Topeka 
field yesterday for processing 
for overseas duty under an 
acceleration of the field’s ac
tivities. Those arriving yester
day were from ALAMOGOR
DO, N. M., Tucson, Ariz., and 
the state of Washington. 
Others are continuing to ar
rive from other bases.

Sergeant Summy said some 
of the soldiers were carrying 
their protests to congressmen 
and syndicated columnists.

Jų tarpe yra ir Edvardas 
Tusius. Edvardas jau 38-tas 
mėnuo yra tarnystėj.

D. J.

FAT6O...

“News cituodavo Hitlerį, o dabar spausdina O’Don
nell raštus,” sako iškabos, nešamos veteranų, piketuo
jančių prie New Yorko Daily News bildingo. Vetera
nai, vieni nariai AFL unijų, kiti CIO, žino tai, kad jų 
kova nėra baigta kol John O’Donnell gali rasių neapy
kantos melams rasti vietos plačiai pasklidusiame laik
raštyje.

ŠYPSENOS
Autobuse

—c Du bilietus, pone kon
duktoriau : vieną man, kitą 
mano vyrui, kuris ten gale už 
durų stovi.

— Ar jis negalės pats nu
sipirkti, negi aš galiu visų vy
rus pažinti!

— Kaip Tamsta drįsti prieš
tarauti. Tai negražu. Aš skų- 
siuos ponui įmones vedėjui, 
supranti Tamsta.

— Na, na, ponia, truputį 
nurimkite. Dabar jau aš įsi
vaizduoju, kaip Tamstos vy
ras atrodo.

Pasakos
— Tamstos žmona papasa

kojo, kad ji šiemet važiuo
sianti kartu su mumis įprie jū
ros. Ar Tamsta turėsi ką prieš.

— Visai ne, tegul sau pasa
koja.

Kas Kaltas
— žiūrėk, lauke lyja, o va

kar iš radijo girdėjom, kad 
bus giedra, — taria vyras.

— Ar aš tau nesakiau, kad 
jau reikia naujo radijo, sena
sis jau nebeteisingas, — rim
tai pastebi žmona.

Naktinis Pasikalbėjimas
Ponia Gaurienė (kuri per 

miegą išgirsta kažkokį šnare
sį), išsigandusi: — Ar tu čia, 
Jonai ?

Ponas Gaurius: — Taip, 
mano brangioji.

Ponia Gaurienė: — O Die
ve ! Aš maniau, kad čia kam
baryje koks vyras vaikšto.

Tėviški Jausmai
Turtingas bevaikis ameri

kietis dėdė aplanko savo gi
mines Klumpius. Pamatęs jų 
gražų trejų metų berniuką, 
taria Klumpini:

— Šitas tai tikrai vertas 
daiktelio, už kiekvieną jo sva
rą duočiau po 1,000 dolerių.

Klumpis sujaudintas:
— Taip, tai taip, bet tėviš

ki jausmai neleidžia ihan to 
padaryti. (

Klumpienė:
— Ir aš taip manau, reikia 

palaukti, kol jis daugiau 
svers.

Vyrai /
Mažasis pasiuntinukas įle

kia į biurą pas sekretorių :
— Viena moteris nori su 

tamsta kalbėti!
— Ar jauna? Ar graži?
Pasiuntinukas suniurna:

— Hm, juk mes visi vyrai 
turim kiekvienas kitokį skonį.

Naktibaldos
— Kur taip vėlai, tamsta?
— Namo!
— Jau taip anksti?

Irgi Medžiotojas
— Kaip tai ? Tamsta išsi

rengei medžioklėn be šuns? t

— Gyvulių globos draugija 
man uždraudė . . .

— Nesuprantu! O kodėl gi?
— Matote, pernai nušoviau 

penkis šunis.

Virėja

— Kai tik aš pjaustau svo
gūnus, tai man ima akis skau
dėti, — skundžiasi virėja sa
vo mylimajam.

— Juk tu juos gali vande
nyje pjaustyti, — pataria šis.

— Bet juk aš negalėsiu 
tiek ilgai vandenyje pasinėru
si išbūti.

KONCERTAS
RENGIA HARTFORDO LAISVĖS CHORAS ■ ■ ■

Sekmadienį, Lapkričio-November 18
Pradžia 3:30 vai. dieną

LIETUVIŲ KLIUBO SALEJE 22;k™TcXEET

Laisvės Choras, diriguojant Marytei Baltulionaitei

Koncertinę Programą Pildys Gerai Atsižymėjęs Laisvės Choras, Diriguojant
MARYTEI BALTULIONAITEI

SOLISTĖS BUS GERAI ŽINOMOS NAUJOJOJ ANGLIJOJ—
BRONĖ LUCAS (Rasimavičiutė), dainininkė ir muzikos mokytoja, 
GERTRUDE ULISKAS, graži, jauna, talentinga solistė iš Waterbury, Conn.

Taipgi Sudainuos Naujai Išleistas Dainas VYRŲ CHORAS, LAISVĖS CHORO OKTETAS IR KVARTETAS.

Gerbiamieji Lietuviai! Laisvės Choras kviečia jus visus dalyvauti šiame Koncerte ir pasigėrėti lietuviškom 
dainom, kurias išleido Lietuvių Meno Sąjunga, išgirsite senų ir naujų dainų iš lietuvių gyvenimo.
Įžanga po $1,00 ir po 75c (įskaitant taksus). Vaikučiams Pusė Bilieto —Užkviečia RENGIMO KOMISIJA.

Iš kitų valstijų dienraščio 
Laisvės vajuje dalyvauja pen
kios moterys, tai bravo vaji- 
ninkėms! M. Žukauskienė ir 
M. Svinkunienė smarkiai žy
giuoja vajaus priešakyje, o 
jas vejasi kitos vajininkės. 
Kaip tai yra smagu matyti, 
kad moterys taip lenktyniuo- 
ja su vyrais, skleisdamos ap- 
švietą, platindamos dienraštį 
Laisvę!

Man tenka pasigėrėti ir 
Maine valstijos vajininkais, 
kaip tai: V. Padgalskiu iš 
Mexico, S. Puidoku iš Rum- 
fordo. Bet tenka pasigesti le- 
wistonieciu. O gal jie rengia
si su vienu šūviu smarkiai pa
sirodyti ?

Yra keletas lietuvių ir Ban- 
goryj, ten gyvena ir buvusi 
brooklynietė Puidokaitė ir yra 
skaitytoja. į Foxcroft parei
na du Laisvės numeriai. Ben
drai, šioj valstijoj yra išsi
blaškiusių lietuvių po koloni
jas, reikėtų, kad jie skaitytų 
dienraštį.

Kiek laiko atgal ant Augus
ta kelio važiavo du kunigai ir 
atsimušė į troką. Abu kuni
gai užsimušė. Vienas buvo iš 
Lewistono šv. Marijos bažny
čios kunigas, šermenyse daly
vavo apie 150 kunigų.

Atsidarė medžioklė. Medžio
ja stirnas, meškas ir paukšp 
čius. Medžioklėje A. Cowett, 
šešių vaikų tėvas, nušautas 
stirnos vietoj. žmogus buvo 
tik 35 metų. Jūreivis V. CaL 
vey, 23 metų, kuris sėdėjo 
medyj, tapo nušautas vietoj 
meškos. Tai blogai su tokia 
medžiokle.

Moscow miestelio paštinin
kai sumedžiojo penkias meš

kas į keturias dienas. Bend
rai toj apygardoj tapo pa
gauta ar nušauta 17 meškų.

Lietuvis Albert Savage iš 
Madison į vieną dieną nušovė 
tris meškas ir didelį elnią. Taip 
eina medžioklė. Vieniems se
kasi, kitiems pasitaiko nelai
mių. Bendrai, važiuojant keliu 
gali matyti bėgiojant stirnas, 
mat, medžiotojai jas Įbaugino 
ir išvijo iš girių.

Jaunoji Mergaitė. 

Kenosha, Wis.
Vaikai Pridarė Nemažai 

Šposų
“Uždūšinių” vakare, spalių 

31 d., kaip visose Jungtinėse 
Valstijose, taip ir Kenosha 
mieste gyvuoja tradicijos ap
rengti vaikus įvairiais drabu
žiais ir leist, trankytis gatvė
mis. žinoma, iš to vaikai turi 
daug malonumo. Tik visa bė
da, kad iš to malonumo išsi- 

i vysto ir negeistinų dalykų.
Maži vaikai būna dabojami, 
bet kitaip esti su augesnio 
amžiaus vaikais, jie su keis
tais aprėdalais, iškerta įvai
rius šposus, kurie duoda ne
mažai nuostolių žmonėms.

štai, kad ir šiose “uždūši- 
nėse,” nors ir neįvyko mirties 
nelaimių, tačiau vaikai pade
ginėjo namus ir pridarė kito
kių nesmagumų žmonėms. Iš
draskė naujas šalygatves, nu
plėšė iškabas, išdaužė langus.

Kodėl tokia tradicija Įsigy
veno ? Kito atsakymo į tą 
klausimą vargu būtų galima 
surasti, kaip tik, kad iš to da
roma biznis. Kuomet bažny
čiose meldžiasi žmonės ir ne
ša pinigus, kad “išpirkti” vė

les iš “čyščiaus mukų,” ir tuo 
būdu sukeliama daug pinigų, 
tai ir biznieriai sugalvojo, 
kad reikia ir jiems iš to pasi
naudoti, kas ir padaryta. O 
dabar, jei suskaityti, kiek iš
leidžiama pinigų dėl vaikų 
kostiumų ir kaukių bei kito
kių aprėdalų per visą šalį, tai 
rasime, kad kaip kas iš to 
tapo turtingais.

