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Tai jau po balsavimu. Ame
rikoj žmonės pasisuko j Repu- 
blikonų Partijos pusę. Tam 
yra daug priežasčių. Vėliau 
liaudis gailėsis, bet jau bus 
per vėlu, žmonės greitai pa
miršo Hooverio ir kitų repu
blikonų viešpatavimo laikus.
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Platus Judėjimas 
Prieš Franko

New Yorke Herald 
buna korespondentas 
neša iš Ispanijos, kad
vysto vis platesnis slaptas 
judėjimas prieš Franko fa-

Nušovė Vietoj Negro. 
Iš Klaidų Mokinasi. 
13-kos Pėdų Balotas. 
Sovietų Naujas įrankis. 
Oželiai Gyvi ir Tiek. 
Tai “Velnio Pagunda.“

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Floridoj policininkas Miller 
Teeter nušovė vietoj negro 
Dominikonų Respublikos pre
zidento giminaitį. Tas svečias 
—Jose Andrian Trujillo Sei- 
jas, 20 metų jaunuolis su sa
vo prieteliumi Henry Todd 
važiavo automobiliumi iš New 
York o į Miami.

Jie sustojo Bunnell mieste
lyje ir įėję i valgyklą paprašė 
valgyti. Jiems atsisakė tar
nauti, nes palaikė už negrus. 
Kilo skandalas. Pašaukta po
licija ir atvykęs policininkas 
“savęs apsigynimui” ant vie
tos nušovė J. A. Trujillo Sei- 

jo prietelių H. Toddą, 
“negrą“ uždarė i kalė-

Tik
nepaisant, jog nušautasis bu
vo tamsus, bet jis nepriskaito- 
mas prie negrų. Dar daugiau, 

, kitos valstybės prezidento gi
minaitis! Tai politinis skanda
las !

žinoma, tas nesunkiai bus 
baigta, nes Dominikonu 
publika yra faktiškai 
Stryto kolonija.

Omaha miesto gyventojai 
Nebraskoj tikrai turėjo daug 
“demokratijos.” Greta kitų 
balsavimų buvo balsavimas: 
ar paskirti 15 milijonų dole
rių miesto įvairiems darbams 
Tą balotą taip sutaisė, kad jis 
turėjo tris kolumnas rašto pc 
13 pėdų ilgio iš 26,000 žo
džių! Advokatas, kuris paruo
šė tą balotą, sakė, kad jis 
patsai skaitė keturias valan
das, kol perskaitė. Manau 
kad nei vienas gyventojas te 
‘‘demokratija” nepasinaudojo 
nes niekas neturėjo tiek laike 
jį perskaityti.

Iš Leningrado praneša As
sociated Press žinių agentūra 
kad naujas, Sovietų inžinierių 
įrengtas, elektros jėga varo
mas grąžtas į dvi dienas iš
gręžė 20 mylių gilumos šuli
ni. Kol kas mokslininkai ne
skelbia, kokiam tikslui tie 
grąžtai bus naudojami: ar ži
balo šulinių gręžimui, ar kit
kam.

Iš Washington© pranešė, 
kad atgabenta trys ožiai ir ož
ka mokslininkų tyrimui. Tai 
tie patys gyvūnai, kurie buvo 
ant karo laivų, kadą tuos lai
vus atominėmis bombomis 
bombardavo prie Bikini salos. 
Pagal atominių bombų garbin
tojų teorijos, tie oželiai jau 
seniai turėjo būti mirę, bet jie 
gyvena ir tiek. O jų gyveni
mas yra nemažas smūgis ka
ro kurstytojams, kurie atomi
nę bombą garbina, kaip kokį 
dievaitį.

Senovėj Vatikano popiežius 
ir kardinolai laikraščius skai
tė “velnio išradimu.” Dabar 
jie patys ne tik leidžia savus 
laikraščius, bet net svietiškuo
se bendradarbiauja. Kardino
las SpelImanas parašė prieš 
komunistus’ ilgą raštą į “Cos
mopolitan” žurnalą. Senovėj 
tokis jo elgesys būtų skaito
mas, kaip “velnio pagundos” 
vaisius.

Holandija įteikė Keturių 
Didžiųjų užsienio ministrams 
reikalavimą. Ji nori, kad ne
didelis plotas Vokietijos teri
torijos būtų prijungtas prie 
Holandijos, kaipo nors dali-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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REPUBLIKONAI VYRAUS SENATE IR ATSTOVU RŪME
H. Wallace ir Sen. Pepper 
Ragina Pasmarkint Kovą 

Prieš Republikonų s
Įvyks Pažangūnų Konferencijos 

Dėl Demokratijos Gynimo
Washington. — Henry 

Wallace, buvęs Jungt. Val
stijų vice-prezidentas ir 
prekybos sekretorius, pa
reiškė: “Progresistai neturi 
nusiminti dėl rinkimų pa
sekmių.” Repu blikoniškas 
kongresas n e i š v engiamai 
parodys savo priešišką vei
dą žmonėms, kurie todėl ir 
grįš atgal pas liberalus-de-

mokratus.
Pažangus demokratas se

natorius Cl. Pepper tvirti
no, kad šiuose rinkimuose 
republikonai laimėjo “tik
tai mūši, o ne kara.”

Šaukiama 30 pažangiųjų 
organizaci j ų ko nf e re nei j a 
kovai už demokratiją. Pas
kui įvyks nacionalė progre
sistų konferencija.

TRUMANAS SVEIKINO 
SOVIETU SUKAKTĮ

OPA PABRANGINO VAIKU 
i DRABUŽIUS

London, lapkr. 7. — Mas
kvos radijas pranešė, jog 
prezidentas Trumanas at
siuntė kablegramą, sveikin
damas Sovietų Sąjungą 29 
metu sukakčių nuo sovieti
nės revoliucijos. Chinijos 
valdovas Chiang Kai-she- 
kas taipgi telegrafavo savo 
sveikinimus Sovietam.

Washington.
Administracija padidino 10 
iki 15 nuošimčiu kainas bo- 
velniniams vaikų drabu
žiams. Vienas aukštas O B 
A valdininkas lėmė, jog ne
trukus bus nuimta kainų 
kontrolė nuo visu drabužiu. 
Trumanas žada vykdyt sa
vo kainų programą...

Republikonų Kongresmany 
Bus 64 Daugiau, o Senatorių 
5 Daugiau, negu Demokratų

Išrinkta ir 25 Republikonai 
Valstijų Gubernatoriai

Amerika Nori Globot 
Visas Atimtas iš 
Japoną Salas

DINGO LENKU BRAN
GENYBĖS KANADOJ

Washington. — Jungtinės 
Valstijos reikalauja, kad 
Jungtinės Tautos pavestų 
išimtinai Amerikos globai 
visas iš japonų atimtas 
mandatines salas. Amerika 
ketina nepriimti jokių kiti, 
(raštų inspektorių toms 
oms.

Ottawa, Canada. — Din
go brangūs istoriniai Len
kijos daiktai, kurie buvo iš
gelbėti nuo nacių ir perga
benti į Kanadą saugiam 
laikymui bažnyčiose ir vie
nuolynuose. Tai buvo auksi
niai dirbiniai, paveikslai ir 
kiti meno kūriniai.

Karo Kurstytojai Nenugąsdins 
Rusijos,’? Sako Gen. Ždanovas
Maskva, lapkr. 7. — So

vietų Sąjungoj vyksta tri
jų dienų šventė paminėti 
29-niu metu sukakčiai nuo 
bolševikinės revoliucijos. Iš
kilmėse maršuoja kariuo
menė ir darbininkai; bus 
iššauta po 20 salvių šūviai 
iš patrankų Maskvoj ir ki
tuose stambiuose miestuo
se.

G e n e r o 1 as Andrius A.

Ždanovas, Sovietų Aukš
čiausios Tarybos pirminin
kas, kalbėdamas Maskvoj, 
i tarė, kad Amerikos ir An- 
glijos reakcininkai organi
zuoja pasipriešinimą tai
kiems Sovietų tikslams ir 
kelia neapykantą prieš So
vietų Sąjungą. Bet tie karo

Washington. — Kaipo kongresmanai daugiau, ne- 
lapkričio 5 d. rinkimų pase- gu jų buvo praeitoje kun
ka, republikonai kontro- greso sesijoje. Taigi kon- 
liuos Jungtinių Valstijų se- greso atstovų rūme bus jau 
natą ir atstovų rūmą. Per 249 republikonai, 185 demo- 
rinkimus laimėję 12 dau-, kratai ir vienas darbietis 
giau senatorių, republiko-1 (Vito Marcantonio iš New 
nai senate turės 51 savo yOrko). 
partijos žmogų, o demokra-į ’ _ .
tų senatorių bus 45. ' 25-se valstijose išrinkta

Išrinkta 57 republikonai republikonai gubernatoriai.

FILIPINŲ SKUNDAI 
PRIEŠ AMERIKONUS

GRIEŽTAI SUMAŽINTAS 
JAPONU RAIDYNAS

Tokio. — Japonų rašy
boje iki šiol buvo vartojama 
5,000 raidžių - ženklų. Da- 
>ar jų abėęėlė sumažinta 
iki 1,800 raidžių. Naujoji, 
paprastesnė rašyba nveda- 
ma laikraščiuose, žurnaluo
se ir oficialiuose dokumen
tuose.

Sovietai Reikalausią 
Inspekcijos Saloms

Lake Success, N. Y. — 
Pranešama, kad jeigu 
Jungt. Tautų seimas ir nu
tartų pervest visas buvu
sias japonų salas Pacifike į 
vienintelę Amerikos globą, 
tai Sovietų Sąjunga vis tiek

Schenectady, N. Y. — 10 
Union Kolegijos profesorių 
pasiuntė prez. Trumanui 
paraginimą, kad sudarytų 
savo (sekretorių - minist
rų) kabinetą iš republiko- Paryžiaus 
nu. ic.

Tito Darąs Nuolaidą 
Dėl Trieste

Belgrad. — “Iš patikimų 
šaltinių” pranešama, kad 
Jugoslavijos premjeras Ti
to siūlo šitaip išspręsti gm- 

1 čą tarp jugoslavų ir italų 
dėl Trieste uostamiesčio: I šistų režimą. Sako, jog pa- 
Galima priskirt Trieste Ita- j prastų žmonių minios ken- 
lijai, bet su tinkama tan : čia alkį, ir tik turtingieji 
miestui savivaldybe; užtat Į gerai gyvena. Viešpatauja 
Jugoslavijai turi būti pripa- i žiauri priespauda prieš dau
gintas Gorizia miestas, kurį guomenę. Paskutinėmis die- 

» taikos konfe-; nomis suimta dar 200 taria- 
rencija skyrė Italijai. ■ mų komunistų vadų.

Manila. — Filipinai skun
džiasi, kad Amerikos karei
viai juos be priežasties mu
ša, spardo, galvas jiem sku
ta, renka iš jų sauvališkus 
“taksus,” visaip filipinus 
niekina ir elgiasi su gyven
tojais ne geriau už japonus.

CHIANG KAI-SHEKAS 
JUODOJOJ RINKOJ

Shanghai, Chinija.— čio- 
naitiniai amerikonai liūdi 
ja, kad Chinijos diktatorius 
valdovas Chiang Kai-she- 
kas su savo giminėmis val
dininkais grobia sau UNR 
RA atsiųstas žmonėm pa
šalpas ir pardavinėja juodo
joj rinkoj.

Stalinas Pareiškė, jog Sovietų Ginkluotos Jėgos Turi 
Budėti Kaip Pastovios Demokratinės Taikos Sargas

Maskva. — 29-nių metų 
sukakčiai nuo bolševikinės 
revoliucijos, premjeras Sta
linas išleido patvarkymą 
sovietinei armijai ir laivy
nui. Stalinas sako:

“Nors dabar negręsia tie
sioginis karo pavojus, bet 
neveik pasitenkint ir patiem

Sovietų Kovūnai Privalo Tobulintis Kariniame Moksle ir 
Visuomet Būti Pasiruošę Mūšiui, Sako Stalinas

Pasinaujino Derybos 
Tarp Mainierių ir 
Valdžios

Washington. — Po rinki
mų p a s i n a u jino derybos 
tarp Jungtinės Mainierių 
Unijos vadų ir valdžios at
stovų. Unija reikalauja 
naujos sutarties su geres
nėm sąlygom keturiem šim
tam tūkstančių minkštųjų 
angliakasyklų mainierių.

GANDAI APIE PREZ1D.
TRUMANO “REZIGNACIJA”

Washington, lapkr. 7. — 
Pralaimėjus d e mokratams 
kongresinius rinkimus, pas
klido gandai Washingtone, 
kad prezidentas Trumanas 
pasitrauksiąs. Bet patys re- 
publikonų pranešimai sako, 
nereikia tų gandų imti už 
gryną pinigą.

reikalautų tarptautinės in-' save užsitikrint. • Nuolati- 
spekcijos toms saloms. Am- 'nis Sovietų, armijos ir laivy- 
erikos valdininkai iš anksto no pasiruošimas mūšiui yra 
paskelbė, kad jie ten įrengs' laidas mūsų šalies saugu- 
karines savo bazes. j mui ir taikos pastovumui 

-—:—..-- ištisame pasaulyje.” *
Visoj šalyj republikonai Karo metais sovietinė 

gavę 3,000,000 daugiau bal- santvarka “įrodė nesutriuš- 
sų, negu demokratai. ' kinamąją savo galybę ir

viršenybę, lyginant su kapi
talistine santvarka,” — pa
reiškė Stalinas savo patvar
kyme. — Atlikus didįjį is
torinį uždavinį, supliekus 
fašizmą, Sovietų Sąjunga 
dabar neatlaidžiai kovoja 
už pastovią, demokratinę 
taiką visame pasaulyje, už 
tautų saugumą ir už teisin
gą bendradarbiavimą tarp 
Įvairių šalių.”

Toliau Stalinas sako:
“Taiką mylinčioji užsie

ninė Sovietų valstybės poli-

bingų uždavinių Įvykdymas 
reikalauja, kad visi sovie
tiniai kovūnai suprastų ka
rinę savo pareigą, kad jie 
pagirtinai tarnautų ir kad 
be paliovos tobulintųsi kari
niame ir politiniame žinoji
me.”

Tuo tikslu, sako Stalino 
patvarkymas, visi sovieti
niai kariai turi mokytis iš 

Sovietų Sąjungos gink- karo patyrimų, studijuoti ir

tika randa pritarimo ir pa
ramos visose tautose, nes ji 
atitinka jų reikalus. Galime 
tikėtis, kad bus užtikrinta 
teisinga demokratinė taika, 
nežiūrint, jog tam prieši
nasi tarptautinė reakcija ir 
taikos priešai.

luotos jėgos turi pareigą— 
budriai ginti savo laimėtą 
taiką ir kuriamuosius mūsų 
(sovietinių) tautų darbus, 
patikimai saugoti Sovietų 
Sąjungos reikalus. Tų gar-!

naudoti “naujuosius karinio 
mokslo ir technikos pasie
kimus.”

