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^Reakcininkai Trukdo.
Mokslininkai ir

Valdininkai.
Pergalės Bonai.

Rašo P. BUKNYS

Dauįelis amerikiečių lietu
vių bėdavoja, kad sunku su-
sifašinėti su giminėmis Lietu
voje. Norėtų pasiųsti jiems dė
vėtų drabužių ar kitko, bet
Amerikos paštas nepriima 
siuntinių.

Tai blogas dalykas. Už tai 
yra kalti fašistiniai elemen
tai, kurie landžioja j Wash- 
ingtoną ir maldauja valdžios, 
kad nepripažintų tarybinės 
Lietuvos. Kol tarybinė Lietu
va Amerikos nepripažinta, tol 
paštas nepatarnauja susiraši
nėjimams ir pasiuntimams do
vanų.

★ ★ ★
Dabar įvyksta du reakciji- 

nių elementui suvažiavimai 
Amerikoje. Smetoniniai fašis
tai suvažiuos į Washington^ 
viduryje šio mėnesio. Kunigai 
ir “cicilikai” supleškės į Chi
cago pabaigoje mėnesio. Abie- 
ji jie siųs mūsų valdžiai pra
šymus nepripažinti tarybinės 
Lietuvos, neleisti jums susira
šinėti su giminėmis*Lietuvoje 
ir nedaleisti suteikti paramos 
nacių apiplėštiems Lietuvos 
žmonėms.

★ ★ ★
Kurie remia reakcininkų su

važiavimus, jie kenkia patys 
sau, susisiekimui su giminėmis 
Lietuvoje. Keletas klebonų, 
nusidėvėjusių menševikų ir 
Smetonos kavalierių visų 
Amerikos lietuvių vardu — 
jūsų vardu — meluoja Wash- 
ingtono vyriausybei, būk Ame
rikos lietuviai nenori, kad 
Washingtonas pripažintų Lie
tuvą ir atidarytų jums susisie
kimo būdus su giminėmis Lie
tuvoje. Argi galime pakęsti 
tokį jų melą!

Džiugu, kad z atominiai 
mokslininkai Amerikoje ir 
Anglijoje reikalauja atom- 
bombų slaptybę pavesti Jung
tinių Tautų kontrolei. Būtų 
puikus dalykas, kad tą bran
gų .išradimą pervestų Jungti
nių Tautų kontrolei ir visiškai 
uždraustų naudoti naikini
mams turtų ir žmonių žudy
mams. Tas brangus išradimas 
turėtų būti naudojamas tik 
žmonijos gerovei.

Kad šiame kare agresoriai 
nedrįso laužyti uždraudimo 
naudoti nuodingas dujas (ga- 
zus), tai kodėl negalėtų būt 
uždrausta naudojimas atomi
nių bombų žmonių žudymams 
karuose, jei dar jų įvyktų.

Iš vienos pusės, valstybių 
vyrai kalba už karų išvengi
mus ateityje, iš antros pusės, 
išradimais varžosi karinių "pa- 
būklų gaminimu ir vieni ki
tų jais gązdinimu. Išrodo, ne 
visai logiška.

★ ★ ★
Mokslininkai logiškiau už 

valdininkus žiūri į taikos rei
kalą. Pas juos nėra vienos 
tautos užvydėjimo kitai išra
dimų atžvilgiu. Jie nori, kad 
pasaulis dalintųsi išradimais 
žmonijos labui. Taigi jie sto
ja už naikinimą karų prie
žasties. Gi valdininkai, nors 
kalba apie taikos palaikymą, 
bet vis dar pilni tautinės pa- 
naberijos. Mato karų tik pa
sekmes, o priežasčių nesisten
gia pažinti. Tačiau, anksčiau 
ar vėliau, mokslas ims viršų.

★ ★ ★
Dabar eina vajus už pirki

mą PERGALĖS BONŲ. Lie
tuviai patriotiškai pirko visų
septynių vajų karinius bonus, 
šiame vajuje pasirodykime 
dar patriotiškesniais. Pirkime 
Pergalės Bonus su Franklin 
D. Roosevelto paveikslu. Tie 
bonai yra $200. Juos galima 
nusipirkti už $150. F. D. Roo- 
seveltas buvo pergalės supla- 
nuotojas ir yra simbolis tai-

(Tąsa 5-me pusi.)

kos. Turėti boną su jo pa
veikslu yra gražu ir patriotin-
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CIO REIKALAUJA
NESLEPI ATOMU

Washington. — CIO uni
jų vykdomoji taryba ragino 
Amerikos valdžią tuojau 
tartis su Sovietų Sąjunga ir 
Anglija apie atominės jėgos; 
suvaldymą, kad ta jėga ne
galėtų būti vartojama ka
rui. CIO taryba sako, Jung. 
Valstijos “iš tikrųjų mažai 
teturi atominių sekretų, ir 
jų negalima ilgai išlaikyti.”

CIO vadovybė taip pat 
išstojo prieš prez. Trumano 
siūlomą visuotiną jaunuo
lių karinį lavinimą; sako, 
toks verstinas rekrutavi- 
mas “paakstintų visas ki
tas tautas sekti mūsų pėdo
mis, o tai būtu mirtis tai- 
kos idealams, kuriuos 
Jungtinės Tautos paskelbė.”

N.Y. Herald-Tribune 
Smerkia Amerikos 

, Politiką Chinijoj
New Yorko republikonų 

dienraštis Herald Tribune 
aštriai peikia Amerikos am
basadoriaus generolo Hur
ley politiką vidurinėje Chi- 
nijoje, kurią diktatoriškai 
valdo Chiang Kai-shekas. 
Herald Tribune kartu kriti
kuoja ir prezidento Truma
no užsieninę politiką ir ra
šo:

“Ambasadorius Patrick 
J. Hurley Chinijoj'pažadėjo 
pilniausią Jungt. Valstijų 
paramą Chungkingo (Chi
ang Kai-sheko) sąjunginin
kų pilietiniame kare prieš 
chinų komunistus.

“Kad Amerikos lėktuvai 
ir laivai gabena Kuomintan- 
go kariuomenę į mūšių sri
tis, tuomi Amerika iš tikrų
jų kariauja prieš Chinijos 
raudonuosius.

“Amerikiniai valdininkai 
tvirtina, kad mūsų kariuo
menė pati nešaudys. Bet 
užmušti kovoj komunistai 
nesidžiaugs tuom, kad juos 
užmušė chinai (tautinin
kai), atgabenti amerikiniais 
lėktuvais; jiems vis tiek, 
kaip kad jei chinų atgaben
ti amerikonai būtų nušovę 
tuos komunistus.”

Ambasadorius Hurley su
laiko bet kokius kitų savo 
atstovybės narių praneši
mus Washingtonui apie tik
rąją dalykų eigą Chinijoj, 
sako Tribune.

Chinų Komunistai Laimi 
Prieš Tautininkus

Chungking, Chinija. — 
Pranešama, jog chinų ko
munistų kariuomenė atėmė 
iš Chiang Kai-sheko tauti
ninkų Kweisui, Suiyuano 
provincijos sostinę, ir Ta
tung miestą su geležinkelio 
stočia, šiaurinėje Chinijoje.
Komunistai jau su nepasiti
kėjimu atsiliepė į naują 
Chiang Kai-sheko kvietimą 
tartis.

Taaaimiiitai laofcia Tiakstančay
Amerikos Oficierię prieš Komunistus

------------------------------------------------- b  ra------------------------------------------------------------------------------  
f

Siūloma, Kad Kongre- Chiang Samdo Jankių Lakūnus: Jankiai Europoj No
sas Uždraustų Politinį i Amerikos Ginklais Puola džiugo, kad CIO Reika-

Unijy Veikimą į Chinų Komunistus lauja Juos Grąžinti
Washington. — Kongreso 

komitetas kariniais reika
lais užgyrė sumanymą iš
leist įstatymą, kuris už
draustų darbo unijoms da
lyvauti politiniame veikime 
ir leistų samdytojam traukt 
unijas į teismą už biznio 
gadinimą. Tas sumanymas 
dabar perduotas kongresi
niam taisyklių komitetui. 
Pranešama, jog taisyklių 
komiteto dauguma rems šį 
pasimojimą prieš unijas.

Demokratas kongresma- 
nas Hugh Delacy pareiškė, 
kad jeigu dabartiniai siūly
mai kongresui prieš darbo 
unijas bus priimti, tai jie 
padarys Amerikos darbi
ninkų judėjimui tą, ką na
ciai padarė Vokietijoje: 
“Jie sudaužys darbininkų 
judėjimą ir sutriuškins po
litinę laisvę.”

FRANKENSTEEN TURĮS 
PROGĄ Į DETROITO 
MIESTO MAJORUS

Detroit, Mich. — Politi
niai stebėtojai .spėja, kad 
šio antradienio balsavimuo
se galįs būti išrinktas Ri
chard T. Frankensteen, 
darbo žmonių kandidatas į 
Detroito miesto majorus. 
Prieš Frankensteeną kan
didatuoja dabartinis majo
ras Edward Jeffries. Fašis
tiniai Geraldo L. K. Smitho 
sekėjai, darbo unijų priešai 
ir kurstytojai prieš žydus 
ir negrus, remia Jeffriesą.

Washington. — Paskirtas 
A. S. Meyer kaip valdžios 
tarpininkas taikyti plieno 
darbininkam su samdyto
jais.

EGIPTO GOVĖDOS 
VIS PLĖŠIA IR 
ŽUDO ŽYDUS

Cairo, Egiptas. — E'gip- 
tėnų - arabų gaujos ardė ir 
plėšė žydų krautuves, iš
daužė dvi žydų bažnyčias, 
akmenimis apmėtė pravo
slavų bažnyčią Kairo mies
te, išbeldė langus Amerikos 
atstovybėj ir amerikonų 
karininkų patalpoj ir žvė
riškai mušė žydus Kaire, 
Aleksandrijoj, Mansuroj ir 
keliuose kituose Egipto 
miestuose. Per riaušes už
mušta bent 12 asmenų ir 
sužeista 500; areštuota 2,- 
000. Riaušininkai varu 
vertė darbininkus streikuo
ti. Taip jie šėlo reikalauda
mi, kad visai būtų uždraus
tas žydams įvažiavimas į 
Palestiną.

Korėjos partijos atsišau
kė į talkininkus, kad suvie
nytų Korėją. Dabar pietinė 
Korėjos pusė yra ameriko
nų valdyboj, o šiaurinė — 
Sovietų žinyboj.

VOS NEUŽG1RTA
SIŪLYMAS PRIEŠ
DARBO UNIJAS
Washington. ■— Kongreso 

taisyklių komitetas svarstė 
Alabamos demokrato kong- 
resmano Sarno Hobbs su-

Chungking, Chinija. —Vi
durinės Chinijos tautininkai 
su savo valdovu Chiang 
Kai-sheku tikisi, kad Jungt. 
Valstijos paskolins jiems 
1,500 iki 2,200 Amerikos o- 
ficierių. Chiang Kai-shekas 
paves jiems pertvarkyti ir 
amerikoniškai a p mokinti 
chinų tautininkų armiją, 
karui prieš Chinijos komu
nistus. Vidurinės Chinijos 
valdžia prašo, kad Amerika 
paskirtų generolą Wedeme- 
yerį kaip vyriausią tų ofi- 
cierių vadą.

kui suplanuoti pastarąjį 
tautininkų ofensyvą prieš 
“rauduonuosius”, kaip sako 
chinų komunistų vadai.)

Chiang Kai-shekas gavo 
daug atliekamų nuo karo a- 
merikinių ginklų. Jo tauti
ninkai su Amerikos šarvuo
tais automobiliais, mino
svaidžiais, .pat rankomis, 
skystosios ugnies švirkštu- 
vais ir kitais pabūklais puo
la Chinijos komunistus.

(Gen. Wedemeyer, ameri
kinės kariuomenės koman- 
dierius Chinijoje, ir Ameri
kos ambasadorius gen. Hur
ley padėjo Chiang Kai-she-' tininkams.

Washington. — Chiang 
Kai-sheko Chinijos valdžia 
samdo paleistus iš tarnybos 
Amerikos lakūnus ir me
chanikus. Jungtinių Valsti
jų vyriausybė nedraudžia 
jiems tarnauti Chinijos tau-

Unijos Redaktorius Surado,
Kad Amerikonai prieš Tautų

Laisvę Laikomi Užjūriuose

Paryžius. — čia leidžia- manymą prieš darbo unijas 
mas Amerik. kareivių laik-! ir tas sumanymas būtų už- 
raštis “Stars and Stripes” girtas, jeigu dar keli re- 
su džiaugsmu išspausdinoI akciniai komiteto nariai, 
žinią, kad amerikinė CIOj republikonai ir demokratai 
Marininkų Unija reikalauja* būtų nepatingėję ateiti. Tik 
tuojaus sugrąžint "karino-i todėl keturi pažangūs de- 
menę iš užjūrių. mokratai prieš tris daly-

-------- 'vaujančius reakcininkus at-
New York. — CIO Mari-'metė Hobbso įnešimą. Bet 

ninku Unijos taryba, kaip! jis trečiadienį bus iš naujo 
jau minėta, pareikalavo, i svarstomas, ir unijų priešai 
kad valdžia negaišiuodama gali paimt viršų.
naudotų daugiau laivų ka- Hobbso sumanymas siūlo 
reiviams grąžinti iš užjū- 20 metų kalėjimo bausti u- 
rių; o jeigu valdžia nepa- nijistus už “biznio trukdy- 
darys tokių žingsnių iki mą” per streikus ar kitokį 
gruodžio 1 d., tai unijos va- organizuotą veikimą, 
dovybė paragins marinin- 
kus netarnauti kituose lai
vuose, kurie vartojami kam 
kitam, kuomet turėtų karei
vius namo gabenti.

Jungtinės Valstijos
Pripažino Vengri-

; jos Valdžią į _ _
KAIRIŲJŲ LAIMĖJIMAI

ANGLIJOS MIESTŲ 
RINKIMUOSE

London. — Rinkiniuose į valstybės departmentas lap- 
miestų tarybas Anglijoj: kričio 2 d. paskelbė, kad ši

New York. — Milionai 
Amerikos kareivių negrąži
nami namo ir laikomi Paci- 
fiko Vandenyno salose, kad 
dirbtų paprastus darbus 
naudai Amerikos kapitalis
tų ir kad grūmotų Filipinų 
ir kitų tautų laisvei. Taip 
raportavo Tomas Wright, 
redaktorius CIO Elektrinin-

tus, stato fabrikinius įren
gimus — privačiai kapitali
stu naudai. Net vienas dar
binio bataliono oficierius 
sakė Tomui Wrightui:

“Jeigu tiem paukščiam 
reikia vieškelių, uostų, fab
rikų ir dirbtuvių, tai tegu 
pasisamdė sau kontrakto- 
rius ir užmoka už atlieka-

kų, Rladijo Darbininkų ir 
Mašinistų Unijos laikraščio, 
sugrįžęs iš Pacifiko Vande
nyno srities, ten jis pralei
do 7 savaites.