Kitas klausimas, tai ap- 
’skaitliuokime visus nuostolius 
per visą šalį, irgi pamatysi
me, kad padengimui tų nuo

stolių vėl išleidžiama nemažai 
pinigų. Tad ar į vieną ptfsę, 

i ar Į kitą pažiūrėsime, visur 
i matysime, kad pagrindiniai ši 
i tradicija įkurta ant biznio pa- 

■| matų.
Tūli žmonės ėmė siūlyti mo- 

i kyklų taryboms, kad laike 
I “uždūšinių” vakaro mokyklos 
i surengtų puikius meniškus 
i programus ir visus mokyklų 
• vaikus sutrauktų į tuos pa
dengimus, kad jie nesitranky- 
tų gatvėse. Bet tie siūlymai 
vienur - kitur tebuvo užgirsti. 
Matomai, biznio įstaigos to
kiam pasiūlymui nepritaria.

Kapitalistinėj sistemoj nėra 
ko tikėtis, kad bizniui nau
dingos tradicijos būtų panai
kintos.

Tokios pat tradicijos įsigy
venę ir laike Kalėdų, žmonės 
perka vieni kitiems dovanas, 
nežiūrint kad tos dovanos nie
ko bendro neturi su naudin
gumu šeimai ar asmeniui, ku
riam įteikiama dovana. Tokiu 
būdu išparduodama toki da
lykai, kurie pasentų bestovė
dami krautuvėse, kaip pasens
ta bestovėdami asmens dėžė
je, ar kabodami ant sienos. Jei 
toki dalykai branginami, kaip 
bizniskos tradicijos, tai pa
tys žmonės kalti už nežinys- 
tę. Kenoshietė.
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MIRUSIŲJŲ LAIVAS
8-20-45 ♦ PARAŠE B. TRAVEN ♦ —68—

(Tąsa)

MIRUSIŲJŲ LAIVO ŠOKIO DAINA

O kas jums mano skarmalai? 
Ten kabo ašaros, džiaugsmai. 
Ko mano veidu sergat taip? 
Man jūsų gailesčio neveik.

Ko sergat, kas patinka man? 
Pasauly aš ne jums, o sau. 
Nenoriu jūs’ dangun pakliūt, 
Pekloj jau daug geriau man būt.

Malonių jūsų aš nelaukiu, 
Nors su mirusiais plaukiu, 
Nors geda manyje keiksmai 
Jums, aišku, š.. . visa tai.

Man nusišvilpt jūs pažiūra, 
Prisikėlimo man nėra, 
Aš nežinau, ar yr dievai, 
O kančios pekloj — niekai.

Oi, oi, jūroj plačioj!
Oi, oi, oi!

» /

TREČIOJI DALIS

Mažytis toks laivelis jūroj 
Vis plaukia sau savu keliu; 
Ir nors blogiausią vardą turi, 
Rasi visumet blogesnių.

45
Gali būti, jei vyras nori, kad žmona 

pas jį pasiliktų, neturi jos taip labai my
lėti. Per daug mylima, ji pradeda nuo
bodžiauti ir pabėga pas kitą, kad tas ją 
muštų.

Buvo įtartina, labai įtartina, kad aš 
taip staiga ir taip giliai pradėjau mylė
ti “Jorikę”. Tačiau, kai ką tik išgirsti 
baisią istoriją apie vaikų grobimą ir vie
noj kišenėj turi dėžutę pieno, o kitoj dė
žutę gero danų sviesto, lengvai žmogus 
gali įsigeisti pamilti ir tuos, kurie savo 
skarmaluose yra daug meilesni negu tie 
žmonių grobikai, apsirengt šilkiniais dra
bužiais.

Tačiau vis dėlto ši išdygstanti meilė 
buvo įtartina. Kažkas buvo netvarkoj. 
Tenai buvo pelenų ąsotis. Ir dabar taip 
pat buvo “Jorike”, kurią aš labai karštai 
pamilau. Tai man nepatiko. Kas nors čia 
buvo bloga.

Įgulos būste nebuvo galima išbūti. 
Oras buvo toks tirštas ir sunkus, kad 
žmogui slėgė smegenis.

— Einame vėl laukan, — aš tariau 
Stanislovui, — paslankinėsim pajūriu, 
kol bus vėsiau. Po devynių tikrai pradės 
pūsti koks nors brizas. Tuomet mes grį
šime natrio ir atsigulsime ant denio.

— Teisingai, Pipipai, — pritarė Sta
nislovas. — Čia negalima nei miegoti, 
nei sėdėti. Mes galim bent kartą nueiti į 
tą olandą, kuris tenai stovi. Gal būt, aš 
pamatysiu kokį savo pažįstamą.

— Ar tu vis dar tebesi alkanas? — pa
klausiau.

— Ne, bet, gal būt, bus galima iš jų 
nukniaukti gabalėlį muilo ir rankšluos
tį. Būtų visai geras dalykas.

Pamažu mes trepsėjom išilgai kran
tinę. Tuo tarpu jau visai sutemo. Uoste 
visai mažai degė lempų. Niekur nebuvo 
kraunamas nė vienas laivas. Laivai mie
guistai težibejo vakaro tamsoj.

— Tas tabakas, kurį mums davė nor
vegai nėra labai garsus, — tariau aš.

Vos tik aš tai spėjau pasakyti ir pa
sisukau į Stanislovą, kad gaučiau iš jo 
ugnies, kai į pakaušį aš gavau stiprų 
smūgį. Tą smūgį aš jaučiau visai aiš
kiai, bet negalėjau pajudėti. Mano kojos 
nuostabiu būdu pasidarė labai sunkios 
ir storos ir aš parkritau. Aplink mane 
kažkas baisiai ūžė ir bildėjo, o nuo kaž
kokio spaudimo man buvo labai bloga.

Tačiau, kaip man atrodė, tai ilgai ne
užtruko. Iš to svaigulio aš atsigaivelė- 
jau, atsistojau ir norėjau eiti toliau. Ta
čiau tuojau atsidūriau prie sienos, prie 
medinės sienos. Kas čia galėtų būti? 
Ėjau kairėn, bet ir tenai buvo siena. Ir 
dešinėj buvo siena ir užpakaly buvo sie
na. Ir visur buvo tamsu. Mano galvoj 
ūžė ir bildėjo. Negalėjau galvoti, buvau 
pavargęs ir vėl atsiguliau ant grindų.

Kai aš dar kitą kartą nubudau, sienos 
vis dar tebebuvo. Bet aš negalėjau tvir

tai pastovėti. Aš svyravau. Ne, ne taip, 
grindys siūbavo. Šimtas perkūnų, dabar 
aš žinau kas atsitiko. Aš esu ant laivo, 
ant kibiro, o tas plaukia atvira jūra. 
Linksmai sau plaukia pirmyn. Mašinos 
šnypščia ir darda.

Abiem kumščiais ir pagaliau kojomis 
aš pradėjau daužyti sieną. Atrodo, kad 
niekas mano beldimosi negirdi. Tačiau 
po ilgesnio laiko, kai aš vėl ir vėl nuolat 
daužiau sieną ir tą beldimą dar parė
miau riksmu ir būgnavimu, buvo atida
rytas vienas liukas ir kažkas kišenine 
elektros lempute pašvietė vidun.

— Na, ar jau išsipagiriojai? — jis 
manęs paklausė.

—• Atrodo, kad jau, — atsakiau aš.
Niekam nereikia man ko nors pasako

ti. Aš jau žinau, kas atsitiko. Pagrobi
mas, šantažas. Aš esu “Madagaskaros 
Imperatorienėj.”

— Tamsta privalote nueiti pas kapi
toną, — sako tas vyras.

Lauke šviesi diena. Aš lipu aukštyn 
kopėčiomis, kurias tas žmogus įkišo pro 
liuką, ir netrukus atsiduriu denyje.

Mane nuveda pas kapitoną.
— Na gi ir gražūs jūs esate žmonės, 

turiu pasakyti, — tuojau pat aš surinku, 
vos įėjęs į kajutę.

— Prašau? — visai ramiai pasako 
kapitonas.

— Vaikų grobikai! Šantažuotojai! 
Žmonių grobikai! Lavonų plėšikai! Štai 
kas jūs esate? — rėkiu aš.

Kapitonas nė nepajuda, tik įsikiša ra
miai į burną cigarą ir sako:

— Atrodo, kad tamsta dar nesate vi
sai išsipagiriojęs. Mums reiks tamstą 
dar panardyti į šaltą vandenį, kad vis
kas išgaruotų.

Aš žiūriu į jį ir nieko nesakau.
Kapitonas paspaudžia vieną mygtuką, 

ateina stiuardas, kuriam kapitonas pa
sako porą vardų.

— Sėskitės, — po valandėlės pasako 
man kapitonas. ) i

Į kajutę ateina du biaurūs tipeliai. 
Kriminalistų tipai.

— Ar tai tas pats vyras? — paklau
sia kapitonas.

— Taip, tas pats, — patvirtina abu.
—Ką čia tamsta mano laive veikiate? 

— paklausia dabar kapitonas manęs tę- 
kiu tonu, lyg jis būtų prisiekusiųjų teis
mo pirmininkas. Priešais save jis turi 
popierį, ant kurio pieštuku braižineja.

—Tą kaip tik aš norėčiau sužinoti iš 
jūsų, ką aš čia laive veikiu, — atsakau v .fas. ' ■ <

Tuomet prabyla vienas tų kriminalis
tų. Iš jų laužytos anglų kalbos atrodo, 
kad jie yra italai.

— Mes ką tik norėjom išvalyti krovi
nių patalpą Nr. 11 ir staiga mes-ten vie
nam kampe suradom šį vyrą, kuris labai 
kietai miegojo.