Australija Taipgi 
Pageidauja Salų

Lake Success, N. Y. — 
Australija nenori, kad vien 
Jungtinės Valstijos globotų 
atimtas iš Japonijos man
datines salas — Marianas, 
Karolinas ir Marshall salas. 
Pati Australija siūlėsi glo
boti kai kurias artimesnes 
salas. Viso tokių salų ir 
saliukių yra daugiau kaip 
1,500, bet jos turi tik 53,000 

i vietinių gyventojų.

ORAS. — Būsią lietaus.

Baltimore. — Dar nesu- 
! skaityta rinkimų pasekmės 
8 apskričiuose.

KOMUNISTŲ PARTIJA ŠAUKIA SUSITEUKT PRIEŠ HOOVERINĘ REAKCIJA
New York. — Amerikos 

Komunistų Partijos Nacio
nalė Taryba išleido pareiš
kimą, kuriame dėsto prie
žastis, kodėl republikonai 
laimėjo šiuos rinkinius. Ko
munistų Partija šaukia roo- 
s e v e 11 i n ius demokratus, 
darbo unijas ir šiaip pažan-

nas jai atlyginimas už tas 
skriaudas, kurias vokiečiai pa
darė. Ji reikalauja tik kelis 
šimtus ketvirtainių mylių. Jei
gu tas bus pripažinta, tai bus 
daugiau ištiesinta Holandijos- 
Vokietijos siena.

gūnus suburti savo jėgas ir 
pastoti kelią hooverinių re
akcininkų pergalėms atei
tyje. Partija tvirtina, jog’ 
tam užtenka jėgų, tik reikia (nuomas), darbininkų tei

ses ir demokratines laisves. 
O santykiuose su pasauliu 
bus paaštrinta atominiai- 
dolerinės diplomatijos pro
grama.

“Kas gi atkėlė vartus 
šiai hooverinei pergalei?

“Prezidentas Trumanas 
po Roosevelto mirties pasi
davė republikonų partijai, 
kuomet reikėjo atremti re-

jas sutelkti. Komunistų pa
reiškimas, tarp kitko, sako:

“Pasaulis skaudžiai nusi
stebės, kad republikonų re
akcija galėjo taip laimėti 
rinkimus tiktai už vienų 
metų po to, kai ši šalis su
tartinėje su Sovietų Sąjun
ga laimėjo pergalę prieš fa
šistų Ašį. Profašistai ir vi
siški fašistai Jungtinėse 
Valstijose sveikins tatai,

kaip savo pergalę. ,t
“Amerikai dabar stovi 

ory šaky j e sunkios dienos, 
tas liečia algas, vendas

publikonų atakas. Užuot 
ginti Roosevelto politiką 
dėl draugiškumo tarp Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos, 
Trumanas išdavė tą politi
ką, leisdamas senatoriui 
Vandenbergui, didžiausiam 
Roosevelto užsieninės poli
tikos priešui, užkarti šiai 
šaliai trustų ‘kietumo’ poli- 

itiką (prieš Sovietus). Kuo
met reikėjo kovoti už kainų 
kontrolę ir tvarkingą grįži
mą į taikos meto gamybą, 
tai Trumanas tik truputį 
bergždžiai pamosikavo ir

republikonų vadui) su pel- ■ nevedė gana veiklios kovos 
nagrobiška, infliacine jo po-, už Roosevelto programą, 
litika. ; Daugelis nusileido prieš

“Tuo būdu Trumanas su- s va r biausiąjį republikonų 
ardė Roosevelto - darbinin- i reakcininkų ginklą — gąs- 
kų -. progresistų sąjungą,| dinimą raudonaisiais bau- 
kuri sumušė hooverizmą ■ bais, 
daugiau, kaip pirm dešim
ties metų. ■

“Matydami, kaip prezi-j drąsiai kovojo už Roosevel- 
dentas Trumanas išduoda į to programą ir vienijo visas 
Roosevelto programą, aki- ■ pažangiąsias jėgas savo ap
vaizdoje užpuolimų iš re-' ' 
publikonų partijos pusės, 
dauguma rooseveltinių de
mokratų ir daugelis darbi-

Bet Marcantonio rinki
i mus laimėjo todėl, kad jis

oergzuzdęu painosinavo ir i monravų ir uaugens narui- suko r 
pervedė šalį Taftui (kitam'ninku - progresistų vadų kimas.

skrityje; jis laimėjo, nepai
sant aršiausių, pikčiausių 
atakų iš reakcininkų pusės, 
sako Kom. Partijos pareis-
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Clay Reikalauja Kovos Prieš Nacius
Stuttgarte Jungtinių Valstijų generolas Lucius D. 

Clay, komandierius Amerikos okupacinių jėgų Vokieti
joj, buvo susišaukęs tris ministrus-prezidentus vokiečius. 
Dr. Wilhelm Hoegner yra ministras-prezidentas Bavari
jos, Dr. Reinhold Maier — Wuerttemberg-Badeno ir Dr. 
Karl Geiler—Didžiojo Hesse’o.

Generolas Clay septyni mėnesiai atgal Vokietijos de
nazifikaciją, tai yra, nubaudimą vokiečių nacių ir demo
kratizacijos darbą pervedė tiems vokiečiams, kad jie tą 
atliktų. Dabar generolas Clay sakė, kad tie vokiečiai 
“neturi drąsos” pravesti denazifikaciją. Jis sako, kad 
tūkstančiai buvusių nacių partijos vadų yra laisvi ir ne
baudžiami. Jis nurodė, kad pirmiau Amerikos militarės 
okupacijos buvo pažymėti, kaipo No. 1 naciai 575 hit
lerininkai, tai tie vokiečiai iš tų nacių jau 375 perkėlė į 
klasifikaciją No. 4, tai yra mažiau pavojingų ir 49 visai 
paliuosavo. Generolas Clay tarpe kitko pasakė:

“Denazifikacija buvo pavesta vokiečiams atlikti, 
kaipo pirmas žingsnis prie jų savivaldystės ir įsteigimo 
savo valdžios... Bet mes randame, kad tie, kurie turėjo 
būti nubausti, yra visai nebaudžiami.”

Jis toliau sakė, kad bėgy j šešių savaičių tie vokiečiai 
ministrai-prezidentai turi parodyti daugiau noro nubaus
ti hitlerininkus, pravesti denazifikaciją, kitaip vėl Ame
rikos karo komanda paims tą darbą į savo rankas.

Jis sako, kad amerikiečių okupuoto j Vokietijoj yra 
iki 50,000 vokiečių, kurie yra aiškūs hitlerininkai, atlikę 
prasikaltimų ir reikalingi bausti. Tiesa, generolas Clay, 
grūmodamas, reiškė ir apgailestavimų, o tas padrąsino 
vokiečius ministrus-prezidentus, kurie nusistebėjo dėl to 
reikalavimo ir net grūmojo rezignuoti.

Mes jau daug kartų nurodėme pirmiau, kad ameri
kiečių ir anglų zonoj hitlerininkai nėra pašaukti atsako
mybėn. Ten bėgliai fašistai iš kitų šalių liuosai veikia 
prieš demokratines jėgas.

HUMBUGIERIUS 
HUMBUGUOJASI

Naujienų redaktorius at
sistojo piestu prieš Tarybų 
Sąjungos pasiūdymą nusi
ginkluoti. Jam nepatinka, 
kad mūsų šalies vyriausy
bė sutiko Sovietų pasiūlymą 
priimti ir Jungtinių Tautų 
Generaliniam Seime ap
svarstyti. Apart kitko, jis 
gieda:
“Todėl senatoriaus Austi- 

/ no kalba būtų įgijusi daug 
aiškesnę prasmę, jeigu jisai 
būtų pridūręs, jogei dikta
tūros pasižadėjimai “nusi
ginkluoti’ tai melas ir hum- 
bugas.”

Kitais žodžiais, Austinas 
turėjo aiškiai ir atvirai 
Sovietų pasiūlymą atmesti. 
O kadangi jis to nepadarė, 
tai dabar reiškia, kad Gri
gaitis išeina ne tiktai prieš 
Sovietų, bet ir šios šalies 
politiką. Jis jau razumnes- 
nis už Molotovą, ir Austi- 
ną, už Trumaną ir Stalirtą.

Kas liečia humbugą, tai 
Naujienų redaktorius su 
juomi puikiai pasižįsta. Juk 
be humbugo jis politikoje 
nė žingsnio nežengia. Kas 
kada nors yra turėjęs su 
juomi kokį nors politinį rei
kalą, tas žino, kad Naujie
nų redaktorius yra pirmos 
klasės humbugierius. Todėl 
nereikia stebėtis, jeigu jis 
nepasitiki nei Molotovu, nei 
Austinu. Jis sprendžia juos 
pagal save.

... ----"— -------------------
gu, kaip jis sako, popiežius tos. Jo vieton leidėjas ski

lia redaktorium John P. 
Lewis’ą, — žurnalistą, laik
raštininką, ligi šiol dirbusį 
redaktoriaus padėjėju.

Ar su pradėjimu imti ap
mokamus skelbimus PM iš
silaikys ligšiolinėje pozici
joje, sunku pasakyti, — pa
rodys ateitis. Vienas aišku: 
šis PM “pasisukimas” paro-

kišis į Jugoslavijos vidaus 
politiką ir stengsis sukelti 
žmones prieš jų valdžią,' tai, 
suprantama, valdžia irgi 
netylės. Atrodo, kad popie
žius nepasimokino iš arki
vyskupo Stepinac patyri
mų. Jis vėl bandys ruošti 
suokalbius prieš Jugoslavi
jos vyriausybę. O kai suo
kalbininkai bus sučiupti ir do, kaip sunku Amerikoje 
nubausti, kaip buvo nubaus
tas Stepinac, tai visa bur
žuazinio pasaulio propa
gandos mašina bus nukreip
ta prieš Jugoslaviją. Bus 
šaukiama ir rėkiama, kad ____ _________________

7 I ei

ten katalikai '“persekioja- met leidėjai griebia riebius 
mi” ir “žudomi.” Katalikų 
bažnyčios kunigai per pa
mokslus šauks viernuosius 
aukoti kovai su Jugoslavi
jos “bedieviais.”

PM BUS KOMERCINIS, 
“BIZNIŠKAS”

Prieš keletą metu New 
Yorke buvo pradėtas leisti 
dienraštis PM. Jį leido ir, 
žinoma, finansavo, milio- 
nierius Marshall Field.

PM išeidinėja tabloidinia- 
me foTmate ir ligi šiol jis 
atsisakė imti bet kokius ap
mokamus skelbimus, rekla
mas. Jo politinė linija bu
vo antifašistinė ir šiuo po
žvilgiu PM laikėsi gan

leisti laikraštis, — ypačiai 
angliškas dienraštis. Tik 
milioninės korporacijos, tik 
milionieriai tegali angliš
kus dienraščius leisti. Įvez- 
dinus milionus dolerių, tuo-

milio- 
iš ap-

taigi,
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Amerikos Protestas Anglijai
Nors Anglijos ir Jungtinių Valstijų diplomatai vei

kia kaipo bendras blokas, bet abiejų šalių kapitalistai tu
ri savo sąskaitas. Rugpjūčio pradžioj iš Washington© 
buvo pranešta, kad ten nepasitenkinama Anglijos elge
siu. Anglija gavo Amerikoj $3,750,000,000 paskolą. Wa- 
shingtonas manė, kad ji už tuos pinigus pirks daug reik
menų Amerikoj ir Wall stryto turčiai gaus nemažai jų 
ątgal. Bet pasirodė, kad Anglija tik mažą sumą, $300,- 
000,000, skyrė supirkimui Amerikoj reikmenų, o milži
niškus užsakymus perkėlė į saųo kolonijas—Australiją, 
Kanadą, Naują Zelandiją ir net Pietų Amerikos. vals
tybes.

Žinoma, tokis anglų elgėsis nepatiko ir Washingtone 
diplomatams ir Wall stryto turčiams. Už tą anglų “ne
draugiškumą” Wall strytas netrukus atsimokėjo. Ame
rikoj buvo užšaldyta Argentinos daug pinigų, taip kad 
ji sėkmingai galėjo verstis tik gaudama paskolų iš An
glijos. Bet Anglija tą padėtį naudojo savo reikalams, 
pigiai gaudama Argentinoj mėsos. Washingtonas pa
liuosavo Argentinos užšaldytus pinigus ir keli anglų lai
vai tuščiomis grįžo iš Argentinos, nes pastaroji, atgavus 
savo pinigus Amerikoj, tuojau kainas pakėlė ant mėsos.

Pabaigoj spalių mėn. Anglijai pavyko padaryti su 
Argentina prekybos sutartį, pagal kurią Argentina su
tiko parduoti 83 nuoš. visos mėsos, kuri išvežama į už
sienį. Tas palietė Wall stryto interesus ir spalių 30 d. 
Mr. William L. Clayton, einąs Valstybės Sekretoriaus pa
vaduotojo pareigas, ir Mr. John W. Snyder, Jungt. Vals
tijų iždininkas, įteikė Anglijai protestą.

Žinoma, šis protestas nėra turčių spaudoj labai gar
sinamas, nes jis neturi to tikslo, kurį turi protestai Len
kijai, Jugoslavijai, Rumunijai arba Čechoslovakijai. Kaip 
matome, tai ir “draugų” turčių tarpe ne viskas eina 
sklandžiai, kada tas paliečia jų pelnus.

Balsavimai Franci jo j
Sekmadienį, lapkričio 10 d. bus parlamento narių 

rinkimas Francijoj pagal naujai priimtą šalies Konstitu
ciją. Tai. bus labai svarbūs balsavimai, nes bus renkama 
544 parlamento nariai penkeriem metam. Kandidatų 
yra virš 2,500 nuo įvairių partijų. Vėliau bus išrinkta 
Aukštesniojo Rūmo nariai, o sausio mėnesį abiejų rūmų 
nariai išrinks Francijos prezidentą.

Laike pereitų balsavimų Socialistų Partija griežtai 
buvo prieš Komunistų Partijos "bendrą frontą. Dėl to 
ji daug nustojo balsų. Komunistų Partijos balsų kiekis 
smarkiai paaugo. Dabar iš Francijos pranešama, kad 
ir generolo De Gaulle pasekėjai, susispietę į Liaudiškų 
R<epublikonų Partiją, nustoja liaudies pasitikėjimo. Tū
lį mano, kad Francijos Komunistų Partijos balsų skai
čių vėl padidės.

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
BIJANTI PARAPIJONŲ

World News Service ko
respondentas iš Belgrado 
rašo apie didelį popiežiaus 
ir visos katalikų hierarchi
jos susirūpinimą katalikų 
padėtimi Jugoslavijoj ir vi- 
s o j e ryt inėje Europoje. 
Kaip jau žinoma, fašistams 
ir hitlerininkams padedant, 
katalikų galva Jugoslavijoj 
arkivyskupas Stepinac prie
varta ir smurtu daug orto
doksų kroatų ir slovėnų at
vertė prie katalikybės. Aiš
ku, jog tais naujais parapi- 
jonais pasitikėti negalima. 
Minėtas korespondentas ra
šo:

“Vatikanas, kaip ir visi 
kiti, supranta, kad jeigu jis 
elgsis šiurkščiai, tai tie ka
talikai gali dėtis prie Or
todoksų bažnyčios. Jau da
bar vedama smarki kampa
nija Jugoslavijoje sugrą
žinti kroatus ir slovėnus 
prie Ortodoksų bažnyčios.