Tomas Wright buvo uni
jinių laikraštininkų delega
cijos narys. Pati Amerikos 
valdžia suruošė jiems , tą 
apžvalginę kelionę.

Kalbėdamas D i d ž i o jo 
New Yorko CIO unijų tary
bai, Wrightas pranešė, jog 
Amerikos kareiviai ten yra 
vartojami tokiem darbam 
bei tikslam:

Jie maliavoja tvoras, dir
ba kaip daržovių auginto
jai, tarnauja kaip automo
bilių vairuotojai, tiesia plen
tus, gerina bei didina uos-

mą jiems darbą!”
(60,000 Amerikos karių 

Pacifiko srityje pasiųsta 
talkon diktatoriškam vidu
rinės Chinijos valdovui 
Chiang Kai-shekui prieš 
chinų komunistus šiaurinėj 
to krašto dalyje. Daug ame
rikonų aptarnauja savo lai
vus, kurie gabena Chiang 
Kai-sheko kariuomenę į 
Mandžuriją, į chinų komu
nistų užnugarę. Nors ame
rikonai tiesioginiai neka
riauja prieš Chinijos komu
nistus, bet jie vartojami 
kaipo bauginimas komunis
tams.)

Milionas Amerikos karei
vių laikomas Filipinuose 
kaip policija prieš gyvento-

Chinai Tsingtao mieste stebi atvykimą Amerikos ma
rinų 6-to Bataliono.

Darbo Partijos kandidatai šalis priims Kl. de Szegedy- 
laimėjo didžią daugumą! Maszaką, kaip Vengrijos 
vietų. Komunistų išrinkta laikinosios valdžios atstovą 
22 miestinių tarybų nariai.1 Jungt. Valstijoms. Tuomi 
Pirm dabartinių rinkimų-Amerika pripažino dabar 
komunistai turėjo 7 vietas veikiančiąją Vengrijos vy- 
miestų tarybose. riausybę.

---------------- i Amerikos valdžia pirmiau
New Orleans. — Fabri-jsakė, kad ji pripažins laiki- 

kantas Higgins pareiškė, j nąją Vengrijos vyriausybę, 
kad jis parduos tris savo jeigu ta vyriausybė užtik- 
fabrikus per varžytines ir; rins laisvus rinkimus, per 
varys vajų prieš darbo uni- kuriuos vengrai pasirinktų 
jas. ! demokratinę pastovią val-
-----------------------------;------] džią. Vengrijos vyriausybė 
jų dauguomenę. Amerikonų užtikrino tokius rinkimus ir 
komandieriai išėmė iš kalė- Amerika priėmė užtikrini- 
jimo Filipinų dvarininkus ir mą> _ Sovietai jau seniai 
kapitalistus, kurie tarnavo pripažįsta dabartinę laiki- 
kaip japonų valdžios įran- nąją Vengrijos valdžią, 
kiai. Filipinų žmones už tai į 
buvo juos įkalinę, kai japo
nai liko nušluoti. TuomeŲ 
jankių komandieriai paliuo- 
savo tuos japonų pastumdė
lius ir iš jų sudarė Filipinų 
valdžią, kaip pranešė To
mas Wright. Jis, tarp kitko, 
sakė:

“Generolas MacArthur yra

AMERIKOS LAIVAI 
GABENA ROLANDUS 

PRIEŠ JAVIEČIUS
Batavįa, Java. — Preki

nis Amerikos laivas F. P. 
vienas iš didžiausių turčių Reed lapkr. 3 d. įgabeno 
Filipinų salose. Jis yra vie- Holandijos kariuomenę ir 
nas iš tos saujelės asmenų, karinius įrengimus į Bata- 
kurie tikrumoj yra Filipinų via. Anglų tankai atvažia- 
savininkai. Apie 12 šeimų Ų? i Magelango sritį. Ang- 
faktinai viską turi savo Kj°s laivai išlaipino dau- 
nuosavybėje Filipinuose.” J?iau indusiJ kariuomenės į 

“štai kur piniginė prie-; Soerabayą, Javos saloj. Vis 
žastis,” kodėl karinė ameri- prieš Javos gyventojus, 
konų vyriausybė persekioja ku^?. kovo J a pines hoiandų 
demokratinį Filipinų judėji-'
mą, tęsė redaktor. Wrigh- i a?Ja Pllnos nepnklausomy- 
tas; štai kodėl slopinamas 
gyventojų veikimas, reika- ' . .
laująs patrijotinės, demok-! an£_ls 
ratinės valdžios.

“Daugelis mūsų kareivių 
Paeifike nekantriai laukia, į 
kad juos grąžintų namo,” 
priminė Wrightas: “Dauge
lis jų atėjo pas mus (uniji
nius laikraštininkus) ir 
klausinėjo, kodėl žmonės A- 
merikoj nepasistengia, kad 
jie būtų sugrąžinti. Juk’ka-|11,17 1 
ras pabaigtas ir darbas at- Pasibaigė Anglijos 
liktas.” I krovių streikas.

Javos tautiečių mūšiai su 
‘ * holandais šiuo 

į tarpu aptilę; bet praneša
ma, jog susibūrę 100,000 

! Javos kovūnų vidurinėj sa
kios daly j.

Amerikos, Sovietų ir Chi
nijos atstovai Azijoj svars
to klausima dėl chinų tau- 

! tininku kariuomenės siunti- 
I mo i Mandžuriją.
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Balsuoti Už Amerikos Darbo 
Partiją!

New Yorko miestavuos rinkimuos 
kiekvienas pažangus žmogus, kiekvienas 
pažangus balsuoto jas-ja privalo balsuoti 
už Demokratų partijos - Amerikos Dar
bo Partijos statomus kandidatus.

Bet labai svarbu, kad kiekvienas'tokis 
balsuotojas, paduodamas savo balsus už 
William O’Dwyer’j, balsuotų American 
Labor Party (Amerikos Darbo Partijos) 
sąraše.. Paspauskit knypkį mašinoje ties 
ALP sąrašu, trečiu nuo viršaus sąrašu, 
atžymėtu raide “C”.

Reikia dėti pastangų, kad Amerikos 
Darbo-Partija gautų juo daugiau balsų, 
nes tai turės milžiniškos reikšmės visa
me didmiesčio politiniame gyvenime, y- 
pačiai sekamuose rinkimuos.

Reakcininkai žino ir supranta tai, to
dėl jie deda pastangų visaip šią partiją 
šmeižti ir niekinti.

Be to, jie ragina žmones balsuoti už 
reakcininkų “American Liberal Party”; 
jiems svarbu šią Dubinskio ir Ko. ats
kalą nuo Amerikos Darbo Partijos stip
rinti. Pažangiajai gi visuomenei, ypačiai 
darbininkams, svarbu turėti Amerikos 
Darbo Partiją tvirtą.

Šmeiždami O’Dwyer’į, reakcininkai 
griebiasi klastų. Dienraštis “World-Tele
gram” aną dieną paskelbė klastingą 
“dokumentą”, skelbiantį, būk komunis
tai diktuoją William O’Dwyer’iui, būk 
'jie net jo rinkimų platformą pagaminę!

Reakcininkai viską darys, kad tik la
biau “susukti” balsuotojams galvas ir 
tuo pasižvejoti sau daugiau balsų.

Štai, kodėl pažangūs balsuotojai, ypa
čiai darbo žmonės, neprivalo leistis ap
gaunami ir suvadžiojami.

Balsuokit už Amerikos Darbo Partijos 
sąrašą, už William O’Dwyer’j į miesto 
majorus ir kitus tame sąraše esančius 
miesto pareigūnus!

Nasimaskuoja
Kanadiečių Liaudies Balsas rašo:
“Vis daugiau ir daugiau faktų iškyla 

į viršų apie tuos Lietuvos pabėgėlius. Pa- 
aiški, kad jie tikrai didžiumoje fašįstai 
ir kad jie nevargsta, kaip jų šelpėjai 
bando aiškinti. Jie didžiumoj yra buvę 
vėsoki spekuliantai, ne tik fašistai. Štai 
ką rašo apie tuos pabėgėlius vienas iš tų 
pabėgėlių savo laiške vienai kanadietei.

“Mano ekonominė būklė nėra gera, nes 
neapleisdamas pašto tarnybos negalėjau 
užsiimti spekuliacija, kuri Lietuvai davė 
naujų turtuolių.”

“Tie spekuliantai, nauji Lietuvos tur
tuoliai, dabar randasi Vokietijoj. Tiesa, 
yra gal ir neturtingų, bet tokie mažai ką 
gaus, įeigu amerikiečiai ir pasiųs.

“Kitas įdomus dalykas, kurį iškelia tas 
pabėgėlis, tai sekantis. Jis savo laiške 
rašo: “Jūsų brolis miręs 1944 metais 
(Dresdene), kada Dt. Arbeitsfronte Lit. 
Verbindungsstellės vedėju buvo uteniš
kis P. Vilutis. Aš bandysiu jį surasti ir 
sužinoti smulkiau apie jūsų brolio mir
ties aplinkybes.”

“Kaip matote, buvo tokių lietuvių, ku
rie buvo vokiečių vergų prižiūrėtojais. 
Jie tarnavo vokiečiams visokiais būdais. 
Jų priežiūros metu žuvo daug lietuvių 
tremtinių.”

KAIP DABAR ATRODO TARYBINES LIETUVOS SOSTINĖ VILNIUS .
Rašo Z. Balevičius.

Anti-Semito Advokatas, —Kun. 
Coughlinas

Iš Vokietijos atėjo įdomi žinia: Ro
bert Ley, nacis kriminalistas, vienas į- 
kaltintųjų, kaip žinia, nusižudė. Bet prieš 

’pasismaugimą, jis buvo m£męs teisme 
gintis ir prašė, kad jo advokatu būtų 
Amerikos fašistas katalikų kunigas, 
Charles E. Coughlin, negarbingai paskel
bęs “radijo komentatorius.”
zAr kun. Coughlinas būtų sutikęs Ley 

ginti, mes nežinome, bet užtenka to, kad 
kriminalistas jį buvo pasiskyręs savo 
advokatu.

Anot žmonių posakio: “Tokis tokį pa
žino ir ant arbatos pavadino.”

Nepatenkino Nei Vieną, Nei Kitą
Prezidento Trumano kalba, sakyta 

praeitą antradienį apie samdytojus ir 
darbininkus, buvo “perdaug bendra” ir 
todėl ji nepatenkino nei darbininkų, nei
gi samdytojų. Prezidentas, tiesa, pasi
sakė už tai, kad darbininkams algos tu
rėtų būti pakeltos, nepakeliant produktų 
kainų, tačiau klausimas kyla: kiek jos 
turėtų būti pakeltos? Samdytojai dauge
liu atvejų sutinka pakelti darbininkams 
algas, bet pakelti labai mažai. Toks pa
kėlimas niekaip nepatenkina darbininkų, 
nes jos nepakeliamos tiek, kiek pakilo 
produktų kainos.

Kitaip į tai žiūri komercijos sekreto
rius Henry A. Wallace. Jis tiesiog skel
bia, kad 1946 metais automobilių gamin
tojai, pav., lengvai galėtų pakelti sa
vo darbininkams algas 15-ka nuošimčių, 
nepakeliant automobilių kainų. O 1|947 
metais automobilių pramonės darbinin
kams algos galėtų būti pakeltos 10 nuoš.

Wallace visuomet buvo ir tebėra kon
kretus ir šis jo pasisakymas turi didžiu
lės reikšmės dabartiniuose darbo unijų 
pasitarimuose su samdytojais, fabrikan
tais.

4ntanas Bimba Užjūryj
Antanas Bimba, Lietuvai Pagalbos 

Teikimo Komiteto pirmininkas, kurį šis 
Komitetas išsiuntė į Tarybų Lietuvą, 
laimingai “peržengė” Atlantiką. Keletui 
dienų jis buvo sustojęs Švedijoje ir iš ten 
parašė pluoštą kelionės per vandenį į- 
spūdžių.

Įspūdžius neužilgo mes pradėsime 
spausdinti Laisvėje.

A. B. siunčia geriausių linkėjimų vi
siems draugams ir prieteliams. Kai Ta
rybų Lietuvą jis pasieks, A. B. parašys 
daugiau savo kelionės įspūdžių.

Beje, Švediją A. B. laimingai pasiekė 
š. m. spal. 24 d. Todėl galima manyti, 
kad neužilgo jis pasieks ir Lietuvą, ne
paisant to, kad važiuotos problemos dar 
vis yra prastos.

Veteranams Namai
Praeitą savaitę ties New Yorko miesto 

rotuše susirinko antrojo pasaulinio karo 
veteranų būrys, vadovaujamas Franklin 
D. Roosevelto, Jr. (mirusiojo prezidento 
sūnaus) reikalauti, kad veteranai būtų 
aprūpinti namais, butais.

Susidarė tragiška padėtis: daugelis f 
karių, sugrįžusių iš karo frontų, neturi 
kur gyventi. Stoka butų, — ne tik žmo
niškesnių butų, bet ir lūšnų, — kuriuose 
jie galėtų gyventi.

Ir tai įvyksta turtingiausioje pasaulyj 
šalyj! Karo reikalams mes išleidom šim
tus bilijonų dolerių, bet taikos reikalam, 
aprūpinimui veteranų butais, kol kas ne
siskubiname išleisti nei mažų sumų.

Namų magnatai, mat, atsisako statyti 
naujus namus, kol nebus nuimta nuo bu
tų nuomų kontrolė!

Very Reverend HEWLETT JOHNSON, 
.garsusis Anglijos dvasiškis, Canterbury de- 
konas, atskris lėktuvu iš Anglijos sakyti 
nevvyorkiečiams prakalbą lapkričio 14-tos 
vakarą, milžiniškoj Madison Square Garden. 
Mitingą, pavadintą U.S.A.—U.S.S.R., Allies 
for Peace, rengia National Council of Ame
rican-Soviet Friendship. Tikietai tam šau
niam mitingui gaunami Laisves raštinėj.

(Tąsa)

Vilniaus ir Gedimino gat
vių sankryžoje akį traukia 
puikiai dekoruota, su pa
minklu vidury, Černiachov
skio aikštė. Didžiulis šlifuo
to granito obeliskas iškilęs 
ant didžiojo karvedžio, iš
vadavusio tarybinės Lietu
vos sostinę Vilnių, armijos 
generolo Černiachovskio 
kapo. Platus kapas, dailiai 
aptvertas,, papuoštas gyvo
mis gėlėmis. Už paminklo 
pusiau išlenkta granito sie
nelė, o prie jos kapai Rau
donosios Armijos karių, ku
rie žuvo -išlaisvinant Vil
nių iš vokiškų fašistų. 
Aikštelėj kryžiuojasi takai 
ir takeliai, apsodinti deko
ratyviniais medeliais, pa
puošti kliombais su žydin
čiomis gėlėmis. Kiekvienas 
vilnietis eidamas pro šalį, 
jei tik kiek turi laiko, už
suka į Černiachovskio aikš
tę, pasigėri gražiu sodne
liu, puikiais paminklais ir 
savo sieloje padėkoja didie
siems kariams, kad jie nesi
gailėdami savo gyvybės, ją 
paaukojo ant tarybinės Lie
tuvos išlaisvinimo aukuro. 
Žuvusiųjų paminklai ir ša
lia aikštės teberiogsantieji 
didžiulių sudegusių rūmų 
griuvėsiai, primena tas sun
kias kovas, kurios čia dar 
taip neseniai virė už mūsų 
Tėvynės laisvę.