— Taigi, — į tai atsakė kapitonas, — 
tai viskas aišku. Tamsta norėjot pasi
slėpti mano laive, kad patektumėt į An
gliją. Tikiuosi, kad tamsta nebandysite 
šio fakto nuneigti. Deja, aš negaliu tam
stos išmesti per bortą į jūrą, ką 0Š ištik- 
rųjų turėčiau padaryti. Tamsta tikrai 
užsitarnavai, kad aš tamstą pustuzinį 
kartų pririščiau prie stiebo ir įsakyčiau 
truputį įkrėsti į kailį. Reikia tave pamo
kyti, kad žinotum, jog anglų laivas nėra 
tam tikslui, jog policijos ieškomus nusi
kaltėlius gabentų į saugią vietą.

Ką gi aš galėjau kalbėti ir aiškinti? 
Jis būtų šiems itališkiems piktadariams 
įsakęs sulaužyti man kaulus, jei aš bū
čiau jam pasakęs, ką aš apie jį maniau. 
Tiesą sakant, jis jau taip padarys už tai, 
ką pradžioj aš jam pasakiau. Tačiau jam 
buvo svarbu, kad aš .likčiau su sveikais 
kaulais, bet ne su sulaužytais.

— Kas tamsta esate? — dabar jis pa
klausė..

— Paprastas denio darbininkas.
— Tamsta esate kūrikas?
— Ne.
— Tačiau vakar buvote pasisiūlęs dir- - 

bti kuriku?
Taip, tai aš buvau padaręs ir tai buvo 

mano klaida. Nuo to laiko jie manęs 'ne
beišleido iš akių. Jei tuomet aš būčiau 
pasisakęs esąs denio darbininkas, gal 
būt, jiems nebebūtų buvę reikalo manimi 

^domėtis. Jiems reikėjo kūriko.
(Daugiau bus)

BROCKTON, MASS.
OperetiŠkas Parengimas 

Gerai Pavyko
Sekmadieni, spalių 28 d., 

Pythian Temple salėje, įvyko 
operetiškas perstatymas. Wor- 
cesterio Aido Choro nariai, 
vadovybėje Josefinos Karso- 
kienės, suvaidino trijų veiks
mų operetę “Kada Kaimas 
Nemiega.” Tai buvo pirmas 
šio sezono stambus parengi
mas, kuris pasisekė iš visų at
žvilgių. J| suruošė Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto vie
tinis skyrius.

Publikos buvo daug. Nors 
svetainė yra nemaža, vienok 
prisipildė pilnutė. Šį sykį at-, 
silankė nemažai įžymesnių 
lietuvių, kurių tarpe buvo 
pirklių ir profesionalų. Po 
perstatymo teko patirti, jog 
operetė patiko lygiai visiems, 
kaip seniems, taip ir jauniems, 
Tūli lietuviai jau pirmiau bu
vo matę šią operetę Bostone, 
vienok ėjo pamatyti dar sykį. 
Kiti sakė: “Matėme jau du 
sykiu, bet, jeigu proga pasi
taikytų, eitume dar sykį pa
matyti jos.” v

Šios operetės dramatiškas 
turinys yra aiškus, patrau
kiantis ir visiems lengvai su
prantamas. Jame yra atvaiz
duojama Lietuvos kaimiečių 
papročiai, jųjų tradicijos ir 
jaunų žmonių romansai. Šio 
veikalo muzikališkas turinys 
yra gana įvairus. Jame telpa 
daug gražių liaudies dainų ir 
gražios kompozicijos pasikal
bėjimuose.

Abelnai imant visą veikalo 
turinį, tai sudaro gražią ope
retę, turinčią daug gražių 
scenų, jausmingų pasikalbėji
mų, poetiškų išsireiškimų ir 
saldžių melodijų, kurios pri
pildo klausytojų širdis pava
sario žiedais il‘ pakelia jųjų 
vidujinius jausmus iki pačių 
aukštybių. Taip, jog tam tik
rais momentais žmonės pa
miršta, kad jie randasi čia ant 
žemės. . .

Worcesterio Aido Choro na
riai visus operetės dainavimus 
atliko pagirtinai. Stambesnes 
roles turėjo šie asmenys: J. 
Sabaliauskas Petro rolėje, A. 
žitkiutė — Marytės, H. Ali-
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šauskaitė Bronės,; M. Su
kackiene — Katrės, A. Dupša 
— Vito ir J. Karsokas — 
Burbos. Jie visi turėjo tinka
mus balsus ir atliko savo už
duotis. Tose vietose, kur rei
kėjo visam chorui dainuoti, 
buvo gražus sutarimas. Vis
kas, kas liečia dainavimus, 
nusidavė neblogai. Kas liečia 
patį lošimą bei dramatiškus 
nudėvimus, tai jau čia kitas 
dalykas.

Garbė Worcesterio Aido 
Choro nariams už susimokini- 
mą tokio gražaus veikalo! 
Taipgi priklauso daug pagar
bos Aido Choro Mokytojai — 
Josefinai Karsokienei už jos 
pastangas ir nuovargį priren- 
gimui visų dainininkų!

ši operetė jau yra persta
tyta keturiose vietose. Pereitą 
pavasarį buvo suvaidinta 
Worcesteryje ir So. Bostone, 
dabar suvaidino Brocktone ir 
Lawrence. Per Aido Choro 
narių pasišventimą, apie pen
kiolika šimtų lietuvių turėjo 
progą pamatyti tą gražų mu- 
zikališką veikalą.

Tarpe aktų dainavo Vin
centas Motiejaitis iš Worces
terio. Jo malonus balselis ža
vėjo publiką kaip ir visuomet, 
žmones karštai sveikino šį 
jauną dainininką ir sykiu lin
kėjo jam gero pasisekimo at
eityje.

Pasibaigus operetei publi-j 
ka buvo pakviesta į Liet. Tau
tiško Namo svetainę, ant va
karienes. Tie, kurie paklausė 
prašymo ir atvyko į L. T. Na
mą, rado puikią vakarienę, 
jau gatavai paruoštą.

Worcesterieciai turėjo savo 
muzikantą ir, po užkandžio, 
pradėjo linksmintis. Vienas 
įžymus pilietis, priėjęs prie 
manęs pastebėjo, sakydamas, 
kad Worcesterio dailininkai 
esanti labai linksmaus būdo ir 
draugiški žmonės. Jie, esą, ne 
tik patys linksminasi, bet tuo 
pačiu sykiu ir kitus palinks
mina. Na, ir taip besikalbant- 
besilinksminant, praėjo sek
madienio vakaras.

Aido Choro nariams išva
žiuojant, M. Sukackiene pasa
kė atsisveikinimo kalbą ir 
tuomi užsibaigė mūsų lietuvių 
meno šventė. Taip, ceremoni
jos pasibaigė, bet operetės at-

Lowell, Mass.
Svarbios Prakalbos su 

Pamarginimu

Kiek pirmiau buvo Laisvėje 
rašyta, kad grupė The Wor
ker skaitytojų rengia prakal
bas lapkričio 18 dieną, bet da
bar tas liko atmainyta.

Dabar prakalbos anglų kal
boje yra rengiamos grdodžio 
(December) 2 dieną, 7 valan
dą vakare, Liet. Pil. Kliubo 
svetainėje, 338 Central St.

Atmainyta dėl to, kad lap-z 
kričio 18 yra rengiamos ma
sinės prakalbos, Symphony 
Hall, Boston, Mass. Ten kal
bės visam pasaulyje garsus 
žmogus Reverend Hewlett 
Johnson, The Dean of Canter
bury, autorius knygos “Soviet 
Power” — Sovietų Galybė. 
Tai bus 3 vai. po pietų ir ten 
daug žmonių važiuos iš Lo- 
wellio. Dėl to atidėtos 
Worker prakalbos.

Taigi, atsiminkite, kad
welly prakalbos atsibus gruo
džio 2 dieną, 7 valandą va
kare. Temoje: “Pokarinė Tai
ka ir Kokia bus Jungtinių 
Valstijų Kryptis Pasauliniame 
Klausime.”

Kalbės Ann Burlak arba ki
tas geras kalbėtojas iš Bosto
no. Bus atatinkamas pamargi- 
nimas iš dainų ir muzikos. 
Taipgi bus duodami dykai už
kandžiai ir išsigerimai. Suei
kite ir pasiklausykite retai 
girdimų prakalbų!

Mums visiems rūpi rytdiena 
ir kaip tvarkysis pokarinis pa
saulis ir kiti svarbūs klausi
mai, kuriuos tik geri kalbėto
jai — toliau permalanti žmo
nės—gali išaiškinti prakalbose.

Kaimynas.

5 Maloniam palęnKvini-
mui bandyk Svarų, 
naują patikrintą bu- 
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Lo-

balsiai dar ilgai skambės žmo
nių ausyse.

S. Baronas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY 

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

MATEUŠAS SIMONA VIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties. Tel EVergreen 4-9508

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykile Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei stogas rei- c 
kalauja pataisymų, Kriau- 
čiūnas jums atliks. Jei per — 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo- 
jau pataisys mažais kaštais, ggrfŽr-,

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Ave., cor. Grand st., Brooklyn, N 

Telefonas EVergreen 4-0753.

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas "Green Star Bar and Gri1V nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glvlals.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDH

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

„c • ■ r. .

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

Tru - Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

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

1113 Mt Vemon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
rvyr
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Pirmasis Lietuvos Rašytoji) Suvažiavimas
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tas stato mums didelius už
davinius, kuriuos, aš tikiuo
si, suvažiavimas padės iš
spręsti.”