“Manoma, kad Vatika
nas griebsis savotiškų prie
monių padėties pataisymui, 
bandydamas įvaryti kylį 
tarpe Jugoslavijos žmonių 
ir Tito valdžios. Jeigu jam 
tas nepavyktų, tai galimas 
daiktas, kad visi rytinėje 
Eūropoje katalikai, kurie 
tebepriklauso Romos baž
nyčiai, gali nuo jos atsimes
ti ir prisidėti prie Ortodok
sų bažnyčios.”

Vadinasi, popiežius ne
pasitiki naujaisiais parapi- 
jonais. Jie apgavyste ir 
smurtu buvo atplėšti nuo 
Ortodoksų ir padaryti ka
talikais, dabar jie gali atsi
sveikinti su katalikybe ir 
grįžti atgal prie savo seno
jo tikėjimo. Kad ten padė
tis yra labai rimta, tai pa
rodo ir tas faktas, jog po
piežius Belgrade laiko ame
rikietį kardinolą Hurley sa
vo specialiu, asmenišku pa
siuntiniu.

Šis World News kores
pondento pranešimas pasa
ko dar ir tai, kad galima 1265 pareiškimai. Po kruop- 
laukti visiškai griežto susi 
kirtimo tarpe Jugoslavijos tą buvo priimta 1914 stud, 
vyriausybės ir Romos baž 
nyčios dvasiškijos. Juk jei

Mr.

Tačiau, neimdamas apmo
kamų skelbimų, dienraštis 
kas metai susilaukdavo de
ficito : prenumeratos toli 
gražu nepadengė išlaidų. 
Deficitą turėjo, aišku pa
dengti pats leidėjas, 
Marshall Field’as.

Ir štai, šiomis dienomis 
buvo paskelbta, kad PM 
n u s i s t atymas keičiamas: 
nuo dabar jis pradės skelb
ti apmokamus pagarsini
mus, nes leidėjas nenorįs 
padengti nuolatinio defici
to, kuris siekia šimtus tūk
stančių dolerių per metus. 
Dienraščio 1 vyriausias re
daktoriuj, Ralph Ingersoll, 
su tuo nesutiko ir jis pasi
traukia iš redaktoriaus vie-

LAISVES VAJUS
Gavimui Naują Skaitytoją

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947

Vajaus Laiku Turime Sukelti
Už Prenumeratas $20,000

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

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:
Punktų 

3888 
3544 
1782 
1494 
1454 
1075 
970 
910 
762 
726

... 142 
... 132 
... 130 
... 130 
... 104

A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn ...
K. Žukauskiene, Newark.........................
Hartford Vajininkai, Conn........................
A. Stripeika, Elizabeth ...........................
M. Svinkunienč, Waterbury ..................
P. Pilėnas, Philadelphia ...........................
LLD 2 kp. So. Boston .............................
J. J. Bakšys, Worcester,...........................
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport
L. Bekešienė, Rochester
V. Ramanauskas, Minersville .... 
Geo. Shimaitis, Brockton ..........
L. Pruseika, Chicago ..............
LLD 4 Apskr. Pittsburgh .......
S. Penkauskas, V. Kralikauskas,

Lawrence .............................
J. Simutis, Nashua ..................
LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,

Binghamton ........................
LLD 25 kp.. Baltimore ............
P. Šlajus, Chester ......................
F. Klaston, P. Beeis, Great Neck 286 
S. K. Mazan, Cleveland ..............  286
LLD 136 kp., Harrison-Kearny 224 Į M. Slekiene, Gardner ........
M. Janulis, Detroit .................... 212 • P. J. Martin, Pittsburgh ..
S. Sharkey, Easton .................... 207 Į M. Paulauskas, Pittsburgh
J. Rudman, New Haven ............  156 J. Blažonis, Lowell .............
C. K. Urban, Hudson ................ 156 J. Bimba, Paterson ...........
V. J. Valaitis, New Britain ....... 156 A. Navickas, Haverhill ....

720
600
590
490

468
438

pelnus. Bet daugumoje at
sitikimų, toki dienraščiai, 
kurie neša leidėjams pel
nus, tarnauja ne liaudžiai, 
o jos priešams. Jie 
ninius pelnus semia 
mokamų reklamų.

Visai nestebėtina,
kad toks angliškas dienraš
tis, kaip Daily Worker, pri
verstas kas metai pravesti 
vajus už aukas savo biu
džeto išlyginimui.

Nors neangliški pažan
gūs dienraščiai, toki, kaip 
Laisvė ir Vilnis, neturi tiek 
išlaidų, kiek angliški dien
raščiai, tačiau ir jiems ne
lengva verstis: riebių skel
bimų jie negauna, o įeigos 
už prenumeratas toli gražu 
nepasiekia jų išlaidų. Tenka 
kreiptis pas skaitytojus ir 
draugus prašant paramos, 
kad užtikrinus dienraščių 
‘"visTtaT tenka turėti gal- ^idgeP°rt, Conn. .. 
voje ypačiai šiuo metu, kai 
vedamas dienraščio Lais
vės vajus.
PALIUOSUOTI KELI ŽY
DŲ VADAI PALESTINOJ

Jeruzalė. — Anglų val
džia paleido iš koncentraci
jos stovyklų aštuonis žydų 
sionistų vadus; kartu pa
liuosavo ir kelis suimtus 
arabų vadus.

Republikonai ketina tyri
nėti, kaip demokratai, gir
di, “eikvoję” šalies iždą.

382
386
364

M. Smitrevičienė, Detroit . 
H. Žukienė, Binghamton . 
LLD 145 kp., Los Angeles 
F. Wilkas, Wilmerding .... 
LLD 77 kp., Cliffside ......
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 104 
P. Šlajus, Chester ......................
V. Padgalskas, Mexico ................
J. Grybas-Krasauskas, Norwood 
A. Levanienč, Los Angeles .........
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. . 
S. Puidokas, Rumford ................
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ....

104
96
92
7^
78

52 
52 
52 
26 
26 
26

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Brooklynas .........
Philadelphia, Pa. . 
Waterbury, Conn. 
Hartford, Conn. .. 
Baltimore, Md. . .. 
Rochester, N. Y.

-Binghamton, N. Y

$330.57
131.00
92.95

. 91.00' 

. 59.001 
. 45.50

32.50
. 32.00

. 25.00
22.00 
22.00 
20.50
20.00 
19.00 
15.50
15.50 
15.00 
13.50
12.00 
11.50 
11.50

Ap-

Mexico, Me............... . 10.00
Scottville, Mich........ . 10.00
Lawrence, Mass. ... .. 7.50
Worcester, Mass. ... .. 7.50
Rockford, Ill............ . 7.00
Seattle, Wash......... .. 5.50
Dickson City, Pa. .. .. 5.00
Saginaw, Mich. ... .. 5.00
Cliffside, N. J. .. 4 . . 3.50
Minersville, Pa. ... .. 3.50
Oakland, Calif......... .. 3.50
Detroit, Mich. ..... .. 3.50
Luther, Mich........... .. 3.50
New Britain, Conn. .. 2.00
Easton, Pa.............. .. 2.00
Washington, Pa. ... .. 1.50
Plymouth, Pa......... .. 1.50
New Haven, Conn. . .. 1.00
Pittsburgh, Pa......... .. .50
Pittston, Pa............. .. .50
Mass., 50c., A. Dapkus,
Baltimore, Md. 50c.

Kauno Valstybinis Vytauto 
Vardo Universitetas Pradėjo 

Savo Darbą
Rašo Prof.

Kauno universitetas pra
dėjo savo darbą rugsėjo 12 
d.

Reikia pažymėti, kad šie 
mokslo metai buvo pradėti 
po pirmojo Lietuvoje Stali
ninio penkmečio ženklo. 
Penkmečio plano Įstatymas 
įpareigoja mus likviduoti 
vokiškosios okupacijos pa- • 
darinių likučius: pilnumoje 
atstatyti ir atkurti pramo- ■ 
nę, žemes ūkį, atgaivinti 
kultūros įstaigas ir toliau 
vystyti mūsų liaudies ūkį.

Pagrindiniai universiteto 
uždaviniai yra tokie: 1) pa
ruošti aukštai kvalifikuo
tus kadrus, 2) tinkamai iš
ugdyti šiuos kadrus, kad jie 
taptų naudingais socialisti
nės visuomenės nariais, 3) 
visą universiteto mokslinį- atsiekimais. 
pedagoginį personalą į- 
traukti į planingą mokslo- 
tyrimo darbą.

Šiais metais mandatų ko
misija labai kruopščiai at
rinko stojančių į universite
tą abiturentus. Į pirmą kur
są iš viso buvo paduota

A. Purenąs
Į medicinos fakultetą bu

vo priimta 357 žmonės, į 
technologijos — 236, į isto
rijos - filologijos — 144, į 
architektūros — 64, staty
bos — 113. Šiais mokslo me
tais studentų skaičius sieks 
3000 žmonių.

250 žmonių iš darbininkų 
ir valstiečių tarpo bus pri
imti į kursus, kurie paruoš 
juos pastojimui į universi
tetą. Manoma, kad šiais me
tais kursus lankys 400 žmo
nių.

Universiteto mokslinis 
personalas turi atlikti gar
bingą ir sunkų uždavinį: iš
ugdyti naujus Lietuvos in
teligentijos kadrus. Šitie 
nauji kadrai turi apvaldyti 
pažangiausio pasaulyje ta
rybinio mokslo moksliniais

ščios atrankos į universite-

Priimtųjų tarpe yra 34 Tė
vynės karo invalidai.

I. X . . '. t'?. :■ . .

Ar yra universitetas pa
siruošęs įvykdyti šį sudė
tinga uždavinį?

Nežiūrint į tai, kad uni
versitete jaučiama tam ti
kra aukštai kvalifikuotų 
pedagoginių kadrų stoka, 
universiteto mokslo dar
buotojai esą tikri, kad jie 
garbingai įvykdys pastaty
tuosius jiems uždavinius.

Mums pasisekė atstatyti 
beyeik visa, kas buvo vo-

Chester, Pa................
Scranton, Pa.............
Cleveland, Ohio.......
Hudson, Mass..........
Jewett City, Conn. .. 
Chicago, Ill................
Brockton, Mass. .... 
Newark, N. J............
Portland, Oregon ... 
Stamford, Conn.........
E. St. Loius, Ill.........
Elizabeth, N. J.........
Wilkes-Barre, Pa. ...

Brooklyn© Moterų 
švietos Kliubas sukėlė ir 
pridavė į Laisvės biudžetą 
1947 metams $131.07.

Wm. ' Stakėnas iš Free- 
soil, Mich., prisiuntė laiške
lį ir $10, rašo: “Štai dešim
kė dėl Laisvės biudžeto su
stiprinimui nuo 218 kp., 
Scottville, Mich.”

Tai gražus pavyzdys pa
sekti kitom kuopom, kurios jus, Chester, 
mažuose miesteliuose nega- lis, Detroit, Mich. 
Ii surengti parengimų dien
raščio Laisvės naudai, tai 
bent iš iždo paaukoti priva
lėtų.

Šerų šį sykį įsigijo Geo. 
Surdokas, Wilkes - Barre, 
Pa., už $10, pinigus parve
žė drg. Gasiūnas. Taipgi 
Josephine G u z i k a s , iš 
Woodhaven, N. Y., už $10.

' Aukų gavome sekamai: 
Po $2: F. Bepirštis ir A. 
Bepirštis, tai du broliai, 
brooklyniečiai.

Antanas Lakitskas, Coal- Mureika pasidarbavo New 
York City šią savaitę, o dd. 
P. Buknys ir J. Kairys, 
Brooklyne.

A. Armanienė, iš Dor
chester, Mass., prisiuntė 
naują prenumeratą.

Iš Elizabeth, N. J., Heleri 
Kudirkienė pranešė, kad 
Lietuvių Darb. Progr. Kliu
bas ruošia vakarėlį sukėli
mui finansų Laisvės biudže
to sustiprinimui. Apart Ku
dirkienės, į vakarėlio ren-

Naujų skaitytojų prisiun
tė: A. Buivid, iš Dorches
ter* Mass., įsakė punktus 
priskaityti prie LLD 2 kp.

J. Mockaitis, 
port, Conn., 
Baranauskas 
naujinimų); 
tis, Montello,

iš Bridge- 
Go partneris 
prisiuntė at- 

Geo. Shimai- 
Mass., P. Šla- 
Pa., M. Janu- 

(naujai
įstojo .į vajų).

Taipgi įstojo į vajų J. 
Grybas iš Norwood, jis sa
kosi, kad jo pagelbininku 
apsiėmė drg. Krasauskas. 
Jiedu abudu darbuosis 
Norwoode ir apylinkėje.

Brooklynas gražiai dar
buojasi, F. Reinhardt, pri
davė $27 ir naują prenu
meratą. A. Balčiūnas pačia
me Brooklyne sunkiai dar
buojasi prie vajaus, kad 
punktai kiltų aukštyn. A.

dale, Pa., $1.50.
V. Vaškienė, Quincy, 

Mass., $1.
John Zaks, W. Quincy,

kiečių okupantais sugriau
ta. Veikia beveik- visos la
boratorijos ir seminarai. 
Universitetas a p r ūpintas 
kuru žiemai. Bendrabutis 
gali aptarnauti daugiau 
kaip 1000 studentų.

Universiteto mokomasis 
personalas, administracija gimo komisiją įeina geri 
ir studentai su dideliu paki
limu ir viltimi įžengia į tre- A. Stripeika ir Fr. Šiaulis. 
čiuosius pokarinius mokslo 
metus, įsitikinę tuo, kad ta
rybinė vyriausybė visuomet ruošia panašius vakarėlius 
suteiks jiems^ visokeriopą bei didesnius parengimus 
pagalbą. tam pačiam tikslui.

dienraščio Laisvės rėmėjai

Laukiame žinių iš kitų 
kolonijų pranešant, kad
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PASVEIKINIMAS LIETUVIU MENO 
KULTŪROS FESTIVALIO

Juozo Byrono Kalba 
paliuosuotas anksčiau, nes 
jis yra namo prižiūrėto jum 
ir jam reikia pečius užkur
ti; kitą vakarą Ona atsipra
šo 9 valandą, nes jai reikia 
kūdikiui paduoti bonkutę. 
Vadinasi, geriausiame atsi
tikime, tokiai dienotvarkei 
esant, pasilieka tik apie 
penkiolika iki 20 valandų 
konkrečiam darbui. Tiek 
laiko gal užtektų įgudusiam 
ai’ profesionaliam aktoriui, 
bet mes, aktoriai - mėgėjai: 
Dauguma dar gal pirmą 
kartą mėginame vaidinti. O, 
be to, dar apkrauti pašali
niais darbais ir rūpesčiais. 
Lieka tik aklai pasitikėti 
savo mokytoju - režisierium 
ir jį pamėgdžiojant mėginti 
vaidinti taip, kaip jis yra 
parodęs.

Kokia Išeitis Iš Tokios 
Situacijos?

Pirmiausiai, atrodo, rei
kalinga apsispręsti, ar vai
dyba ir kitas menas mums 
reikalingas? Ar publika to
kio meno pageidauja?

