
1 •» ■

KRISLAI
“Nėra Laivę.”
“Spaudos Laisvė.” 
Rinkimai Austrijoj. 
Pro-Naciu Šauksmas.

Rašo D. M. SOLOMSKAS

Amerikos kareiviai ir mari
nai nori grįžti iš Japonijos ir 
Ramiojo Vandenyno namo. 
Bet valdininkai sako, kad “ne-
turi laivų jų parvežimui.” Gi 
tuo pat kartu Amerikos karo 
transportai pervežė iš pietų 
Chin i jos į M an d ž u rijos pašo
nę ištisą gen. Chiang Kai- 
shek o 13-tąją armiją ir už
tektinai Amerikos ginklų ir 
amunicijos karui prieš komu
nistus.

★ ★ ★
Jungt. Valstijų ambasado

rium Chinijai vėl paskirtas 
generolas P. J. Hurley. Mr. J. 
Starobin rašo, kad generolas 
Chiang Kai-shekas to reika
lavo ir Mr. James Byrnes tai 
išpildė.

Mat, gen. P. J. Hurley vi
saip palaiko diktatorių Chiang 
Kai-sheką ir stengiasi, kad 
Jungtines Valstijas atvirai 

/ įtraukus karan prieš Chinijos 
liaudį.

★ ★ ★
Turčių spauda myli rašyti 

apie “spaudos laisvę,” bet tą 
“laisvę” tik tokią pripažįsta, 
kuri turčių redaktoriams pa
tinka. štai, į New Yorką at
vyko Chinijos komunistas 
Tung Pi-Wu, kuris vyksta į 

» Jungtinių Tautų Organizaci
jos konferenciją.

Jis susišaukė visų laikraš
čių reporterius, perstatė Chi
nijos padėtį, pateikė Chinijos 
demokratinių įstaigų ir orga
nizacijų atsišaukimą, reika
laujantį, kad Jungt. Valstijos 
atšauktų savo armiją iš Chini
jos, kad neremtų diktatoriaus 
gen. Chiang Kai-sheko.

Tą išspausdino tik dienraš
čiai Daily Worker ir PM, gi 
New York Times ir N. Y. Post 
įdėjo tik atstovo paveikslą, ki
ti nieko. Tokią “spaudos ir žo
džio laisvę” pripažįsta turčių 
spauda.

★ * ★
Austrijos laikinoji valdžia, 

« priešakyje su socialistu Kari 
Renner, sako, kad Sovietų 
Sąjunga ir Raudonosios Ar
mijos komanda nesikiša į rin
kimus, kad Sovietų maršalas 
Ivan S. Konev ir generolas 
Aleksei želtov užtikrino pil
niausią laisvę.

Tuo pat Dr. Renner pareiš
kė protestą prieš Amerikos 
armijos komandą, kuri Salz- 
burge ir kitose provincijose 
kišasi į būsimus rinkimus, ku
rie įvyks lapkričio 25 d.

★ ★ ★
Rumunijoj putoja Dr. Ju

lių Maniu prieš dabartinę de
mokratinę valdžią, Raudoną
ja Armiją ir Sovietų Sąjungą. 
Tas ponas rėkia apie “terorą,” 
nors laisvai gyvena ir kalba, 
ką nori. To jis nedarė prie 
Hitlerio viešpatavimo, apie 
nacių terorą jis nieko nesakė.

Dabar dr. J. Maniu reika
lauja Anglijos ir Amerikos 

K intervencijos į Rumuniją. So
vietų Sąjungos radio komen
tatorius Michail Michailov 
sako, kad iš jo ir kitų pro- 
nacių pastangų nieko neišeis. 
Balkanų liaudis nusikratė Hit
lerio terorą, nusikratys ir jo 
pakalikus.

★ ★ ★
Jungt. Valstijų kongresas 

vėl paskyrė $550,000,000 j 
UNRRA — pagalbai žmo
nėms, kurie baisiai nuo karo 
nukentėjo. Bet 188 prieš 168 
balsus nutarė, kad tik ten pa
galbą duos, kur bus įleisti 
Amerikos turčių spaudos ko
respondentai.

Reiškia, su duonos kavalku 
nori padiktuoti kitoms šalims 
savo valią. Iš to nieko neišeis. 
1919 metais anglai imperialis
tai buvo atvežę laivus maisto 
arti Leningrado, reikalavo 

7 Leningrado gyventojų pasi- 
< duoti kontr-revoliucijos gene

rolui Judeničiui, tai jie gaus 
duonos.

Leningrado gyventojai ne
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DEMOKR AT AI LAIMĖJO 
RINKIMUS BOSTONE, 

ALBANY, CLEVELANDE
\CIO Kandidatas Detroite Lenk-
tyniuoja su Jeffriesu; Republiko- 
nai Išrinkti Hartforde, N. Havene
--------------------------- ----------------------- —------------------ --------------------------------

WILLIAM O’DWYER, Demokratų ir Amerikos Dar
bo Partijų kandidatas, milžiniška dauguma balsų lai
mėjo rinkimus j New Yorko miesto majorus. Plačiau 
apie tai skaitykite vietinėse žiniose.

Bostono miesto majoru 
tapo išrinktas demokratas 
James M. Curley, jau ket
virtai tarnybai. Waterbury, 
Conn., trečiam terminui iš
rinktas demokratas majo
ras John Monagan.

Bridgeporte, Conn., rin
kimus į majorus vėl laimė
jo socialistas Jasper Mc- 
Levy.

Albany, New Yorko val
stijos sostinėje, majoru iš
rinktas demokratas Eras- 
tus Corning.

Pagal dar nepilnas skait
lines, demokratų kandida
tas į Clevelando, O.; majo
rus Thomas A. Burke gavo 
dveją tiek daugiau balsų, 
negu republikonas.

Pranešimai iš Pittsburg- 
ho rodo, jog demokratas 
David L. Lawrence žymiai 
pralenkė balsais republiko- 
nų kandidatą į miesto ma
jorus.

New Haveno, Conn., ma
joro rinkimus laimėjo re- 
publikon. Celentano; Hart
fordo majoru taip pat iš
rinktas republikonas Cor
nelius A. Moylan.

Darbo žmonių kandidatas 
i majorus Detroite Fran- 
kensteenas, CIO vice-pirmi- 
ninkas, gautais balsais lenk- 
ty niuo ja su dabartiniu ma
joru Jeffriesu. Šiuos žo
džius berašant, dar nėra už
tikrinančių žinių, katras iš
rinktas Detroito majoru, 
nors atrodo, kad Franken- 
steen gavo šiek tiek ma
žiau balsų.

tik nepasidavė, bet gen. Jude- 
ničio gaujas ištaškė, o Sovie
tų karo laivynas gerai “pavai
šino” anglų tuos laivus.

miestoBuffalo, 
majoru išrinktas republiko
nas Bernard Dowd.

Dauguma republikonų iš
rinkta j Rochesterio, N. Y., 
miesto įstaigas. Syracuse, 
N. Y., majoro rinkimus lai
mėjo republikonas Frank J. 
Costello.

Amsterdamo, N. Y., ma
joru išrinktas demokratas 
J. P. Hand.

Francijos Seimas
Laikinai Palieka
De Gaulle Valdžią

Tripolitanijoj
Arabai Nužudė

74 Žydus
London, lapkr. 7. — Ara

bai pogromščikai Tripolita- 
nijoj žmogžudiškai užpuldi
nėjo žydus ir naikino bei 
plėšė jų įstaigas. Tapo už
mušta 74 žydai ir 1 arabas.

Tripoli tani jk, buvusioji L 
talijos kolonija, yra šiauri
nėje Afrikoje. Dabar ją glo
boja anglai. Anglų vyriau
sybė įvedė varžos stovį 
prieš riaušininkus; uždrau
dė bet kokius susirinkimus 
ir įsakė šaudyt į tuos, ku
rių sueis daugiau kaip 5 as
menis.

MASKVA REIKALAUJA
ATSAUKT JANKIUS

IŠ CHINIJOS
Maskva. — Sovietų laik

raščiai kritikuoja Amerikos 
kariuomenės kišimąsi į Chi
nijos vidujinius dalykus ir 
reikalauja atsaukt ameriko
nus iš ten. Maskvos spauda 
nurodo, kaip amerikinė ka
riuomenė remia vidurinės 
Chinijos valdovo Chiang 
Kai-sheko armiją kovoj 
prieš chinų komunistų ka
riuomenę.

19 Amerikos Marininky 
Esą Nukauta Chinijoj
Chungking, Chinija. 

Nuo pirmiau žinoma, 
susikirtimuose su chinų ko
munistais buvo sužeista 8 
Amerikos marininkai. Da
bar Tientsine plačiai kalba
ma, jog iki šiol užmušta 119 
amerikinių marininkų, kurie 
padėjo Chinijos tautininkų 
armijai pulti chinų komu- 1 
nistų kariuomenę šiaurinėje 
Chinijoje.