Liudas Gira, Tarybų Lie
tuvos liaudies poetas, sakė:

“Šis Lietuvos rašytojų 
suvažiavimas yra didis į- 
vykis kultūriniame tnūsų 
respublikos gyvenime. Jis 
padės mūsų rašytojams iš
siaiškinti pamatinius mūsų 
literatūros reikalus, sutiš-

LAISVĖS VAJUS

568

567
514
497
486
468
468
434
390
384
372
324
292
260
252
182
166

V. Ramanauskas, Minersville .. 
P. BeČis—

F. Klaston, Great Neck .... 
Geo. Shimaitis. Montello ...........
P. Anderson, Rochester ...........
C. K. Urbonas, Hudson ............
V. O. Valukas, Wilkbs-BaiTe .. 
S. Puidokas, Rumford ..............
J. Blaždniš, J. Karsonaš, Lowell 
P. Šlajus, Chester ....................
V. Padgalskas, Mexico ............ ».
V. Ramanauskas, Minersville .... 
P. Šlekaitis, Scranton ..............
ALDLD 25 kp., Baltimore .......
J. Burba, So. Boston ..................
L. Bekešienė, Rochester ...........
ALDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 
A. P. Dambrauskas, Haverhill

Iš anksčiau buvo rašyta, kad Brooklynas nesnaudžia, 
A. Balčiūnas pridavė naują skaitytoją ir atnaujinimų; 
po biskį siekiasi į pirmą vietą.

W. Brazauskas iš Hartfordo rašo: “Ikišiol aš ir drg. 
Repšys beveik mažai darbavomės gavime Laisvės va
juje naujų skaitytojų. Mhnėme^ kad tai bus labai sun
kus darbas, bet kai pradėjome darbuotis, tai pasirodė 
visai kas kita. Kur tik išeini, ten sutinki darbininką ar 
darbininkę, kuriem dalyką paaiškini, ir tūojaus sutin
ka užsirašyti dienraštį Laisvę. Ir kaip dabar dalykai ei
nasi, tai mes manome gal teks kitiems draugams vaji- 
ninkams užstoti ant “kornų”.

Draugiškai, — vajininkai W. Brazauskas
ir F. Repšys.”

Tai matote, koks gražus laiškas, iš kurio galima pasi
gauti daugiau energijos parinkti naujų skaitytojų ir 
atnaujinimų.

Kitas gražus dalykėlis, tai mūsų uolus veikėjas V. 
Ramanauskas iš Minersvillės prišiuhte naują skaityto
ją ir atnaujinimų. Gražu ypač tai, kad šis .draugas ei
na 8-tą “kryžiuką” amžiaus ir vis darbuojasi dienraš
čio vajuje, kibk jis išgali. Linkime jam daug pasiseki
mo.

Sekantį mūsų geri veikėjai - vajininkai prisiuntė po 
naują prenumeratą ir atnaujinimų: J. Bakšys, Wor
cester, Mass.; P. Baranauskas - J. Mockaitis; Bridge
port, Conn.; Geo. Shimaitis^ Montello, Mass., C. K. Ur
bonas, Hudson, Mass., ir P. Šlekaitis^ Sbrahton, Pa.

Buvo rašyta apie Rochesterį, kad retai gaunama ži
nių iš ten, bet tuoj atsiliepė į tai drg; P. Anderson, ku
ris prisiuntė didelį pluoštą atnaujinimų.

Punktais pakilo su atnaujinimais šie vajininkai: S. 
Puidokas, Rumford, Me. (jani pagelbėjo J. Žilinskas), 
ALDLD 25 kp;, Baltimore, Md. (prisiuntė P. Pasers- 
kis); V. J. Stankus, Easton, Pa.

šį sykį gražiai pasidarbavo mūsų vajininkai, ir rei
kia jiems pasakyti didelį ačiū!

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

MŪSŲ KULTŪRINIS CENTRAS
Įsisteigimas namo kaipo kultūrinio 
Centro priklauso nuo to, kaip greit ir 

kaip daug bus išpirkta Šerų.
ŠERO KAINA $25

Visi norime, kad pažangioji Amerikos vi- , 
suomenė turėtų tinkamą namą, kuriame bū
tų patogios patalpos didžiųjų nacionalių or
ganizacijų rąštihės ir Laisvės spaustuvei.

Taipgi Gera Sale '
Pareftgirnanis ii* Štfsirinldinams 

J 5 f

Dalykas yra didelis ir svarbus. Visi turirfie 
įsigyti šėrų ir tai reikia greit atlikti. Kurie 
finansiniai išgali turėtų pirkti po daugiau 
kaip pė vieną Šerą.
Siųsdami už serus piftitfiis, čekius Ar riionėy- 
ofderius išpirkite sėk&fifiu vardu:

Home For Lithuanian Workers, Inc.
* t }

Nes tokiu f ardu banke yra padėti namo ben
drovės pinigai; tddėl čėkiai ir mdrifeytor Šeriai 
turi būt taip rašomi.

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, Inc.
46 Ten Eyck St. Brooklyn 6, N; Y.

tuš su ramaus ątštatybio 
darbu. . '

“Čia dalyvauja broliškųjų 
respublikų atstovai. Tatai 
pabrėžia reikalų palaikyti 
ir stiprinti ryšius tarp Lie
tuvos rašytojų ir kitų Tary
binių Respublikų rašytojų. 
Šis suvažiavimas ryškiai į- 
rodo tarybinių tautų drau
giškumų.

Suvažiavimas turi suras
ti būdų įtraukti į kūrybihį 
darbų jaunuolius j turinčius

(Tąsa nuo 1 puslapio)
J. Grybas-
J. Lingevičius, Saginaw

J. Krasauskas, Norwood .. 
M. ŠmitreviČięnČ, Detroit .........

V. J. Valley, New Britain .........
J. ftudmkn, New Haven .........
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
ALDLD Moterų 20 kuopa, 

Binghamtdn ................ .
A. Valinčius, Pittston..................
F. Wilkas, Wilmerding .............
J. Simutis, Nąshua .....................
H. Žukienė, Binghamton ...........
L. Pruseika, Chicago ................
ALDLD 145 kp.; Los Angeles .. 
H. Tamašauskienė, W. Roxbury 
J. Adams, Grand Rapids ............
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ....

Punktai

148
144
139
130
130
126 

120
104
104
96
88
88
74
52
24
14

litčrdtinių gabumų. Mūšų 
rastuose turį atsispindėti 
mįiąų šalies džiaugšinas dė
lei išlaisvinimo nūo hitleri
nių tižpūolikų.”

’ Rašytojų suvažiavimas 
tįšėši tfis dieridŠ. Tdfįybi- 
nes Lietuvos Rašytojų Są
jungos koihiteitas raportavo 
apie savo veiklą. Buvo pa
skaitų apie lietuvių prozą ir 
poeziją. ’ Suvažiavimas ap
svarstė ir. priėmė Rašytojų 
Sąjungos konstituciją ir iš
rinko naują vykdomąjį ko
mitetą.

Tarybinių žinių Biuras;

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-iiio pusi.)

Stalinas šakė amerikiečiams 
atštbvairis, kad jeigu Sovietų' 
Sąjunga gaus Amerikoj $6,- 
000,000,000 paskolą, tai iš 
Amerikos pirks 5,000,000 to
nų relių, 10,000 garvežių, 
150,000 gelžkelių vagonų, 1,- 
000,000 toilų maišto ir 50;000 
įvairių mašinų. Sovietams tas 
pddėtų atbudavoti šalį, ■ o 
Ametikdj darbihinkams duo
tų daug darbų. Abiem šalims 
būtų naudos.

Stockton, Calif.
Patyrimai Apie Kaliforniją
Pora draugų, rašydami 

mums laiškus, klausią, kodėl 
mes neparašome savo kelionės 
įspūdžius, tai yra, nuo Detroi
to iki Stocktbno, Kalifornijos. 
Tai, žinoma, buvo galima 
daūg ką aprašyti, nes kelionė 
^i’a gana ilga ir visko galima 
ne tik pamatyti, bet ir daug 
patilti, kaip žmonės gyvena 
įvairiose valstijose ir kokių 
pūstynių ir skalų kalnus pra
važiuoji. Rodos, tik kokį sap
nų vaizdą ten matai: KAlnų 
eiles po šimtus mylių nusidrie
kę, kitur atrodo, kaip kokis 
mūras pastatytas, vieni pilki, 
kiti raudoni; o tarpkalnėse 
randasi dirbamos žemes ir 
balti žmonės. Bet tenka ma
tyti ir eiles iš molio nulipintų 
namelių ir ten gyvena daug 
indijonų. Tuose nameliuose, 
rodos, tik kokie gyvūnėliai ga
lėtų gyventi, bet kur nėra šal
čių — randasi daug panašių 
gyventojų. Tų apylinkių žmo
nės daug užsiima auginimu 
karvių, bulių ir arklių. Tai 
tiek apie pūstynių gyventojus.

Biskį Apie Kelionę
Nors jau biskį suvėluotas 

dalykas ir kaip kurie dalykai 
jau biskį pamiršti, nes mes 
važiavome pabaigoj rugsėjo 
mėnesio, bet kaip kurie daly
kai, manau, bus gerai pami
nėti, kad kiti važiuodami ži
notų skirtumą tarpe rytinių ir 
vakarinių valstijų.

Pirmas dalykas man atro
do keista, tai važiuojant tar
pe Detroito ir Chicaįos, ar 
tarpe Clevelando, traukiniai 
Švarūs ir labai puttktuaiiai at
vyksta ir išvyksta ant paskir
to laiko? Bet kas kita tarpe 
Calįfornijoš ir Chicagos. Mum 
keturįus sykius prisiėjo mai
nytis traukiniai tarpe Los An- 
gČlėš ir Stocktono, tarpe Skn 
Francisco ir Chicagos, ir tai 
nei viėrią sykį neatvyko ir rie- 
išfyko tr’aukinys ant paskirto 
laiko.

Vieną sykį net penkias va
landas pavėlavo. Taipgi trau
kiniai vakarinėse valstijose la
bai prasti ir nešvarūs. Todėl, 
važiuojant tarpe Chicagos ir 
Kalifornijos patartina imt 
Pullman miegamą traukinį, 
nes kitaip žmonės labai daug 
nukenčia ir pavargsta. '

Tarpe Chicagos ir Kąlifbr-

NEGALITE RASTI 
SKALBINIAM MUILO?