Pasirodo, kad ir publika 
pageidauja ir jis reikalin
gas. Nes jeigu menas ir kul
tūra padaro tautas, o ne 
tautos padaro meną ir kul
tūrą, tai tas juo labiau ga
lima pritaikinti mūsų išei
vijos organizaciniam gyve* 
nimui. Nerasi nei vienos 
organizacijos, kuri visai ap
sieitų be menininkų patar
navimo. Menininkų patar
navimu naudojasi mūsų 
spaudos įstaigos, dažnai net 
pasikviesdamos svetimtau
čius menininkus. Tos įstai
gos ir organizacijos, užuot 
remti ir auklėti savo meni
ninkus, kurie dirba veltui, 
dažnai apmoka svetimtau
čiams aukštas sumas pini
gu.

Vaidybos mene kaip tik 
yra vietos visiems kitiems 
menininkams ir literatams: 
Rašytojas - literatas para
šo veikalą; dailininkas- pie
šėjas nupiešia sceną ir ki
tus vaidinimui ręikalingus 
piešinius; kompozitorius 
parašo veikalui muziką ir 
dainas; dainininkai tas dai
nas vaidinant dainuoja; 
muzikantai groja tam vei
kalui reikalingą muziką; 
čia taip pat rasi vietos ir 
šokikams; vaidintojai vaidi
na savo pasiimtas roles. Be 
to, dar reikalinga ir rank
darbių ir skulptūrų ir kitų 
meno kūrinių. Negalima ap- ' 
sieiti ir be technikinių dar
bininkų. Kaip atrodo, tai, 
jei mes norime mūsų kultū
rą ir meną palaikyti, tai 
mums reikalinga visų abel
nai glaudi kooperacija.

Kad pašalinti meninių 
jėgų trūkumą, reikės auk
lėti menininkus, tarp jų ra
sti talentus ir jiems pagel
bėti siektis mene pageidau
jamas aukštumas; reikia 
visur, kur tik galima, steig
ti mokyklėlės. Tose mokyk
lėlėse pirmiausiai mokinti 
jaunamečius lietuvių kal
bos; į jas pakviesti chorve
džius ar muzikus ir sutver
ti mokyklėlių- chorus ir or
kestras; pakviesti nusima- 

kalbos. Šiaip taip sudarome nančids apie vaidybą asme- 
vaidylų sąstatą ir, kad tin
kamai veikalą susimokinti, 
reikia turėti mažiausia du 
ar net tris kartus savaitėje 
repeticijas. Repeticijoms 
paprastai pašvenčiama apie 
dvi valandos rimto darbo, 
žinoma, išskaitant pasivėli- 
nimus, sutrukdymus, repe
ticijoms vietos negavimus 
ir atsitikimus, kad Antanas 
turi būtinai būti šį vakarą mokyklinio amžiaus jau-

Gerb. pirmininke, prezi
diumo nariai! Menininkai- 
delegatai ir svečiai!

Šiandien man tenka dide
lis malonumas ir garbė būti 
šios istorinės meninės šven
tės dalininku!... Esu dėkin- 
gams jums, mieli kolegos, 
kurie suteikėt man progą 
prabilti nuo šios estrados. 
Jausdamas šio momento iš
kilmingumą, kartu jaučiuo
si labai menkutis tinkamai 
pasveikinti jus, tuos, tarpe 
kurių randasi daugelis pa
siekusiu menines ir literati- 
nes viršūnes. Betgi Brook- 
lyno lietuviai menininkai,'o 
ypatingai Brooklyno Liet. 
Liaudies Teatras įgaliojo 
mane šį suvažiavimą pa
sveikinti jų vardu. Nerandu 
tinkamesnio būdo, kaip iš* 
reikšdamas mano atstovau
jamos grupės valią jų pačių 
obalsiu: Lai visame mūsų 
progresyviame j u d ėjime 
menas būna skaitomas pir
maeiliu, o ne šalutiniu daly
ku ir mūsų visų organizaci
jų rūpesčiu! Lai gyvuoja 
lietuviškas menas ir kultū
ra mūsų išeivijoje! Linkė
damas šiam suvažiavimui 
surasti būdus to atsiekimui, 
sveikinu šį kanadiečių ir a- 
merikiečiu menininku ir li
teratų sąskridį!

Nenoriu jus, gerbiamieji, 
varginti nuobodžiais rapor-- 
tais, nes jau jūs esate gir
dėję nuo kitų iš mūsų gru
pės išskaičiuojant mano at
stovaujamos grupės dar
bus, nuoveikius ir pasekmes. 
Betgi norėčiau šiek tiek nu
šviesti sunkias sąlygas, ku
riose ne tik mums, brookly- 
niečiams, bet, tikiu, ir visos 
išeivijos menininkams ten
ka veikti. Taipgi norėčiau 
patiekti šiokį tokį planą, 
kaip būtų galima tas sąly
gas pagerinti, jau nekalbant 
apie visišką tų sunkumų pa
naikinimą.
Kas Sudaro Sunkias Mūsų 

Veikimui Sąlygas.
1) Pamatinį sunkumą, 

ypatingai teatriniame mūsų 
veikime, sudaro stoka jėgų. 
Tie, kurie kuone priversti
nai į tą veikimą įsijungę, 
apkraunami nesvietiška na
šta darbų.

2) Stoka kooperacijos iš 
kitų organizacijų, įstaigų ir 
pavienių vado vaujančių 
mūsų judėjime asmenų.

3) Stoka tinkamų veikalų, 
ypatingai trumpų, reikalau
jančių mažai vaidylų; sto
ka mums gerų komedijų. 
(Tą trūkumą prašalinti ga
lėtų ir turėtų mūsų rašyto
jai.)

4) Stoka pamatinio vai
dyboje išsilavinimo. Čia jau 
noriu kiek ilgiau apsistoti 
ir pavaizduoti vieną iš mū
sų netolimos praeities per
gyvenimų: Pasirinkome su- 
simokinti sunkoką trijų 
veiksmų veikalą - dramą. 
Laiko turime tik apie 5 ar 
6 savaites. Sunku gauti vai- 
dylas, nes vieni jaučiasi jau 
perdaug ‘‘pasenę”, netinka
mi, o iš jaunesnių, kad ir 
atsiranda apsiimančių vai
dinti, bet nemoka lietuvių

nuolių tokia programa bū
tų labai pasitenkinę. Tan
kiai matysit justi mažame
tį sūnuką užsidedant moti
nos skrybėlę ir “vaidinant” ] 
gaisragesį, arba mažąją jū
sų dukrelę “vaidinant” ; 
slauge. Na, o muziką ir dai- ( 
nas mažamečiai irgi nema
žiau mėgsta. ;

Negana to, kad čia bus 
auklėjami ateities meninin
kai, tokios mokyklėlės dar 
pasitarnaus 
mūsų kitu 
darbuotojus 
giojo judėjimo vadus.

Tokios mokyklėlės jau 
turėjo būti steigiamos ir 
palaikomos 20 metų ar dau
giau atgal. Bet ir dabar dar 
nėra pervėlu praeities klai
das taisyti. Kada bus viena 
kita tokia mokyklėlė į- 
steigta, pradžia padaryta, 
atsiras jų ir daugiau. Tuo
met jas bus galima tobulin
ti.

Tuomi, aišku, pirmiausiai 
turi susirūpinti ne tik me
nininkai ir Meno Sąjungos 
Centras, bet neturėtu atsi- 
likti ir kitų organizacijų, y- 
patingai pašalpinių ir lite
ratūrinių draugijų nariai ir 
vadai.

Lai šis suvažiavimas bus 
pradžia mūsų tikrai kultū
riniai - tobulo darbo! Lai 
gyvuoja menas - kultūra 
lietuvių išeivijoj!

išauklėdamos
organizacijų 

ir net pažan-

SIŪLOMA BE VIZŲ 
LEIST AMERIKONAM 
LANKYTIS ANGLIJOJ

laivu 
savo 
vizų 
leis-

London. — Anglų 
kompanijos ragino 
valdžią, kad jau be 
(oficialių praleidimų) 
tų amerikonam atvykti An
glį jon į svečius arba kultū
riniais ir biznio reikalais.

Laiškas Laisves Redakcijai
Na, ir kas gi čia buvo tokio 
blogo ?

Kadangi aš kalbu už save, 
tai turiu pasakyti, kad nei

Gerbiama Redakcija, ma
lonėkite suteikti man vie
tos dėl pasiaiškinimo apie 
aprašymą įspūdžių iš Flori
dos ir. abelnai apie tai, kas aš, nei mano draugas nera- 
buvo rašoma, kaip mums 
atrodo pietinių valstijų gy
venimas.

Tūlas laikas atgal, pasta
bą padarė L. Pruseika, til
po Vilnyje. Toliau buvo pa
stabos, užgyrimai Laisvėj, 
po kuriomis pasirašo Skai- tas didelis žmogus, feljeto- 
tytojas. Paskui pasirodė 
Laisvėje ir išjuokiantis fel
jetonas.

Tą viską sudėjus į krūvą, 
išeina taip, kad mes, papra
sti darbo žmonės, eiliniai 
organizacijų nariai, persi
kėlę į kitą valstiją gyventi 
ir ypatingai į tokią vietą, 
kaip Florida, kur yra tiek 
daug įvairumų apie darbi
ninkų gyvenimą, neturime 
teisės apie tą viską aprašy
ti. Feljetono rašytojas pa
rodo aiškią diskriminaciją iš kitų šalių importuotais 
prieš paprastus eilinius na- vaisiniais medžiais. Na, ‘tai 
rius. mums atrodo, jog labai ma-

Nors mes skaitomi žiop- lonu matyt, kad mūsų įdė
liais, bet pilnai galime su- još draugai daro gerą pro- 
prasti panieką ir diskrimi- gresą visame kame. Tai 
naciją. Mes, kurie rašėm į- kas tokio blogo, kad rašy- 
spūdžius ir abelnai apie čio- damas apie organizacijas, 
nai gyvuojančias organiza- prisimeni ir asmeniškai žo- 
cijos, nejieškojome jokio dį kitą? 
pasigarsinimo arba persta- Stankaus įspūdžiai 
tymo savęs veikėjais. Mums nepadarė nieko blogo, 
tik buvo didelis džiaugsmas, 
kad susiradome vienminčių 
draugų ir net Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo kuo
pą, gyvuojančią Miami, 
Floridoj. Na, ir pamatėme, 
kad bus galima sutverti ir 
Lietuviu Literatūros Drau
gijos kuopą. Tai rašydami 
apie organizacijos reikalus, 
parašėm, kaip gražiai gyve
na mūsų idėjos draugai.

tojai užima laikraštyje vie
tos, rašydami apie kokį sau 
nepatinkamą asmenį, tai 
viskas gerai. Arba šiaip 
koks tituluotas asmuo para
šo kad ir be vertės dalyką, 
— viskas gerai. Bet papras
tus darbininkus 
iš juo k t, išniekint.

Atrodo, kad 
pradėjo vartoti
taktiką. Nuo savęs atsipra
šau skaitytojų, kad pada
riau nesmagumų, aprašinė-

tai reikia

draugai
šėm kokiu nors tuščiu bala- 
baikų, tik apie patį bran
duolį. Ir kas gi blogo, jeigu 
aprašo, kaip gražiai gyvena 
mūsų draugai? Ar kam pa
tinka, ar nepatinka, bet aš
dar turiu priminti, kad ir dama apie Miami, Floridą.

Taipgi atsiprašau Redakci
jos už apsunkinimą laikra
ščio. Bet nepaisant tos pa
niekos, to išjuokimo, mano 
minčių nepakeis. Aš moku 
išlaikyt savo užimtą pozici
ją, nes nesu buvus nei sklo-

Pasakysime: Mes nesu
tinkame su ' tais, kurie 
smerkia tokius raštus ir 
siūlo juos šluoti iš dienraš
čio špaltų. Bet norėdami 
išgirsti skaitytojų nuomonę 
apie dienraščio turinį, vi
siems leidžiame laisvai išsi
reikšti. Ar už tai vertėtų 
Redakciją taip jau baisiai 
pasmerkti?

Nei vienas įspūdžių, apy
sakų bei eilėraščių rašyto
jas neturėtų į tą klausimą 
žiūrėti asmeniškai ir įsižei-

nis duoti vaidybos pamokas 
ir organizuoti vaidintojų 
grupes. Tam tikrais laiko
tarpiais turėti pasilinksmi
nimo vakarus, kurių prog
ramas pildytų patys tokios 
mokyklėlės auklėtiniai, į 
tuos vakarus sukviesti pub
liką ir tuomi sukelti fondą 
mokyklėlės palaikymui.

Esu tikras, kad dauguma

no rašytojas, turėtų atva
žiuoti ir gerai pastudijuoti 
pietinių kraštų gyvenimą. 
Iš mūsų idėjos draugų, ga
lima pažymėti, kad L. Pul- 
tonas turi labai gražią is
torišką vietelę. Jo sodelis 
pilnas ištikrųjų dar nema
tytų tropiškų kraštų vaisi
nių medžių ir šiaip visokių 
ž y d i n čių krūmokšnėlių. 
Pultonas nupirko tą vietą 
nuo mokyklos mokytojų 
kulturistų su nepaprastais

mėlių grupėj. Kalnų nenu- 
verčiau, bet visa laika bu-7 V fc

vau ištikima darbininku 
judėjimui. Nepaisant lydė
lių išjuokimo, jau manęs Į 
fašistų pusę nepastums. 
Taipgi redakcija turi pilną 
teisę padaryt pastabą asme
niui, jeigu nenori jo raštus

E. K. Sliekienė 
r

irgi 
vis- 
ap-

Redakcijos Pastaba
Mums tiesiog nesupran

tama, kodėl ir už ką jūs, 
drauge, taip užsirūstinote 
ant “lyderių” ir Redakcijos. 
Faktas yra, kad apysakas, 
eilėraščius, įspūdžius ir pa
našius lengvesnio pasiskai
tymo raštus Laisvėje užata- 
kavo ne “lyderiai”, ne re
daktoriai, bet dirbtuvių 7 u
darbininkai. Net ir minėtą
jį feljetoną parašė ne “ly
deris”, bet darbininkas, ku
ris irgi jau ne kartą yra 
akėjęs “lyderius.” Iš Laisvės

kas gražiai, sklandžiai 
tašyta. Vilkelio taip 
trumpai ir aiškiai aprašyta.

Bet mūsų viršūnių drau
gams nepatinka todėl, kad 
mes esame paprasti darbi
ninkai. Buržuaziniai žiū
rint, tiem draugam negar
bė, kad ir mes galime nuva
žiuoti kur nors ir jtoliau ir štabo draugų dar nei vienas 
aprašyt savo įspūdžius. nėra tuo klausimu išreiškęs

Kiek daug pastabų rašy- savo nuomonės.

Mes prašome jumis, jūsų 
draugą ir visus Floridos 
draugus bei drauges, kurie 
tik sugebi plunksną varto
ti, juo dažniausiai Laisvei 
rašinėti. Iš anksto visiems 
tariame ačiū.