Paryžius. — Susirinkus 
steigiamajam Franci jos sei
mui, laikinasis Franci jos 
prezidentas gen. de Gaulle 
įteikė atsistatydinimo (re
zignacijos) laišką. Bet sei-^ 
mas didele balsų dauguma ! 
nutarė palikti de Gaulle ir 
jo ministerių kabinetą veik
ti, kol bus išrinktas naujas 
prezidentas. F.rancijoj pre
zidentą renka seimas. Stei
giamasis seimas posėdžiaus 
iki 6 mėnesių. Jis, tarp kit
ko, pagamins konstituciją 
Ketvirtajai Franci jos Res
publikai.

DARBIEČIŲ UŽSIENINĖ 
POLITIKA PATINKA 

CURCHILLUI
London. — Buvęs Angli

jos premjeras Churchillas 
pareiškė pasitenkinimą sei
me, kad Darbo Partijos val
džią veda tokią pat užsieni
nę politiką, kaip ir buvusio
ji Churchillo konservatų 
valdžia.

AMERIKONU PINIGAI
JAPONŲ IRUSIUOSE

New York. — Pasirodo, 
kad amerikinė Western El
ectric kompanija yra įdėjus 
50 procentų kapitalo į Ja
ponijos Sumitomo Elektri
nių pramonių trustą. Pirm 
karo tame truste buvo ir 
keturi amerikonai direkto
riai.

Sumitomo yra vienas iš 
keturių tarptautinių Japo
nijos trustų, kuriem gene
rolas MacArthur liepė išsj- 
' sklaidyti.

Suimta Ryti ir Kiti Kariniai 
Suomiu Piktadariai

Stockholm. — Suomijoje 
tūpo suimti ir bus teisiami, 
kaip kariniai kriminalistai, 
buvęs to krašto prezidentas 
Risto Ryti, buvęs premje
ras Ed. Linkomies, buvęs 
finansų ministeris Vaino 
Tanner, Socialdemokratų 
Partijos vadas, ir 5 kiti bu
vusieji aukšti valdininkai. 
Daugiausia jie kaltinami 
tuom, kad įtraukė Suomiją 
į Hitlerio karą prieš Sovie
tų Sąjungą.

Serga žymus a/nglų rašy
tojas H. G. Wells.

SOVIETAI SIEKIA IŠLAIKYT TAIKĄ 
PER TALKININKŲ VIENYBĘ-SAKO 
UŽSIENINIS KOMISARAS MOLOTOV

Nenaudot Atom-Bombos Kaip Prievartos Įrankio 
Tarptautinėj Politikoj, — Pareiškė Molotovas:

— Sovietai Turės Atominę Jėgą ir Daug Kitko
Maskva. — Minint 28-me- 

tinę Spalių Revoliucijos su
kaktį, Sovietų užsienio rei
kalų komisaras Viačeslavas 
Molotovas savo kalboj atžy
mėjo lemiamąjį Raudono
sios Armijos vaidmenį kare 
ir nurodė reikalą ir gali
mybę trims didiesiems tal- 
kiningams išvien veikti tai
kai išlaikyti. Jis taip pat 
pabrėžė naminį Sovietų pa
siryžimą atitaisyt pažeistą 
karo metu ūkį ir pramonę, 
kelti gamybą, medžiaginį 
žmonių gyvenimą ir kultū-

Molotovas įspėjo, kad 
niekas nemėgintų lošti ato
minėmis bombomis kaip 
grūmojimo ir' prievartos į- 
rankiu tarptautinėje politi
koje. Čia jis pastebėjo, kad 
Soviet. Sąjunga turės “ato
minę jėgą ir dar daug kitų 
dalykų.”

Molotovas reikalavo ben
dros talkininku kontrolės 
Japonijai. Prisiminęs, jog 
nepavyko užsieninių minis
terių konferencija Londo
ne, jis, tačiau, pareiškė vil
ties, jog toliau galima bus 
Amerikai, Sovietų Sąjungai 
ir Anglijai susitarti bendro
mis jėgomis užtikrinti tai
ką ir sutvirtinti demokrati
nių kraštų pergalę prieš fa
šizmą. Bet Jungtinių Tautų 
organizacija neturi “tapti 
jokios vienos didžios valsty
bės įrankis,” pastebėjo Mo
lotovas.
Tarybinės Lietuvos Nepri

klausomybės Atsteigimas
Kalbėdamas apie Raudo-

Daugiau Komunistu 
Negu Socialistų Bus 

Vengry Seime?
Budapest. — Skaičiuojant 

balsavimų pasėkas 
į v a i r 'i u o s e Veng
rijos apskričiuose, at
randama, jog seiman išrink
ta 54 komunistai atstovai ir 
52 socialdemokratai, kaip 
praneša Associated Press.

Vadinama Mažųjų Žemės 
Savininkų Partija, atrodo, 
turės 191 atstovą seime. Tai 
mišri partija, su kuria eina 
įvairūs politiniai elementai, 
pradedant liberalais ir bai
giant f asistuojančius sluok
sniais.

VIAČESLAV MOLOTOV

nosios Armijos išlaisvintus 
1 kraštus, Molotovas priminė 
ir Lietuvą. Jis sakė:

“Tapo atsteigta Tarybi
nės Lietuvos, Tarybinės 
Latvijos ir Tarybinės Es
tijos nepriklausomybe.

“Vakarines mūsų krašto 
sienos taip perkeltos, kad 
jos apima ir Karapaučiaus 
provinciją. Tatai duoda 
mums gerą Baltijos uostą, 
per ištisus metus atdarą 
laivams.”
atomine jėga nebus

SEKRETAS
“Pastovios taikos išlaiky

mas reikalauja, kad taikio
sios šalys turėtų tinkamą 
ginklų jėgą. Tačiaus taikos 
apsaugojimas nieko bendra 
neturi su ginklavimosi lenk
tynėmis tarp didžiųjų vals
tybių; o tokias lenktynes 
skelbia užsienyje kai kurie 
ypatingai karšti imperializ
mo politikos advokatai,” sa
kė Molotovas:

“Ryšium su tuo reikia tar-

Chinų Komunistai 
Supliekė 70,000 

Tautininkų

AMERIKONAI NUTEISĖ 
DU LENKU MIRTI

Nurnberg.—Karinis ame
rikonų teismas Koburge, 
Vokietijoj, nusmerkė mirt 
du lenkus pabėgėlius. Jie 
žudė ir piešė vokiečius, už
puldinėjo amerikonus, žagė 
vokietes. Už panašius dar
bus 5 kiti lenkai nuteisti ka- 
lėjiman iki gyvus galvos, o 
dar du 10 metų.

Chungking, lapkr. 7. — 
Pranešama, jog chinų ko
munistų kariuomenė smar
kiai sumušė 70,000 viduri
nės Chinijos tautininkų ar
mijos palei geležinkelį tarp 
Peipingo ir Hankow did
miesčių. Tai nepaprastai 
svarbus geležinkelis.

Komunistams priešinosi 
septynios Chiang Kai-sheko 
tautininkų divizijos. Trys 
divizijos buvo apginkluotos 
amerikiniais ginklais. Ko
munistinė kariuomenė suė
mė daugumą išlikusių 
Chiang Kai-sheko karių su 
jų ginklais.

ti žodį apie atominės jė
gos atradimą ir apie atomi
nę bombą, kurios milžiniš
koji naikinančioji jėga pa- 

' sirodė kare prieš Japoniją.
“Bet atominė jėga, ta- 

• čiaus, dar nebuvo išbandyta 
! kaipo priemonė pastoti ke
lią kariniam užpuolimui ar 

1 apsaugoti taikai. Tačiau 
šiuo laiku negali jokia di
delė technikinė slaptybė 

j pasilikti išmtina nuosavybe 
bet kurios vienos valstybės 
arba siauro valstybių rate
lio.

“O kadangi šitaip stovi 
dalykas, tai atominės jėgos 
atradimas neturėtų padrą- 
sint palinkimą naudot šį iš
radimą lošimui jėgos lošio 
tarptautinėje politikoje.”
SOVIETINĖ TECHNIKA
Kalbėdamas apie techni

kos mokslo reikalus Sovie
tų Sąjungoj, Molotovas pa
reiškė :

“Šiais pažangios techno
logijos laikais, kuomet vis 
plačiau vartojama mokslas 
gamybai, kur pasidarė gali
ma pakinkyti atominę jėgą 
ir kitus didžiuosius techni
kinius išradimus, mes savo 
ūkiniuose planuose turime 
sukaupti dėmesį į technolo
gijos reikalus, kad galėtu
me pakelti technologinę 
mūsų pramonės ‘ galybę ir 
aukštai išlavinti technikus, 
kurie kitus lavintų; mes 
turime suteikti sąlygas kuo 
didžiausiai Sovietų mokslo 
ir technologijos pažangai.