Tai tqdel, kąs stokuoja rie
balų. Pahauddtt tlėbhUl rei
kalingi dįfbimtii rtfUi|d.,. 
taip pat nylonų ir daugelio 
kitų dalykų.

PRIŠTAfYKjT fe 
PANAUDOTUS RIEBALUS!

> ■.-r;.

Laiav^LIbertjr, Lithu&niMi Dally ai

iiijbs fcėlžkėlių if busų siste
ma yra penkių kompanijų, bet 
mums geriausia patiko liftij# 
Santa Fe; ten gėrešftiš pdtab- 
navimas, negu kitij fcetiirių 
kompanijų. Kurie važiuoja 
autoniobiliais, tai patartina 
važiuoti nuo Chicagos prO 
Kansas City ir tęsti pro Okla- 
homą, New Mexico, Arizona 
ir t.t. Ten esti geresni vieš
keliai ir pakelyjė esti daug 
gasolino stočių ir mažai kal
nų.

Laiko Skirtumas
Mums išvažiuojant iš De

troito, laikrodėlį užstačiaū 
teisingu laiku ir tėmijau, kur 
koks laikas pasikeis iki Ka
lifornijos. Baigiant važiuoti 
iki Los Angeles mano laikro
dėlio laikas pasivėlavo tris 
valandas. Reiškia, kada pas 
detroitiečius esti 12 vai. die
nos laiko, tai pas mus, Štock- 
tone, dar 9 valanda ryto.

Gyvenimo Sąlygos ir Kiti 
Dalykai

žmonės, gyvendami rytinė
se valstijose, dauguma žingei- 
dauja, kaip dalykai esti Kali
fornijoj su gyvenimu ir kaip 
Prds ir kitos gamtos dovanos 
dėl sveikatos. Ant šių dalykų 
arba klausimų nebuvo galima 
$reit atsakyti nepatyrus. Nes 
kartais vienam žmogui vienas 
dalykas atrodo vienaip, kitam 
kitaip. Pavyzdžiui, vienas 
draugas sykį su traukiniu pra
važiavo pro Los Angelės ir 
jam pirmas pamatymas to 
miesto labai nepatiko ir pana
šų aprašymą padavė į spau
dą. Bet tikrenybėje Los Ange
les nėra toks, kaip jis parašė. 
Todėl ir mes nešiškūbim 
syti į Spaudą, kolei patys 
rai dalyką permatyšime. 
tas dalykas, Kalifornija

šilumoš; 
būna vė-

Los Ah-

ra- 
ge- 
Ki-

„ yra 
didelė valstija ir esti visokių 
skirtingų vietų ir miestų. Taip
gi net oro pakaita esti skirtin
ga. Pavyzdžiui, San Francisco 
mieste per vasarą žmonės dė
vi šiltus drabužius, esti gero
kai vėsu dieną ir naktį. Oak- 
landas, tik 8 mylids atstu ir 
jau oras skirtingešnis ir šil
tesnis. Tafrpe Stocktono, Sa
cramento, Modesto ir toliau, 
apie porą šimtų mylių apylin
kėj, yra labai, lygūs laukai ir 
derlingi. Taipgi oras pastovus 
ir prielankus, vasarą esti šil
ta, bet nebūna karščių — sie
kia iki 90 laipsnių 
nakties laike visados 
su.

Didmiesčiai, kaip 
gėlės, San Francisco, Oakland, 
ten yra visokių pramonių ir 
amatininkai daro geyą pragy
venimą. Kalifornijoj ir mažes- 
niuosė miestuose daug yra lai
vų budavojimo įmonių ir daug 
žmonių dirbo ir gerai uždirbo. 
Abelnai, amatininkai gerai už
dirba ir nesigaili atvykę. Kiek 
tenka patirti, yra didelis trū
kumas siuvėjų. Kad ir mažai 
patyręs, darbą visados greit 
sau suranda. Taipgi ir su ki
tais amatininkais bėdos čion 
nėra. Daugiausia dabartiniu 
laiku žmonės turi bėdos su 
kambariais, jų yra didelis trū
kumas, ne tik privatinėse stu- 
bose, bet ir viešbutyje visi už
imti. baugiausia užpildo, tai 
kareivių moterys, atvykusios 
iš kitur, o vietiniai gyventojai 
neturi kur sau vietos pasireri- 
duoti ar nusipirkti. Kambarių 
kainas kelia.

Mieste fruktų ir daržovių 
visur veik ta pati kaina, tūri 
mokėti, kaip ir rytinėse valsti
jose, tik tie žmonės gauna pi
giau pirkti, kurie dirba prie 
j u.

Apie Stocktonh Miestą
Stocktonaš mažai yra žino

mas miestas lietuviams, yp&č, 
kurie gyveną rytų valstijoje. 
Tur būt todėl, kad jame nėra 
iiėtiivių. baVyzdžiui, dabarti
niu laiku tik mes trys lietuviai 
esame mieste. ’Tikrenybėje, 
Stbektonb miestas yra viduti
nio dydžio — turi virš 100,- 
000 gyventojų, Miestas su
tvarkytas labai praktiškai, pa
dalinta^ į kėthrias dalis, kad 
lengva sdprasti ir surasti niiės- 
to gatvės. Gatvės visur pla
čios ir grįstos, miesto trans- 
portacija ~ visut bufc&i if tu

ri labai daug vlėšbūčiiį ii* fitib- 
ihavimo namų.

StoėktbnaS r^ndaši 48 įhv- 
libš riti o kSlifbrfiijbŠ soštiriės 
Sacramėiito; 84 ftiyiioš nuo 
šąn Frąncįsco, apie 75 mylios 
nuo Oaklando; 340 mylit; nuo 
Los Angelės, 466 hiylibš nuo 
San Diego. Stocktonaš randasi 
ant lygumos, mieste niekur 
nėra kalnų nei tarpkalnių. 
Miestas apjuostas didėle upe 
—Calaveras, taipgi yra trys 
dideli kanalai. Štockton kana
las yra taip gilus ir platus, 
kad gali plaukti dideli laivai, 
susiriša su jūrų šaka ir turi 
88 mylių ilgio, šalę to kana
lo yra didelė laivų budavoji- 
mo dirbtuvė ir labai daug 
žmonių ten dirba.

Miestas turi didelę kolegiją 
— College of Pacific, daug 
įvairių mokyklų ir šiaip viso
kių istorinių įstaigų. Miestas 
turi labai daug mažų ir di
desnių sodnų (parkų), gatvė
se ir parkuose daug įvairių 
medžių ir žolynų. Gyvenami 
namai daugumoje mediniai,- 
bet yra su daugeliu kambarių 
ir kambarius renduoja dėl pa
vienių ir porų žmoriėmš. Ran
dasi trys gelžkelio stotys ir 
dvi busų stotys — Santa Fe 
ir Greyhound. Mieste yra 15 
teatrų, knygynų ir kitokių vie
šų įstaigų. Darbo pramonė 
yra fru k tų bei daržovių sudė
jimo ir prezervavimo, laivų 
statymo įmonė ir toliau įvai
rios mažesnės išdirbystės.

Miesto valdžia reakcinė, 
nes čion darbo unijos silpnos 
ir niekas nesudaro valdančiai 
klasei opozicijos. Miestas au
ga dideliu tempu ir galima ti
kėtis, trumpu laiku, išaugs į 
didelį miestą.

Stocktone gyvenanti lietu
viai dėl organizacijų veikimo 
ar prigulėjimo turi 
ryšius su Oaklandu 
Francisco lietuviais, 
randasi LDS ir LLD 
Nors ir ten randasi
daug lietuvių, bet žmonės la
bai gausiai aukoja darbinin
kiškiems reikalams ir sugabiai 
veikia. Alvihas.

artimus 
ar San 

nes ten 
kuopos, 
nelabai

Nashua, N. H
Apie 4,000 dai’bininkų 

skelbė streiką

korilpanija 
reikalavi- 

kompanija

pa
skelbė streiką prieš bovelhos 
dirbtuvių savininkus. Streikuo
ja Nashua Mill ir Jackson 
Mill darbininkai. Abi dirbtu
vės priklauso vienai kompani
jai.

Streikas prasidėjo lapkričio 
1 d., todėl, kad 
nesutiko su unijos 
maiš. Pradžioje 
sakė tutsis, bet vėliau atsisa
kė. Tada unijos darbininkai 
laikė suširihkiftią ir nutarė 
streikuoti, kad ponus privers
ti skaitytis su darbininkų rei
kalavimais. Laike balsavimo 
2,234 balsai paduota už strei
ką, 684 prieš ir 40 buvo ne
gerų balsų.

Unija nori priversti kompa
niją, kad visi darbininkai ir 
darbininkės turi būti unijis- 
tais, žinoma, kompanijai tas 
hepatinka, ji nori laikyti ne- 
unijistų, kad silpninus organi
zacijos pastovumą.

Kada dabar stovime kovos 
lauke, tai visi turime vienin
gai laikytis^ kad kova būtų 
laimėta. Atminkim, kiek daug 
padėjo unija ir jeigu gerai lai
kysimės, tai strdikhš bus lai- 
riiėtaš, tada tūrėšimė žmbriiš- 
kėsnes algas, darbo sąlygas 
ir jausimės organizuoti. Viši 
suprantame, ką reikštų, jeigu 
kompanija laimėtų, ji vėl il
gintų darbb valandas, kapotų 
algas/ melstų darbininkus lau
kan, ktirie tik jMi nepatinką. 
Todėl laikykimės visi vieiTih- 
gdi it kovą l&irhėsime.

, i’: ' .

Pareitoje kdrČšpohdėnėijdje 
įvyko klaida, toli . įjaŠakyto, 
kad visi darbininkai gauna po 
dyi savaites vakacijų, b turė- 
jb Būti taiį>: visi datbihlfikąi 
gauna po viėhk šavditę vaką- 
Čijų, o kurie yra išdirbę ne- 
tnažiau, kaip po 5 riiėtus lai
ko, tai dar gauna viėYioš sa-. 
vaitos alga - užmokestį.