Žinios iš Lietuvos
Baigiamas Pasirengimas 
Cukraus Gamybos Sezonui

PANEVĖŽYS. — Panevė
žio cukraus fabriko kolekty
vas, Įsijungęs i lenktynes dėl 
Didžiojo Spalio sutikimo, pa
siekė naujii laimėjimų paren
giant fabriką cukraus gamy
bos sezonui.

Remontuojant įrengimus, 
geriausių rodiklių pasiekė drg. 
drg. Rozio, Papinigio ir Karė
tos brigados, sistematingai 
viršijančios dienines išdirbio 
normas.

Dabar visi fabriko gamybi
niai cechai jau atremontuoti. 
Baigiamas filtrinių presų mon
tažas ir katilinės rekonstruk
cija.

Spalio mėn. pabaigoje fa
brikas pradės naujojo der
liaus runkelių perdirbimą.

Norristown, Pa. — Auto
mobilio nelaimėje užmuštas 
žymus daktaras Henry E. 
Hale, 76 metų amžiaus, iš 
Princetono, N. J.

Dienraščio Laisvės Koncertas 
Bus Lapkričio 10-tę Nov. 10th

BROOKLYN LABOR LYCEUM SALEJE

J. KENSTAVIČIUS

Pasižymėjęs dainininkas.

949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. 
---------------------- —as—*--------------------

Garsieji Chicagos Dainininkai
Dalyvaus Laisvės Koncerto Programoje 
Jie dainuos solus, duetus ir kvartetus

Visi keturi, kurių atvaizdus čia matot, yra iš Chicagos. Visi nepaprasto talento, 
aukšto išsilavinimo dainininkai. Jie yra gastroliavę skersai—išilgai Amerikos. 
Pirmu kartu jie visi keturi dainuos didžiojo: New Yorko lietuviams.

BBSS

POVILAS STOGIS, 
Stiprusis basas.

Taipgi dainuos:

Brooklyno Aido Choras
Diriguojant Geo. Kazakevičiui.

Aido Vyrų Choras
Diriguojant Frank Pakalniškiui

Sietyno Vyrų Oktetas
Diriguojant J. Simel

------------------ -——Ea------------------------
Koncertas prasidės 3:30. v. po pietų.

Įžanga $1.00 ir $1.50

<r.

KONSTANCIJA ABEKIENE ir AGOTĖLĖ KENSTAVICIENE 
Tai Chicagos žvaigždės, soių ir duetų dainininkės, 

mes jas girdėsime Laisvės Koncerte.

Ka valka i Instrumentais:

Styginis Ansamblis 
"VYTURĖLIS”

Vadovaujamas Rojaus židžiūno.

Nikolai Danzoff
žymus Akordinistas.

Violeta Tamkiutė-
Pranckienė

Koncerto akompanistė.
------------------ a h----------------------

Po Koncerto—šokiai 
Pavidis Radio Orkestrą.
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Tąsa)

Pasižiūrėjom iš tolo. Per- 
siritau anon pusėn tvoros 
ir priėjau arčiau prie tos 
įdomios grupės. ,Gal kur 
įžiūrėsiu artisto įbrėžtą pa
vardę.' Niekur nieko. Be
vardis stovi smėlio skapty- 
bos kūrinys. Be abejo, jojo 
autorius darydavo sau 
skurdų pragyvenimą iš žiū
rovų numetamų centų, kaip 
tatai kasmet tenka matyt 
Asbury Parke — Atlantiko 
pajūry.

Susėdę riedam vėl tolyn. 
Dabar nusileidžiam visai 
žemyn. Kelias siaurukas. 
Eina arti kokių ten pasta
tų, būdelių, pašiūrių. Daž
nai paskersai kelią perbėga 
maudomaisiais kostiumais 
užsimovę piliečiai.

—Ar ne juokai, — patė- 
mija Pupis: — šitas kelias 
vadinasi “speedway”, su
prask, greito važiavimo ke
lias. Bet juo vos tik gali 
šliaužti, kad nesuvažinėtum 
visur skersuojančių į pajū
rį ir iš pajūrio mauduo- 
lių... Et, čia mes ilgai ne- 
važiuosim. Išsisuksim į kai
rę, aukščiau ir dumsim 
aukštuoju plentu. Nuo aukš
to stataus pakriaušių ir ma
tysis geriau visa kas.

Dar prašliaužėm pažemiu 
porą mylių, kol susiradom 
patogų išsisukimą. Štai jau 
ir ant aukštos pakriutos. 
Pravažiuojam pro nedidelį 
pajūrio miestelį — “Ocean 
Park,” Okeano par kas. 
Skambus vardas, ką? Kele
tas gatvių ir gatvelių, o pa
jūry įtaisytas prieiros til
tas (“pier”); ten pristatyta 
visokių barškalų ir rnonų, 
smalsuoliams laiką praleist. 
Savo rūšies Koni Ailandas. 
Čia iš tolo matai, ant to 
prieiros tilto, visokių “cūdų 
ir prajovų,” kur galėtum 
pažiobsot į keistus, tik čia 
galimus matyt vaizdus. Ki
tą kartą kada gal turėsim 
progos iš arčiau paregėt ši
tą kermošėlį. O dabar vely

CHICAGIECIŲ 
KONCERTAI

Rytuose gastruoliuoja keturi žymus dainininkai 
iš Chicagos:

POVILAS STOGIS
AGOTĖLĖ KENSTAVIČIENE 

JUOZAS KENSTAVICIUS 
KONSTANCIJA ABEKIENE

Jų Koncertai įvyks šiose vietose: 
PITTSBURGH, PA.

Ketvirtadienį, lapkričio (Nov.) 7 d.
Liet. Mokslo Draugijos Svetainėje, 142 Orr St. 

Pradžia 8 v. v. t
N- J'-

BALTIMORE, MD.
Penktadienį, Lapkričio (Nov.) 8 d. 

Lietuvių Saloje, 851 Hollins St.
, Prdažia 7:30 v. v.

PHILADELPHIA, PA. 
šeštadienį, Lapkričio (Nov.) 9 d. 

Liaudies Name, 735 Fairmount Ave.
Pradžia 8 vai. vakaro.

BINGHAMTON, N. Y.
Antradienį, Lapkričio (Nov.) 12 d. 

315 Clinton Street
Pradžia 7:30 v. v.

(Kelionės Įspūdžiai) 
važiuokim tolyn, vis į pie
tus, į vasarių pusę, kol pa
sieksim patį tą Ilgąjį Pajū
rį—“Long Beach.” „ Tenai 
s t a b t e Isim, pasiganysim, 
ant saulės pasikaitinsim, o 
paskui — jau kitais keliais 
ir namoliai. Taip jau supla
navo šios ekskursijos inži
nieriai draugai Rupiai.

Labai gerai. Drožiam. 
Pravažiavom jau du pajū
rinius miestelius: šventos 
Monikos ir Okeano Parką. 
Štai Venecija, kitas skam
bus vardas — “Venice,” bet 
čia tik vardas toks. O viete
lė tik taip sau. Nieko tokio. 
Ot sau vasarvietelės, būde
lės ir gana. Bet ir čia stovi 
įsikišęs į vandenį lyg koks 
tiltas, ,p r i e iros tiltas 
(“pier”), su visokiais dzin
guliukais ir prašmatnybė
mis. Beje, toksai tiltas yra 
ir šventos Monikos pajūry. 
Vadinasi jis “Crystal pier” 
—krikštolinis prieiros til
tas. Yra ten ko pažiobsot ir 
kur savo smalsumą paten
kint.

Nesustodami, vis važiuo
jam vingiuotu plentu tarp 
kauburių ir kalvelių, pajū
rio kalnuotu pakriaušių. Po 
dešinei ramiai sau drybso 
melsvas Ramiojo vandeny
no kūnas.. Ramusis vande 
nynas. Na, ir ramus jis. Iš 
tūlo žiūrint, atrodo, tartum 
stiklas. Nei bangų nei tų 
nesimato. Iš arčiau, žinoma, 
pamatytum pakrašty. Vis 
dėlto šiame okeane tokių 
sūkurių ir tokių didelių 
bangų, kaip kad, Atlantike, 
nepasitaiko.

Beveik ištisai, visu pajū
riu vis prisodinta kokių na
mukų, sodybėlių. Vietomis 
jos tirščiau susispietę, tai 
ir pasidaro miestelis. Štai 
pravažiuojam pro kitą tokį 
pajūrio miestelį — “El Se
gundo”— Antrasai pajūris. 
Kiek tolėliau — Menhetan 
byč. Jį puošia nemažas 
valstijos parkas. Toliau iš 
eilės eina “Hermoso beach” 

—Gražusis pajūris, “Re
dondo beach.” Draugas Pu- 
pis man tik sakinėja var
dus, o aš su pieštuko galu- 
ku užrašinėju ant kokio 
popiergalio ir vėl bruku at
gal kišenėn.

Štai pasisukam vieškeliu 
į kairę, giliau į kalnų tar
pą. Apyaukšti kalnai—“Pa
los Verdes”—žalieji kamuo
liai. Vis tokie apvalaini, ap
augę žolėmis ir krūmais. 
Pašlaitėmis pasimaišo iš
dirbtų dirvožemių, daržų su 
didžiuliais raudonais pami- 
dorais. Štai švento Petro 
miestelis — “San Pedro.” 
Nemažas miestelis. Matyt 
ir fabrikėlių ir kokių įmo
nių. Lyg tai būtų ir kokia 
prieplauka. Iš tolo matyt 
laivu ir laiveliu stiebai, u Is

Ir nežymiai šitas miestas 
susilieja su kitu gretimuoju 
—Vilmingtonu, “Wilming
ton” — tai jau tikras prie
plaukos miestas, uostas. Čia 
yra net Jungtinių Valstijų 
laivu ir orlaiviu bazė. Čia 
eina ir laivų statyba— “dry 
dock,” “shipwork.” Ir dau
gybė čia stūkso naftos 
bokštelių. Iš tolo atrodo, 
kaip koks miškas. Taip, 
Vilmingtonas žymus pra
monės miestas.

Štai įvažiavom ir į mūsų 
numatytą vietą. “Long 
Beach” — Ilgasai Pajūris. 
Didokas ir ne nuobodus 
miestas. Draugas Pupis ro
do į kalnelį. Kaip koks še
petys. Visas tirštai prista
tytas naftos bokštelių. Tai 
esąs “Signal Hill.” Čia pat 
pirma buvo atrasta naftos. 
Įdomu. Tai, vadinas, šitos 
vietos figūruoja Eptono 
Sinklėrio knygoj “Aliejus!”

Draugė Julė Pupienė ra
gina kur apsistot panašes- 
nėn vieton ir pavalgyt pie
tų. Gerai. Neprošalį. Apsi
stojam miesto parke. Čia, 
matyt, tam tyčia ir stalų ei
lės pristatytos stovi, ir 
suolų. Šalimais, stalą apsė
dę, su p a s i gardžiavimu 
šveičia sūriu-sviestu teptą 
duonutę vaikai. Matyt, ko- 
kiė mokiniai, savo mokyto
jos priežiūroj.

Tuoj ir ant mūsų stalo 
prasidėjo pokyliukas. Drau
gė Pupienė žiūrėjo, kad 
niekam nieko netrūktų. Ir 
visa kas jos pačios ranke
lėm rūpestingai pagaminta. 
Užkandžių visokių. Tikras 
piknikėlis. Ir da geriau: 
vietoj alaus buvo visas gor
čius naminio limonado, su 
dar kokių ten uogų sunka. 
Na, broliukai, tuoj tau akys 
nušvito. Dėkui, labai gra
žiai dėkui, mieli draugai!

Paskui mudu su Pupiu 
panorom žemyn į pajūrį nu
sileisti, ant smėlio pagulėt. 
Moteraitės velijo čia pat 
parke, gėlių- pasižiūrėt, ir 

; taip sau sočiai išsišnekėt. 
Ėjom mudu, ėjom, leido
mės žemyn. Būta kokio se
niau namo. Yra laiptelių 
liekanos. Tai lengviau buvo 
stačiu^ pakriaušių žemyn 
leistis. Bet vis viena ne per- 
lengva. Šiaip taip dasikaps- 
tėm iki platesnio takelio, o 
jau iš ten, oniai iš vietos: 
žemyn perdaug statu, sta
čiai, kaip kirviu nukirsta. 
Šokt žemyn tai būtų kaip 
nuo stogo — ir nuo aukšto 
stogo. Nėr ko nė mėgint.

Matom, kad nieko nebus. 
Kopiam vėl aukštyn į statų 
kalną. O jau aukštyn ka- 
parnotis daug sunkiau, ne
kaip žemyn leistis. Vargais 
negalais dasigavom iki vir
šaus. Dabar ir vėl dairomės, 
kaipgi čia mum į tą pajūrį 
pakliuvus. Iš viršaus ma-

Pasiūlyti susitarti tiktai su 10 nuošimčiu pakėlimu 
algos, Bankers Trust’o darbininkai išėjo į protesto de
monstracijas. Baliūnais ir kitomis j akį “stringančio
mis” priemonėmis jie informuoja visuomenę, kad da
bartiniame brangume pragyvenimo reikia daugiau gau
ti mokesties. Šie Wall Stryto darbininkai yra nariais 
CIO United Office and Professional Workers.

WORCESTER, MASS.
Sandariečių Mitingas ir Pabe- Į 

gelio iŠ Lietuvos Prakalba
Lapkričio 3 d., 1 vai. po 

pietų per radiją WTAG žinių 
besiklausant, išgirdau, kad 
bus lietuvių mitingas 12 Ver
non St., 3 vai., kur principa- 
liu kalbėtoju bus lietuvis ku
nigas, atvykęs iš Švedijos. Su
pratau, kad tai bėglys iš Lie
tuvos, tad rūpėjo žinoti, ką 
gi jis pasakys.

žmonių prisirinko veik pil
na svetainė, gal apie 300, A. 
Kriaučialis atidarė mitingą, 
pareikšdamas, kad šis mitin
gas surengtas sandariečių 10 
kp. Moterų Kliubo Choras, su
sidedąs iš šešių moterų, vado
vaujant M. Meškienei, sudai
navo Amerikos ii“ Lietuvos 
himnus ir kitas dvi dainai: 
“Vilniaus Ugnis” ir “Daugu
va.” A. Kriaučialis perstato 
svečią kalbėti be jokių rekla
mų, tik pastebėdamas, “jei 
kam nepatiks, laukite galo ir 
bus leista statyti klausimus.”

Štai ateina ir svečias ant 
estrados, kokių 5 pėdų juod-1 
bruvis, padžiūvęs žmogelis, 
su civile amerikoniška kakla- 
raište pasirėdęs. Nieko pana
šaus, kad būtų kunigas su at
bulu kalnierium. Iš pirminin
ko irgi negalima buvo nugirs
ti, kaip jis vadinasi, todėl po 
prakalbos, laike rinkimo au
kų, ėjau pas pirmininką klaus
ti, kas jis tokis. Jis esąs D)-. 
Petras Dagys.