“Priešai pertraukė kūry
bines mūsų pastangas, bet 
mes tinkamai atpildysim vi
są prarastą laiką ir pada
rysime taip, kad mūsų ša
lis žydėtų. Mes turėsime a- 
tominę jėgą, taip pat ir 
daugelį kitų dalykų.”

VISI DIRBA
“Pas mus nebėra jokių 

bedarbių ir nebus jokio ne
darbo. Mūsų krašte yra 
darbo visiems, nes mūsų 
valstybė yra darbo žmonių 
Valstybė.

“Mums taip pat reikia 
daugiau galvoti apie tinka
mą darbo suorganizavimą 
taip, kad sovietinių vyrų ir 
moterų darbo našumas ir 
jo kokybė duotų kuo di
džiausių vaisių.”

(Daugiau Molotovo kal
bos ištraukų bus kitame 
Laisvės numeryje.)

PATARIAMOJI KOMISI
JA BE SOVIETŲ

Washington. — Nesu
laukdami Sovietų atstovo, 
suėjo į posėdį Anglijos, 
Frakcijos ir kitų kraštų pa
tariamosios komisijos na
riai. Ta komisija taikoma 
patarimams kas liečia Ja
poniją.

at- 
ka- 

Viso

Vis Daugiau Anglu Kariuo
menės j Palestiną

Jeruzalė. — Anglija 
siuntė dar 1,000 savo 
riuomenės į Palestiną,
ten yra apie 50,000 anglų 
kareivių, sakoma, tvarkai 
palaikyti. Keli arabai už
puolė žydų kolonijos vadą 
arti Tel A vi v, apiplėšė jį ir 
peiliais subadė. Anglija pa
naujino karinio alarmo sto
vį Palestinoje.
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==■ KAS kA RAŠO IR SAKO
BĖGLIO FAŠISTO 

DEJAVIMAI
Amerikos Lietuvyj (lap

kričio 3 d.) R. J. rašo savo 
giminaičiui dėdei Worceste- 
ry, kaip jis bėgo į Vokieti
ją. Jo paties žodžiais:

“Kaip klausėte, kada ap
leidau savo tėvynę, tai bu
vo pernai rudenį, spalio 8- 
tą dieną, kada jau bolševi
kai buvo nuo mano namų 
už 7 kilometrų.. Pabėgau, 
viską palikęs, visą turtą, 
visas gimines ir nežinau ar 
jie šiandieną dar gyvi... Iš 
mano giminės tik aš tur
būt vienas pabėgau, kiti, 
manau, kad nespėjo.

“Aš kaip zuikis savo 
kailį tik sveiką išnešiau 
per penkias minutes ir gal 
būčiau žuvęs, jei biskį vė
liau. Kada privažiavau Ši
lutę, tai kelias baisiausiai 
pripildytas vežimų po tris 
ir keturias eiles ant plento. 
O bolševikų tankai apšaudė 
mūsų vežimus ir truškino 
užpakalines bėgančiųjų ei
les. Bet mes kurie truputį 
pirmesni, spėjome perva
žiuoti per tiltą, esantį Ši
lutėje per upę. Tik perva
žiavus tiltą, nusprogdintas 
buvo ir bolševikų tankai 
atsiliko. Kurie lietuviai pa
bėgo, viską palikę persikė
lę per upę su valtimis tik 
saugodami savo gyvybę ir 
pasakojo kas dedasi užpa
kaly. Bolševikai užšineša 
ant paskutinių vežimų gin
klus automatinius ir šaudo 
į priekį važiuojančius.”
Matot, ir čia bolševikai 

kalti, kad mušė vokiečius ir 
šaudė bėgančius fašistus!

Šis fašistas, tarnavęs na
ciams, bėgo drauge su hit
lerine armija, palikęs Lie
tuvoje turtą ir gimines. Tai 
parodo, kad jis buvo labai 
nusikaltęs Lietuvos liau
džiai, kad jis tarnavo bude
liams vokiškiesiems na
ciams. Nes jei jo sąžinė bū- 
tū buvusi tyra, jis to ne
būtų daręs, kaip nedarė tie, 
kurie Lietuvoj šiandien gy
vena. Toki žmonės, kaip 
Kipras Petrauskas, - kaip 
šimtai kitų žymių lietuvių 
tautos sūnų ir dukrų, turė
jo geriausią progą bėgti, bet 
jie nebėgo, nors juos vokie
čiai faktinai kvietė ir prašė 
bėgti.

Ir šis R. J., pabėgęs į Vo
kietiją, bijojo ir ten pasilik
ti, nes jautė, kad bolševikai 
jį gali ten sučiupti ir nu
bausti už kriminalystes, at
liktas lietuvių tautai. Tuo
met jis “machum pot pa- 
Chum” — dui į Austriją, į 
Insbruko miestą! Kaip gi 
šitam smarkiam bėgliui 
Austrijoj sekasi? Jo žo
džiais : /

“Austriečiai nekokie žmo
nės, labai nenori užsienie
čių laikyti savo tėvynėje, 
nes jie sako, kad mes duo
nos sau mažai turime ir 
mažai pirkti gauname, tai 

. mums svetimšaliu nerei- 
, kia...”

Vadinasi, austrai neap
kenčia pabėgėlių fašistų. 
Jie mato, kas jie per pauk
ščiai ir dėl ko jie bėgo iš 
Lietuvos. Dėl to ir šis fa
šistukas skundžiasi:

“Tai ir aš paskutiniu lai
ku buvau priverstas eiti į

lagerį, nes jie (austrai) 
visus svetimšalius atleido 
iš tarnybos ir net maisto 
kortelių nedavė...”
Dabar šis bėglys, kaip 

matome, gyvena lageryje ir 
prašo savo gimimų, kad 
juos maitintų, Kaip Kokius 
parazitus, meKo neveiKian- 
cius.

Jei šito fašistuko dėdė tu
rės kiek tiek politinės iš
minties, tai jis parašys jam 
coKį laišką:

“Koks velnias tave nešė 
iš Lietuvos?! Jeigu nesi 
nieku nusikaltęs lietuvių 
tautai, jei buvai apgautas ! 
nacių propagandos ir dėl tol 
bėgai iš savo gimtojo kraš
to, tai kogreičiausiai grįžk 
atgal į Lietuvą, ten dirbk 
ir gyvenk, kaip gyvena mi
lijonai lietuvių. Na, o jeigu 
tu buvai niekšas, dirbai na
ciams, padėdamas lietuvių 
tautą smaugti, ir pabėgai 
dėl to, kad bijojai, jog rei
kės už savo griekus atsaky
ti, tai ir privalai už juos 
atpakutavoti. Aš kriminali
stų nešelpsiu!”

SUPLYŠĘ RŪBAI, SKY
LĖTI BATAI

Vienas fašistas pabėgėlis, 
nusidanginęs į Franci ją, 
rašo apie gautas dovanas, 
siųstas Amerikos lietuviškų 
kryžioku ir fašistų. Rūbus, 
apavus ir kitus daiktus, 
kaip žinia, renka BALF’as 
ir siunčia į Europą: Vokie
tijon, Francijon, Švedijon, 
Šveicarijon, visur, kur tik 
randasi lietuviškų pabėgė
lių fašistų..

Paminėt, rašytojo straip
snis tilpo fašistų Dirvoje 
(lapkr. 2 d.) ir jis, straips
nio autorius, matyt, buvo 
pastatytas prisiųstus BĄL- 
F’o rūbus “pačekiuoti.” Štai, 
ką jis rašo:

“Teko pastebėti, kad yra 
nemažas nuošimtis atsiųs
tų suplyšusių drabužių ar
ba jau visai suplyšusių 
marškinių ir t.t. Auka pa
silieka auka, ačiū ir už tai, 
bet vis dėl to turiu pasa
kyti, kad tokiais atvejais 
gaila yra persiuntimo išlai
dų. Dalykas toks, kad su
plyšusių ar jau pradedan
čių plyšti drabužių mes ir 
čia dar turime, tik, deja, 
neturime galimybės juos 
susiiopyti. Nes nėra lopi
nių'nei siūlų. Tat iš Ame
rikos gautas suplyšęs dra
bužis padėties nepakei- 
>/♦ 1 era...

“Vėl vienas bendras reiš
kinys — yra labai daug 
švarkų, jų tarpe nemaža ir 
visai gerų, bet beveik vi
siškai nėra kelnių. O ne
laimei, kaip tik td vyriško 
apdaro dalis greičiausia 
plyšta ir to dalyko yra di
džiausia stoka...”
Atrodo, kad pabėgėliams 

fašistams teks vaikščioti be 
kelnių, jei BALF’as neužsa
kys jų Amerikoje!