Štai toliau stūkso sude
gęs namas su lietuviška 
tulpių ornamentika, čia vėl 
buvusieji karininkų namai, 
dar keli sveikesni namai su 
artilerijos sviedinių pramu
štomis sienomis ir mes at
siduriame Lukiškio aikštėj. 
Apie aikštę kaip ir toliau 
už jos kas antras, trečias 
namas sudegintas, susprog
dintas. Prie Nerio buvo su- 
sispietusios lentpiūvės. Da
bar toje vietoje darbininkai 
griauna degėsius, valo su
degusius gaterius ir ruošia
si vėl atstatyti Vilniaus 
medžio pramonę. Gedimino 
gatvė baigiasi tiltu per Ne
rį, o toliau ta pati gatvė, už 
tilto, jau Žvėryno primies- 
ty, vadinama Mickevičiaus 
gatve. Čia ant kalniuko 
stovi pravoslavų cerkvė. 
Žvėryno priemiestis mažiau 
nukentėjęs. Tiesa, ir čia 
kiekviena namo siena ap
šaudyta, tačiau vokiečiai iš 
čia buvo išstumti greitai, 
tad jie nesuspėjo sudeginti 
šios miesto dalies. Daugybė 
vidutinio dydžio mūrinių ir 
medinių namų išsirikiavę 
Vytauto, Birutės ir kitose 
gatvėse jau aptvarkyti. Už 
Latvių gatvės miestas bai
giasi aukštu šeškinės kal
nu. Didžiulio, 
nešto griovio 
tarp medžiais 
apaugusių kalnų, pakilusiu 
slėniu išsidriekęs molėtas 
kelias eina pro Karolinkos 
dvarą į Viršuliškių kaimą. 
Šiame kaime dar nesenai 
stovėjo du didžiuliai radijo 
stiebai, l^en buvo Vilniaus 
radijo stotis. 1944 m. liepos 
mėnesį, vieną saulėtą rytą, 
iš tos pusės pasigirdo kur
tinantis sprogimas. Tai ve
jami vokiečiai sprogdino 
galingą . Vilniaus radijo 
stotį. Radijo stiebai mo
mentaliai dingo iš horizon
to, radijo transliacijos iš 
karto nutrūko.

Pasigirsta skardus švilpi
mas. Tai Neryje plaukian
čio garlaivio garsas. Jis 
prieplaukoje netoli Gedimi
no kalno ruošiasi paimti ke
leivius ir juos vežti aukštyn 
pro Antakalnį, Valakum
pius, Smiltynę, Trinapolį ir

vandens iš- 
pakraščiu, 
ir krūmais

Verkius į Turniškius.
Į mažą garlaivį prisėda 

apie 100 keleivių. Prieš 
vandenį šniokšdamas jis pa
siekia strateginį tiltą. Šis 
tiltas lenkų ląikąis jungė 
parako sandėlius su Šnipiš
kių kareivinėmis. Per jį ėjo 
siaurasis geležinkelis. Til
tas buvo aukštas,' medinis, 
pasenęs. Vejami vokiečiai jį 
išsprogdino. rTik vienas til
to galas dar pakybęs aukš
tai virš vandens grėsmingai 
žiūri į sriaunųjį Nerį. An
tras galas, kurs buvo nu
griuvęs į vandenį, dabar iš
trauktas, vandens kelias iš
valytas, kad galėtų plaukti 
garlaiviai ir sieliai. Štai de
šinėje pusėje stovi didžiulė 
šv. Petro ir Povilo bažny
čia. Ji statyta baroko-roko- 
ko stilium ir yra viena ori
ginaliausių Vilniaus baž
nyčių. Šimtai įvairiausių 
skulptūrų moterų ir vaikų 
pavidalu žvelgia nuo sienų, 
piliorių, iš lubų. Kiekviena 
jų ką nors vaizduoja, ištisos 
jų grupės vaizduoja sudė
tingus turinius, teologijos 
tiesas, kasdieninio gyveni
mo momentus, idėjas.

Už bažnyčios prasideda 
didžiuliai ligoninių pasta
tai. Sudeginta ir už ligoni
nės esanti darbininkų butų 
kolonija. Čia 1940-41 metais 
Vilniaus Vykdomasis Ko
mitetas, rūpindamsis Lie
tuvos darbininkų gerove, 
buvo pastatęs daugybę mū
rinių patogių namelių su 
vandentiekiu, elektra, 
gražiais darželiais 
kiekvieno. Čia tūkstančiai 
Vilniaus darbo žmonių iš 
tarybinės Vyriausybės gavo 
butus, užsivedė savo sode
lius, apsisodino gražiais 
vaiskrūmiaįs, kad turėtų 
kur laiką maloniai praleisti, 
po darbo pailsėti. Vokiškie
ji barbarai negalėjo palikti 
šio jaukaus darbininkų 
kvartalo nesugriauto. Da
bar čia tik apgriautų pečių 
ir stūksančių kaminų eilės, 
iškilusios ant degėsių krū
vų byloja apie buvusią dar
bininkų idiliją. Garlaivis 
šniokšdamas kyla prieš 
vandenį aukštyn ir pasiekia 
Valakumpius, Smiltynę. Vis 
tai kurortinės vietos. Pu
šynuose paskendusios vilos 
(vasarnamiai), š v a r aus 
smėlio plotai ir platūs pušy
nai čia teikia vietą vasaros 
poilsiui nuo miesto triukš
mo, dulkių ir gailių sudau
žytų namų griuvėsių. Dau
gelis miestiečių čia apsigy
vena visai vasarai. Garlai
viais jie atvažiuoja į mies
tą dįrbti, o pavakare grįžta 
namo.

Pagaliau garlaivis pri
plaukia Jordano upelį ir, 
pro seną Trinapolio bažny
čią vingiuoja pro aukštus 
Nerio krantus į Verkius. Į 
mišku apaugusį kalną nu
sitiesia išsidraikę takai. 
Vieni jų veda į Verkių kai
mą, kiti į dvarą, treti į Je- 
rozolimką. Miške keliolika 
senų vasarnamių. Vokiečių 
okupacijos pradžioje šiuose 
miškuose ir apleistuose va
sarnamiuose daugelis' žmo
nių ieškojo sau prieglaudos 
nuo -gestapininkų kulkos. 
Dabar sekmadieniais čia su
plaukia daugybė žmonių pa
sigrožėti puikia gamta, pa
silsėti po sunkaus darbo ir 
kasdieninių rūpesčių. Daž
nai čia garlaivį atlydi ar
monikos ar smuiko garsai 
jaunuomenės užkrečiantis 
juokas, nerūpestingumas.

Už Verkių yra Turniš- 
kiai Lenkų laikais pradėti, 
tarybinės vyriausybės tęsti, 
o vokiečių apgrobti, čia 
stūkso Vilniaus hidroelekt-

|ros stoties pamatai. Dabar 
ir vėl čia gyvenimas atgyja. 
Šioje vietoje sriaunusis Ne
ris turės didelę dalį savo 
jėgos atiduoti Vilniui ap
šviesti, varyti j p fabrikus.

Palikę Turniškius grįžki
me į Katedros aikštę ir, 
pasiekę Pilies gatvę eikime 
per Didžiąją gatvę į Vil
niaus miesto rotušę. Tai 
vienas puikiausių Vilniaus 
pastatų, savo kolonų ir fa
sado stilium primenantis 
katedrą. Yra suprantama, 
juk tai to paties architekto- 
riaus Stuokos - Gucevičiaus 
darbas. Šiuo metu jame yra 
dailės muziejus, čia ruošia
mos dailininkų parodos. Ap
linkui rotušės rūmus stūkso 
apgriauti ir sudeginti pas
tatai. Iš puikių viešbučių, 
kino teatrų, gražių krautu
vių su puikiomis vitrinomis, 
beliko tik sienos su langų 
kiaurynėmis, g r esmingai 
pakibę geležiniai balkiai, 
atviros rūsių skylės. Šioje 
miesto dalyje vokiečiai po 
desperatiškų kovų pasirįžo 
nepalikti akmens ant ak
mens. Su degelais rankose 
ir benzino statinėmis jie 
ėjo nuo vieno namo prie ki
to ir, benzinu pildami kie
mų vartus, gyvenamųjų na
mų duris ir langus, padegi
nėjo juos kartu su gyvais 
žmonėmis. Kas bandė gel
bėtis, tą šaudydavo vietoje. 
Bet Vilnius šioje vietoje tu
ri keistai vingiuotas siau
ras gatves, painius kiemų 
labirintus. Juk tai vieni se
niausiųjų 
kvartalų.
vingiuoja ir kryžiuojasi į- 
vairiomis kryptimis. Štai*

Vilniaus miesto 
Siauros gatvelės

kryptimis. Štai

jau 
kaip

Vii-
var-

atrodo, kad gatvelė 
baigėsi ir nežinai nė 
grįžti atgal, bet senas 
niaus gyventojas per 
tus ir kiemus tave pavedė
jęs iš karto išves į Didžiąją 
gatvę arba į Užupio kvarta
lą, kur nori. Kas Vilniaus 
nepažįsta, šiuose kvartaluo
se gali klaidžioti pusę die
nos, bet jis kelis kartus vėl 
grįš į tą pačią vietą ir tik
slo nepasieks.

Iš rotušės aikštės vin
giuoja siaura gatvė. Lyg ži
nodami, bene dar didieji 
Lietuvos kunigaikščiai šią 
nelaimingą gatvę pavadino 
vokiečių vardu. Šiurpi ir 
baisi ši gatvė buvo vokiečių 
okupacijos metais. Siauru
tė, pro savo aukštus mūrus 
beveik niekad saulės nema
tanti, ji skyrė vieną didžiu
lį pragarą į dvi dalis. De
šinėje jos pusėje buvo va
dinamas mažasis geto, o 
kairėje — didysis geto. Čia 
vokiečiai sugrūdo apie 70,- 
000 Vilniaus žydų. Panerių 
žudymais, badu ir šalčiu jie 
pirmąją žiemą likvidavo
mažąjį geto. Per klaikius 
išplėštų namų kvartalus
staugė 1941 metų žiemos 
vėjas, primindamas tūk
stančių nelaimingų žmonių 
tragediją. Nedrįso joks vil
nietis apsigyventi tame 
kvartale, kur baisi mirtis 
nukankino nekaltus 
vaikus, 
moteris.
kvartalas niekeno negyve

namas, vėjo ir lietaus plau
namas nuo baisių vokiškų 
nuodėmių.

(Daugiau bus)

senelius, silpnas
Taip ir liko šis

Pergalės Paskola

VICTORY 
LOAN

4

Dabar eina pergalės pas
kolos vajus. Tai labai svar
bus vajus. Skoliname val
džiai pinigus gydymui su
žeistų karių, skoliname pa
ruošimui darbų grįžtan
tiems veteranams. Taipgi 
skoliname valdžiai pakėli
mui mūsų pačių gyvenimo.

Valdžia dar turi stambių 
išmokėjimų už karinius gin
klus ir amunicijų, kurie bu
vo padaryti ir naudojami 
karo metu. Tiems išmokėji
mams mes skoliname val
džiai pinigus kaipo Perga
lės Paskolą—Victory Loan,

Karo metu trumpai re- 
gianti žmonės argumentuo
davo: jei šalies iždas karo 
reikalam susieikvos, valdžia 
būk negalėsianti atmokėti 
žmonėms tų paskolų. Karas 
jau užbaigtas. Pirmiau pirk
tus bonus valdžia atmoka 
visiem, kurie reikalauja at
mokėti. Tas visas abejones 
vėjai išblaškė, nes jos buvo

pasėka nacių propagandos. 
Dabar jau nacizmas ir fa
šizmas nušluoti. Turime 
Pilną Pergalę! Einame prie 
normališko, pastovaus gy
venimo. Taigi karių parga
benimui iš užsienių, gydy
mui sužeistųjų, išlavinimui 
veteranų civiliam gyveni
mui ir aprūpinimui jų dar
bais — valdžia turi sukelti 
$11,000,000,000. Valdžia 
prašo mūsų pirkti Victory 
Bonds — PERGALĖS BO
NUS. $4,000,000,000 valdžia 
nori gauti iš individualų se
rijos E bonais.

Stokime į talką, skolinki
me savo valdžiai — pirkime 
PERGALĖS BONUS. Tie 
bonai bus mums atmokėti 
su aukštesniais procentais, 
negu kad bankai' moka už 
taupymo įdėlius. Būkim tik
ri savo šalies — Amerikos 
— patriotai, pirkime tuojau 
ir pirkime daugiau kaip po 
vieną Pergalės Boną.

P. Buknys
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STEBĖTINAS AUTOMAT!
MS SKAIČIUOTOJAS

KELETAS DALYKŲ APIE
ŽMOGAUS PROTĄ

Praeitą savaitę Massa
chusetts Technologijos Ins
titutas pirmą kartą viešai 
rodė, kaip veikia milžiniška 
jo skaičiavimo mašina. Per 
pusvalandį mašina išriša 
uždavinį, kuriam eilė paty
rusių skaičiuotojų turėtų 
dirbti kelias dienas; o per 
keletą valandų mašina pa
daro painius skaičiavimus, 
kuriems išsilavinę skaičiuo
tojai sugaištų ištisus mėne
sius.

Ta mašina pradėjo dirbti 
už pusės metų nuo Japoni
jos karo pradžios su Jungt. 
Valstijomis. Kaipo greitų 
skaičiavimų įrankis, jinai 
daug patarnavo kariniams 
Amerikos reikalams. Maši
na karo metu buvo laikoma 
slaptybėje ir uždrausta net 
jos vardas minėti.
Tyčia Buvo Apšmeižta Ma
šina, Vokiečiams Apgauti
Vokiečiai artėjo prie pa

našaus elektro-mechaninioi 
skaičiuotojo išradimo. Ka
da amerikonai apie tai su
žinojo, nuo to laiko jie ty
čia paskleidė gandus, kad 
girdi, amerikinė skaičiavi
mo mašina “neveikia.” Tais 
gandais jie norėjo apstab- 
dyti greitą vokiečių darbą, 
siekusį išvystyt panašią 
mašiną.

Tūkstančių Dalių Mecha- 
— nizmas

Automatinė Mass. Tech
nologijos Instituto skai- 

I - čiuojamoji mašina yra di
džiulis, painus padaras. Ma
šina sveria 100 tonų; turi' 

' 2,000 elektroniškų vamzde- | 
lių, iš kurių oras išpumpuo-i 
tas, ir kelis tūkstančius ra-i 
tų, ratukų, svirtelių-dalbų 
ir kitų dalių. Mašinos są
nariai sujungti dviem šim
tais mylių elektrinių vielų. 
Ją varo apie 150 motorų.