Jis kalbėjo, kaip tikras na- 
ciukas, dar dadėdamas negir
dėtų melagystės šlykštybių. 
Esą, bolševikų - azijatų toks 
baisus teroras Lietuvoje, kad 
moterims nupjauna gyvoms 
krūtis, pakulas .sumirko ben
zine, sukiša yščiun ir padega; 
vyrus pririša gyvus prie ark
lių ir valkioja po akmenimis 
grįstus kelius, kol nudyla dra
bužiai, oda ir mėsa iki plikų 
kaulų belieka. Kas dar gyve
na Lietuvoje, girdi, tai baisiai 
turi vergauti komisarams, ku
rie visko pertekliuje turi. 
Reikia žinoti, sako, kad Stali
nas nesigailėjo savo tautos 
žmonių ir sušaudė ant Mask
vos upės 38,000,000. Tai ko, 
esą, benorėti, kas dabar de
dasi Lietuvoje. Bet iš Lietu
vos pabėgusieji patrijotai jau 
sudarę laikinąją Lietuvos val
džią ir tai viltis, kad bus at
kariauta Lietuva iš bolševikų 
,ir jie laimingai ir laisvai su
grįš į Liėtuvą. Jau Paryžiaus 
taikos konferencijoje buvę 
matyta atatinkami autoritetai. 
Tiesa, girdi, karas blogas da
lykas. Bet taip, kaip gydyto
jas, kada stengiasi vaistais iš
gydyti žmogų, be operacijos,

tom, kad kai kurie prieina 
artyn prie ,pakriaušio, apa
čioj, ir jų daugiau čia nebe
simato. Tur būt, jie eina 
per kokį klubo namą, gal 
kokio maudymus klubo na
riai. Ir kai kurie, rodos, iš 
kur tai ima ir atsiranda ant 
smėlio. Bet iš kur ir kaip, 
to nematyt.

(Bus daugiau) 

be peilio, tačiau, jei padėtis 
ligonio susidaro tokia, kad tu
ri piauti, tai piauna. Taip da
bar ir Lietuvos likimas tokis, 
kad reikia karo, reikia šauti. 
Karštai šaukdamas, bėglys ra
gino ruoštis prie karo, kad iš
laisvinti Lietuvą. Tai esanti 
ne tuščia viltis,' nes lietuviai 
amžiais buvo ir bus.

Šaliniais manęs sėdinti žmo
nės net pečius kraipė, stebė
damiesi iš taip bjaurios pra
kalbos. Nei jokio pasmerkian
čio žodelio dėl hitlerininkų 
gaujų laike vokiečių okupaci
jos Lietuvoje ar bent kur ki
tur jis nepasakė, tik tyčiojosi, 
koks esąs dabar skurdus gy
venimas “bolševikiškam roju
je.” Kad fašistinis-nacinis ka
ras viską sunaikino, tai nei 
gugu.

Po tokios bjaurios prakal
bos, perstatyta Vincukas Mo- 
tejaitukas su jo mokytoja M. 
Meškiene padainuoti. Iš trijų 
jo dainelių buvo ilgiausia ir 
“popuiiariškiausia.” tai išjuo
kianti žydų tautybę, kaip ša
lia vieškelėlio turėjo karčia- 
mėlę. Tai kaip tik i]* pkitiko: 
kokia prakalba, tokia daina. 
Tik gaila, kad Motejaičiai ir 
Meškiene taip nuprogresavo.

Dar pažymėtina, kad Kie- 
lienė, kuri pirmiau pažangių
jų lietuvių veikime, scenoje- 
teatruose dalyvaudavo, čia 
aukas rinko. Pirmininkas pra
nešė, kad virš $80 surinkta 
Lietuvos “gelbėjimui.”

Taipgi kalbėjo ponia Deve- 
nienė-Vileišiūtė iš Waterbury, 
Conn. Ji gyrė svečio kalbą, 
didžiavosi, kad jis bėgdamas 
iš Lietuvos į Švediją nenu
skendo Baltijos Jūroje ir pa
galiau čion į Ameriką atvyko. 
Jis esąs dvasios ir vilties pri- 
pildytojas Amerikos lietu
viams. šaukė aukų, aukų ir 
aukų pabėgėliams gelbėti ir 
afidavitų, to popierėlio šmo
telio negailėti, nes juos reikią 
partraukti į Ameriką.

Pabaigus prakalbas, pirmi
ninkas jau buvo beuždarąs 
mitingą, užmiršdamas apie 
klausimus. Tačiau buvo pa
kelta klausimas, kodėl kalbė
tojas (išvietintas), vietoje 
nacių terorizmo, ant bolševi
kų suvertė ir kada bei kaip 
bus pradėtas karas prieš bol
ševikus dėl išlaisvinimo Lie
tuvos? Vaje, vietiniai sanda- 
ricčių lyderiukai, kad ėmė 
rėkti nesavais'’ balsais, šoko 
grąsinti klausėjui: “užsidaryk 
burną!” Vienok Dagys atsa
kė šiaip: Jis nemeluojąs, ką 
sakęs savo prakalboje, nes na
ciai taip, kaip nieko nenužu
dė iš lietuvių, nebent žydus. 
O kada karas bus pradėtas, 
tai reikią pasiklausti pas tė
vą Staliną.

Ant rytojaus vietinis laik
raštis “G. & T.” atkartotinai 
rašė, kad kalbėtojai sakėsi jie 
norį taikos ir mylį taiką pa
saulyje, jie stovį už Atlanto 
Čarterį, tai yra rašė tai, ko 
nieko panašaus kalbėtojai nei 
neprisiminė savo kalbose.

D. J.

PHILADELPHIA, PA
Visko Po Biski

Z. Jankauskas seniau skurs- 
davo, kad j j raudonieji peša. 
Jam buvo pastebėta, kad nuo 
jo nebėra kas pešti. Tai jis 
dabar per Dirvą skundžiasi, 
kad jį raudonieji žnaibo, vie
toje pešti. Jis giriasi, kad.jis 
aukos daug, daug penkinių i 
Smetonuko fondą, kad grei
čiau jį grąžinti Lietuvon. Gai
la, broli, tavo troškimo, iška- 
da tavo grašių, bet į Lietuvą 
Smetonuko nei su pagaliu ne
įvarysi.

The Philadelphia Inquirer ! 
lapkričio 2 dieną rašo, kad

WATERBURY, CONN.
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Naujas Lietuvių* Restaurantas

CHERRY RESTAURANT
PETRAS VELYKIS, Savininkas

248 Cherry Street, Waterbury, Conn.
Malonus Patarnavimas

GERIAUSI VALGIAI IR GĖRIMAI.

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

4^ PARE KIEKVIENĄ šEšTADI^U

□ □□

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

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Amerika, duodama Anglijai 
paskolą tikėjosi didelio biznio. 
Bet, girdi, vietoje biznio gavo 
sausą kaulą.

Sovietų diplomatai dalyva
vo šv. Petro Katedroje pa
maldose už Jungtines Tautas 
ir, kaip rašo Inquirer, buvo 
pasodinti prie pat altoriaus. 
Daug žmonelių ten suplaukė 
ir buvo daug aukų surinkta. 
O tas tik parodo, kad kur tik
tai progresyviški žmonės pa
simaišo, ten ir biznis eina ge
rai.

Reporteris.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

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

1113 Mt Vernon St J 
PHILADELPHIA, PA. • J

Telefonas Poplar 411# *•••••••••••••••••
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Penktadienis, Lapkr. F,

Cubatonas
1

1

(Nuo mūsų koresp.)
Tankiai susitikę du ar ke

li lietuviai Brazilijoje, jei 
paklausia vienas:

—Ką mes lietuviai Brazi
lijoje padarėm?

—Cubatoną,—ko-ne kiek
vienas atmintinai atsako.

Arba jei nori vienas kitą i 
pasmerkti:

—Važiuok Cubatonani
“C ubą tonas” Brazilijos 

lietuviams, tai visvien, kaip j 
ir žodis—“pekla,” arba Ru
sijoje caro laikais Sibire į 
katorga — vieta tik prasi- Į 
kalteli ams ir negeriems 
žmonėms.

Kas gi ištikrųjų yra tas 
Cubatonas? Tai nedidelė 
gelžkelio stotelė, važiuojant 
traukiniu iš Santo miesto į 
Sao Paulą, rodos, paskutinė 
prieš pradedant kopti į 
Serros kalnus. Tačiau Bra
zilijos lietuviai turi omeny
je ne šią, nieko nekaltą 
gelžkelio stotelę, paskendu
sią bananų plantacijose. 
Turi omenyje gelžkelio Ii-' 
niją Mayrink-Santos.

Gelžkelį Mayrink - San- ’ 
tos, Brazilijos valdžia pra-1 
dėjo statyti 1929 m.,'tada, i 
kai Brazilijos lietuviai ma-, 
siniai pradėjo plūsti iš ka-1 
vos plantacijų ir iš Lietu-1 
vos į didmiestį Sao Paulą, i 
Tada, kai Brazilijoje pradė
jo siausti nedarbo laikai. 
Tada, kai ko-ne ant kiek
vienų darbaviečių vartų 
Sao Paulyje/ pradėjo būti 
užrašyta “Nėra Darbo.”

Tačiau, prie gelžkelio 
Mayrink - Santos tęsimo 
darbas virė. Kiekvienas, 
norintis dirbti, nuvažiavęs 
prie tęsiamo gelžkelio, dar- I 
bo galėjo rasti. Sao Paulo 
bedarbiai, ypatingai lietu
viai ir ukrainiečiai,* brukosi 
iš Sao Paulo į Cubatono 
stotelę, iš čia paimdavo 
agentai atvažiavusius ir 
sunkvežimiais veždavo į ne
apgyventus žmonėmis Ser

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ros kalnagūbrius.
Iš tikrųjų, prie to gelžke- 

lio statybos dirbti buvo 
biauriau negu katorgoje. 
Niekur nesimatė jokio gy
ventojo stubelės, išskiriant 
prie gelžkelio statybos dir
bančiųjų barakus. Susijung
ti su civilizuotu pasauliu 
tiesiog nebuvo jokių būdų, 
i š s k i r iant sunkvežimius, 
kurie iš Cubatono stotelės 
p r i s tatydavo dirbantiems 
maistą ir k. Aplink, tarp 
apžėlusių miškais kalnų 
knibždėte knibždėjo pilna 
visokiausių žvėrių, gyvačių, 
beždžionių ir papūgų. Vis
kas tas dar niekis. Nuva
žiavusį dirbti kiekvieną 
žmogų į trečią ar ketvirtą 
dieną pradėdavo krėsti gel
tonasis drugys ir šiaip vi
sokiausi tropiški karščiavi
mai. Iš karto, apsirgusis 
nusigązdavo, bet po kelių 
dienų. sirgimo apsiprasda- 
vo su liga, ir nieko nepai
sydamas eidavo į darbą. Už
ėjus momentui, kai pradė
davo krėsti drugys, numes
davo lopetą bei kirstuvą į 
šalį, nuvirsdavo kur pakrū
mėje, padrebėdavo valandą 
kitą, kol pereidavo drebėji
mas, atsikeldavo ir vėl im
davos darbo.

Darbas buvo ne toks ma
lonus, kai tęsiant gelžkelį 
lygiais laukais, kai reikia 

padėtiik supilti pylimai, 
pabėgiai ir ištiesti 
Mayrink miestą sujungti su 
Santą miestu, reikėjo iš
kasti, kelias dešimts tunelių 
ir apie tiek pat pastatyti 
tiltų nuo kalno į kitą kal
ną. Reikėjo tas viskas pa
daryti be jokių moderniškų 
įrankių — paprasčiausiu 
būdu, arba, geriau pasa
kius, primityvišku. Gelžke
lio statybos padriačikams 
neužsimokėjo pirkti tie mo
derniški įrankiai. Darbo 
rankų buvo užtektinai ir 
ko-ne veltui.

Už darbo valandą darbi

ninkams mokėjo 0.50-1,00 
eruzeirą. Už maistą atskai
tydavo į mėn. 200 eruzeirų, 
kuris padriačikams daugiau 
nekainavo kaip 50 cr. Dėlei 
gydytojo iš kiekvieno at
skaitydavo po 30 eruzeirų į 
mėnesį, ir, kurio darbinin
kai niekuomet nematydavo, 
tik labai sunkiai darbinin
kui susižeidus, tai susižei
dusi pasiųsdavo į Sao Pau
la ar i kur kitur. Be to dar 
atskaitydavo dėl kokių tai 
biesų. Taip, kad darbinin
kui likdavo vos drabužių ir 
apsiavimo įsigijimui. Sao 
Paulin negi nuvažiuosi, ki
tur nėra kur pirkti—reikė
jo viskas pirkti iš padria- 
čiko.

Dėlto Brazilijos lietuviai 
tą ‘‘Cubatoną” laiko tokiu 
biaurių. Tačiau giriasi, kad 
jį pastatė, nes ne vienam 
Brazilijos lietuviui ten teko 
vargti ir sirgti geltonuoju 
drugiu. Gal dėka tam “Cu- 
batonui,” šiandieną, galima 
rasti daug Brazilijos lie
tuvių, pageltusių nuo gel- 
tonligės ir sugadintomis ke
penimis nuo chininos.

Tačiau prisiminus darosi 
įdomu, kad Brazilijos vie
toje tokioje, kurioje gal nė
ra skambėję nei braziliečių 
dainos, lietuvių dainos ai
dėdavo tais laikais Serros 
kalnagūbriais.

J. Peroba.

Sekmadienį pasimirė Grace 
Anna Lušytė, duktė Mr. ir 
Mrs. Adam Lūšiai, kurie gy
vena po num. 1906 Hay Ter
race. Ji buvo gimus Eastone. 
Tapo palaidota lapkričio 6 
dieną, Eastono kapinėse su 
bažnytinėmis apeigomis. Lai
dotuvėms patarnavo graborius 
John C. Ratinis.

Rep.

New York. — Italij os ir 
Jugoslavijos delegatai kal
bėjo Keturių Didžiųjų už
sieninių ministrų taryboj, 
aiškindami Trieste klausi
mus iš savo pusės.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

: Darome ir Pritaikome Akinius.

; Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842
į „-------------------- .------- ------ ---~---

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

CLEVELAND, OHIO
DR. L E. LEVY

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

(Arti Yale Theatre)
CLEVELAND 3, OHIO.

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

pritaiko akinius.

Amalgameitų vice-prezidentas Hyman Blumberg, 
National Maritime Unijos sekretorius Ferdinand Smith, 
maliorių 9-to distrikto fin. sekr. Louis Weinstock ir 
United Packinghouse Workers direktorius rytinėse 
valstijose Meyer Stern pasitaria susitikę Civil Rights 
Kongreso pokilyje. Pramoga buvo dalimi nacionalės 
kampanijos išmesti iš kongreso Bilbo. jŽINIOS IŠ LIETUVOS

Spartina Atstatymo Tempus 
Atstatomai Įmonei

MARIJAMPOLĖ. — Cuk
raus fabriko atstatytojų ko
lektyvas vieningai įsijungė į 
spalines socialistines lenkty
nes. Rugsėjo mėnesį daugelis 
darbininku įvykdė ir viršijo 
savo išdirbio normą. Bendras 
išdirbio vidurkis per praėju
sias 30 dienu siekė 107 nuo
šimčiu. Darbininkai įsiparei
gojo pakelti darbo našumą li
gi lKŲnuoš. užbaigiant staty
bos montažo darbus didžiosios 
šventės išvakarėse.