MERGINOS—MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ktiAWiAi
Patyrę. Nuolat
GERĄ ALGA 

Sherman’s Cleaners
And Tailors

801 F Street, Belmar, N. J.
■« .. >., ... .. (266)

ODOS DARBININKAI
Reikia Visų Rūšių

Aiiksta Pradinė Alga
48 VALANDŲ AR DAUGIAU 

DARBO SAVAITĖ

A. J. Crowhurst & Sons
85 MILL STREET 

BELLEVILLE, N. J.
(267)

ODOS DARBININKAI
RANKINIAI . AUKSUOTŲ PAMAfcGlNIMŲ 

ISSPAUDĖJAI ODOM
Patyrę

45 VALANDŲ SAVAITE—$55
ADAMS ART STUDIO

118 LEXINGTON AVE.
(28th St.) N. Y. C. 
ASHLAND 4-8360

(267)

MOKINIAI 
PAGELBINIAI VYRAI 

PRIE AIRPORT
Gera Mokestis Nuo VaUndq 

Kreipkitės nuo 9—12 
ar šeStadienj 16 ryto.

T.W.A. HANGAR NO. 6 
LA GUARDIA FIELD 

.. ttb)
ABELNAM 

audimų drUkavimui 
FABRIKO DARBININKAI

PASSAIC 8-4800
................. . .M. ...............   ... (26^)

APVALYTOJAI, Ofisų BMlnkuoie. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $37.26. Matykite Mr. 
INGE, 69 tinti Street, New York City. .

..

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS• A, - . t • . 1 * * •’

MERGINOS-MOTERYS
Ahelnam fabriko darbui—Patyrimas hereikaljng'ag

5 DIĖNOS-^15 VALANDOS—PridėdAHt Viršlaikiui 
ALGA PRADžiAl 65ė Į VALANDĄ 

LINKSMOS APLINKYBĖS — NUOLAT
V akacijos su Alga. Kalėdiniai Bonai 

Kreipkitės j MRS. SOULĖS 
HANKINS CONTAINER CO.

963 Newark Avenue Elizabeth, N. J.
(2Š5)

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
lapkr. 14 d., 103 Greęn Str., 7:30 
v. v. Malonėkite, visi draugai skait
lingai atsilankyti, nes yra svarbių 
dalykų atlikti. Bus išduotas rapor
tas iš Apskr, konf., bus balsavimai 
j Centro valdybą kitiems metams ir 
taipgi dar reikės išrinkti delegatą j 
D. L. Suvažiavimą, kuris įvyks Pitts- 
burghe. Taipgi atsiimkite šių metų 
knygą. — Sekr. (265-266)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. šusirinkim&s įvyks 

lapkr. 14 d,, 8 v. v. LDP Kliube, 
408 Court St. Draugai, visi dalyvau
kite šiatne susirinkime, nes bUs rin
kimas delegatų į LDS 3-čio Apskr. 
suvažiavimą, kuris įvyks grįibdžip 
2 a. — V. K. Shęralis, sekr. -

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 16295 has been issued to the undersigned 
to feell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of t.he Alcoholic Bevfcrage Control 
Law at 457 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County Of Kings, to be consumed 
on the premises.

457 Myrtle

NOTICE is
L 1898 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liqiior at retail under Section 
1Q7 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1283 Prospect Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SPATH
(Park View Liquor, Store)

12Š3 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1755 has been issued to the undersigned 
to sell wjne & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 306 — 93rd St., Borough of Brooklyn. 
County/of Kings, to be consumed off 
premises.

SOL. L. COLE
(Cole’s Wine & Liquor Store)

3Ū6 — 93rd St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby fciven that License No. 
17|4 has been issued dto the undersigned 

to sell wine & linuor at retail under Section 
107 of , the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1939 Rockaway Parkway, Borough Of 
Brooklyn, County of Kings ,to be consumed 
off the premises,

JACOB E. HARKAVY
1989 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 15118 has been issued to the undersighed 
to sell beer, wine and liquor at retail tinder 
Sectiori 1Q7 of the Alcbhdlic B,everage Control 
Law ąt 205 Fdlton St., & 34 Somers St., 
įjoroUgh of Brooklyn, County of Kings, 
bė CQnsiųn,ed on th(r premises.

. FREDERICK J. SCHUMACHEfc, HI 
2055 Felton St.,
34 Somers St., Brooklyn, N.

, NQTICE is hereby . giyen that License No. 
. RW 1293 has been issued to the undersigned 

to Sell bąer and’wine at retail under Section 
1Q7, of the Ai.cojioiic Beverage Cdntfol Law 
n’t; 387 Humboldt St.; Bbrotfgh of Brooklyn, 
Cojirity of Kings, to be consiimed on the 
premises.'

, r JULIA . HENRY
3Š7 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
trli 1078p has been issued to the undersigned 
|p . sell beer .at retail .under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4)3 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
CpUnty of kings, to be consumed off the 
premises. ■' ,,u. ■ ,

fiENjAiiiN blufoRd
; (Bee-Tėč Market)
418 Sumner Ave„ Brooklyn, N. Y.

NOTICE |s hereby given that License No. 
G« 10795 Vefett t»Ued to the Undersigned 

sell bęer at jsetaiJ under Section 107 bf 
the Alcoholic Beverdą Control Lhw at 
383 SUmner Ąvcnue, Borous(h of Brooklyn, 
Cdimty^ of Kings, to be consumed oft the 
premises. , , ,, ,,

» ALONZĄ AUGUSTUS HURLEY 
(Štilyvesaht Shoppihg Centre)

383 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licerise No. 
EB .2054 has been issued to the undersigned 
to &ell beer 4t .retail iihder Section 107 of 
tlje Alcoholic.,, Beverage Control Law 1st 
93 Church .Avenue, Borough Of Brooklyn, 
pounty of Kings, to be consumed bn the 
premises. ■

. , JitYlNG HIRSCH . ____
98 Church Ave., P

EDWARD TUHAL
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby fciven that License No.
:en issued to the undersigned

the

to

Pcnktaa puBlapli

5 DIENŲ SAVAITE —' $23.75 
Lengvas Fabriko Darbas

Linksmos Aplinkybė# 
Patyrimas nereikalinga# ,

FRANK M. SAYFORD CO.
50 WASHINGTON STREET

BROOKLYN
(269)

FABRIKO MERGINOS
Patyrimas nereikalingas, abclnam darbut
5 dienos. L. Hornstein Co., 1372 39th St.,

Brooklyn. (Tarpe 13th & 14th Avės.)
(266)

VIRĖJOS
NEREIKIA PATYRIMO

4, MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS
Virimu

namų Ar 
RESTAURACIJOS PATYRIMU

GEROS ALGOS 
VAKACIJOS 

MAISTAS IR UNIFORMOS
GREITI PAKILIMAI

PUIKUS MOKINIMOSI GERO AMATO
TURI MOKĖTI ANGLIŠKAI 

SKAITYTI IR RAŠYTI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISA DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.
<xj 

_______________________________________________ _____—J

MERGINOS 
MOTERYS

Lengvam Fabriko Darbui
Gera Alga.

Linksmos darbo sąlygos
GRAND NOODLE CO.
52-64 72ND STREET

MASPETH, L. I.
 (264)

VALYTOJOS. Ofisiriių Namų. Nuolat. 135. 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.

INGE, 59 Pine .St., New York City.
__________________ <X)

DRAPERS IR FINIŠIUOTOJOS t' 
AUKŠTOS KLASĖS IR PATYRUSIOS 

MADAM de WARDENER
1 EAST 54TH ST... PLAZA 3-5846 

.  y(261)

BUY VICTORY BONDS!

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1751 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2226 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO BUGL1ONE
. . (Tony’s Wine & Liquor Store) 

2226 Pitkin Ave., Brooklyn, -N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1465 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

ANTHONY INAMORATA 
d-b-a Knickerbocker Hall

1465 Myrtle Ave., Brooklyn, N. V-

NOTICE is hereby given that License JNo. 
L 1759 hds bten issued to the undersigned 
to Sell wine & liquor ’at retail Under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4Ū7 Avenue P, BoroUgh. of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premise's. 8

PELLEGRINO A. SCI ALLO 
d-b-a Claridge Liquor Shop 

P, Brooklyn, N. Y.

hereby given that Licefi&e No.

407 Avenue 

NOTICE is 
L 1612 has bėen issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 ot the Alcoholic tieverage Control Uaw 
at JĮ46 Lawrence St., Borough of Brooklyn. 
Cdtinty of kings to be consumed off the 
premises.

JUSTIN NtWMAN
w,.. . . . d-b-a Lawrence Liquor Store
Brooklyn, N. Y. 146 Lawrence St., Brooklyn, Ų. Y.



BeStas puslapis

/

savo

UOŠ-

Spilgienės sesuo ir švo- 
Renkevičiai su dukteri- 
kaimynai Sadauskai ir 
Jonas (irgi neseniai su- 
iš Pacifiko), Bložiai su

vyriausybės pagyrimą,

i ,1. , ifr<i > ■

Laisvi—-Liberty, Lithuanian Daily

Albert Sherry Sugrįžo 
Iš Tarnybos

Albert Sherry

Albertas Sherry, sūnus nas£ 
lės Tesės Šerienės, sugrįžo iš 
karinės tarnybos spalių 25-tą, 
po išbuvimo tarnyboje trejis 
metus ir 8 mėnesius. Iš to lai
kotarpio 19 mėnesių išbuvo 
užjūryje.

Sugrįžo garbingai paliuo- 
suotas, vežinas penkiomis 
Battle Stars, kurias jis įgijo 
invazijoj Francijon, mūšiuose 
per visą Normandiją, apsupi
me Belgijoj (bulge) ir pir
myn iki pergalės ir mūšių už
baigos Austrijoj.