Toliau:
“...yra tokių batų ką ne 

tik padai kiauri (puspa
džius pasidėti čia dabar ir
gi ne kiekvienam prieina
mas liuksusas!), bet jau ir 
viršus baigia griūti. Tokių 
siuntimas irgi tik padidina 
transporto išlaidas, o čia 
niekas negalės tuo pasi-

(TąšA)
Bet spalių 6 d., šeštadie

nio ryte, per telefoną gau
nu pranešimą, kad proga 
važiuoti yra, bet ar suspė
siu pasiruošti išvažiuoti 
spalių 9 dieną? Laivas išei
na iš Philadelphijos, anksti 
antradienio ryto! “Ne kad 
loska, ale kad reikia,” žmo
nės sako. Taip ir čia. Turiu 
suspėti! Bet tokiai kelionei, 
važiuojant Lietuvon ant 
žiemos, kur šalčiai daug 
smarkesni negu Amerikoje, 
reikia “tūkstančio ir vieno 
daikto.” Kai žmogus gyveni 
ant vietos, daug be ko gali 
apseiti. Ypatingai karo me-

Rašo Antanas Bimba

naudoti.”
Kaip matome, BALF’as 

siunčia fašistams pabėgė
liams suplyšusius “kautus” 
ir kiaurus batus, o kelnių 
visiškai nebesiunčia!

Tai privertė pačius pabė
gėlius net protestuoti ir jie 
tai mandagiai daro per tu kiekvienas vengėm pirk- 
smetonininkų Dirvą.

Matyt, aukotojai, skirda- šiaip taip apseiti. 
mi BALF’ui rūbus ir kiau- I Visas šeštadienio popietis 
rais padais batus, žino, ką praleista sūsipirkinėjimui 

didelių ir mažų daiktų ke
lionei.

Pirmadienis, spalių 8 die
na, buvo diena, kurios nie
kados nepamiršiu.. Tarpe 
Furness laivų kompanijos 
ofiso ir Švedijos konsulato 
praėjo visa diena. Atrodė, 
kad viskas eina velniop. 
Konsulate pasako, kad ga
vimui Švedijos vizos reikės 
visos dešimties dienų! Jie 
pirma turi atsiklaust Stock
holm© vyriausybės. Sakau, 
jog nevažiuoju Švedijon, tik 
per ją noriu važiuoti Tary
bų Sąjungon. Moteriškė.aiš
kina, jog tas nedaro jokio 
skirtumo. Kad ir nė kojos 
neiškeltum Švedijon, bet 
jeigu laivas sustos Švedijos 
uoste, ,viza tiek pat reika
linga ir tiek pat jos gavi
mui reikia dešimties dienų! 
Betgi, kad aš turiu išva
žiuoti rytoj, aiškinu jai; 
paskui jau nebegalėsiu gau
ti laivo gal visą mėnesį! Pa
galiau įtikinu ją, kad jos 
vienos sprendimas negali 
mane patenkinti. Jinai eis 
ir pasitars su pačiu konsu
lu. Sugrįžta ir paaiškina: 
Šiame atsitikime jie pada
rys išimti ir duos man vi
zą, bet turiu pristatyti dvi 
fotografijas ir specialį laiš
ką nuo Sovietų konsulio, 
prašant mane praleisti per 
Švediją. Bet kai pristačiau 
minėtąjį laišką, jau buvo po 
vienos. Kai reikia vizą pa
sirašyti, konsulis jau išėjęs 
pietauti! O aš dar neturiu 
tikieto. Gi kompanijos ofi
sas randasi ant Whitehall 
Street, prie pat Battery 
Park. Iš Rockefeller Cent
ro, palikęs Švedų konsulate 
pasportą, pasiėmęs taksį, 
skubinuosi “šipkartę” nusi
pirkti. Bet kai pasiekiu lai-

daro: jie skiria tai, kas rei
kia išmesti šiukšlynan, gi 
kelnių nei suplyšusių neski
ria. Aukotojai, matyt, su-j 
pranta, kad tie daiktai tekši 
fašistams, lietuvių tautos 
priešams.

Na, kai kas paklaus, tai 
kodėl gi BALF'o viršinin
kai tai saviškiams siunčia? 
Sunku suprast. Matyt tam, 
kad jie patys tingi juos pa
taisyti.

Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas, siųsdamas 
Tarybų Lietuvon rūbus ir 
batus, juos pirmiausiai 
kiekvieną paskyrium per
žiūri ir jei randa plyšių, pa
taiso taip, kad Lietuvos 
žmonės galėtų jais naudotis 
tuojau po to, kai tik juos 
gaus.

RĮyšium su tuo dar vie
na mintis: Kadaise BALF’o 
lyderiai pasigyrė, būk jie 
vieną siuntinį pasiuntė per 
Russian War Relief į Lietu
vą. Galimas daiktas, kad 
jie pasiuntė. Tuomet kyla 
kitas klausimas: ar jie ir 
Lietuvon pasiuntė suplyšu
sius švarkus ir kiaurus ba
tus, panašiai, kaip Vokieti
jon? Atsakymas duodasi 
pats savaime: jeigu jie sa
viškiams pabėgėliams Vo
kietijon siunčia skylėtus 
daiktus, tai Lietuvos žmo
nėms, kuriuos jie boikotuo
ja, tikrai parinko ne geres
nius!

PERŠA ĮSTATYMĄ 
PRIEŠ DARBO 

UNIJAS 
Washington. — Demok

ratas kongresmanas Heber- 
tas įnešė sumanymą naudot 
prieš darbininkų unijas tą 
patį įstatymą, kaip ir prieš 
irusius.

tis daiktu, be kurių galima
Well...

Edward Bykowski, laivyno veteranas, pradėjęs pi- '
kieta prieš sen. Bilbo. Bykowskis sakp: ne už tą karia
vau, kad palaikyti Bilbo skleidžiama neapykantą. Čia 
su juo mAtoma paskubusioji Josephine Piecold, gavėja 
huo Bilbo’S laiško SU “Dear Dago.” Jiedu jubkikši iŠ 
Bilbd telegramos. BykoWskis už savo kovingumą prieš 
fašižmą thdttiie neseniai tapo United AiitO. Workers 
Lokalo 630 (CIO) pakviestas įstoti garbės hatiU.

vų kompanijos ofisą, suran
du, kad mergina, kuri par
davinėja tikietus, yra nuo 
vienos išėjus pietauti. Su
grįžo tiktai penkiolika 
minučių po dviejų ir dar 
kažin kur prapuolė per pen- 
kiolik.ą minučių. > Pagaliau 
sugrįžta, bet jau tik pusė 
valandos iki trijų, o ant tri
jų švedų konsulatas užsi
daro. Per pusę valandos tu
riu išpildyti dvi blankas, 
gauti tikietą ir pasiekti 
konsulatą. Išbėgus iš ofiso, 
kaip tyčia, negaliu gauti 
taksės. Kai jau gavau, beli
ko lygiai 15 minučių nuo 
Battery Park pasiekti 50th 
St. ir 5th Avė. Nežinau, 
kaip tas taksės vairuotojas 
nepakliuvo į bėdą, tiesiog 
“nuzvimbė” į Rockefeller 
Centrą. Dar suspėjau pri
būti laiku ir pasiimti pas- 
portą, gatavai užvizuotą.

Atmintinasis vakaras
Pirmadienį, spalių 8 d., 

įvyko gražus parengimėlis, 
suruoštas tik vienu praneši
mu Laisvėje ir saujelės 
draugių ir draugų pasidar
bavimu. Susirinko gražūš 
būrys lietuvių iš visos apy
linkės. Ši skaitlinga sueiga 
man labai ryškiai įrodė vie
ną dalyką, atseit, Amerikos 
lietuvių karščiausią meilę 
savo senajam kraštui, savo 
gimtinei šaliai. Vienas iš 
mūsų važiuoja į tą kraštą, 
jį aplankyti, jį pamatyti, a- 
pie jį ir jo greituosius rei
kalus patirti. Per penkis il
gus metus inūsų ryšiai su 
Lietuvos žmonėmis buvo 
kaip ir nutrukę. Lietuvą te- 
riojo ir iiaikino didysis lie
tuvių tautos priešas — vo
kiškasis plėšikas. Kas ten 
beliko? Kur dabar mūsų 
Lietuvoje paliktieji broliai, 
seserys, jaunųjų dienų pa
žįstamieji? Gal gi mūsų at
stovui pavyks nors su kai- 
kuriais jų susitikti. Gal jis 
galės parvežti mums žinių 
apie juos?

Tokiais sakiniais lūpose 
ir tokiomis mintimis galvo
se vedini susirinko tie drau
gės ir draugai. Aš labai bi
jau, kad daugeliui iš jų rei
kės nusivilti. Ant rytojaus 
peržiūrėjau man įteiktus 
adresus, keletą desetkų jų. 
Išsimėtę jie po visą Lietu
vą. Aišku, jog nebus nei lai
ko nei progos juos visus pa
siekti ir su jais pasikalbėti. 