Senieji fabriko darbininkai 
įsipareigojo ligi gamybos se
zono paruošti naujus cukraus 
g a minimo specialistus.

Specialistų Paruošimas
KAUNAS. — Ateinančiais

Scranton, Pa.
Reikia atkreipti visų atydą, 

kurio pirkote tikietus dėl ren
giamos vakarienės per LLD 
39 k p. Kuopos buvo nutarta 
vakarienę rengt 1-0 d. lapkri
čio ir jau viskas buvo sutvar
kyta, tikietai padaryti ir pla
tinami. Tada tapo apsižiūrėta, 
kad diena nepatogi, nes tą 
dieną atsibus Laisvės metinis 
koncertas, o daugelis iš mūsų 
draugų pasiryžę tose didelėse 
iškilmėse dalyvauti.

Taigi, dėl tos priežasties, 
komisija nutarė vakarienę 
nukelti ant lapkričio 17 d. ži
noma, vakarienė bus toj pa
čioj vietoj ir tuo pačiu laiku.

Reikia pastebėti, kad ta 
diena bus labai serantonie- 
čiams žingeidi, nes 1-mą vai., 
tuoj po pietų, prasidės LLD 
XII apskričio konferencija, 
kurioj turėsime ir svečią, tai 
drg. D. M. šolomską iš Brook
lyn, N. Y., kuris konferenci
jai užsibaigus, pasakys pra
kalbą įvairiais klausimais. 
Prakalba prasidės 3:30 vai. 
O prakalbai užsibaigus, bus 
skani vakarienė, kurią paga
mins scrantoniėtės gaspadinės, 
o jų gamintų valgių dar nie
kas nėra papeikę. Vakariene 
prasidės 6-tą vai. vakare, bet 
kurie pribus ir vėliau, vistiek 
bus pavalgydinti, bile tik tu
rės bilietą, o bilieto kaina ne
brangi, tik $1.25.

Būtų geistina, kad norintie
ji dalyvauti vakarienėj tikie
tus įsigytų iš kalno, kuriuos 
galima gauti pas virš minėtos 
kuopos draugus. O po vaka
rienei, tai bus šiaip pasilinks-1 
minimas, prie muzikos ir bač
kutės.

Komitetas.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 

metais vėl pradės gamybą at
statomas šiuo metu “Drobės” 
fabrikas. Ryšium su tuo ar
timiausiu metu čia bus pradė
tas specialistų paruošimas. At
statytoje įmonės korpuso da
lyje įrengiamas darbininkų 
apmokymo kombinatas, ku
riame montuojamos audimo ir 
verpimo staklės. Inžinieriui 
Jurevičiui ir seniems šios įmo
nės meistrams vadovaujant, 
kombinate prasidės kvalifi
kuotų audėjų ir verpėjų pa
ruošimas. Tokiu būdu lygia
grečiai su vykdomais vienos 
didžiausių respublikoje teks
tilės įmonių statybos darbais, 
ruošiami taip pat jai ir kad
rai, kurie stos prie- atgyjan
čios “Drobės” staklių.

Kovok už 8 vai. darbo 
dieną.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Laisvės Choras rengia veteranų 
pagerbimo bankietą. Lapkričio 9 d. 
Karžygiai, Laisvės Choro nariai lai
mingai sugrįžę iš karo, susilauks 
mūsų pagerbimo. Komisija ir gaspa- 
dinčs smarkiai ruošiasi, kad visi bū
tų patenkinti šiame bankiete. Turė
sime įvairių valgių ir gėrimų užten
kamai. Šokiams gros Jono Martin 
Orkestrą. Įžanga $2 asmeniui, už tai 
gausite valgyti ir gerti prie stalo, 
•kiek tik norėsite. Pradžia 8 v .v. 
Prie to, Laisvės Choras palinksmins 
publiką gražiomis dainomis.—Kvie
čiame visus dalyvauti. (252-253)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 10 d., 10:30 vai. ryto, po 29 
Endicott St. Prašau narių dalyvau
ti. — J. M. Lukas, -sekr. (252-253)

ELIZABETH, N. J.
Svarbu įsitėmyti! L. D. P. Kliu- 

bas ruošia vakarėlį dienraščio Lais
vės naudai. Įvyks lapkr. 16 d., 408 
Court St. Turėsime užkandžių ir gė
rimų prie geros muzikos. Pradžia 
7:30 v. v. Kviečiame visus dienraščio 
Laisvės skaitytojus ir rėmėjus daly
vauti. Atsiveskite ir pažįstamų. — 
Komisija. (252-253)

PHILADELPHIA, PA.
Lapkričio 9 d., įvyks gražus kon

certas, 735 Fairmount Ave., 8 v. v. 
Įžanga 75c. Programą pildys keturi 
pirmaeiliai dainininkai iš Chicagos: 
K. Abekienč, A. Kenstavičienė, P. 
Stogis ir J. Kcnstavičius. Taipgi ki
ta reten!ybė pas mus, tai rusų bala
laikų ir šokikų grupė. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti iš
girsti gražių dainų,, pamatyt įvairius 
šokius ir pasiklausyt balalaikos or- 
kestros. —■ Kviečia Phila. Lietuvių 
Darb. Orgs. (252-253)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kuopos susi

rinkimas įvyks lapkr. 11 d., 7:30 
vai. vak. Liet. Salėje, 29 Endicdtt 
Malonėkite visos narės dalyvauti ir 
nuajų atsiveskite. Turime daug 
svarbių reikalų aptarti ateinantiems 
metams. — A. W. (253-254)

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas Camden, 

N. J. Yra 6 kambariai, maudynė ir 
closed porčiai. Šiltu vandeniu šildo
mas (extra lavatory). Vienos lubos. 
Taipgi yra garadžius. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Nepraleiskite šios 
progos. Del daugiau informacijų 
prašome kreiptis pas Antaną Kup- 
rionį, 6527 Oxford Ave., Philadelphia 
11, Pa. Telefonas PI. 5-4755.

(254)

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

ARBATOS PLYTELIŲ PAKAVIMAS 
Švarus, Lengvas Darbas. 

Linksma Aplinkuma 
5 DIENŲ SAVAITE

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

103 WARREN STREET
NEW YORK CITY

(261)

Boston, Mass.
Vestuves

Gerų draugų Bočių sūnus iš 
Great Neck, N. Y., susituokė 
su mūsų gerų draugų Usevičių 
dukrele iš Dorchester, Mass. 
Susituokė civiliai, lapkričio 2 
dieną. Vestuvių pokilis atsibu
vo Cambridge Lietuvių Kliubo 
patalpoj. Buvo svečių iš New 
Yorko apylinkės, žinoma, vie
tos Usevičių giminės — drau
gai irgi buvo, viso gal virš 
šimto ir pusės žmonių. Drau
gas Beeis viešoj prakalbėlėj 
palinkėjo savo sūnui ir jaunai 
marčiai eiti tėvų jau pramin
tais takais, t.y., pasilikti mū
sų progresyviškose organiza
cijose — darbininkiškame ju
dėjime. O draugas Usevičius, 
kuris daugiau, negu bile kas 
iš lietuvių prisidėjo prie taisy
mo rūbų dėl Lietuvos žmonių, 
tik tiek ištarė: “Kaip gei- 
džiau-norėjau, taip ir įvyko, 
labai smagu, kad mūsų duktė 
susituokė su didžiai garbingu 
nariu mūsų progresyvių lietu
vių šeimoj.”

Pietauta, išsigerta iki vė
lumos, betgi “nusilesusių” ne
buvo. Tai buvo pavyzdingos 
vestuvės.

Jaunavedžiai iškeliavo, kaip 
amerikonų tradicija reikalau
ja, medaus mėnesį praleisti. 
Girdėjau, sugrįžę bandysią ap
sigyventi Bostone. Labai pa
geidaujama, nes tai dapildy- 
tų mūsų retėjančias eiles.

V e 1 i n ame jaunavedžiams 
daug, daug metų laimingo gy
venimo.

Negeriausia Pavyko
Lapkričio 3 d. Tautų Komi

tetas, t. y., armėnų, žydų, es- 
tonų, latvių, lietuvių, rusų ii’ 
ukrainų prie Russian Relief, 
rengė prakalbas tik ką sugrį- 
žusiems iš Sovietų Sąjungos 
Edward L. Young ir Mr. Louis 
Levine. Tai buvo ko pasiklau
syti, bet, deja, klausovų ne 
visai pilna tebuvo.

“Puolimas Berlyno”
Berlynas puola, Vienna iš- 

liuosuojama, ir “'Vestuvės” — 
komedija krutamuose paveiks
luose bus rodoma lapkričio 17 
d., sekmadienį, nuo 1 vai. po 
pietų iki 11 valandos nakties, 
Apollo Teatre, 1050 Wash
ington Street, Bostone.

Šiuose paveiksluose paro
dys istorinius įvykius: mūšius 
Berlyne, susitikimą J. V. 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
kariškų jėgų, pergalės cele
braciją Maskvoje ir daug ki
tų nuotykių. Dviejų ir pusės 
valandų perstatymas, vertas 
kiekvienam matyti.

Aist.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

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

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
489 North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK

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

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

PATYRUSIOS OPERATORĖS
REIKALINGOS PRIE 

DOUBLE NEEDLE PIPING 
DOUBLE NEEDLE ELASTIC 

BAR TACKING - TRIMMERS 
PRESSERS IR MANGLERS 

Puikiausios darbo sąlygos.
Gera Alga — Nuolatinis Darbas.

Kreipkitės

PENN STATE UNDERWEAR 
MILLS, INC.

601 N. Jordan St., Allentown, Pa. 
Gatvekaris sustoja prie kampo 

Hanover Ave.
Telefonas Allentown 3-3243

(253)

HANDKERCHIEF
Operatorės ir Lankstytojos 

Vien tik Patyrusios 
Gera Alga. Nuolatinis Darbas. 

BROOKLYN HANDKERCHIEF CO.
62 SCHENECTADY AVE., 

arti Atlantic Ave., Brooklyn. 
Utica Ave. Sta. I. R. T. 

ar 8th Ave. Sub.
(253)

MOTERIS VALYTOJA
apvalymui mažo ofiso 
DALIAI LAIKO 
Turi pradėti 7 A.M.

5 dienų savaitė, nuolatinis darbas, gera alga.
V. LA ROSA & SONS, INC.,

478 Kent Ave., Brooklyn.
(257)

OPERATORES
Patyrusios prie paprastų Singer. Darbas nuo 
kavalkų SIU 10 valandų savaitė. Taipgi mo

kinės ir abelnam darbui merginos.
PIONEER PLASTIC PRODUCTS < O.,

17 EAST BROADWAY. N. Y. C. 
(arti Chatliain Sjuare).

(255)

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI 
Prie medvilnės nurinkimo ir apvalymui.

Kreipkitės asmeniškai
WHITNEY COTTON MILLS 

2135 State St.
(Užpakalyj State St. Mokyklos) 

New Haven, Conn.
(255)

MOLDERIAI
Patyrę prie Stalų ir Aslos 

$1.50 į Valandą: Nuolatinis Darbas
Kreipkitės tik patyrę 

FEDERAL CASTING CORP. 
1568 Atlantic Ave., Brooklyn

Phone PR. 4-1868 ar PR. 4-4282
(255)

PATYRŲ BUČERIAI 
Pagelbininkai ir kaulininkai, taipgi 

priimsime ir keletą mokinių.
JULIAN FREIRICH COMPANY 

46-01 Fifth Street, Long Island City
(258)

DEŠRUKIŲ GAMINTOJAI 
Turi būti pilnai patyrę vyrai. 

NUOLATINIS DARBAS.
GERA ALGA

GAZZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
401 W. Pleasant St., 

Hammonton, N. J.
Hammonton 722

125h)

IŠ MĖSOS KAULŲ ĖMIKAI
Patyrę 

Puikiausios Darbo Sąlygos.
Gera Alga.

BEN GRUNSTEIN & SONS
500 OBSERVER HIGHWAY

HOBOKEN, N. J.
(259)

MEDŽIO APDIRBĖJAI
PATYRŲ

PRIE TROKAM VIRŠŲ
NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA.
VIRŠLAIKIAI

Kreipkitės
300 TONNELE AVENUE

JERSEY CITY, N. J.
(255)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKIA DARBININKŲ
Mėsos Pakavimo ištaiga 

Reikalauja darbininkų visokiems darbams
VYRŲ IR MOTERŲ

Patyrusių ir Be Patyrimo
Geros Algos

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

1258)

OPERATORIAI
FIN1SERJAI. DRAPERS, prie geresnės 

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

TELEFONAS HICKSVILLE 1Q39

BIZNIERIAI, SKELBKITfiš 
LAISVOJ

įmč .<■
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Šešias Puslapi* Laisv©——Liberty, Lithuanian t^aily Penktadienis, Lapkr. 8, 1916

N(‘w¥ilt(k>z^/W^77inio\
Brooklyno Distriktuose
Darbiečiai Jau įgijo
Nusveriam^ją Galią

Daugiau Tolimų Svečių Nėra Ruhežiaus, Kaip
Į Laisves Koncertą

Violeta Čypaite Daly
vaus Laisvės Koncerte

“Tik Tas Vienas 
Balsas”

Sekdamas savo buvusio 
draugo užmušėjus, Gerard 
Do Stefano, sunkvežimio vai
ruotojas, tapo užmuštas.

Amerikos Darbo Partijos 
balsų augimas Brooklyne ne 
už ilgo gali tą partiją pasta
tyti nusveriamąja pajėga di
džiumoje darbininkiškų mies
to distriktų, kaip parodo pa
sekmės šių rinkimų.

Pasidalinimas balsų tarp 
abiejų didžiųjų partijų ir kie
kiai darbo partijos gautų bal
sų jau šiuose rinkimuose dau
gelyje distriktų pastatė dar- 
biečius svarstyklių kontrolėje.

Rinkimuose i Assembly
Pirmame A. D. darbo parti

jos balsai išrinko Turshen, 
demokratą. Savo partijos ba
lotu jis buvo gavęs 13,533 
balsus, o jo oponentas repu- 
blikonas 15,778. Tursheno ga
vimas 6,454 balsų nuo darbo 
partijos jį paliko seimelyje su 
saugia 4,209 balsų didžiuma. 

O 22-me distrikte darbiečių 
balsai laimėjo rinkimus repu- 
bl i k on u i Soviero prieš demo
kratų ir liberalų kandidatą, 
esamąjį assemblymaną 
via.

Soviero laimėjo su
balsų didžiuma, nuo darbiečių 

v x jis gavo 4,343 balsus.
Darbo partija jau turi nu- 

sveriamąją pajėgą 3-me, 7- 
me, 11-me, 12-me, 13-me, 15- 
me, 17-me, 21-me, 23-me ir 
24-me assemblio (A. D.) dis
triktuose. Ir labai arti nusve
riamosios galios 14-me, 18-me, 
20-me.