Kaip Mašina Skaičiuoja
Kokius apskaičiavimus 

mašina turi daryti, jai nu
rodo inžinierius. O nurody
mus jis šitaip duoda. Jis 
spaudo atitinkamus kliavi- 
šius, ir tuo būdu iškerta 
tam tikras skylutes rietinė- 
Ivje popieros, panašiai kaip 
automatiniu pianų rietinė- 
liuose — “rolėse”. Įvairio
mis eilutėmis bei grupėmis 
iškirstos popieroje skylutės 
nustato, kokius skaičiavimo 
veiksmus mašina turi dary
ti. Įjungus taip sužymėtą 

\ popierą, jau pati mašina
7 viską skaičiuoja.

Karininko Tarnaitė
Kaip mašina tarnauja ka

rui, matysime iš tokio pa
vyzdžio. Inžinierius, spau
dydamas atitinkamus klavi- 
šius, išmuša popieroje sky
lutes, kurios pažymi, kokiu 
greičiu vėjas pučia per va
landą; koks šilumos ar šal
čio laipsnis; kiek mylių per 
sekundą žemė toje vietoje 
pasisuka; koks yra oro 
spaudimas; kokiame aukš
tyje ir kaip greitai skrenda 
priešo lėktuvas, ir keletą 
kitų besikeičiančių dalykų. 
Tada mašina bežiūrint ap
skaičiuoja, kaip prieš-lėktu- 
vinė patranka turi būti nu
statyta, kad jos šovinys pa
taikytų į priešo lėktuvą. 
Patrankos nustatymas pra- 

’ . nešamas jos komandieriui 
ib - Per radiją., ir is be jokio 
■

galvosūkio nustato patran
ką ir nukerta priešo lėktu
vą. Visa tai užima tiktai t
keletą sekundų laiko.
Lėktuvo Greitis Skirtinguo

se Vėjuose
Imkime čia kitą, papras

tesnį pavyzdį. Štai lėktuvas 
skrenda į miestą už 3,000 
mylių. Pirmame kelionės 
trečdalyje oras visai ramus 
ir lėktuvas skrenda 350 my
lių per valandą. Antrame 
skridimo trečdalyje jis turi 
lėkti prieš vėją, pučiantį 40 
mylių per valandą. Trečia
me kelionės trečdalyje įvyk
sta du vėjo pasikeitimai. 
Pusėje likusios kelionės da
lies vėjas 30 mylių per va
landą pučia lėktuvui į šoną, 
paskutinėje skridimo dalyje 
vėjas padeda lėktuvui, pūs
damas 50 mylių per valan
dą į lėktuvo užpakalį. Už
davinys yra — per kiek va-
landų lėktuvas nuskris į tą 
miestą?

Šį uždavinį išspręsti už
tenka keleto sekundų.

Inžinierius klavišiais iš
muša į popierą skylutes, 
ženklinančias kelionės to
lį, lėktuvo greitį, skirtin
gus vėjo smarkumus ir jo 
kryptis. Jis taip pat iškerta 
skylutes, pažyminčias jau 
pirmiau sužinotus faktus 
kokio greitumo vėjas, pūs
damas po tam tikrą skai
čių mylių per valandą, pa
deda lėktuvui skristi arba 
tramdo jį, žiūrint iš kurios 
pusės tas vėjas eina.

Suženklinus tuos dalykus 
ir taipgi nurodžius, kokius 
veiksmus mašina turi dary
ti, tada jau ji pati išriša 
visą uždavinį ir parodo, 
kiek laiko reikės lėktuvui 
tą miestą pasiekti.

Skirtumas Nuo Senųjų 
Skaičiavimo Mašinų

Tiesa, buvo ir seniau ma
šinų, kurios sudėdavo, at
imdavo, padaugindavo bei 
dalindavo visokius skaitme
nis. Bet anos mašinos darė 
apskaičiavimus tiktai pas
toviems skaitmenims. O ši 
mašina apskaičiuoja įvai- 
riuojančius, besikeičiančius 
davinius.
Mokslininkų Talkininkė
Naujoji mašina, be kitko, 

padėjo apskaičiuoti atomų 
sprogimo bangas ir chemi
nius vyksmus, kuriais ap
valoma atominės bombos 
medžiaga nuo negeistinų 
priemaišų. Jos pagalba yra 
sprendžiami garsų greičio 
įvairiavimai skirtingame o- 
re, elektrinių mašinų “na- 
ravai” ir kit. Ši mašina taip 
pat tarnauja išaiškinti že
mės drebėjimų smarkumui 
ir jų bangų greitumui, nors 
už tūkstahčių mylių žemė 
drebėtų. -f

Mašina labai palengvins 
inžinieriams ir astrono
mams greitai ir be klaidų 
daryti ilgus ir painius skai
čiavimus. Astronomai, beje, 
negalėjo/ užbaigti kebliųjų 
skaičiavimų tik, todėl, kad 
vienam klausimui išspręsti 
būtų reikėję kelis metus 
skaičiuoti, nieko daugiau 
neveikiant. Dabar jie galės 
talkon paimti automatinę 
skaičiavimo mašiną. Jinai 
padės ir naujų mechaniz
mų įrengimui pramonėje.

AFL ir CIO unijistai pagelbsti indonezams jūrininkams pikietuoti Holandijos 
konsulatą, San Francisco, protestui prieš “dutchmanų” valdžios pasimojimą ata
komis pastoti kelią tiems žmonėms Į laisve. Indonezai simbolizuoja savo vergiją 
nešamais pančiais.

RADIJO STOTELE ŠOVINIO NOSYJE
Amerikonai 1940 metais 

išrado mažiukę radijo prie
taisą, įdedamą į šovinio no
sį, ir šis išradimas daug ža
los padarė vokiečiams ir ja
ponams ore, ant žemės ir 
jūrose.

Tas prietaisas šovinio 
smailgalyje veikia kaip ma
žytis radijo duotuvas ir im
tuvas. Iš paleisto šovinio 
nosies lekia elektro-magne- 
tinės radijo bangos su 186,- 
000 mylių greitumo per va
landą. Kai šovinys artėja 
prie priešo lėktuvo ar kito 
taikinio, radijo bangos at
gal atsimuša į'prietaisą. 
Tada juos sužadina tam ti
krą šovinio mechanizmą, 
kuris padega sproginį. Tuo 
būdu šovinys ir sprogsta 
taip arti, kad jo skeveldros 
smogia taikiniui.RUDENINIAIS VAKARAIS NAUDOKIS SKAITYMAIS GERAIS

Gamta jau rudeniu kvė
puoja, trumpesnė darosi 
diena, ilgėja vakarai —»tai 
vėl proga skaityt geras 
knygas, ir tik skaitydami 
knygas, laiką praleisime 
naudingai ir gerai.

Auklėtis '.ir mokslintis iš
mintingai — reikia skaityti 
lengvaį, neskubant; . reikia 
studijuot planingai. Dar 
svarbiaus — pirm negu stu
dijuosi reikia pasimokyti, 
kaip mokytis, kaip studijuo
ti.

Yra žmonių, kurie patys 
su savim nepajėgia sugy
venti, tad negalima nei no
rėti, kad jie su šeimomis 
sugyventų.

< Bijo Atominių Tyrinėjimų Užkampiuose
Vannevar Bush, direkto

rius valdinės Mokslinių Ty
rinėjimų Įstaigos, sakė 
kongreso komisijai, jog 
koks vienas žmogus gali 

Šią mašiną išrado Massa
chusetts Technolog. moksli
ninkai, vadovaujant profe
soriui S. H. Caldwelliui ir 
dr. Vannevarui Bushui. Pa
starasis yra direktorius 
Jungtinių Valstijų Moksli
nių Tyrinėjimų Įstaigos ir 
pirmininkas Carnegie Ins
tituto Washingtone.

J. C. K.

1 Koks tai yra šovinio pa
gerinimas, matysime, atsi
mindami, kaip sprogsta pa
prasti, senesnieji šoviniai. 
Viena senesniųjų šovinių 
rūšis eksploduoja, kada at
simuša į taikinį bei nukrin
ta ir taip susitrenkia. Kitos 
rūšies paprastieji šoviniai 
turi savo nosyje sprogdini
mo vamzdelį, arba “fiuzą.” 
Pirm dedant šitokį šovinį į 
patranką, reikia nustatyt 
jo nosyje mechanizmą, po 
kiek sekundų tas fiuzas turi 
padegti sprogstamąją me
džiagą; taigi šis šovinys tik 
tuomet sprogsta, kada pra
eina nustatytas sekundų 
skaičius.

Bet nustatant sekundas, 
lengvai galima padaryti 
klaidą, ypač kada taikinys 
juda, kaip kad lėktuvas ore

Kieno didesni smagenys, 
tam didesnė ir atsakomybė. 
Bet taip nėra. Dažnai atsa- 
komingose vietose stovi tie
siog besmageniai.

Pavydas yra gyvuliška, 
sūniška ypatybė. Todėl ir 
sakoma: “nei pats šuo kau
lą griaužia, nei kitam duo
da.”

Patarimas:
Medinis dantų krapštukas 

yra geriau nieko tiems dan
tims, kurių savininkas ne
mėgsta kasdien vartoti 
dantų valymo šepetuko.

Gera šeimininkė namuose 
tai magiška ranka, kurios 
paliestas kiekvienas namų 

kur pastogėje bei užkampy
je atrasti, kaip atomus 
skaldyt, bet vargu jis žino
tų, kaip atomų jėgą suval
dyti: ir nematomos atomi
nės bangos, beidamos išUo- 
kio užkampio, gdebkpaato- 
ryti beveisliaiy visus paei
nančius gatvefvpws ir mo
teris. Todėl, p&sak Busho, 
reikia įstatymo, kuris 
griežtai uždraustų be val
džios leidimo darvti bet ko
kius atominius tyrinėji
mus.

Bush, duodamas tokį pa
vyzdį, netyčia užginčijo

arba tankas bei motorinė 
patranka ant žemės. Pa
našiame atsitikime šovinys 
gali per toli nuo taikinio 
sprogti arba visai arti pro 
taikinį pralėkti ir jokios ža
los jam nepadaryti.

Kas kita naujovinis šovi
nys, su radijo stotele jo no
syje. Jis be nustatymo iš 
anksto, savaime sprogsta, 
kai gana prisiartina prie 
taikinio taip, kad jo skevel
dros kerta priešo lėktuvui 
ar kitam taikiniui. Šovinio 
skeveldros lekia visomis 
pusėmis ir kapoja taikinį 
plačiu plotu.

Šį išradimą padarė Ame
rikos Mokslinių Tyrinėjimų 
Įstaigos mokslininkai, ypač 
Johns Hopkins ir Carnegie 
Instituto profesoriai.

N. M.

kampelis švarumu ir pato
gumu spinduliuoja.

Diplomatus ir politikus 
tik istorija galutinai nutei
sia— išgarbina, apkaltina, 
arba išteisina.

Atominė bomba pradėjo 
virsti karšta ropute ranko
se. Ir juo toliau, juo labiau 
darosi karštesne.

Tikroji moters meilė tai 
motiniška meilė vaikams, 
bet ir tai vis vyro sąskaitom 
—Taip sako ne vienas am
žiumi prinokęs tėvas.

Nėra didesnio kvailio už 
seną kvailį.

Pi’; Krienas

prezidento Trumano pareiš
kimą. .Nes Trumanas sakė, 
kad reikią milžiniškų išlai
dų ir taip ištobulintos pra
monės, kaip Amerikoj, jei
gu norima atomines bom
bas dirbti. Tai, matyt, buvo 
pastaba, kad Sovietai dar 
negali to pasiekti.

Didžioji dauguma atomi
nių Amerikos mokslininkų 
supranta, kad Sovietų Są
junga turi gana mokslo vy
rų, medžiagų ir technikinių 
įrengimų pasigaminti ato
minę bombą, jeigu Sovietai 
dar jos neturi. J. C.

Didelė dalis žmonių tu
ri paveldėję protą ar kitas 
ypatybes nuo tėvų. Tačiaus 
psichologai tiki, kad vidu
tinis asmuo gali lengvai pa
tobulinti savo protą bent 10 
procentų.

Yra šiek tiek atsitikimų, 
kad asmenys į keletą metų 
beveik padvigubino savo 
protą.
Ar vienturčių vaikų būna 

miklesnis protas, negu 
vidutinių?

Daugelis vedusių porų, 
kurie turi tik po vieną vai
ką, skaitomi gudresniais 
žmonėmis. Vaikas, be abe
jo, dalinai paveldi tėvų pro
tą ir gudrybę. Apart to, 
kuomet tėvai turi tik vieną 
vaiką, jie stengiasi kiek ga
lint daugiau pralavint jį ir 
duoti geresnes aplinkybes.
Ar būna protingesni vaikai, 

kurie gema pavasarį?
Pavasariniai vaikai šiek 

tiek gabesni, bet ne dėl oro 
ar planetų, o tik dėl to, kad 
gudresni tėvai pataiko, kad 
vaikas gimtų prieš vasaros 
karščius.
Ar sūnaus protas turės pa
našumo jo tėvo protui?
Faktinai vaikas turi pavel

dėto* proto dalį tiek nuo’ tė
vo, tiek nuo motinos. Taipgi 
berniukas ar mergaitė gali 
turėt daugiau proto, negu 
bile kuris iš tėvų. Tačiaus 
ne kiekvienas vidurinės mo
kyklos mokinys yra gabes
nis už savo tėvą, nors mo
kinys taip įsivaizduoja.
Ar miestų gyventojai pro

tingesni už farmerius?
Kai kurie kaimo gyven

tojai turi geresnius smage- 
nis, negu dauguma miesto 
gyventojų; bet vidutinis 
farmeris turi mažiau sma- 
genų jėgos, negu vidutinis 
miestietis. Tatai gal dalinai 
priklauso nuo to, kad mies
te geresnės mokyklos.
Ar gabumas lengvai kalbėti 
yra gerų smagenų ženklas?

Sklandus šnekėtojai gali 
atrodyti, kad jie esą smage- 
ningi, bet toks manymas 
dažnai klaidingas. Nesvar
bu, kiek žmogus palaidai iš
kalba, bet svarbu, ką jis 
kalbėdamas pasako. Dauge- 
lyj atvejų būna taip, kad 
žmogus gali tik lengvai kal
bėti, o daugiau beveik nie
ko.
Ar geresnių smagenų rei
kia gydytojui, negu inži

nieriui?
Iš visų profesijų inžinie

riai turi daugiausia smage
nų gabumų. Pas advokatus 
vidutiniai mažiau smagenų 
jėgos, negu pas gydytojus. 
Ar pagerina proto gabumus 
studijavimas matematikos 

(skaičiavimo mokslų) ir 
senovinių kalbų?

Ilgus laikus buvo mano
ma, kad matematika ir se
novinės kalbos stiprina 
smagenis, bet daugelis pa
tyrimų rodo, jog tie moks
lai nestiprina protavimo. 
Gera mokykloje aplinkuma 
ir naujesnieji mokymo bū
dai tikrai išvysto smagenų 
gabumus. Ne dalykas, ku
rio žmogus mokosi, bet kaip 
mokosi, štai kas prideda 
protui gabumų.

Ar vaistai padeda žmogui 
protauti?