I Gal tiktai vieną kitą iš jų 
teks susieiti. Bandysiu ir 
stengsiuos, žinoma, pasiekti 
jų kuodaugiausia.

Įrodymui savo geros va
lios ir aukštų troškimų, su
sirinkusieji sudėjo Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komite
tui dėl šios jo atstovo kelio
nės kaštų padengimo be
veik puspenkto šimto dole
rių. O tą patį vakarą net iš 
Pittsburgho draug. Sliekie- 
nė paskambino telefonu pa
linkėti visų pittsburghiečių 
vardu laimingos kelionės. 
Dėkui Visiems už tuos šiltus 
linkėjimus.

Po parengimo jau vėlai 
naktį dar Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetas at
laikė susirinkimą. Gražiai 
pasikalbėjome apie baigimą 
ruošti Dešimtojo Siuntinio 
Lietuvos žmonėms paramos, 
apie energingą pravedimą 
bendrai šū Literatūros 
Draugijos Moterų Komite
tu vajaus pasiųsti kalėdinių 
dovanų Lietuvos vaikučiam. 
Pirmininko pareigoms eiti, 
man esant išvažiavus, išrin
kome darbštų ir energingą 
Komiteto narį Vincą Čepu
lį. Marytė Sinkus apsiėmė

būti protokolų sekretore ir 
pagelbininke veikiančiajam 
pirmininkui. Taip pat, nu
tarta nė valandėlei nesustot 
rinkus ir siuntus paramos 
Lietuvos žmonėm^ ir išskin
tus Dešimtąjį Siuntinį. Vi
si suprantame, kad dar il
gokai bus amerikiečių para
ma Lietuvos žmonėms rei
kalinga. Todėl Komitetas 
atsišaukia į visuomenę tęsti 
tą gražųjį ir prakilnųjį dar
bą be jokios pertraukos.

Kai sugrįšiu iš Lietuvos 
ir parvešiu daugiau infor
macijų apie padėtį Lietuvoj, 
galėsime apsvarstyti, kaip 
dar ilgai rinksime ir siųsim 
tą paramą tokioj formoj, 
kokioje dabar siunčiame, ir 
išdirbsime planus dėl prisi
dėjimo prie Lietuvos atsta
tymo.
PRADŽIOJE KELIONĖS 
SUSITRUKDYMAI

Man buvo sakyta,Man buvo sakyta, kad 
spalių 9 dieną prieš pietus 
būtinai turiu būti Philadel- 
phijoj, nes tuojau po pietų 
laivas išeisiąs.

Beje, tenka važiuoti ta- 
voriniu laivu. Reguliariš- 
kieji pasažieriniai laivai dar 
nekursuoja tarpe Amerikos 
ir Europos.

Rytas buvo šlapias, lietin
gas. Komiteto narys W. 
Tomsonas pribuvo automo- 
biliumi nuvežti į stotį. Aš
tuntą valandą gavau trau
kinį.

Nešant valizas į stotį į- 
vyko maža, bet įkyri “ne
laimė”. Ėmė ir nutrūko di
džiosios valizos rankena. Ir 
kiek aš keblumo dėlei to 
turėjau! Nėra už ko paimti, 
negalima valizos panešti. Ir 
Philadelphijoj p u s d i e nį 
vaikštinėjau po krautuves,

pakol netikėtai/vienoje ga
na apleistoje krautuvėje, 
gavau tinkamą audeklinį 
diržą valizos surišimui}. Pri
menu tai dviem tikslais. 
Vienas, kad kiti, kurie va
žiuos ilgon kelionėn, tais 
mažmožiais gerai apsirūpin
tų, nes jie pasidaro labai 
svarbūs. Antras, kad paro-. 
dyti, kaip kartais ir toks 
mažas dalykėlis gali žmogų 
baisiai prikankinti. Ypatin
gai mes, vyrai, dažnai į to
kius dalykus numojam ran
ka Moterys yra daug rū
pestingesnės. Vėliau laive 
susitikau vieną žmogų, ku
ris atidarydamas savo vali
zą kalbėjo: Nežinau, kas 
čia yra, ką čia rasiu, nes 
žmona viską priruošė ir su- 
destinėjo.

Nedaug, žinoma, tokių 
laimingų vyrų yra belikę 
moderniškajame pasaulyje, 
kurie turėtų tokias globoto
jas...

Kaip ten nebūtų, pasie
kiau Philadelphiją ir tuojau 
nusidaviau į Furness laivų 
kompanijos agentūrą. Ten 
sako: nė kalbos nėra apie 
išvažiavimą šiandien. Lai
vas dar tebėra neprikrautas 
prekėmis. Paskambink, gir
di, rytoj rytą, gal jau žino
sime, kada laivas “Innaren” 
išplauks. Prisieina laukt ry
tojaus.

Jau spalių 10 diena. 
Skambinu kompanijai. Sa
ko, būk prie laivo prieš an
trą valandą po pietų.

Ten pribuvęs randu dar 
tik pradedant krauti laivan 
anglį (koksą).

Muitų inspektoriai per
žiūri valizas, įleidžia į lai
vą. Ir laukiame. Jau ir va- 

: karas, jau ir naktis, bet lai
vas nei iš vietos nekruta. 
Kapitonas mano, kad tiktai 
apie ketvirtą valandą į po- 

’ ryčius gal galėsime išplauk- 
ti. ''

(Daugiau bus)

PASTABOS
Savo laikais rusai-balta- 

gvardiečiai, pabėgę į užsie
nius, didžiavosi, kad jie už
sienyje turi Georgijų kava-? 
lierių draugiją. Jie skaitė 
labai garbinga draugija.

Lietuviai - fašistai, pabė
gę iš Lietuvos, dabar galės 
didžiuotis, kad ir jie Ame
rikoj turi špygos kavalierių 
draugiją, kuri juos atsto
vauja.

vo-

pasi- 
caro 
laiš-

Talkininkų komisija Vo
kietijoj paskelbė vokiečių 
pavardes, kuriuos teis, kai
po karo kriminalistus.

1 Man rodosi, prie tų di
džiųjų karo kriminalistų są
rašo reikėtų dar vieną pa
vardę pridėti, tai buvusį 
Anglijos ministerių pirmi
ninką Chamberliną, nepai
sant, kad jis dabar ir pas 
Abraomą svečiuojasi. Juk 
jis daugiausia darbavosi, 
kad Hitleris karą pradėtų 
prieš Sovietų Sąjungą.

Mūsų gerbiamas genero- 
Eisenhoweris nusigando, 
kad tose Vokietijos dalyse, 
kurias valdo Sovietai, ban
doma vokiečius komunistus 
į valdvietes statyti. Jis net 
protestavo.

Bet kuomet Anglijos vaL 
dovai Graikijoj . šaudė ko
munistus, tai tas pats ’Ėa- 
senhoweris net “nežinojo”, 
"kas Graikijoj dedasi.

Pagaliaus Eisenhoweris 
net»nemato, kas dedasi jo 
paties demokratinėj šalyj. 
Argi čia demokratai ir re- 
publikonai nekemša į vald
vietes savo partijų žmo
nių ?

Mat, čia dėmokratiškas 
ilgėsis, nereikia prieš jį 
protestuoti.

Klerikalų “Draugas” tal
pina pabėgėlių Vokietijon 
laiškus, kuriuose jie aiški
nasi, kad bėgo Vokietijon 
norėdami gelbėtis nuo 
kiečių, kaipo priešų.

Perskaičius tokius 
aiškinimus, prisimena 
laikų kareivio rašytą
ką. Jis, negalėdamas iš na
mų gauti pinigų, parašė lai
šką, kad randasi didelėj bė
doj, nes sudegė valdiškas 
šautuvas, tik viena kulbė 
pasiliko ir dabar turi už
mokėti 25 rublius. Namiš
kiai patikėjo, kad šautuvas- 
plienas sudegė, o kulbė-me- 
dis pasiliko ir atsiuntė pini-

“Draugo” .redaktorius Ši
mutis irgi tiki, kad jie bėgo 
Vokietijon besigelbėdami 
nuo vokiečių.

Vienas pabėgėlis iš Vokie
tijos rašo savo švogeriui 
brooklyniečiui, kad besiar- 
tinaht Raudonajai Armijai, 
jis pabėgo Vokietijon. Da
bar, girdi, randuosi ant 
skęstančio laivo, gelbėkite, 
atsiimkite Amerikon.

Bet švogeris atsakė: Ne
reikėjo sėsti į tokį laivą, 
kuris skęsta, reikėjo pasi
rinkti geresnį, naujesnį, ku
ris užpakalyje buvo.