Paskiausia Alberto pareiga 
pirm sugrįžimo buvusi saugo
ti rinkinį Goeringo susigrobtų 
meno kūrinių ir kitas brange
nybes, sukrautas Hitlerio ir jo 
viršininkų šaikos palociuosę 
Berchtesgaden’e.

i Albertas pastaruoju laiku 
tarnavo 10th Army Div. 21- 
me anti-tankistų batalione. Jo 
visa grupė yra turėjus kari
nės 
apie kurį jau buvome rašę se
niau.

Užjūryje Albertui teko pa
buvoti Wales srityje ir centra- 
linėj Anglijoj, o paskiau Fran- 
cijoj, Vokietijoj, Austrijoj, 
kariaujant pereiti daug mies
tų, miestelių, laukų. Laimei, 
Albertas grįžęs sveikutis.

—Du iš mano geriausių 
draugų ir daug tolimesnių 
draugų pasiliko tenai visiems 
laikams, — dadėjo Albertas 
liūdnai, prisimindamas 
laimę.

Sutiktuvių Pokilis
Albertui sugrįžus, jo 

viai, žmonos * Marion tėvai 
Ona ir Laurinas Spilgiai su
ruošė šaunų džiaugsmo poki- 
lį savo namuose, 482 Warwick 
St., Brooklyhe. Prikviesta pil
nutėlis butas svečių, Spilgių ir 
Šerių artimųjų: Alberto moti
na Tessie Sherry, sesuo Irene, 
brolis Stanley, pusbrolis John 
su žmona; Spilgio sesuo ir 
švogeris Kloniai ir sūnus An
tanas su sužadėtine (Antanas 
neseniai grįžęs iš karo tarny
bos) ; 
gėris 
mis, 
sūnus 
grįžęs 
dukra ir anūke, Girniai, Stul
gys su'dukra, P. Jokūbaičiai, 
Mačiulaičiai, L. Gavrilovičiai 
(jaunieji), Annos Spilgytės 
vyro giminės ir daug kitų.

Annos vyras Liudvikas, be
je, vis dar randasi kur nors 
Hawajuose. Tačiau sesers Ma
rion vyro Alberto sugrįžimą 
jinai sutiko šventiškai, su ma
myte ir kitomis jai pagelbinin- 
kėmis linksmai aptarnaudama 
sesers džiaugsmo puotos sve
čius.

Prisiminus, jog Albertas yra 
buvęs aidietis, norisi linkėti, 
kad jisai su malonia žmona 
Marion vėl ateitų į Aidą.
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Aido Chorui Linkėjo su Dai 
na Pasiekti ir Lietuvą

Aido Choras, kaip dar visi 
gerai atsimename, spalių 21- 
mą, puikiai suvaidino operetę 
“Kada Kaimas Nemiega.” Pa
skubomis ir energingai ren
giantis, kelis syk per savaitę 
praktikuojant, prisiėjo gerokai 
pavargti, kai kada nedamigti. 
O jau apie‘.liuosus pobūvius tū
liems prisiėjo ir visai užmiršti.

Permainai nuo įtempto dar
bo, liuosai, draugiškai pasi
linksminti ir pasitarti Choras 
susirengė draugišką vakarą lap
kričio 4-tą. I jį sukvietė moky
tojus ir choristus su šeimomis, 
taipgi vieną kitą ir iš pašalie
čių, pagelbėjusių šio perstatymo 
darbuose.

Kastutė Rušinskienė su Anta
nina Zablackiene priėmė svečius 
su skania vakariene. Po vaka
rienės, vakaro pirmininkė Eva 
Mizarienė pradėjo iškviesdinėti 
aktorius, choristus ir svečius 
pasakyti ką nors chorui ar apie 
chorą, pradėdama ir užbaigda
ma, kaip ji sakė, “su svarbio
mis ypatomis,” su dviem šios 
operetės mokytojais, Jonu Juš
ka ir Aldona Anderson-žilins- 
kaite.

Juška, veikalo režisierius, 
reiškė padėką visiems aktoriams 
ir choristams už puikią koope
raciją ir pagirtinai atliktą dar
bą. Kreditavo autorių Railą už 
paruošimą veikalo, Daratėlę 
Juden-Judzentavičienę už pri- 
taikymą-pagaminimą muzikos.

Alekas Velička sakė, jog šiuo 
perstatymu ir abelna savo veik
la choras gali pasididžiuoti. 
Prašė jaunimą nuolatos ir akty
viai dalyvauti. Sakė, patsai no
rėtų jau pasitraukti po išbuvi
mo 25 metus su choru.

Kalba Lilija Kavaliauskaitė, 
Petras Grabauskas, Nastė Buk- 
nienė, Juozas Byronas, Anelė 
Ventienė. Visi dėkoja mokyto
jams už gerą sumokinimą, o 
Buknienė, kaipo viena iš komi
sijos, dėkoja Juozui Byronui už 
gražiai išgarsinimą ir visokią 
talką. Ventienė kviečią jaunimą 
laikytis su choru, nuolatos lan
kytis į pamokas.

Pranas Buknys kredituoja 
mokytojus ir visą chorą už pui
kiai atliktą darbą. Pažymi išsi
laikymą per pačius sunkiausius 
karo laikus, kada vyriškasis 
jaunimas išėjo į karą, o mote
rys ir senimas per ilgas darbo 
valandas tik su pasiaukojimu 
galėjo dalyvauti. Vienok chorą 
išlaikė tokioje aukštumoje, ko
kioje neišliko nei vienąs kitas 
lietuvių choras visoje šioje apy- 
linkyje. Ragino dabar neatsi- 
leisti pastangose — laikytis cho
re energingai visiems jame jau 
esantiems ir traukti naujų jė
gų. Choras, sakė jis, yra dalis 
mūsų viso pažangiojo judėjimo. 
Tas judėjimas auga ir augs, 
netolimoje ateityje jis užims 
svarbią vietą. Chorui yra gar
bė būti tame judėjime. Aidas 
turėtų jau dabar pradėti ruoš
tis atlankyti Lietuvą kaip tik
tai jinai iš karinių kančių pil
nai pakils ir pradės normalų, 
naują gyvenimą.

Iškviečiami čia dalyvaujan
tieji jaunuolių chorisčių tėvai: 
Antanas Briedis, Antanas Gil- 
manas, jaunuolė choro sekre
torė Sylvia Pužauskaitė, dar 
nauji, bet veiklūs choristai 
Antanas Poškus, Andrušaitie- 
ne, Julija Stankaitienė. 
pasako gražių linkėjimų 
rui, dėkoja mokytojams, 
užmiršta ir šio gražaus 
žmonio gaspadinių.

Gilmanas dar pasiūlo
ristams jieškoti jaunime ir to
kių, kurie susirūpintų ir sce- 
nerijomis veikalams. Sakė, pe
reito veikalo tikroviškumtii 
daug prisidėjo gražios scenos, 
o tokias ne visur randame. 
Reikia patiems užsitikrinti pa
sisekimą ir toje meno srityje.

Magdalena Juškienė, reži
sieriaus žmona, pagerbia cho-i

rą už taip gražiai suvaidinimą 
operetės. — Nesigraudenu iš
leidus Jušką veikti su choru,, 
pati dirbus jo darbą, nes jo 
laikas buvo sunaudotas to
kiam gražiam tikslui. Aidas 
visuomet buvo darbo žmonių 
choras, tarnavo mums. Dėlto 
aš visuomet jaučiu, jog Aidas 
yra mano choras. Taip jau
čiasi visi ir dėlto visuomet bū
na su choru, — sakė Juškienė.

Rojus Mizara, Laisvės re
daktorius, pastebi, kad ateida
mi tos operetės žiūrėti žmo
nės nežinojo, ką jie matys. 
Bet jie susirinko, pasitikėdami 
tam, ką Laisvė rašė, ką Aido 
Choras žadėjo, nes jį jau pa
žįsta per 30 metų, kaipo at- 
sakomingą organizaciją. Pa
sitikėjo Juškos ir Žilinskai
tės gabumais sumokinti. Prie 
to choras visuomet dalyvauja 
Šalutinėse organizacijų, pramo
gose ir gražiai sudainuoja. 
Tuomi ir pats save garsinasi. 
Daugelis chorų išmirė, nes 
neturėjo to visuomeninio, ma
sinio pamato. Linki žengti vis 
pirmyn ir ragina chorą rimtai 
rengtis aplankyti Lietuvą.

Petras Velykis, neseniai 
sugrįžęs iš karo ir nacių be
laisvės, karštai užprotestavo 
Veličkos pageidavimą pasi
traukti. Jūs, vyresnieji cho
ristai, sakė jaunasis choristas, 
privalote būti su mumis. O 
mes, jaunieji, jau atėjusieji į 
chorą laikykimės sąlydžiai 
chore ir būkime jo budavoto- 
jais. Merginos atsiveskite sa
vo vaikinus, vaikinai mergi
nas. Tėvus prašė paakstinti 
jaunimą stoti į Aido chorą.

Iškviečiamas Jurgis Nalivai- 
ka. Prisimena, kaip prieš ket
virtadalį šimto metų, tada, 
dar jaunuolis, jis, atvykęs iš 
kitur, 
j ant. 
kada 
karto
už poros savaičių turėjęs kur 
viešai išstoti dainuoti. Sako, 
ilgos atrodė tos savaitės, bet 
paskiau ištikro priėmė. Nali- 
vaika nuo to laiko ir tebebū- 
na chore ar arti jo. TA. tų lai
kų choristų, sako jis, čia te
matau tik vieną Briedienę., 
Kiek per chorą yra atėję ir 
išėję; žmonių, visame Labor 
Lyceum name netilptų. Ta
čiau jie visi, kurie čia dar 
gyvena, jaučiasi choro drau
gais.