Jeigu žmogaus thyroidi- 
nės (kaklinės) liaukos per- 
mažai duoda syvų, tai var
tojimas syvų iš gyvulių 
thyroidinių liaukų žymiai 
pastiprina smagenų jėgą. 
Tie syvai turi būti naudoja
mi pagal gydytojo nurody
mus. Kava ir chemikalas 
benzedrine sulphate pageri
na protavimo gabumą 
trumpam laikui.
Ar futbolo lošimas gerina 

protą ?
Futbolo lošimas, kaip ir 

kumštynės, dažnai praardo 
mažąsias kraujagysles sma- 
genyse; tatai nepataisomai 
nupuldo protinius gabu
mus; toks žmogus paskui 
visuomet būna kaip apsvai
gęs, paviršutiniškas, nors 
jaučiasi laimingas. Reikia 
labaį. vengti galvos sutren
kimų.
Ar moterų protas silpnes

nis, negu vyrų?
Kai kurios moterys turi 

geresnius smagenis, negu 
kai kurie vyrai, o tūlų vy
rų smagenys geresni už tū
lų moterų. Bet vidutinė mo
teris turi apie tiek pat pro
tinių gabumų, kaip viduti
nis vyras. Dvylikos metų 
mergaičių protas pralenkia 
tokio pat amžiaus berniukų 
protą, bet po dvejų metų 
berniukai pralenkia jas 
protiniai.

Mergaitės beveik dvejais 
metais anksčiau lytiniai su
bręsta, ne£u berniukai, 
kartu su lytiniu brendimu 
pakyla ir protiniai gabu
mai. Bet kada berniukai ir 
mergaitės pasiekia 15 metų, 
paskui protiniai vienų ir 
kitų gabumai abelnai yra 
lygūs vigai likusiai gyveni
mo daliai.
Ar protingų tėvų vaikas 

gali būti silpnaprotis?
Protingos poros vaikai 

dažniausiai turi gerus sma
genis, bet kartais atsitinka 
priešingai. Kūdikis su silp
nu protu dažniau pasitaiko, 
jei motina yra senyva, jei 
tinkamai n e p r įsižiūrėjo 
pirm gimdymo arba jei 
gimdant sužeidžiama kū
dikio smagenų medžiaga. 
Bet tai nereiškia, kad kiti 
vaikai būtų silpnapročiai 
arba negabūs.
Ar stoka miego sumažina 

gabumą protauti?
Jeigu žmogus tris naktis 

paeiliui nemiega, jo proti
niai gabumai sumažėja be
veik vienu ketvirtadaliu. 
Bet laimei, jeigu jis vieną 
naktį ilgai išmiega, tai vėl 
atgauna didžiąją dalį pra
rasto gabumo.
Ar beždžionės turi daugiau 

proto už kai kuriuos 
žmones?

Jungtinėse Valstijose yra 
bent 5,000 suaugusių žmo
nių, kurių smagenys silp
nesni, negu beždžionių. Vi
dutinės beždžionės protas 
prilygsta vidutinio dvejų 
metų kūdikio protui.

(Medžiaga šiem klausi
mam ir atsakymam imta iš 
psichologijos profesoriaus 
Donaldo A. Laird’o knygos 
“The Technique of Perso
nal Analysis.”)

Dzūkelis.

1 i
...yjr'į"*' •; • .. .



Ketvirtas puslapis

SIM^ ,

Laiive—Liberty, Lithuania* Daily

VW®. awm

. PirmadUniSf Lapkn 5, 1945

MIRUSIŲJŲ LAIVAS
8-20-45 . PARAŠE B. TRAVEN ♦ —63—

(Tąsa)
Nė neatsigrįždamas, vienu šuoliu aš 

atsiduriu prie bekbordo ir krintu ten ant 
kelių, kadangi aš užkliūvu ant geležinio 
piltuvo, kuris kaip tik gulėjo ant kelio. 
Tuojau pasigirsta toks triukšmas ir bil
dėjimas, kuris tiesiog kurtina ausis.

Pro storą juodų anglių dulkių sluoks
nį, kuris supa jo veidą, aš pamatau, jog 
kūrikas yra visai išblyškęs. Taip pat ir 
mirusieji dar gali išblykšti. Aš, graiby
dama^ rankomis sumuštąsias blauzdas ir 
sudaužtus kelių kaulus, apsisuku aplink.

Pelenų latakas iškrito.
Pelenų latakas yra apskritas skardi

nis kanalas, lyg koks didžiulis skardinis 
kaminas, turįs apie vieno metro diamet
rą. Jame yra prikabinami pelenų ąso
čiai, kad jie; neslidinėtų, bet būtų galima 
tiesiog juos ištraukti per pelenams trau
kti šachtą.

Tas latakas kabo giliai nusileidęs į 
katilinę, maždaug tik apie 9 pėdas virš 
grindų. Viršuje jis yra prinituotas prie 
tam tikro vainiko. Tikrai tie nitai tenai 
surūdijo ir dabar, esant blogam orui, jie 
gavo dar daugiau rūdžių ir nulūžo. Kur 
gi kitur dėsis? Turi kristi į katilinę. Tai 
yra tiesiog vertikaliai krintąs, labai stip
rus geležieę gabalas ir sveria šimtą ar 
daugiau kilogramų. Pataikęs išilgai, jis 
perplautų visą žmogų nuo galvos iki kul
nų. Eitų kaip skustuvas! Arba, jei pa
taikytų į ranką, tai nusineštų ją kartu 
su petimi. O jei jis norėtų suteikti malo
nę, tai nusineštų tiktai pusė pėdos. Kam 
gi ateis į galvą atsiminti tą pelenų lata
ką, kad jo nitai prie to vainiko kartą gali 
surūdyti. Tenai jis kabo jau nuo Jeru
zalės sugriuvimo ir niekumet nenukrito. 
Ištisus šimtmečius jis nenukrito. Ir štai 
dabar iš karto krinta.

Neturįs darbo jūrininkas. Bedarbis. 
Tavo kaltė. Tinkamu laiku paėjėk į šalį, 
tuomet nieko blogo tau negalės atsitikti. 
Alio, kūrike, aš dar suspėjau vienu šuo
liu išnešti kudašių. Tuojau, pagal pirmą 
riksmą: “Trimeri, atgal!” šokau kaip 
beždžionė. Nespėjau net pagalvoti, kas 
čia įvyko. “Jorike” išugdo instinktus, jį 
žmogų visumet laiko geroj formoj.

— Taip, kūrike, prakeikimas, tai bu
vo šuolis kaip tik dar geru laiku.

Dėkui! Nėra ko dėkoti! Kuriam tiks
lui? Ryt tave, poryt Stanislovą. Kas ži
no, ką pataikys sekanti kulka. Mes esa
me kare. Šalin galvas! Bet kol tu tai iš
girsi, jos, tos galvos, jau nebebus. Lieka
nos paliks gulėti. Nėra apmokėtos. Per 
bortą. Anglių klumpes ant kojų. Prie 
kepurės pridės pirštus. Kapų muzika: 
“Dabar mes vėl nebeturim jokio trime- 
rio.”

Stiklo vamzdeliai yra šventi. Jie turi 
savo auką. Pelenų latakas sugadino kū
rikui visą šposą. Bet už tai laukia kerš
tas. Kas yra sekantis stiklo vamzdelis? 
Vyruke, susi veržk savo diržą. Įspėjimas 
slankioja ore. Įspėjimas tau. Svečias su
kaliojasi aplink, jis įsiveržia į užkampius 
ir tyko kampuose. Kitą kartą jis atliks 
geriau savo darbą ir neleis atsitiktinai 
kūrikui pažvelgti į viršų, kad jis pama
tytų kaip viena vainiko pusė atsiskiria, 
o po to ir antroji. Kitą kartą, gal ji bus 
lenta tenai viršuje, kuria tu nubalsan- 
suoji iki bunkerio angos.

Mano jaunuoli, manau, geriausia bus, 
jei tu išlipsi Tripoly. Jei tu jau ir esi mi
ręs, mielai išeik iš karsto dar bent kartą 
pasivaikščioti ir pažiūrėti, kas už karsto 
sienų dedasi, kadangi taip greitai negali 
priprasti prie tvankaus, nosį rėžiančio 
oro. Turi vėl grįžti į karstą arba į miru
siųjų laivą, bet vis dėlto, nors atsineši 
pilną šviežio oro nosį ir antrą kartą jau 
tau sekasi geriau. Bet Tripoly iš išlipi
mo nieko neišėjo. Be priežiūros mes ne
galėjom žengti nė vieno žingsnio. Ir prie 
mažiausių pastangų įleisti inkarą, jie 
būtų sučiupę mus ir atgabenę atgal į lai
vą. Būtumėm tiktai padarę kapitonui iš
laidų, kurias jis būtų išskaitęs iš mūsų 
algos. Taip pat nieko neišėjo ir Sirijoj. 
Nebuvo galima pasilikti. Mes buvom lais
vi žmonės, laisvi jūrininkai. Galėjom eiti 
į uostus, galėjom siausti smuklėse, galė
jom šokti ir savo pinigus pralošti, arba 
leisti juos išplėšti iš kišenių. Viską mes 
galėjom daryti, kadangi buvom laisvi jū
rininkai, o ne kokie kaliniai. Tačiau kai 
tik “Jorikėj” ant stiebo suplevėsuodavo 
Mėlynasis Petrelis ir žmogus norėdavai 
kur nors nusisukti nuo krantinės toliau 
ir įsmukti į kokią nors užterštą gatvę ir

tamsų kampą, tai žiūrėk jau laiko tave 
už rankos:

—Monsieur, s’il vous plait, tamstos 
laivas laukia; mes tamstą palydėsim, kad 
nepaklystumėt.

Ir kai jau vėl atsidūrei “Jorikėj”, jie 
turi teisę uždrausti išlipti iš laivo ir sto
vėti krantinėj, nes kai jau Mėlynasis Pet
relis suplevėsuoja, tai reiškia, kad laisvei 
jau yra galas.

Stanislovas buvo teisus: “Nebegali nu
lipti nuo laivo. O jei tu kaip nors nulipi, 
tai jie tuojau tave pačiumpa ir įbruka į 
kitą mirusiųjų kibirą, kuris, gal būt, dar 
yra blogesnis. Mirusieji dėkodami tave 
visumet priima, net gi ir iš policijos ran
kų. Įspraudžia dar už tai globėjui į ran
ką dešimtį šilingų. Maitina, vadinas, net 
tave, kol jie galės parduoti tave kitam 
atplaukusiam mirusiųjų laivui. Turi ta
vimi nusikratyti. Negali tavęs deportuo
ti į tėvynę, kadangi jokios tėvynės neturi.

—Tačiau aš neturiu teisės ten eiti.
—Turi eiti. Kapitonas sako, kad jis 

tave pasamdė sumušdamas rankas.
Tau niekas netiki, visi tiki kapitonui. 

Juk jis yra kapitonas ir turi savo tėvynę, 
nors ji ir būtų taip pat neaiški ir jis pats 
negalėtų grįžti namo. Tačiau jis yra, ka
pitonas. Turi lipti į jo laivą. Jis tave pa
samdė. Nors niekumet pirmiau nebuvo 
tavęs matęs. Sumušė rankas ir pasam
dė. Turi lipti. Kitaip būtum dezertyras.

—Bet, Stanislovai, kalbėk gi aiškiai. 
Juk dar yra pasauly teisė, — pasakiau, 
kadangi aš tikėjau, jog jis perdeda.

—O vis dėlto šis jau yra mano ketvir
tas laivas. Tavo pirmas. Ir aš esu visko 
matęs.

—Tačiau juk negalima versti. Aš gi 
savo noru patekau į “Jorikę”, — įterpiau 
aš.

—Taip, pirmą kartą patenkama pu
siau savo valia. Tačiau jei tavo visi rei
kalai būtų aiškūs, argi tu būtum savo va
lia čia patekęs. Jei tavo dokumentai bū
tų tvarkoje, niekumet nereiktų tau iš
girsti tokių dalykų, kaip rankų sumuši
mas, dezertyras ir panašių. Tuomet tu 
pasakytum, kad nori eiti pas konsulą. 
Jie turi tau leisti eiti, nors jie ir gali ta
ve lydėti. Kai konsulas pasako, kad jis 
tave priima, kad tave pripažįsta, jie pri
valo nuo tavęs pasitraukti. Tuomet nieko 
iš to rankų sumušimo nebelieka, o prieš 
kapitoną iškyla klausimas: “Kas tamsta 
esate? Kuomet paskutinį kartą buvo tik
rintas laivas? Kaip yra su komandos dar
bo sąlygomis: maistu, atlyginimu, būstu ? 
Tuomet kapitonas susiriečia ir nieko 
daugiau nebesako apie rankų sumušimą. 
Ar tu gali eiti pas konsulą? Turi doku
mentus? Turi tėvynę? Na, taigi. Su ta
vimi jie gali daryti, ką nori. Netiki? Iš
lipk ir pabandyk.

—Ar savo daniškos samdos knygutės 
tu nebeturi? — paklausiau aš Stanislo
va.

—Na, ir klausimas! Toks kvailas klau
simas! Jei aš ją turėčiau, tai čia ne
plaukčiau. Aš ją tuojau už dešimtį do
lerių pardaviau, kai tik Hamburge ga
vau gražųjį pasą. Tačiau su tokiu pasu 
negalėjau' pasirodyti ant danų laivo, ne
galėjau jo parodyti nei Danijos konsului. 
Tas tuojau pat jį būtų pasiėmęs, kadan
gi būvi paskelbta, kad tai netikras daly
kas. Bereikšmis. Tačiau vis dėl to ma
žiems reikaliukams ji yra verta šimtą 
dolerių. Jei aš dabar ją turėčiau! Tačiau 
mat pasitikėjau savo elegantišku pasu. 
Jis juk man pasirodė kaip tvirtovė, toks 
geras ir tikras. Sveikas kaip branduolis. 
Tikras iki smulkmenų. Geresnis, kaip de
šimts priesaikų. Iš viso pasaulio buvo ga
lima skambinti į Hamburgą, ir niekas ne
būtų murmėjęs. Tereikėjo tik paminėti 
jo numerį. Ir atsakymas jau buvo: pa
sas yra aiškus kaip deimantas. Tačiau 
jis ištikrųjų tebuvo vien tiktai gipso ga
balas. Turėjo vien tiktai gražų veidą ir 
nieko už jo.

—Kodėl gi nebandei kur kitur?
—Bandžiau, Pipipai. Ar tu manai, 

kad aš taip sau ir numečiau tą elegan
tišką pasą, jo dar kokį pustuzinį kartų 
neišsitraukęs ir nepažiūrėjus, ar gi vis 
dėlto jis niekam netinka? As buvau susira 
dęs vieną švedą. Tačiau nereikėjo nueiti 
net pas konsulą. Kapitonas paėmė mano 
pasą, pažvelgė ir tuojau pasakė:

—Nieko neišeis. Paskui aš negalėsiu 
tavęs nusikratyti.