Labai gerai atsakyta!
V. Paukštys.

Redakcijos Atsakymai
V. Kauliui, Easton, Pa. — 

Apie tai, kaip įvyko Lenkijos 
padalinimas ir kaip didesnė 
jos pusė kadaise teko caristi- 
nei Rusijai, reikia skaityti is
torijoj. Klausimų ir Atsaky
mų skyriuje trumpai tai ne
įmanoma išdėstyti.
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Šlėga į Kaktą
(Feljetonas)

Jeigu žmogus gauni apdau- 
žyt, kuomet tokio įvykio ti
kiesi, tai gautas smūgis ne
pritrenkia sąmonės ir gali 
tuojaus susigriebti priemonės 
apsigynimui. Bet jeigu žygiuo- 

j ji galvą užrietęs, jausdamasis 
pilnai saugus, žengi sparčiais 
žingsniais prie užsibrėžto 
tikslo ir jeigu visai nelauktai 
kas nors stukteli šlėga “tar- 
puragėn,” tai nusiverti, kaip 
pelų maišas nuo vežimo ir tu
ri praeiti ilgas laikas, pakol 
susivoki, kas čia atsitiko.

Nuo to laiko, kai sužinojo
me apie atsiradimą atominės 
bombos, pro-nacių drąsa pa
kilo aukščiau medžių viršūnių. 
Visi pasijuto nesuvaldomais 
milžinais, rodėsi, kad už ke
lių dienų ne tik bolševikam 
ant žemės, ale ir Dievui dan
guje nebus vietos.

Jūsų Pauliui diskusuojant 
pro-nacių užsidegimą ponia 
Pauliuvienė ir sako: “Tai, se- 

/ ni, kad dabar tavo pro-naciai. 
priešakyje su dr. Grigaičiu, 
šimučiu ir dar pora smetoni- 
ninkų, būtų Jungtinių Valsti
jų valdžioje, tai iš džiaugs
mo iš marškinių išsinertų ir 
atsidurtų kvailių name, pir
miau, ne kaip galėtų susitar
ti, katram bolševikui pirmiau
sia smogti atomine bomba.” 

žinote, tokiais atsitikimais 
jūsų Paulius visada moka at
sikirsti. §akau, tu, motka. 
juokų nepasakok; greitu lai
ku įvyks toki stebuklai, ko
kių niekas nesitikėjo. Atomi
nė bomba ne kam kitam išras
ta, kaip tik bolševikam išmuš
ti. Matysi, motka, katrą die
ną išgirsim, kad jau bolševi
kus smalina. O tuomet lietu
viški pronaciai, pąbėgę Vo
kietijon, užguls ant Lietuvos 
kaip juodas maras. Geriau 
būkime ir mudu pasiruošę. 
Parduokime baldus, kokius 
turime, ir kaip tik bolševikai 
bus sumušti, tuojau važiuoki
me Lietuvon. Jeigu viskas ge
rai sektųsi, gal ir mudu gau
tume dvarą už pasidarbavi
mą pro-nacių naudai.

Bet ką jūs sakysite: Ponir 
Pauliuvienė šiame klausime 
pasirodė tokia užsikirtusi bo 
ba, kaip dr. Grigaitis. Sako 
ko čia tau, Pauliau, tas dva
ras į tavo nuplikusią makau
lę įsisuko? Ko čia straksėk 
su tais prakeiktais pabėgė
liais? Nei dr. Grigaitis, ne1' 
kitas, jam panašus užsispyrė
lis pro-nacis, neišperės vištu- 
kų iš sugedusiu, kiaušinių. Jei
gu jau hitlerizmas atsidūrė 
pas velnią, tai ir jo pagimdy
ti pro-naciai kitur nenueis 
Jūsų tuos į padangę keliamus 
pabėgėlius Jaukia tas pats li
kimas, kaip blusas pas negy
vą šunį.

šitaip mudviem bediskusuo- 
jant su ponia Pauliuvienė, 
šeštadienio popietyje, 27 d. 
spalių, staiga išgirdome radio 
pranešimą, kad prezidentas 
Trumanas, kalbėdamas Laivy
no Dienoje, New Yorke, pa
skelbs Jungtinių Valstijų už
sieninę politiką. Mudu su po
nia Pauliuvienė ištempėm au
sis ir su didžiausia atyda iš
klausėme prezidento Truma- 
no kalbą, kaip kunigo pa
mokslą.

Tikėsite ar ne, mieli mano 
prieteliai ir neprieteliai, kad 
mūsų prezidento kalba jūsų 
Pauliui trenkė, kaip ąžuolinė 
šlėga į plikę. Nors jūsų Pau
lius dėl menkniekių nepuolr 
apatijon, bet šį sykį prezi
dento kalba priplojo jį prie 
pat žemės. Jaučiausi- prasta1' 
ir dėl to, kad turėjau prisi
pažinti ponios Pauliuvienė? 
sukirstu mudviejų diskusijose 
Aiškus dalykas, kad toks fak
tas jūsų Pauliaus unarą nu
mušė iki žemiausio laipsnio. 
Bet pats kardinalis smūgis, 

( kaip jūsų Pauliui, taip ir vi- 
, siems pro-naciam, tai prezi

dento aiškus ir nedviprasmis 
pabrėžimas, kad Amerika su

Sovietų Sąjunga nekariaus ir 
atominėm bombom bolševikų 
nešaudys. Iš šitokio Amerikos 
nusistatymo visiems pro-na- 
ciams pasekmės bus baisios. 
Ne tik dvarų ponam neišgel- 
bėsime, ale ir visi pro-naciai 
būsime priversti gyventi ant 
tos pačios žemės, ant kurios 
gyvens bolševikai.

Sakysiu jum tikrą tiesą, 
broliai pro-naciai: jeigu mum 
kas buvo prakeikto šiame 
sviete, tai atominė bomba pra- 
keikčiausia už viską. Tiek 
daug ūpo sukėlė, tokiu neap
sakomu džiaugsmu pro-nacių 
sielas užliejo, kaip pavasary
je sniegas, tirpdamas upelius 
drumzlinu vandeniu; taip 
aukštai užrietė pro-nacinius 
ragus ir tiktai tam, kad at
vesti prie supratimo, jog lie
tuviškiem pro-naciam saulė 
nusileidusi ant visados. Juo 
labiau pikta', kad šitoji nelai
mė ištiko pro-nacius taip ne
tikėtai ir tokiu neapsakomai 
“svarbiu” politiniu momentu, 
kuomet pro-naciai buvo pasi
kaustę ir galvų netekti bezy- 
liojant.

Niekas kitas negali to ge
riau suprasti, kaip jūsų Pau
lius, kaip nusivylusiai jausis 
dr. Grigaitis “visuotinam lie
tuvių kongrese.” žadėjęs 
skraidyti padangių aru, o da
bar bus priverstas liūdėti nu
kabinęs nosį, kaip gaidys nu
šalusia skiauture.

Nežinau, ką kiti pro-naciai 
sakys dėl to, kad atominė 
bomba nebus vartojama prieš 
bolševikus: gali būti, kad pro
testuos, bet jeigu ir protes
tuotų, tai, aiškus dalykas, pro
testas eitų gurban, kur visi 
nro-nacių protestai nuėjo — į 
gurbą.

Nors padėtis velniškai ka
tastrofiška, bet išeities iš jos 
nėra, tokia, mat, prakeikta 
gadynė užėjo. Bolševikai susi
maišę su “gerais” ' žmonėmis, 
kaip kratinys: deginsi šiau
dus, tai sudegs ir šienas. To
dėl, Pauliaus supratimu, to
kiose aplinkybėse keikti pre
zidentą »nėra prasmės. O bai- 
nė neapsakomai krato, jeigu 
pirmiau rodėsi, kad vienas 
bolševikas guli po lova, kada 
žmogus nori ramiai pailsėti, 
tai dabar jaučiama, kad bol
ševikų pilna palovė, kiek tik 
jų gali sutilpti, o viršuj lo
vos, magaryčiom, atominė 
bomba kabo. Ir rask tu,‘ žmo
gau, ramumą, jeigu kytras!

Šitaip dalykam stovint, pro- 
naciam niekas daugiau nelie
ka, kaip griebti visu smarku
mu sudaužyto hitlerizmo šu
kes dėstinėti vieną prie kitos. 
Kas gali žinoti, gal ir pasi
sektų sulipdyti naują Mesijo- 

'Šių, šiek tiek panašų į Hitlerį, 
kuris ryžtųsi išvesti pro-nacius 
iš bolševikų nelaisvės.
Iš džiaugsmo stojos kartybė: 
Pro-nacius slegia baisybė. 
Nėra bombos, nebus dvarų; 
Negausime plakti vergų.
Nei pinigų !. . .

Paulius.