žodžiu kitu dar sveikina 
chorą S. Sasna, gaspadinės: 
Rušinskienė ir Zablackiene.

Mizarienė, operetės komisi
jos narė, dėkoja Bukniui, Gra
bauskui, Briedžiui, Byronui, 
Andriušaitienei ir daugeliui ki
tų už talką suruošime operetės, 
visokius darbus — darbelius.

Aldona Anderson, mokyto
ja, iškviesta paskiausia. Ji dė
koja kooperavusiems tinkamai 
atlikti buvusią pasiskirtą už
duotį. Bet, jos
d as turėtų ir galėtų gražiau 
dainuoti, jeigu dainininkų sąs
tatas chore taip tankiai nesi
keistų. Kad nariai laikytųsi 
ilgiau, pastoviau ir griežčiau. 
Ji linki chorui nuvažiuoti į 
Lietuvą ir ten puikiai atsire- 
komenduoti. Susigriebę, cho
ristai iš visų pusių sušunka 
“Mes važiuosim tik su jumis!” 
Ir palydi entuziastiška ilga ova
cija, kaip kad palydėjo ir vai
dinimo režisierių Jušką.

Aldona, beje, prisipažino 
irgi jau esanti choro trečda
lio amžiaus senumo mokytoja, 
mokina jau 10 metų.

Atrodo tarsi vakar diena, 
kadą ta kukli, energinga mer
giščia stojo mokyti chorą iš
tikus mokytojų kryzei, chorui 
neturint vyresniųjų mokytojų. 
Iš karto buvo ir abejonių. Ta
čiau šiandieną kiekvienas cho
ristas ir su choru santykių tu-

jau rado Aidą dainuo- 
Ir kaip jis nusiminęs, 
velionis Januška jo iš 
napriėmęs, nes choras

manymu, ,Ai-

Du Galionai Gazolinos 
Stuboj ir Gaisras

pridusę dūmais.

Policistas ir gatvešlavis did
vyriškai pasižymėjo gelbėji
me žmonių iš gaisro, užsika
rusio 53 šeimynų apartmenti- 
niame name, 548 W. 164th 
St., New Yorke.

Gaisre ir jo gesinime sužeis
ta 3 asmenys, taipgi 7 gaisra- 
gesiai buvo
Nuostolių esą $40,000.

Namas užsiliepsnojo, sako
ma, vienai gyventojai plau
nant langų užlaidas dviejuose 
galionuose gazolinos įsipylus į 
sinką. Mechaniškas žiebtuvas 
šaldytuve padegęs gazoliną.

Gatvių valytojas Angelo 
Rodano išvedžiojo 12 moterų.

Policistas Peter Waeger 
įbėgęs į degantį namą išnešė 
iš apartmento paliegėlį Colle
ran. Atbėgęs atgal išvedė iš 
bildingo 4 senyvas moteris. 
Paskiau nubėgęs ant gaisrinių 
kopėčių nuvedė ten išbėgusią 
moteriškę, nunešė jos kūdikį. 
O po to dar išnešė iš liepsno
jančio bildingo 73 metų mote
rį. <•

Policija atsišaukė į radėjus 
$750 atiduoti juos pamete- 
joms, kuriomis esančios 
veteranų žmonos, kožna 
metusius po $750.

dvi 
pa-

Richmonde Darbo Partijos 
balsai išrinko Cornelius A. 
Hali. Jisai gavo viso 23,705 
balsus, o jo oponentas Lynch 
turėjo 19,735 balsus, tik 3,- 
970 mažiau.

Visi 
cho- 
ne- 
pa-

cho-

Cacchione ir Quill 4-tą 
Dieną Tebesilaikė 

1-moje Vietoje
šeštadienio rytą, pradedant 

ketvirtą balsų rokavimo die
ną, Miesto Tarybos nariai Pe
ter V. Caccliione, Brooklyne, 
ir Michael J. Quill, Bronxe, 
tebesilaikė pirmoje vietoje.

New Yorke Stanley M. Isa
acs, darbininkų remtas repu- 
blikonas, buvo pašokęs pirmon 
vieton. Bet Benjamin J. Davis, 
Jr., negras komunistas, tebe
buvo stipriu antruoju.

Įdomus dalykas, kaip žmo
nės. žiūri į komunistą Cacchio
ne jo paties namų distrikte. 
Jis tame distrikte (31-me e.d., 
kuris yra dalimi 16-to a.d.) 
gavo 332 balsus. Jo žmona 
Dorothy buvo to distrikto rin
kimų kampanijos kapitonu. 
Tai, be abejo, ne mažiau kre
ditas ir jo žmonai už mokėji
mą sugyventi su žmonėmis.

Imant visus distriktus abel- 
nai (mažus ir didelius, poniš
kus ir darbininkiškus), Ca
cchione iki šiol gauna 
per distriktą.

Brooklyne
Gale trečios dienos

jau surokuoti 561 
iš esamų 1,296. 

36 kandidatų. Bal-

42,496 
39,335 
28,635 
,27,170 
25,860 
20,533

no vie- 
vie-

974. Rinks 5 iš 21 kandidato: 
Isaacs, republ.
Davis, Jr., komunist. 
.Connolly, ALP-demokr. 
Carroll, demokr. 
Di Falco, demokr. 
Mosės, demokr. 
Kaplan, liberalas

Queens
Distriktai surokuoti

nodai. Iš 801 distrikto, 
niem kandidatam jau surokuo- 
ta 548 distriktai, o tūlam tik 
230. Viršūnėse atrodė tebesą 
abu Phillips, Quinn, Horak, 
Glen ir Clemente, 4 demokra
tai ir du republikonai. Rinks 
4 iš 18 kandidatų.

Kadangi čia dar ne galuti
ni skaičiai, dar niekam nepa
baigti skaityti numerio 1-mo 
balsai, tad skelbiame tik pa
čius viršiausius, imant po du 
daugiau, negu galima tame 
apskrityje išrinkti. Skirtumą 
tarp pirmo ir paskutinio skai
čiuje turimų balsų, žinoma, 
yra labai didelė. Pavyzdžiui, 
New Yorke, kur pirmasis 
Issaacs turėjo 42,496 balsus, 
paskutinė, trockistų kandida
tė Louise Simpson, turėjo 
balsus.

926

Po 46.8

Brook-

JIEŠKO DARBO
Anthony Schultz jieško darbo 

bartenderj. Prašoma kreiptis 
80-33 — 90th Rd., Woodhaven
N. Y. Telefonas Michigan 2-4620. 
Kreipkitės tarp 6 ir 8 v. vakarais.

(263-265)

už 
po 
21,

Mūšy Šalis su Tarybų 
Sąjunga Privalo Būti 
Talkininkės Taikai

lyne buvo 
distriktas 
Rinks 7 iš 
su turėjo:
Cacchione, komun.
Sharkey, demokr.
DiGiovanna, demokr.
Hart, Demokr.
Earle, Rep. Cit-Nonpart.
McCarthy, demokr.
Casey, demokr.
Goldberg liberalas 
Vogei, demokr.

Bronx
Surokuota 579 distriktai iš 

850. Rinks 5 iš 19 kandidatų:
49,458 
28,899 
28,835 
19,224
17,849 
17,529 
15,593

Po tuo obalsiu šaukiamas Na
tional Council of American-So
viet Friendship ketvirtas meti
nis masinis mitingas Madison 
Square Gardene, įvyks jau šį 
trečiadienį, lapkričio 14 d.

šie mitingai trokštantiems 
taikos pasaulyje žmonėms vi
suomet buvo didi šventė.

Mr. Edwin Smith, ką tik su
grįžęs iš plačios kelionės po Ta
rybų Sąjungą sako, jog išlai
kymui pasaulinės kooperacijos, 
draugingumo ir taikos mes ga
lėtume iš Tarybų Sąjungos daug 
ko pasimokinti.

Mitingui kalbėti bus žymūs 
iš žymiausių tautų ir šalių ko- 
operavimo taikai šalininkų. Pa- 
skilbęs Canterbury’o dekonas 
Hewlett Johnson atskris lėktuvu 
iš Anglijos. Tš Washingtono pri
bus Dean Acheson, mūsų šalies 
valstybės sekretoriaus padėjė
jas. Kalbės ir Nikolai N. Npvi- 
kov, Tarybų Sąjungos reikalų 
vedėjas. Taipgi kalbės Corliss 
Lamont ir Paul Robeson.

Bertha Alice Demers, 28 m., 
White Plains teisme prisipaži
no nudėjus Walter J. Robi
chaud, 49 m..

26,275
24,565
21,235
18,305
17,817 
16,091 
13,535 
13,202 
12,555

0F1CIALIS IDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija žapoj 
Telef.: GR. 7-7553 

j 2539

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su anie

DARBININKŲ ĮSTAIGA
SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 

Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puiku* 
■teičius bu naujausiais {taisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398.BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Juozas Zeidat
Savininkas 

411 Grand St. Brooklyn

/ 2539 Woodward Arenu* 
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

,W«K

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
i (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

rįs žmogus žino, kad iš tinka
mos, disciplinuotos medžiagos 
Aldona gali išauklėti puikiau
sią meno pažibą. Ir kiekvie
nas sutinka, kad dėka jos kan
trybei ir pasiryžimui išlaikyti 
mūsų dainą choras išgyveno 
sunkius laikus ir viltingai žiū
ri ateitin.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Quill, ALP 
Cunningham, demokr. 
Keegan, demokr. 
Devaney, independ. 
Rubenstein, ALP 
Schwartz, demokr. 
Klein, Cit.-Nonpart.

New Yorke
Surokuota 659 distriktai iš

BROOKLYN

LABOR LYCEUM

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
BARBER SHOP

ANTANAS LEIMONAS, 
Naujas Savininkas

306 UNION AVENUE
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau

' rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

• JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kampa* Broadway Ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore B-6191

TELEPHONE 
STAGG 2-5048 1