(Daugiau bus). •

PITTSBURGH, PA.
Jau buvo rašyta apie atsi

buvusį koncertą 21 d. spalių, 
kurį surengė Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas. Koncertas
atsibuvo LMD svetainėje ir 
dėl svarbaus tikslo, tai yra, 
dėl pagalbos Lietuvos suvar
gusių žmonių. ProgTamą pil
dė Moterų Choras iš Clevė- 
lando. Publika, kuri atsilankė 
į koncertų, pasitenkino, nes to
kių gražių parengimų Pitts- 
bu.rghe, labai retai pasitaiko. 
Cleveland Moterų Choras di
delis ir gražus, vadovaujamas 
gabios mokytojos Marijonos 
Mačionienės.

Choras susideda iš darbinin
kių moterų-motinų, kurios di
džiumoj dirba dirbtuvėse, šis 
gražus choras žavėjo publiką 
liaudies dainelėmis. Pianu 
akompanavo Ruth Mačionai- 
tė, choro mokytojos dukrelė.

Pirmiau buvo Laisvėj rašy
ta apie parengimą ir padary
ta klaida, pasakyta: “solistė 
Mačionaitė,” o turėjo būt: 
Violet čipiutė. Mačionaitė bu
vo akompanistė. Apie jauną 
Violet čipiutę, turiu pasaky
ti, kad Clevelandas turi 
žvaigždę. Ji turi gražų, išla
vintą balsą ir abelnai gamtos 
apdovanota gražumu, tinka
mai moka užsilaikyti, tai iš' 
publikos žiūrint, labai gražų 
įspūdį darė. Mūsų Violet turi 
šviesią ateitį.

Reikia pasakyti, kad choro 
mokytoja Mačionienė turi pui
kų balsą. Čipiutė ir Mačionie
nė sudainavo duetą, tai publi
kai labai patiko.

Dr. Kabakerio žmona Mrs. 
Kabakeris puiki pianistė, 
skambino 3 šmotus piano so
lo. Mrs. Kabakeris baigus 
konservatoriją Šveicarijoj, gi
mus ir augus Marijampolės 
mieste. Dabartiniu laiku Mrs. 
Kabakeris yra muzikos mo
kytoja. Mūsų nuolatinės dai
nininkės, seserys Paukštienė ir 
Vienienė sudainavo kelias dai
neles. Jos, kaipo neprofesijo- 
nalės dainininkės, tai negali
ma iš jų daug ką ir reikalau
ti. Balsus turi abidvi didelius, 
aukštus, bet turėtų daugiau 
lavinti, nes dar. nepervėlu; o

dainininkės geros ir mums dai
lės spėkų labai reikalinga.

Apart gražių dainelių, mu
zikos, turėjome ir gerą Ičal-
bėtoją, Mat. šolomskas pasa
kė labai įspūdingą ir atatin
kamą prakalbą. Aš pirmą 
kartą girdėjau šolomską kal
bant. Reikia pasakyti, kad šo
lomskas yra geras kalbėtojas. 
Kalbėjo trumpai ir draugė Ro- 
mandienė, clevelandietė.

Clevelandas turtingas daini
ninkėmis ir turi gerą kalbė
toją. Man teko kelis kartus 
susitikti suvažiavimuose su 
drauge Romandiene, tai pa
tinka, kaip draugė Romandie
ne kalba. Taipgi mes turėjo
me ir vietinį kalbėtoją Stasį 
Paulauską. Stasys gabus jau
nuolis, neseniai sugrįžo iš Vo
kietijos, kur ilgą laiką išbuvo, 
eidamas karines pareigas. Jis 
garbingai paliuosuotas iš kari
nės tarnybos. Malonu matyti 
Stasį sveiką, linksmą ir pilną 
energijos! Kadangi Stasys ne
buvo prisirengęs, tai trumpai 
kalbėjo, bet laikui bėgant su
rengsime eilę prakalbų, nes 
minėtas jaunuolis turės daug 
ką pasakyti.

Buvo ir aukų rinkimas, ka
dangi drg. šolomskas pasakė 
atatinkamą prakalbą, o aukos 
buvo renkamos dėl pagalbos 
Lietuvos žmonių, tai aukų su
rinkta $179.

Vietinės publikos buvo gra
žus būrys, taipgi turėjome ne
mažai svečių; apart progra
mos dalyvių clevelandiečių, tai 
atvažiavo apie 2 mašinos sve
čių iš Cleveland ir iš Akron, 
Ohio. Pittsburghiečiai esam 
daug skolingi Clevelandui ir 
Akronui, turėsim kada nors 
atsiteisti. Minėtas parengimas 
pavyko visais atžvilgiais. Bu
vo labai gražus oras, graži 
programa, taipgi ir skani va
karienė. Gal ne visiems ūžte-' 
ko maisto todėl, kad netikė
jom turėti tiek publikos. Au
kotojų vardų nepažymėjau, 
nes aukotojų vardai jau pa
siųsta į centrą, kartu su pini
gais. Kurie aukavot, visiems 
širdingai ačiū. Bus paskelbta 
spaudoj.

Ant minėto parengimo buvo 
ir pora Gabaliausko pastum
dėlių., Na, tai S. Gabaliauskas 
bando papuošt savo juodvar
nius povo plunksnomis. Nepai
sant, kokio paukščio plunks-1 
nas uždės ant kranklio-juod- 
varnio, bet galima lengvai pa
žinti, kad tai svetimos plunks
nos! Na, bet jeigu randa už 
save durnesnių, tai jo laimė. 
Sena patarlė sako: Visoki 
žmonės sudaro pasaulį.

Prie pabaigos norėčiau iš
reikšti širdingą padėką kliu- 
bo gaspadoriams Mr. & Mrs. 
Šinkūnams už suteikimą pa
tarnavimo laike parengimo.

Taipgi kliubo pirmininkas 
draugas Kregždė visą vakarą 
rūpestingai patarnavo, kas tik 
buvo reikalinga, širdinga pa
dėka LMD valdybai ir visiems 
nariams už suteikimą svetai
nės veltui dėl koncerto ir va
karienės. Kadangi parengi
mas buvo dėl svarbaus tikslo, 
tai visi ir patarnavo nuošir
džiai. Gaspadinė bšuvo ir sun
kiai dirbo: V. šerbinienė, P. 
Paulauskienė, S. Karsokienė, 
N. Martinkienė, M. Imbrosie- 
nė, Z. Mekeškienė, S. Jab
lonskienė ir S. Aglinskienė. 
Stalų patarnautojos: A. Ma- 
žeikiutė, M. Mažeikienė, A. 
Paulauskiutė, Helen Stempko 
ir seserys Kirstukaitės. Prie 
drabužių priėmimo: A. Rudie
ne ir J. Mauragienė.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingellavlmo reikalą kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0758.
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Kurie prisidėjo prie minėto 
parengimo vienokiu ar kitokiu 
būdu, tai atliko gerą darbą 
dėl Lietuvos žmonių. Daugiau-, 
šia prisidėjo prie šio naudin
go darbo, tai clevelandietės 
ne tik davė puikią programą, 
bet ir savo lėšom atvažiavo 
pildyti programą, tai didelis 
pasiaukojimas! Šis puikus pa
tarnavimas pasiliks atmintyje 
ant visados pas Pittsburgh© 
pažangiuosius lietuvius.

E. K. Sliekienė.

^7
i* gy* Maloniam palengvinl- 

mui bandyk švarų, 
naują patikrintą bū- 

/ | A dą atJiuoBUot papras-
/ . j \ tą strėnų gėlą. Tik

J f J / /Į ufcdėk vieną Johnson’s
’ A / i BACK PLASTER’I 
/ ) I LJ ant pat skaudamos

vietos. Švelnūs jo 
vaistai palengva ŠIL- 

jum nugarą, sujudina kraujo apytaką,1)0 jum nugarą, sujudina kraujo apytaką, 
sklaido jo pritvinimą. lengvina skausmą. 
Šilta multino priedanga laikd šilimą viduj, 
šalti lauke—duoda nuolatinę atramą—jau
tiesi puikiai! Reikalauk TIKROJO, Johnson 
& Johnson pagaminto. Arčiausioj vaistinėj

BACK plaster

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel ST. 2-8842

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel EVergreen 4-9508GREEN STAR BAR GRILL

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti Ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’V' nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glvials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDH

159 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
(Sirenai nuo Republic Teatro) - Telefonai EV. 4-8696

MMWMM fu M IK IVIM M M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

M DM
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kūro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661

S

s

s

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

MOK

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



Pirmadiente, Lapkričio 5, 1945

Išrinkime Gerus Valdininkus
b

William O’Dwyer į Majorus
Progresyvis žmogus, pasižymėjęs kaipo teisėjas ir pro

kuroras. Geriausia tinkamas.kandidatas i majorus.

Rinkiniai Antradieni, Lapkričio-Nov. 6-tą

Vincent R. Impellitteri
Į Prezidentus Miesto Tarybai

Gimęs ir užaugintas žemutinėje 
West sidėje, savamokslis advokatas. 
Tarnavęs New York Countyje Pro
kuroro ofise kaipo tardytojas. Jis 
taipgi tarnavę sekretorium prie 
Supreme Court teisėjų Schmuck ir 
Gavagan. Progresyvis žmogus, su
prantąs darbininkų reikalus.

Jis Turi Būt Išrinktas
PAJIEŠKOJIMAJ

Pajieškau savo tetos Margaret 
Petruškevičienės, po tėvais Skučiūtė 
Esu rašius jai keletą laiškų po 
sekamais antrašais: 10 Massasoit 
Rd., ir 5 Garfield, Worcester, Mass.

Pirkite Tuojau 
★

Ar norite Didžiojo New Yorko Lietuviams 
Namo, kuris tarnautą kaip kultūros Centras?

Jei norite, tai tuojau nusipirkite Lietuvių 
Darbininkų Bendrovės Šerų.

Šero Kaina $25
Galite pirkti ir daugiau kaip po vieną Šerą. 
Pirkite po keletą. Pirkite tuojau, nes sulyg 
parduotų Šerų galėsime spręsti, kokį namą 
mes galime įsigyti.

Siųsdami už serus pinigus, čekius ar money* 
orderius išpirkite sekamu vardu:

Home For Lithuanian Workers, Inc.
Nes tokiu vardu banke yra padėti namo ben
drovės pinigai, todėl čekiai ir money-orderiai 
turi būt taip rašomi.

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

Lazarus Joseph
I City Comptroller

Gimęs New Yorko žemutinėje East 
sidėje. Pažangus žmogus visada re- 
miąs progresyvę ir darbininkišką 
legislatūrą ir stoja už pagerinimus 
darbininkams.

Jis Turi Būt Išrinktas
Laiškai sugrįžo. Jeigu kas Worces- 
teryje ar apylinkėje pažįsta ją, ir 
žino kur ji randasi, malonėkite man 
pranešti. Ji yra mano tėvo (Kazio) 
sesuo. Būsiu labai dėkinga. Prašau 
rašyti man: Mrs. Matilda (Skučiūtė) 
Freeman, 234 W. 21st Street, New 
York City, N. Y. (258-260)

Cleveland, Ohio
Cleveland© Miesto Rinkimai 

Jau Arti
Visi žinome, kad miesto 

tvarkymas daug priklauso nuo 
majoro. Tad gerai įsidomėki
me, jog Cleveland© miesto rin-' 
kimai įvyks lapkričio 6 d. Re
akcininkai nominavo į majo
rus tūlą R. C. Miller. Prieš 
nominacijas mūsų miesto gy
ventojai veik nežinojo, kad 
tokis žmogus, kaip aukščiau 
minėtas, randasi Clevelande. 
Kiek patirta, tai jis yra nuo
lankus reakcininkų bernelis.

Demokratai nominavo da
bartinį majorą Thomas Burke. 
Jį remia ir darbo unijos. Iš 
viso jis yra pažangus žmogus, 
tad visi tie, kurie nori gero 
mūsų miestui, turi balsuoti už 
Thomas Burke.

Taip pat yra pareigūnų ki
tose svarbiose vietose, kur bus 
renkami, kaip tai į Miesto Mo
kyklų Tarybą. Vienas iš svar
biausių į tą vietą išrinkti, tai 
sąžiningas žmogus. Dabar 
esantis tose pareigose ir atsi
žymėjęs tame darbe yra A. 
Johhson. Tad visi lietuviai 
balsuokite už Johnson ir kitus 
paraginkite tai padaryti.
Nelaikykite Pinigų Namuose

Mrs. J. Hardstone, 2264 E. 
85th St., Cleveland, Ohio, li
kosi skaudžiai apvogta. Buvo 
sekamai: Ji laikė paslėpusi 
$4,868, matomai, vagiliai nu- 
tėmijo ir net jai būnant na-’ 
mie įėjo į stubą ir išnešė pal
tą, kuriame buvo paslėpt/ pi
nigai, ir pinigus.

Kada policija paklausė ne
laimingosios, kodėl ji laikė 
tiek daug pinigų namuose ir 
kam neperka bondsų, ji atsa
kė, kad ji ir turėjusi tuos pi
nigus, jog nupirkti Pergalės 
Bondsų. .

Gabaliausko Verksmas
Kiek laiko atgal, vienas 

geras pažįstamas man pri
siuntė iš Pittsburgho S. Gaba
liausko leidžiamas “Lietuvių 
žinias.” Tas fašistiniu raugu 
persisėmęs laikraštukas pir
miau buvo leidžiamas. Cleve
lande P. Šukio, bet Gabaliaus- 
kui pasiėmus į savo rankas, 
buvo perkeltas į Pittsburghą.

Bevartant, pastebėjau ant 
pirm ©puslapio žinią, kurioje 
išreikšta baisus nusigandimas, 
kad Italijos komunistai ir so
cialistai sudarė vieną bloką ir 
kad katalikai pasidalino į dvi 
partijas. Palei S. Gabaliauską, 
tai baisus dalykas, jis bijo 
vienybės. Tas katalikiškas 
žmogus, matomai, nori, kad 
žmonės nesugyventų draugiš
kai ir muštųsi tarp savęs. Jis 
pamiršo, kad poteriuose sako
ma, kad mylėk savo artimą, 
kaip pats save. Tačiau S. G. 
nori matyti, kad Italijos dar
bininkai peštųsi.

Tikrenybėje,/, kiekvienas re-
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9UQE IM GOING TO WOGK LABOR CAY— 
GSniNG READY FOR TOMOOGOW6 RUSH 
FOft 4 POINTS FOft EACH POUND OF 
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JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J. 
TEL. MARKET 2-5172
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akcininkas norį matyti, kad 
darbininkai nesugyventų san
taikoje. Jei darbininkai ; susi
tars ir bendrai kovos, tai ka
pitalistai* juos negalės tiek 
daug išnaudoti. Ar S. G. ga
lėtų pasakyti, koks yra skir
tumas darbininkui žmogui, 
kuomet jis dirba dirbtuvėje, 
kokio politinio nusistatymo 
yra jo kaimynas. Jie turi dirb
ti tą patį darbą ir užsidirbti 
pragyvenimą. Tiesa, su tokio 
plauko žmogum nėra ko gin
čytis, nes jis įsikalbėjęs sau,' 
kad jis gimė ponu, tai ir turi 
tokiu mirti, kad ir jo pilvas 
būtų pusiau tuščias, jau ne
kalbant apie galvą.