24-me distrikte, kur Kapla- 
nas išrinktas 22,638 balsų di
džiuma bendromis visų trijų 
didžiųjų partijų jėgomis prieš 
nepriklausomą Blank, gavusį 
tik 2,663 balsus, esamąjį as
semblymaną, darbo partija 
yra antra skaičiumi balsų di
džiausia partija. Darbo parti
ja čia labai artima kandidatė 
į pirmąją vietą. Demkratų ti
kietu už Kaplaną balsų pa

rduota 11,331, darbiečių tikie- 
— tik 101 balso

Tra

3,926

Brooklyniečiams ruošiantis 
masiniai dalyvauti dienraščio 

j Laisvės koncerto ši sekmadie- 
| nį, lapkričio 10-tą, Labor Ly- 

neatsilieka 
laisviečiai.

: ceum, Brooklyne, 
’ ir tolimų miestų
I Tarpe vėliausių praneštų at- 
I vyksi ant yra :

Antanas Kupstis iš Bosto- 
! no (iš ten tikimasi ir kitų mie

lų svečių).
Burbų šeima ir grupė jų 

: draugų iš Stamford (dar ne- 
; teko sužinoti, kas tie kiti).

Seniau matėme pranešimus 
apie daugelį kitų atvyksian
čių, apie kitus matysime vė
liau. Tačiau apie didelę di
džiumą svečių sužinome tik 
susitikę akis į akį koncerte. 
Norintiems užtikrinti sau tuos 
malonius susitikimus (greta 

j nepaprastos šiemetinės kon- 
j c erto programos), patartina 
1 apsirūpinti koncerto tikietais, 
, nelaukiant paskutinės dienos. 
Į Juk būtų skriauda stovėti prie 
. tikietu langelio eilėje, kada 
tos trumpos valandos mielų 
svečių Čia buvimo tirpte tirps- 

I ta.

tu 11,233 
skirtumą.

Dar toli 
galios 9-se 
yra: 2-ras.
16 ir 19-tas distriktai.

iki nusveriamosios 
distriktuose. Tais 
4, 5, 6, 8, 9, 10,

Daily News Balsavimas 
Prasibalsavo

Komercinio laikraščio Dai
ly News vadinamas “akurat- 
nasis” šiaudinis balsavimas 
prasibalsavo arti 10 nuošim
čių. Tuomi, žinoma, nesistebi 
niekas, kas iš kaito suprato, 
kad tas “balsavimas” buvo 
tiksli propaganda, kuri, be 
abejo, pagelbėjo republiko- 
nams laimėti.

Susirinkimas
LMS CENTRO KOMITETO 

POSĖDIS
Kaip žinoma, LMS Centras 

bus Chicagoje. Bet dar daug 
nebaigtų reikalų reikia atlik
ti, sutvarkyti senam LMS 
Centro Komitetui. Todėl visi 
buvusio LMS Centro Komite
to nariai dalyvaukite šiame 
posėdyje, penktadienio vaka
re, lapkričio 8 .d., 7:30 vai., 
Laisvės įstaigoje.

V. Bovinas.

WARNER BROS. GALINGA 
ROMANTIŠKA DRAMA! 

BETTE DAVIS. CLAUDE RAINS, 
PAUL HENREID 

“DECEPTION”
WARNER ATSIŽYMfiJIMAS 1 

Durys Atsidaro 10:30 A. M. 
VIDUNAKČIO FILMĄ

BWAY. ir 81 St. NUOLAT

. WARNER BROS, sujaudinanti drama 
John Garfield * Geraldine Fitzgerald

“Nobody Lives Forever”
■a Faye Emerion * George Coulouris

* Ir puikūs asmenų vaidinimai scenoj * 
LIONEL HAMPTON ir Jo Orkestras

RED AND CURLY * The Choeholateers

STRAND Broadway ir 47 St.

Toli Reakcija Eina 
, Prieš Darbininkus

ŽAVINGOJE PROGRAMOJE -----------
GIRDĖSIME:

Agotėlę Kenstavičienę

Kostę Abekienę

me-Tai cfiicagiečiai lietuvių 
no žvaigždės.

Violeta čypiūtė, clevelan- 
dietė, mums dainuos pirmu 
kartu. Taipgi girdėsime:

Sietyno Vyrij Oktetą iš Ne- 
warko, vadovybėje J. Simele- 
vičiaus.

Aido Vyru Chorą, vadovy
bėje Prano Pakalniškio.

Aido Chorą, vadovybėje 
Jurgio Kazakevičiaus.

Vyturėlį — orkestrą, vado
vybėje Rojaus Židžiūno.

Nikolai Danzoff, armonistą.
Violet Tamkiūtė-Pranckie- 

nė koncerto akompanistė.
O po programos laukia visų 

smagūs pasimatymai ir šokiai 
prie Antano Pavidžio 
Orkestros.

Koncertui tik i eta i, 
$1.50. Vien tik šokiams

Pradžia 3:30 dieną. Vieta: 
949 Willoughby Ave.

Jau visa Amerika ir pasau
lis žino, kad New Yorke lai- 
: mėjo darbininkų ir progresy- 
i viu kandidatas Marcantonio. 
Laimėjo prieš visos Amerikos 
reakcininkų pajėgas. žino," 
kad j'is išliko aiškiu įrodymu, 
jog tas, ką demokratai kur 
nors pralaimėjo, buvo ne dėl 
artimumo su darbininkais, bet 
dėl Trumano administracijos 
nutolimo nuo Roosevelto pro
gramos — nutraukimo drau- 

; gingų ryšių su darbininkais.
j Reakcija Jam Nedovanojo už 

Laimėjimą

Rinkimai laimėti, 
dar tik prasideda 
an’tonio išsilaikymą 
ir už jo rinkėjų 
Sunku ir išvardyti,
burbulų paleido Marcantonio 
ii* jo rėmėjų adresu reakcinė 
spauda. “Marcantonio vanda
lai padegė stubas,” šaukia 
vienas laikraštis. Marcantonio 
“laukiniški, brutališki kairia- 

I sparniai” (suprask, darbiniu- 
j kai) sumušę Dewey’b politini 
j distrikto kapitoną, šaukia kiti.

Taigi, prieš Marcantonio ir 
jo rėmėjus darbininkus Itepa- 
mas suokalbis po suokalbio. 
Tačiau reikia tikėtis, kad tuo 

i pačiu vieningumu bus atmušti 
I ir suokalbiai, kaip kad 
Į laimėti rinkimai.

Tik šiomis dienomis sužino
jome, kad lapkričio 10 d. 
Laisvės koncerte Brooklyne 
dalyvaus žymi Cleveland© lie
tuvių dainininkė, VIOLETA 
ČYPAS (Čypaitė).

Ji sutiko padainuoti keletą 
dainų.

VIOLETA ČYPAS turi la
bai gražų baisa ir ji lavina 
pas žymius New Yorko profe
sorius.

Ši dainininkė dainavo Čika
goje Lietuviu Dainos Festiva
lyje ir visi klausovai džiaugėsi 
dainininkės talentu ir žymiais 
pasiekimais dainoje.

Bet mes daugiau nieko ne
sakysime. Atvykę j koncertą 
— patys išgirsite ir matysite!

esamo

mo-

bal
ne

Ne kartą ir ne du 
girdėję, kad pilietis nenueina 
balsuoti taip sau, be rimtos 
priežasties, sakydamas:

— Tik tas vienas balsas 
ko nereiškia.

Faktinai, tik tas vienas 
sas čia, tas vienas kitur 
kartą nusveria rinkimus,
vyzdžiui, praeituose rinkimuo
se Brooklyno 15-tame distrik
te republikonas McGoldrick 
pralaimėjo tik per 42 balsų 
skirtumą po gavimo 10,000. O 
17-me republikonas Richard
son pralaimėjo tik per skirtu
mą 15 balsų po gavimo 9,- 
674.

Radio

$1 ir 
60c.

Brooklynas Balsavo Pažai? 
giai ir Darbininkiškai

Nesijaučiame atlikę viską, 
kas Brooklyne galima buvo

■ atlikti. Brooklyne yra piliečių 
kur kas daugiau, negu balsa-

1 vo. Reikėjo juos išjudinti į 
balsavimą. Reikėjo čia su- 

: krauti progresyvių bloko kan- 
. didatams tiek daug balsų, kad 
; kitur kur gautaisiais pervir- 
, šiais balsų jų oponentai nebū
tų galėję atsilaikyti prieš 
brooklyniečių sudėtą balsų at- 

! sargą.
Tačiau vardan teisėtumo 

, reikia pripažinti, kad brookly- 
niečiai gana pažangiai ir dar
bininkiškai balsavo. Brookly
ne duota nemaža balsų atsar
ga ir Mead’ui su Lehman’u, 
bet jos neužteko, kad atpildy
ti balsų nedateklius, susida
riusius labiau atsilikusiuose 
užkampiuose.

Be reikalo komercinė spau
da taip šaukia apie republiko- 
nų laimėjimus. Tarp tų laimė
jusių republikonų yra ne vie
nas ir ne du laimėję dėl to. 
kad jie buvo geresni už lig 
šiol tarnavusius ar dabar kan
didatavusius tos vietos demo
kratus, kad jie turėjo darbi
ninkų paramą.

Ne vienoj vietoj tik darbie
čių ar kitų panašių grupių 
balsai sudarė republikonams 
galimybę būti išrinktais. Bet 
apie tai bus atskirai, čia pa
imsime balsus tik už guber
natoriui kandidatą.

štai, kaip balsavo darbinin
kiškas Brooklynas už kandi- 
latą į gubernatorius:

Viso balsų už Dewey 353,- 
397.

Viso už Mead — 521,282.
Mead’o didžiuma Brookly- 

le 167,3'85.
Partijomis balsų paduota 

iž Mead: demokratų 311,583, 
darbiečių 141,555, 
68,144.

Bronx apskrityje už Dewey 
192,401. už Mead 329,883.

New Yorko apskrity j už De
wey 264,674, 
314.

Richmond
929. už Mead

Queens už
•iž Mead 173,961.

Trys darbininkų daugiau 
apgyventi miesto apskričiai 
davė didžiumas
Mead, du mišriai apgyventi, 
su labiau atsilikusiu darbinin
kų judėjimu apskričiai didžiu
mą balsų padavė už Dewey. 
Tačiau viso miesto skale 
Mead vis vien turėjo pirmeny-

bę virš Dewey. Mead turėjo 
189.620 balsų daugumą. Tą 
daugumą sunaikino “up-state” 
gavęsi nedatekliai.

Visame mieste Dewey g 
1,179,832, o Mead gavo 
369,452.

liberalų

už Mead 326,-

už Dewey 40,- 
18,012.
Dewey 328,831,

balsų už

bet kova 
už Mare-

prestvžą. 
kiek jau

buvo

Susivedė

Sugrįžo iš Maršruto
Sue Begg, 17 metų, pati pa

sidavė policijai po to, kai' 3 
jos sėbrai vyrukai tapo suimti 
ii- įkaitinti apiplėšinėjime.

avo
L-

Mūšy Disfriktas 14-tas 
Balsavo Pažangiai

bal-

par-

Keturioliktame valstijos sci- ' 
mėlio (assembly) distrikte, ! 
kuriame ir lietuviai koncen- 
travomės, žmonės balsavo pa
žangiai. Pagal sugrįžusių iš 
darbo balsų saugotojų rapor
tus, balsuota :

Dewey gavo 7,415 balsų.
Mead — 16,128.
Mead balsus gavo iš parti

jų sekamai: demokratų 10,- 
345, darbiečių 4,034, liberalų 
1,749.

Tarp įves ir Lehman o 
sai dalinosi sekamai: •

įves — 5,938.
Lehman — 17,071.
Lehmano balsai gauta

tijų tikietais: dem.— 11,172. 
darbiečių — 4,119, lib. — 1,- 
780.

Kandidatai į valstijos sei
melį gavo balsų : dem. — 10,- 
638, rep. — 6,515, darbiečių 
— 3,839.

Į seimelį darbiečių tikietu 
kandidatavo energingas uni- 
jistas Benny Sher. Kaipo kan
didatavęs pirmu kartu, dis
trikte dar neišsigarsinęs, skai
tomas gerai gavusiu balsų. Iš- 
sigarsinti distrikte pirm rin
kimų jam mažiau buvo pro
gos, kadangi jo unija, kurioje 
jis darbuojasi daugiausia, 
daugiau turi narių ir veikia 
New Yorke. Jis veikia aukso- 
riu lokale 1.

Darbo Partijos balsai dis
trikte paaugę. Jeigu būtų dau
giau padirbėta, būtų ir dau
giau gauta. Ypatingai ėjimo 
po namus darbas buvo nepa
kankamas, vis dar permažai 

į žmonės įsitikina, kad skambi
nimas durų varpelių yra svar
biausia' priemonė rinkimams 
laimėti.

PAJIEŠKOJIMAI
Noriu pirkti Beer Garden arba 

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

Gręsia naujas marininkų 
streikas, nes vakarų pajūrio 
laivų savininkai nepildo reika
lavimų.

Visada būkie blaivus

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
®Iš senų 

naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmahavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway Ir Stoni An. 
prii Channeey St.. Broadway Ltai 

TeL GLenmore 5-6191

pavieniu, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Jonas Gašlūnas, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo pir
mininkas .sugrįžo iš organi
zaciniais reikalais ir prakal
bų maršruto vidurvakariuose. 
Sugrįžo pirmadienį, kad spė
tų balsuoti. O kadangi jis bu
vo išvažiavęs pirm registraci
jos, tai pirm išvažiuodamas 
specialiai buvo nuvykęs į rin
kimų tarybos būstinę užsire
gistruoti.

Mūsų skąitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

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

9
VALANDOS:

A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 
Išskiriant trečiadieni 

ir sekmadienį.

Lapkr. 3, 1946 m., susivedė 
i Stasė Lengerd su K. Le.sevi- 
čium. šliūbą ėmė Karalienes 
Angelų bažnyčioje. Turėjo la
bai gražias vestuves — - buvo 
penki pabroliai ir pamergės, 

j Vyriausis pabrolys — V. Ka- 
; zel, Jr., svočia Mrs. Kizienū.

Pokilis įvyko bažnytinėj 
svetainėje, North 5th ir llave- 
meyer Sts., Brooklyne. Daly
vavo apie du šimtai svečių ir 
giminių. Buvo ir iš Conn, 
valstijos Mrs. Kaimavičiene ir 
Mrs. Stankūnas.

Buvo dainų, muzikos, ska
nių valgių ir gėrimų, taip pat 
šokiai tęsėsi iki vėlybai nak
čiai.

L i n k ė tina jaunavedžiams 
laimingai ir gražiai sugyventi 
poroje.

Jaunavedžiai patraukė Ka
nados link praleisti medaus 
mėnesį.

V. Kazlauskas.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
Užrašyki! Laisvę Savo Draugui.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TKL. EVERGREEN &-977»

Matthew A
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

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

Tel. BOuth 8-5569

dL TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas'
306 UNION AVENUE

Tarpi Ten Eyck Ir Maojer SU. 
BROOKLYN •. N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6888 

221 South 4th Street

„ . , j 9—12 ryte Valandos: j j— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

O

Peter Kapiskas
Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

DEAN
15 |«w»l« . . . $2473

1OVA1

CAMBRIDGE
U |»w*b . . . $297®

1
WM. SKUODIS 

564 Wythe Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATRICIA 
h . . . 12478

MATIKI fig

ROBERT LIPTON, Jeweler
I 701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
I Tel. ST. 2-2178. (Aril Graham Ave.) Atdara Vakarai*.

I