6,000 Pikietuoja Fordo 
Fabriką Windsore

Windsor, Kanada. — 6,- 
900 CIO ir Amerikos Dar
bo Federacijos uniiistu ni- 
kietavo užstreikuota For- 

automobiliu fabriką. Jie 
^mė automobilius ir auto
busus. apstatė jais fabriką 
;r apie 25 miesto blokus. 
Tai buvo darbininkų bari
kados prieš noliciia ir ka
reivius, kad neprivarytų 
streiklaužiu į fabriką. Prieš 
u streikuoja 12,000 CIO 
Jarbininkų.

Welland. Kanada. —Teis
mo snremdimu, Frederick 
Randall buvo viešai nuplak
tas už tai, kad mušė ir 
smaugė savo moterį.

Policija metėsi ant pikietų prie SKF ball bearing 
šapos, Philadelphijoj, norėdama praskinti taką streik
laužiams pravesti. Bet masinis pikietas nepraleido. 
Streikuojantiems darbininkams, nariams United Steel 
Workers Lokalo 2898, CIO, pagelbėjo laivų budavo- 
tojai ir kiti lokalai. Streiką paskelbė bosams nesilai
kant sutarties.

So. Boston, Mass. Lowell, Mass.
Besiruošiant j Suvažiavimą
Teko skaityti Vilnyje L. 

Pruseikos raštą, kad Detroi
tas bus gražiai atstovaujamas 
ADL Suvažiavime, lapkričio 
23 ir 24 dd., Pittsburgh, Pa. 
Atstovų vardų surašė yra dr. 
Palevičius, Palevičienė, Jačio- 
nis, Gugas ir kiti.

Mes, Bostonas su apylinkė
mis, irgi galime duoti žodį, 
kad gražią atstovybę turėsi
me : vien LDS 62 kp. atsto
vaus : adv. P. Šimonis, Jr. ir 
prof. B. F. Kubilius, kitų or- 
ganiz. ir kuopų yra jau iš
rinkta devyni delegatai. Dar 
apskričių (LDS 1-mas apskr. 
ir LLD 7-tas apskr.) konfe
rencijos atsibus, taipgi išrinks 
delegatus.

Pasveikinimui suvažiavimo 
ir delegatų kelionės lėšoms 
padengti finansų sukėlimui 
įvyks bankietas, lapkričio 18 
d., 5 vai. po pietų, Lietuvių 
Kliubo svetainėje, 823 Main 
St., Cambridge, Mass. Progra
moje dalyvaus gerų dailės mė
gėjų.

LPTK patalpoje, 318 W. 
Broadway, šeštadienių vaka
rienės labai gerai vyksta. Pa- 
trijotingos moterys savo lėšo
mis rengia jau trečią vakarie
nę, lapkričio 10 d., naudai 
pasiuntimo dviejų delegatų ir 
pasveikinimo Suvažiavimui.

Spalių 28 d. davė vakarie
nę J. Rainordienė su M. Mas- 
teikiene, lapkričio 3 d. — II. 
Simąnaučienė su čiuberkiene, 
lapkr. 10 d. — U. Kavaliu- 
nienė, D. Ruplienienė ir A. 
Sabulienė.

Tos moterys ant tiek įver
tino LPTK atstovybę ir patį 
suvažiavimą, kad savo lėšomis 
pagamino specialiai skanias 
vakarienes. Jos darosi kas 
kartas skaitlingesnės, nes da
lyviai tik po $1 užsimoka. Vi
sos įplaukos eina suvažiavi
mo tikslui. Skaitlingai daly
vaukite lapkr. ^0 d., 8 vai. 
vakare. D. J.

Lietuvai pagalbos teikimo 
darbas eina gerai; žmonės ge
rai atjaučia Lietuvos valstie
čius, nuo karo nuvargintus ir 
aukoja su ukvata.

Aukavo: U. Kavaliunienė 
20 svarų drapanų, J. Družas 
200 sv., A. :Zalubiene 300 sv., 
Darata Ruplenienė pasiuvo 
šimtą dresiukių dėl Lietuvos 
mergaičių, Mrs. Firantienė 50 
sv., E. Likas 500 sv., S. Yur- 
kevičienė 200 sv., E. Beluke- 
vičienė 500 sv., E. Freimant 
500- sv., A. Borish 500 sv. M. 
Maurušaitienė 50 sv., J. Bur
ba, Jr. 100 sv., L. Burba 100 
sv., A. Killman 100 sv. ir J. 
Genavičius pataisė 24 poras 
čeverykų ir aukavo $5.

M. Dambrauskienė aukavo 
8 poras čeverykų.

Ačiū visiems už gausingą 
auką. Gerbiami, nepamirškite, 
kad dar neaprengėme visus 
Lietuvos valstiečius, prašome 
kas išgalite, tai aukokite.

Svečias.

Dabar prieš mus stojasi 
svarbiausias klausimas mūsų 
parengimų, tai Naujosios An
glijos didysis koncertas, kurį 
rengia Lietuvių Moterų Sąry
šis, lapkričio (November) 11 
dieną, 3 vai. po pietų, Muni-; 
cipal Auditorium, East Broad
way, So. Boston, Mass.

Tai yra ne tik Bostono lie
tuvių reikalas. Tai yra nepa
vaduojamas reikalas visų Lie
tuvą mylinčių žmonių ir visos 
plačiosios Bostono apylinkės 
geraširdžių lietuvių, nuo ku
rių priklausys koncerto pasi
sekimas. Koncertas pasiseks, 
jeigu iš visur, arčiau ir toliau, 
gausingai dalyvausime. Jeigu 
tik vieną tikslą visi turėsime, 
kad tą dieną niekur kitur, 
tik Municipal svetainėje būti, 
tai tik tokiu būdu suteiksime 
gausesnę paramą Lietuvos 
mažyčiams ir vaikučiams, kai
po kalėdinę dovaną.

J. M. Karsonas.

Easton, Pa.
Laiškas iš Lietuvos

Išsiųstas rugpjūčio 24, 1945, 
iš Rukuižų kaimo, Bukonių 
pašto, Ukmergės apskr. Siųs
tas broliui Ch. Stankui. Pa
duosiu svarbesnes ištraukas iš 
laiško; rašo S. Stankevičius:

Vasara labai bloga buvo, 
lietinga šienapjūtė, pora die
nų pagada, tai kiek šieno su
grėbėme i klojimą, kitas sto
vi kūgiuose. Kaip pradėjo lie
tus nuo pradžios liepos, tai 
mažai katrą dieną kokią va
landą prašvinta.

Rugius vogčia vežėme. Jei
gu taip ilgai pabus, tai bulvių 
neliks — išpus.

Šiemet ramiau. Girdėt, kad 
jau karas baigėsi vakaruose ir 
rytuose. Prie vokiečių buvo 
rinka panaikinta — draudžia
ma pardavinėti; kaip sugau
davo, viską atimdavo, o žmo
gų kalėjima.n pasodindavo ir 
pabaudą uždėdavo. O prie So
vietų rinka atidaryta, viešai 
pardavinėja viską — nedrau
džiama.

Iš laiško pasirodo, kad ta
rybų Lietuva yra laisvas, 
kraštas, sąjungoj su Sovietų 
Sąjunga, •• nes ūkininkam lei
džiama važiuoti į rinką -. tur
gų ir parduoti ar pirkti pa
gamintus produktus. Be abe
jo, kad turi laisvę žodžio ir 
spaudos, ko pas nacius nebu
vo. Rašo, dabar visi sveiki. 
Laiškas trumpas, gal iš 150 
žodžių, bet labai daug ką 
reiškiantis. Ant konverto už
klijuota 10 markių, kožna po 
10 kapeikų. Visos markės su 
moteries darbininkės atvaiz
du. V. J. Stankus.

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą neša.

CLEVELAND© ŽINIOS
Antrą Kartą Užsimokėjo 

Didelę Bausmę

Miss Eddie Mae Mencrief, 
33 metų, kuri užlaiko užeigą 
2252 E. 55th st., buvo sugau
ta šmugelystėje. Ji priimda
vo degtinę iš butlegerių ir 
aukštomis kainomis pardavi
nėjo.

Toks elgesys yra smerkia
mas Ohio valstijos įstatymu, 
taip pat Cleveland© miesto. 
Dabar ta panelė nuteista 6 
mėnesiams kalėjiman, pasimo- 
kėti $1,000 pabaudos ir teis
mo lėšas.

Ji jau buvo nuteista už to
ki pat prasižengimą kovo 
mėnesi, 1945 m., pasimokėti 
pabaudos $900 ir teismo lėšas.

Po nuosprendžio teisėjas Li
llian M. Westroopp pasakė, 
kad jis nedaro išimties, mote
ris ar vyras, jei prasikalsta, 
tai lygiai visus baudžia.