Žilas Petras.

Montello, Mass.
Mes Siusime Skaitlingą Dele
gaciją Į Lietuviu Demokratinį 

Suvažiavimą
Montello lietuvių organiza

cijos turės skaitlingą delegaci
ją Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavime, kuris 
įvyks lapkričio 23—24 dd., 
Pittsburgh, Pa.

Iki šiolei jau turime 7 de
legatus ir $35 pasveikinimui’ 
suvažiavimo aukų. Bus ir 
daugiau. Delegatus jau išrin
ko sekamos organizacijos:

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 6 kuopa — K. Volungevi- 
čienę; Birutės Pašalpinė Drau
gija — J. Stigienę; Liet. Darb. 
Susivienijimo 67 kp. — A. 
Sauką, Liuosybės Choras — 
N. Patrick; Liet. Pag. Teikimo 
Komiteto skyrius — S. Baro
ną; Vienybės Pašalpinė Drau
gija — K. Ustupą ir Liet. Mo
terų Apšvietos Kliubas — K. 
Čereškienę.

Tai, kaip matote, mūsų 
kolonija jau turi gerą atsto
vybę. Kiek žinome ir kitos 
Mass, lietuvių kolonijos dar
buojasi, kad turėti tinkamą 
atstovybę, nes visi supranta
me, kaip yra reikalingas ir 
svarbus šis suvažiavimas.

J. Stigiene

KUOMET DARŽOVĖSE 
DAUGIAUSIAI VITA

MINŲ

Šviežios, žalios ir lapinės 
daržovės yra turtingos vi
taminu A. Tik ką paėmus 
jas iš daržo, jos taip pat 
turi beveik tiek vitamino C, 
kaip Grindžiai. Kada jos il
giau sudėtos laikomos, > ka
pojamos, trinamos ir verda
mos, tai daržovės nustoja i- 
ki 75 nuošimčių vitamino C.

MERGINŲ KŪDIKIAI 
AMERIKOJE

Washington. — Iš kiek
vienos 12-kos Washingtone 
gimusių kūdikių per metus 
vienas buvo mergautas.

Praeitais metais šioje 
šalyje gimė 14,000 kūdikių 
mažiau, negu pirmesniais 
metais.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Ką tik mes kada ėmėme, 
visada įvykdinome. Dabar pa- 
siryžome įsisteigti pažangiųjų 
lietuvių kultūrinį Centrą, jis 
turi būti įsteigtas! Tad visi 
remkime petys į petį ir staty-' 
kime namą.

Namo bendrovės šėro kai
na $25. Pirkime Šerus, pirki
me po keletą jų ir varykime 
darbą pirmyn.

MALE apd FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

' dPERĄTORIAI 
IR F1NIŠERIAI

NUOLATINIS DARBAS
35 Valandų Savaįtė—Laikas ir puse 

po to viršlaikiai
Ideal Garment Co.

123 WHITEHEAD AVE.
SOUTH RIVER, N.' J.

SOUTH RIVER 2282
(259)

Ottawa. — Kanados at- 
steigimo ministeris Howe 
sakė, kad valdžia planuoja 
perimti į savo rankas kab- 
legramų ir už jūrinio radijo 
kompaniją.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1182 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5008 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

CARMAN DE FEO
(Carman’s Retail Wine & Liquor) 

5008 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1720 has been Issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1109 Brighton Beach Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be co/isumed 
off the premises.

JOS. & HARRY KIRSHENBAUM 
1109 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1713 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107* of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 411 Keap Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS G. GUROWITZ 
D-B-A M. & S. Wines & Liquors

411 Keap St.. Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1645 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 131 Driggs Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prepiises.

WINTHROP LIQUOR CORP.
131 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1838 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 477 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TED KIRSCHENBAUM 
(D-B-A Marcy Wines & Liquors)

477 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1749 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 247 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING L. SHAPIRO 
(Shap’s Wines & Liquors)

247 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1722 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 382-4 Bushwick Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GERBER
382-4 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I L 1752 has been issue dto the undersigned 
to sell wine Sz liquor al retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 68 Humboldt St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEXANDER S. JOSEPHSON
68 Humboldt Si., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1766 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage -Control Law 
at 1410 Neck Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AXEL SODERBERG 
(Neck Road Wines & Liquors)

1410 Neck Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1717 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 620 Caton Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL. W. GOLDFARB 
(Glory Liquors)

620 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5005 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 244 — 16th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM J. FOLEY 
(16th St. Wine & Liquors)

214 — 16th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1678 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
167 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 100 Berry St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEATRICE KLEIN
100 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1813 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 245 Seeley St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MARY THERESA CAUCCI & 
FRANK FAUSTO NICOLAZŽI 
(Terrace Wines & Liquor $tore)

245 Seeley St., Brooklyn, N. XY.

NOTICE is hereby jjiven that License No. 
L 1711 has been issued to the’undersigned 
to sell wine & liquor at retail undęr Sedtion 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 183 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID S. BERGER & SAM RUBEL 
183 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5006 has been issued to ,tho undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 438 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumęd off the 
premises.

JOHN S. & FANNY M. SHOCK 
433 Utica Aye., Brooklyn. N. Y.

Penktas puaTapta 
i —ggg.. ..................................

HELP WANTED-MALE HELP WANTED-MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
Tuojau Nuolatiniam Darbui

Chemiški Operatoriai
Laboratorijos Pagelbininkai

Pakuoto j ai
Paprasti Darbininkai

Minimum 48 Valandų savaitė. Gera pradžiai alga.

Kreipkitės

SHERWIN-WILLIAMS CO.
Bound Brook, N. J. Tel. Bound Brook 486

(262)

DŽIANITORIUS
LENGVOS APVALYMO PAREIGOS 

Gera Alga
Nuolatinis darbas patikimam, darbščiam, 

vyrui.
MATYKITE MR. MUMFORD

ROSENBAUM’S 
DEPARTMENT STORE 

PLAINFIELD, N. J.
(260)

DŽIANITORIAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

VIRTUVĖS PAGELBININKAI 
Linksmos darbo sąlygos airporte. Moderniniai 

įrengimai. Pakilimų progos. Kreipkitės 
kasdien 9—2. šeštadienį A. M. 

T.W.A. Hangar No. 6, 
LA GUARDIA FIELD.

(258)

REIKIA
2 vyrų pieninės farmai. 1 patyrusio melžiko 
ir 1 Smetonos nuėmėjo su ar be patyrimo. 

Alga su ar be kambario ir valgio.
JOHN BRAND,

MARTINE AVENUE, FANWOOD, N. J.
(261)

NUVIRINTOJAI ir
DAŽYTOJŲ PAGELBININKAI 

Kreipkitės
SEYER SILK DYEING & 

FINISHING CO.
250 BELMONT AVE., 

HALEDON, N. J.
(?63)L------------------------------------------ — i

APVALYTOJAI, Ofisų Būdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. 537.25. Matykite Mr. 
INGE, 59 Pine Street, New York City.

(XI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA OPERATORIŲ
Moderniškas, Linksmas'Naujas Fabrikas

Vaikų ir Moterų Medvilnės Plaunamų Suknelių Išdirbimui

PATYRUSIOS — SEKŠIN DARBAS
Užkandžių Rūmas Bonai Už Gabumą 5 Dienos
Išlikimų Bonai Apmokamos Vakacijos

Apskritų Metų Darbas

PATRAUKIANTI DARBAI
• Guizakm Skylių Siuvėjos • Guzikų Siuvėjos
• Closers ant Pinker Mašinų • Blindstitch
• Sampelių Siuvėjos , • Prosytojos • Apkarpytojos

• Operatores ant Singer Mašinų

The JORAC, Ine.
BUVUSI VENUS FROCK CO.

350 Rector St., Ground Floor 
KAMPAS FAYETTE IR RECTOR STREETS

Perth Amboy, N. J.

MERGINOS-MOTERYS
Ahelnam fabriko darbui—Patyrimas nereikalingas

5 DIENOS—45 VALANDOS—Pridedant Viršlaikius 
ALGA PRADŽIAI 65c Į VALANDĄ. 

LINKSMOS APLINKYBĖS — NUOLAT
Vakacijos su Alga. Kalėdiniai Bonai 

Kreipkitės į MRS. SOULES 
HANKINS CONTAINER CO.

963 Newark Avenue Elizabeth, N. J.
(2«5)

MERGINOS 
MOTERYS 

Lengvam Fabriko Darbui 
Gera Alga. 

Linksmos darbo sąlygos 
GRAND NOODLE CO.

52-64' 72ND STREET 
MASPETH, L. I.

. ' (264)
H ......... . , —IW).I .......... . .. ....................... ....

KELETAS PATYRUSIŲ
JAUNŲ MOTERŲ 

abelnam knygų apdarymo darbui 
NUOLATINIS DARBAS 

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI PIRMADIENĮ 
BORO OFFSET CORPORATION 

$5 LAFAYETTE STREET ’ 
BROOKLYN

‘ ■ (350)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. 535. 
Kręijpkltčę tąrp 4 ir 6 P.M.

INGE, 59 pine St., New York City.
_______________________________________ (X) 

MASĄDŽIUOTOJOŠ, laispiuotos. Galime da< 
taikyti jums tinkamas valandas .ir arti jūsų 
namų. Rytais, popiečiais, vakarais ar pilną 

laiką. Krdpkitbs
MacLevy Salon, 122 East 42nd St., Room 304, 

Migs Poller, LExington 2-6309.

Buy More Bonds

MEDŽIO i
DARBININKAI

Pokariniai Militariai 
Ištobulinimai

Nuolatinis Darbas
Lark Division

Fairchild E. & A.
184-10 Jamaica Ave.

Jamaica, L. I.
(259)

MOKINIAI 
PAGELBINIAI VYRAI 

PRIE AIRPORT 
Gera Mokestis Nuo Valandų 

Kreipkitės nuo 9—12 
ar šeštadienį iš ryto.

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

(2«O

DAŽYMO DIRBTUVEI 
DARBININKAI

2-RAM IR 3-ČIAM ŠIFTAM 
Mokama Unijinės Algos

$1 IR $1.05 Į VALANDĄ

NU-DYE & FINISHING CO.
140 SUMMER ST.
PATERSON, N. J.

(258)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VIRĖJOS
NEREIKIA PATYRIMO

MOTERYS. ĮDOMAUJANČIOS 
, VIRIMU 

NAMŲ AR 
RESTAURACIJOS PATYRIMU

GEROS ALGOS 
VAKACIJOS 

MAISTAS IR UNIFORMOS 
. GREITI PAKILIMAI

PUiKUS M0KIN1M0SI GERO AMATO 
TURI MOKĖTI ANGLIŠKAI 

SKAITYTI IR RAŠYTI

SCHRAFFTS
KREIPKITĖS VJS4 DIENA

56 WEST 23RD ST., N. Y.
• t (K)

PARDAVINĖTOJOS
PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO 
pageidaujančios nuolatinio darbo bu proga 

pakilti. Linksmos darbo sąlygos.
MATYKITE MR. MUMFORD 

ROSENBAUM’S 
DEPARTMENT STORE 

PLAINFIELD, N. J.
(8<or*

■J
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Balsuokite už Darbininkų ir 
Progresyvių Kandidatus!

Balsuokite Eilėje C!
Dėlto eilėje iC, kad tai yra 

Darbo Partijos (American I^a- 
bor) eilė. Juo daugiau bus pa
duota balsų toje eilėje esan
tiems, tuo greičiau vyriausybėn 
išrinkti pareigūnai skaitysis su 
darbininkų reikalavimais. Tuo 
lengviau bus kovoti už darbus 
ir žmoniškas algas.

Darbininkų patarimo klau
santieji pareigūnai gali pagel
bėti laimėti mažesnius taksus 
ir žemesnes kainas, daugiau gy
venamų namų kariams ir civi
liniams, greitesni parvežimą 
mūsų karių iš užjūrių.

Su darbininkais nesitarian- 
tieji valdininkai gali atsiųsti 
daugiau policijos buožių ant 
streikuojančių darbininkų gal
vos. Teisėjai gali kovojančiais 
darbininkais užkimšti kalėji
mus. Gali išduoti visokias draus
mes.

Taip, darbo žmogau, jums 
svarbu, kas valdys miestą. Jums 
svarbu, kokie bus išleisti įsta
tymai — už tave ar prieš tave.

Kartą tą viską supratęs, nę- 
pasiliksi nebalsavęs. O nuėjęs 
balsuoti,' balsuosi savo naudai, 
bausuosi dirbančių savo brolių 
ir seserų naudai.

Ant mašininio baloto balsuok 
eilėje C (American Labor — 
Darbo Partijos tikietu) už kan
didatus į valdininkus ir teisė
jus.

Ant rankinio balota balsuok 
už miestui įstatymų leidėjus— 
narius į Miesto Tarybą (City 
Council). Iš visokių ten surašy
tų pasirink Lietuvių Piliečių 
Komiteto ir CIO užgirtus kan
didatus. Prie pasirinktų kandi
datų įrašyk numerius, ne kry
žiukus.

Kaip balšuosit: Pirmiausia 
gaukit popierinį (rankinį) 
balotą. Padėkit numerius (nė 
kryžiukus) pirm vardo tų 
kandidatų, kuriuos rekomen
davo Laisvėje, įmeskit balotą 
į baksą. Jei pasitaikytų suga
dinti vieną, jūs turite teisę 
gauti antrą balotą. Tada ei
kit prie mašinos ir nuspauski
te rąnkenukes žemyn, eilėje 
C.

Mes • raginame ant mašinos 
balsuoti eilėje C. Tai Darbo 
Partijos eilė. Joje randasi dar
bininkai kandidatai ir kiti kari- 
didatai, kuriuos, kaipo arti
miausius darbininkams, užgyrė 
Darbo Partija, darbo unijos ir 
visas progresyvis judėjimas.

Dėlko N. Y. Mokytojai 
Užgyrė Cacchione, 

Davis, Quill
Mokytojų Unija, CIO, sako

užgyrusi Davis ir Cacchione, 
komunistus, ir Quill, darbietį,

DEŠIMTAS SIUNTINYS LIETUVON 
IŠVEŽTAS, RUOŠIA ll-Tį

Pereito ketvirtadienio po
pietį nuo Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto Centro, 417 
Lorimer St., Brooklyne, iš
dundėjo link New Yorko du 
tokie dideli vežimai, jog ne
mačius sunku būtų ir įsivaiz
duoti, kad tokių galėtų būti. 
Jie tokie buvo ilgi ir tiek 
aukštai prikrauti, kad ne bile 
gatvytės kampe ištektų vietos 
pasisukti ir ne po bile kurią 
antiltę išvažiuotų neužkliuvę 
viršumi.

Tai buvo vežimai su De
šimtu Siuntiniu Lietuvos žmo
nėms. J juos sukrauta 96 ru
tuliai, kožnas svorio nuo 250 
iki 405 svarų ir 26 skrynios, 
kožna nuo apie 150 iki arti 
300 svarų.

Tų trokų laukdami, nuo 
pat ryto iki piet išsėdėjo J. 
W. Tomsonas, G. Waresonas, 
J. Rušinskas, G. Zablackas. 
Bet trokų, kaip nėra, taip nė
ra. Tačiau vos tik spėjo nueiti 
pas Rutkūną pietų, atsirado 
ir trokai. Ką spėję, ką nespė
ję suvalgyti, jie atskubėjo į 
darbą ir dirbo iki viską su
krovė. žinoma, ne vieni. Tiems 
keturiems pribuvo talkon J. 
Siurba, P. Buknys, kuriuodu 
taipgi išdirbo iki galo. Pro
tarpiais ištrūkę iš savų darbų 
jiems atėjo talkon M. šoloms- 
kas, P. šolomskas, J. Gašlū
nas, R. Mizara, P. Vaznys. Iš
vežamą turtą surašinėjo (pa- 
sivaduodamos) E. Gasiunienė 
ir M. Sinkevičiūtė.

Gaila ,kad neturiu filmų 
mašinos. Būtų visiems įdomu 
pamatyti tas grumtynes su to
kiais rutuliais ir skryniom. 
Būtų įdomu matyti atlikto 
darbo džiaugsmą. Džiaugtųsi 
Šimtai — tūkstančiai žmonių, 
įdėjusių į siuntinį darbą ir do
vanas.

ir greitai. Jis sako, kad mūsų 
buvo pasibrėžta iki galo šių 
metų išsiųsti šimto tūkstančių 
vertės dovanų, bet tiek dar 
neišsiųsta. Greitai sudarytas 
11-tas Siuntinys, kuris būtų 
Lietuvoje gautas dar žiemos 
metu, dapildytų tą nedatek- 
lių.

T-a.

Drabužiai Lietuvos 
Žmonėms

Janiunienė ir Skiparienė at
vežė iš Bayonnės, nuo Gaupšie- 
nės, K. Maziliausko ir nuo Ja
niūnų.

Taipgi atnešė drabužių: F. 
Pakalniškienė, Karolis Rutkus, 
Marcelė šukaitis, K. Pupelis, L. 
Kavaliauskaitė, M. Sinkevičiū
tė, O. Čepulienė, J. Brundzai, 
M. Stakovai, J. W. Thomsonas, 
Mrs. Hilliard, R. Mizara, J. 
Byronas, K. Sungaila, F. Rein
hardt, B. E. Senkevičienė .

Trumpai Apie Viską 
Rinkimuose

Laikas: Antradienį, lapkri
čio 6-tą, nuo 6 ryto ligi 7 va
karo.

Vieta: Ten, kur registravo
tės.

Kas balsuoja: Kiekvienas 
pilietis, kuris užsiregistravo 
balsuoti. Korčiukė, kurią ga
vot registrą.cijoj, duotą pagrei- 
tint patikrinimą, ar jūs regis
truotas. Nusineškite. Bet jeigu 
užmirštumėt ar pametėt, dėl 
to nesulaikys nuo balsavimo.

dėl to, kad jie nenuilstančiai 
kovojo už geresnes sąlygas 
miesto mokyklose. Jie kovojo už 
mažesnes klases, už daugiau, 
geresnių, sveikesnių, saugesnių 
mokyklų vaikams, už išmetimą 
iš mokyklų neapykantos nuodų, 
kurstančių savitarpines piliečių 
peštynes ir karus prieš kitas ša
lis.

Mokytojai savo nuosprendį 
paskelbė savo organe Teachers 
News, spalių 27-tos laidoje.

Už Ka Daugiau Reikės 
Balsuoti

Jau visiems žinoma, kad rin
ksime narius Miesto Tarybon 
(Council) ir miesto valdinin
kus. Bet mažai buvo kalbama 
apie trečią dalyką — apie pa
taisas ir pasiūlymą (Amend
ments and Proposition).

Tie bus balsuojami visoje 
New Yorko valstijoje, kaipo 
priedai prie valstijos konstitu
cijos. Vaduojantis geriausių 
darbininkų organizacijų pasi
sakymais, patartina balsuoti se
kamai :

Balsuokite Už Propoziciją

..Siūlo skirti daugiau pinigų 
iš valstijos iždo statybai gy
venamų namų. Tą remia dar
bininkai ir progresyviai. Bal
suokite Yes.

Amendment 1-ma ir 6-ta l v
balsuokite No.

Amendmentus 2, 3, 4, 5, 
balsuokite Yes.

New Yorko valstijos įstaty
mai leidžia išlikti iš darbo dvi 
valandas samdytojo lėšomis, jei
gu samdytojui apie tai praneš
ta iš anksto. Tačiau neatidėki
te vakarui, geriau nubalsuoki
te anksti rytą.

Balsavimų stotys New Yorko 
mieste atsidarys 6 ryto, užsida
rys 7 vai. vakaro.

Pabaltiečių Bloko Komitetas

Lapkričio 6-ta Gali Būti 
Laiminga, Bet Laime 
Priklauso nuo Jūsų

Lapkričio 6-tą, New Yorke 
miesto valdininkų ir įstaty
mų leidėjų rinkimų dieną mes 
galime laimėti tą, kas teiks 
džiaugsmo per sekamus 4 me
tus, jeigu:

Kiekvienas pilietis išeis bal
suoti ;

Gerai pasirinks kandidatus;
Nesugadins baloto.

Ką Rinksime?
Majorą;
Iždininką.;
Miesto Tarybos prezidentą. 

(Šiuos tris rinks viso miesto 
balsuotojai, o sekamus skir
tingų apskričių ir distriktų 
atskirai) ;

Apskričių (borough) pre
zidentus ;

Vyriausio teismo (Supreme 
Court) teisėjus;

Miestavus teisėjus (magis
tratus) ;

Prokurorus (attorneys) ;
Miesto Tarybos narius 

(councilmen) .
Lietuvių Piliečiu Komitetas 

prašo balsuoti už CIO unijų ir 
progresyvių remiamus kandi
datus, kuriuos čia paduodame. 

Brooklyne (Kings) Ant Ran
kinio Baloto:

1. Peter V. Cacchione
2. Milton J. Goell
3. Betram T. Baker
4. Joseph T. Sharkey.
Ant rankinių balotų bus 

prirašyta daug visokių kandi
datų, iš kurių būrio turėsite 
išsirinkti ir parašyti po nume
rį prie vardo (ne kryžiuką). 
Vardai būna atspausdinti 
lakšte.
Brooklyne (Kings) Ant Ma

šinos, Eilėje C:
William F. O’Dwyer, demo

kratų ir darbiečių kandidatas 
į majorus.

Lazarus Joseph, demokratų 
ir darbiečių kandidatas į iž
dininkus.

Vincent R. Impelliteri, de
mokratų ir darbiečių kandida
tas į City Council prezidentus.

Į Apskrities Prezidentą 
John Cashmore.

Vyriausio Teismo Teisėjais
Antrame Distrikte

Distriktą sudaro trys apskri
čiai, Kings ( B r o o k 1 y nas), 
Queens ir Richmond. Renkasi 
devyni. Darbiečių užgirtieji:

Jacob Livingston, rep., de- 
mokr., darb.

John H. McCooey, Jr., rep., 
dem., darb. ,

Louis Feldman, darb.
Irving Lemov, darb.

James T. Hallinan, rep., de- 
mokr., darb.

Frank F. Adei, rep., dem., 
darb.

Charles C. Lockwood, rep., 
dem., darb.

Thomas J. Cuff, rep., dem., 
darb.

Alfred V. Norton, rep., de- 
mokr., darb.

Miestavais Teisėjais Nuo
Distriktų:

M. Henry Martuscello----
pirmame.

Milton M. Wecht —antra
me.

Charles N. Cohen — šešta
me.

Prokuroru (Attorney) 
..Miles F. McDonald.

New Yorke (Manhattan)
Ant Rankinio Baloto:

1. Benjamin J. Davis, Jr.
2. Eugene P. Connoley
3. Stanley Isaacs

4 William Carroll.

Miestavais Teisėjais Nuo 
Distriktų

Bronx; Pirmam distrikte
(rinks 3).

John F. O’Donnell, darb.
Harry K. Ebenstein, darb.
Albin J. Sander, darb.
Antram distrikte (rinks 2).
Abraham Shapiro, darb.
Samuel Natapoff, darb.

Prokuroru (Attorney)
George Salvatore.

Queense Ant Rankinio
Baloto:

1. Sgt. Charles Belovs.
2 Edward Washington
3 James A. Phillips.

Qceense Ant Mašinos, Eilėj C
Pirmi trys, kaip Brooklyne.
Į Apskrities Prezidentą:

James A. Burke.

J vyriausio teismo teisėjus tie 
patys, kaip Brooklyne.

Miestavu Teisėju Nuo 
Distrikto:

Harold J. Crawford —pir
mame.

Paskutinė Proga

Sąrašą iššikirpkite, kad pa
tys turėtumėt ir draugui pagel- 
bėtumėt iš anksto įsižiūrėti dar
bininkų užgirtų kandidatų pa
vardes. Sąrašas daugiau nebus 
kartojamas, šis paskelbimas 
yra paskutinis pirm šių rinki
mų.

Lietuviu Piliečių Komitetas.

PERGALĖS PASKOLA 
VYKSTA

Pirmomis Pergalės Paskolos 
vajaus dviem dienomis New 
Yorko mieste išpirkta tiek 
daug bonų; kad vajaus vedė
jai tikisi, jog kvota bus per
pildyta.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 ir ALDLD 24 kp. susi
rinkimas įvyks lapkričio 7 d., 8 v. v., 
Liet. Neprigulmingo Kliubo Name, 
269 Front St. Visi nariai dalyvauki
te, nes reikės išrinkti delegatus į 
lapkr. 23 ir 24 d. Suvažiavimą, ku
ris įvyks Pittsburghe. Kom.

(259-260)

Darbas Pasibaigė, Darbas 
Prasideda

Vienus jau gatavus drabu
žius ir čeverykus išvežant, ta 
pačia diena pribuvo daugiau 
dėžių su dovanomis. Atrodo, 
kad sunkiai ir daug dirbusių 
pirm išsiuntimo Dešimtojo 
Siuntinio žmonių viltis bent 
savaitę kitą atostogaut vargiai' 
išdegs. O gal ir taip, kadangi 
išsituštinus vietai tam tikras 
kiekis dėžių galės tūlą laiką 
palaukti krovimo.

Apie tai, kada iš naujo pra
sidės krovimo darbas, pa
skelbs patsai komitetas, apta
ręs savo jėgas ir reikalus.

LPTK veikiančiojo pirmi- 
riinko V. čepulio pągeidavi- 
mas buvo, kad dirbtume daug

Pasisakė už O’Dwyerj

A 1 ■ ■ i i .......... ■.....  ;
I DAVID O. SELZNICK PERSTATO

INGRID BERGMAN
GREGORY PECK 

losiant ALFRED HITCHCOCK’O

SPELLBOUND
astdr

I Nuolatiniai' nuo 9:30 ryte—Vėlus rodymas 
kas vakarą.

šiomis dienomis dienraščiui 
Laisvei atsiųsta pareiškimas 
Pabaltijos Bloko Komiteto, su
sidariusio iš tų tautų Piliečių 
Komitetų tikslu sužinoti ir re
komenduoti savo tautos žmo
nėms tinkamiausį kandidatą į 
New Yorko miesto majorus:

Pareiškime sako:
Mes, lietuviai, estonai ir lat

viai, siekdami miestui gerovės, 
susiorganizavome į bloką veik
ti bendrai ateinančiuose New 
Yorko miesto rinkimuose.

Patyrinėję, apsvarstę, mes 
pasirinkome Wm. O’Dwyer kai
po geriausį kandidatą toms 
aukštoms pareigoms mūsų mies
tui, pilnai suprasdami didumą, 
autoritetą ir atsakomybę, kuri 
eina su majorystės pareigomis, 
ypatingai tokiu laikotarpiu, 
kaip šis po didžiojo Antro Pa
saulinio Karo.

Kaipo blokas mes pasirinko

me Wm. O’Dwyer į majorus 
New Yorko miestui, vaduojan
tis jo rekordu kaipo darbinin
ko, policisto, teisėjo, prokuroro, 
Jungtinių Valstijų ministro Ita
lijai, direktoriaus Pabėgėliams 
Tarybos ir brigados generolo. 
Jisai, kaip kad ir mes kartą at
vykome iš Europos, yra sūnus 
ateivio iš Airijos. Jis taipgi yra 
naturalizuotas J. V. pilietis. Ga
bumu, geru pobūdžiu ir palinki
mu tarnauti, visuomenei jis įsi
gijo sau pagarbą ir vietą, ku
rią jis šiandien užima.

Nežiūrint kampanijos pasku
tinėmis dienomis visų ant jo 
metamų purvų ir pareiškimų iš 
jo priešų abazo, jo praeities re
kordas ir artimumas darbo žmo
nėms ir turintiems daugiau 
sunkumų turėtų mus dar labiau 
suartinti su juo, kaipo su būsi
mu New Yorko miesto majoru.

Dr. J. E. Ein, pirmininkas 
Pabaltijos Bloko Komiteto,

F. W. Shalinsl 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

...... .......... ...... ...... .............. ,

New Yorke Ant Mašinos, 
Eilėje C:

Pirmi trys, kaip Brooklyne,
I Apskrities Prezidentą: 
Hugo E. Rogers.

Vyriausio Teismo Teisėjais
Pirmame Distrikte

Distriktą sudaro du apskri
čiai, Bronx ir Manhattan. Ren
kasi trys. Darbiečių užgirtieji 
kandidatai:

Edward S. Dore, dem., dar- 
bietis.

Samuel Dickstein, demokr., 
darb.

Henry Clay Greenberg, de
mokr., darb.

Miestavais Teisėjais Nuo 
Distriktų

Isidore L Haber — antra
me.

Thomas J. Whalen—penk
tame.

Michael D. Scsheizer—sep
tintam.

Carrolly Hayes — devinta
me.

Prokuroru (Attorney) 
Frank S. Hogen.

Bronxe Ant Rankinio
Baloto:

1 Michael J. Quill.
Bronxe Ant Mašinos Eilėje C

Pirmi trys kaip Brooklyne.
I Apskrities Prezidentą: 
Leo Isaacson.
Į vyriausio teismo teisėjus 

tie patys, kaip New Yorke.

Valstijos Seimelin
James J. Crisona iš 12-to 

assembly distrikto, Queens, 
dem., darb.

Richmonde (Staten Island) 
Ant Rankinio Baloto:

1 Sidney Rose.

Richmonde Ant Mašinos 
Eilėje C

Pirmi trys, kaip Brooklyne.
Į Apskrities Prezidentą:
Cornelius A. Hali.
Į vyriausio teismo teisėjus tie 

patys, kaip Brooklyno.
Prokuroro ( Attorney) 

John J. Brennan.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuotas kamba

rys vyrui, Williamsburge. Visi mo
derniniai įrengimai. 189 So. 2nd 
Str., Brooklyn, N. Y. Kreipkitės į 
apačią. (259-260)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

■teičius bu naujausiais {taisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway ir Stone Avi.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y<

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS- 9 ryte į 1_ 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

A CHARLES
: UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St.
TeL ST. 2-2178

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS

vi