Vanduo Kainavo $200 Ir 6
Mėnesius Kalėjimo

Phillip Franz, 58 metų, ve
dėjas Franz Dairy, 10418 Lo
rain avė., tapo pagautas per 
miesto inspektorių E. B. Bu
chanan, kad jis pripylęs 35% 
vandenio į pieną.. Viso buvę 
200 galionų pieno ir jame 
rasta 35% vandens.

Už pirmą prasikaltimą toje 
šakoje baudžiama $200, teis
mo lėšos ir 6 menesiai kalėji
mo, ką susilaukė ir P. Franz.

Vietoj pralobti, dabar tas 
gudruolis susilaukė pasipikti
nimo nuo publikos.

Rimta Pastaba
Pereitą savaitę įvyko mi

tingas Y. W. C. A., Brookly- 
no skyriaus. Kalbėjo Miss Mil
dred Owen, kuri grįžo iš Ki
nijos išbuvusi ten 17 metų. Jai 
teko praleisti 4 metus Kinijoj 
laike karo ir mokinti mergai
tes kariškam darbui.

Kuomet ji kalbėjo apie pa
stovią taiką, tai ji pasakė, 
kad norint išlaikyti pastovią 
taiką, tai turi būti vienas pa
saulis, tikras draugiškumas ir 
visi kas gyvas turi imti atsa
komybę dėl išlaikymo taikos. 
Toliau ji žymėjo, kad tautų 
pasidalinimas nieko gero pa
sauliui neduos.

Suprantama, kad Miss Owen 
teisingai pasakė, bet kiek yra 
žmonių, kurie nori matyti tai
kingą Europą, Aziją, Ameri
ką ir t.t.? Hitleris irgi sie
kėsi padaryti vieną pasaulį, 
bet jo troškimas buvo paverg
ti pasaulį ir jį valdyti, šian
dieną mums reikia išvalyti 
fašistinės idėjos, o tada sva
joti apie vieną pasaulį. Kad 
visi suprastų gyvenimą, turi
me mokyti žmones ir padėti 
jiems praregėti, kas yra tie 
karų rengėjai ir kam karas 
neša naudą. Dabar vos su
stojo kanuolių baubimas, jau 
yra žmonių, kurie kalba apie 
pradėjimą naujo karo.

Darbininkai Pralaimėjo 
Balsavimus

Spalių 23 dieną įvyko 
Thompson Products Co. bal
savimas, kad pasisakyti, ko
kios unijos darbininkai nori. 
Minėtos kompanijos darbinin
kai jau trečią kartą balsavo 
nuo 1942 metų, bet neprieita 
prie apčiuopiamų rezultatų.

Minėtos dirbtuvės vyriau
sias užveizda Fredrick C. 
Crawford, kuris yra industria
list!] asociacijos pirmininkas 
ir aršus unijų ir darbininkų 
priešas, sugalvojo skymą, kad 
išgązdinti darbininkus. Jis nu- 
sirendavojo kalinio rūbus, su
šaukė visų darbininkų susirin
kimą spalių 22 d. ir, apsiren
gęs kalinio drabužiais, pradė
jo kalbą. Visokių nebūtų da
lykų jis pripasakojo, ’prigąz- 
dino darbininkus, kad nebal
suotų už uniją, nes jie taps 
kaliniais unijos vadų ir t.t.

Kada atėjo balsavimo die
na, sekamai paduota balsai: 
1,707 darbininkai balsavo, 
kad jie nenori jokios unijos; 
929 darbininkai balsavo už 
CIO-UAW; už AFL-UAW 55 
darbininkai balsavo, o 1,509 

susilaikė nuo balsavimo. Viso 
toje dirbtuvėje dirba 4,200 
darbininkų. '

Suprantama, kad darbinin
kai nusiskriaudė save balsuo
dami prieš uniją, bet tas turė
tų būti kitiems darbininkams 
pavyzdžiu, kad turi daugiau 
aiškinti apie unijos svarbą 
darbininkams.

Nėra abejonės, kad bosai 
pasimos paleisti darbininkus, 
kurie jiems nepatinka, o pas
kui nukapos algas.

Gerai Padarė
Spalių 24 d. įvyko Cleve

land© Industrinių Unijų Tary
bos susirinkimas, kur politinės 
veiklos komitetas perskaitė 
kandidatų sąrašą, kurie yra 
nominuoti ir indorsuoti unijų 
į Miesto Mokyklų Tarybą.

Komitetas savo raporte pa
žymėjo, kad jis mano, jog 
trys iš nominuotų yra tinkami 
žmonės ir kvietė už juos bal
suoti laike rinkimų ir raginti 
kitus balsuoti. Tie rekomen
duojami asmenys yra šie: 
Mrs. Norma F. Wulff, Char
les A. Mooney ir Arnold 
Johnson. Po patiekimo kandi
datų pavardžių kilo diskusi
jos.

Viso dalyvavo 125 delega
tai, iš jų 13 išėjo prieš ir ban
dė priešintis prieš tuos kan
didatus, aiškinant, kad jie yra 
komunistai, ir taip panašiai. 
Tie 13 asmenų net drįso sa
kyti, kad jie daugiau nelan
kys susirinkimų. Bet po kelių 
gerų nurodymų, jie aptilo. 
Politinės veiklos direktorius 
Louis Hahn pareiškė, kad 
CIO prezidentas Philip Mur
ray yra pareiškęs, jog kandi
datai turėtų būti apkalbami 
palei jų tinkamumą į tam tik
rą vietą, o ne kokioje parti
joje jie prikalus©.

Vienas delegatas atsistojęs 
pasakė, jog komunistai šiame 
kare pasirodė geriausiais ko
votojais, ir jei kas juos bando 
niekinti, tai yra didžiausi ne
išmanėliai.

Nuo geležies industrijos de
legatas .Herman Stasford pa
sakė, kad jis apleidęs Vokie
tiją tik dėl to, kad ten nieko 
kito nebuvo galima girdėti, 
kaip tik vertimą visokių pur
vų ir melų ant komunistų. Ir 
tie, kurie taip šaukė prieš ko
munistus, padėjo Hitlerį į val
donus. Tie; kurie čia tą patį 
daro, nori prirengti fašizmui 
dirva. *■

Delegatas nuo Fisher Body 
Auto. Workers, Al. Arring
ton, išreiškė didelį pasitenki
nimą dėl politinio komiteto 
veiklos ir ragino visus balsuo
ti už A. Johnson.

Admirolas Kilpatrick pasa
kė, ar CIO nariai pamiršo, 
kad dėka komunistų veiklos 
šiandieną turime Pasaulinę. 
Darbo Unijų Federaciją?

Tokios rūšies diskusijos yra 
sveikas dalykas, jose galima 
labai daug ko išmokti. Jei tie 
13 žmonių, kurie bijo komu
nistų, yra tikrai permirkę fa
šizmo idėja, jie tokiais ir pa
siliks, bet jei jie tik kalbėjo 
dėl to, kad kitaip nesuprato, 
tai reikia tikėtis, kad ir jie 
daug ko išmoko.

Apie Mūsų Karius
Karui pasibaigus vis dau

giau karių grįžta į civilį gyve
nimą. Kiek pirmiau grįžo lt. 
Edward Brazis, o dabar grįžo 
Sgt. Richard Kaitis, Cpl. Al-, 
bert Daraška ir Chester 
Adams (Adomaitis). Minėti 
vyrai, kurie grįžo garbingai 
užbaigę karo tarnystę, dabar 
turės pradėti civilį gyvenimą.

Pradžioje, kada jie grįžo, 
buvo nervuoti ir suvargę, bet 
dabar pasilsėjo ir geriau at
rodo. Tikimės, kad jie pradės 
naują, gražų ir ramų civilį gy
venimą.

Geriausio visiems pasiseki
mo.
White Motor Co. Nauji Planai

White Motor Co. preziden
tas Robert F. Black paskelbė, 
kad kompanija budavos nau
ją dirbtuvę Montreal, Cana
da, už $1,000,000. Toje dirb
tuvėje bus išdirbama busai ir 
dideji sunkvežimiai (trokai).

Ta pati kompanija turi at
pirkus White Sewing Machi
ne dirbtuves, o Kanadoje bus 
antra.

Atlankius Pittsburgh, Pa.
Spalių 21 dieną pittsbur- 

ghiečiai turėjo puikų koncer
tą. Clevelandiečiai pildė pro
gramą, tad nusitariau nuva
žiuoti ir pasimatyti su senais 
draugais Pittsburghe. Mat, ta 
apylinkė man gerai pažįsta
ma, nes teko ten gyventi iki 
1921 metų. Tikrai buvo labai 
linksma susitikti su senais vei
kėjais, kaip tai: Vainoriu, 
Gaurenskiu, Sliekais, Kairiais, 
Šimkais, Dr. J. Baltrušaitiene, 
Lekavičium ir eile kitų.

Tiesa, rodos, labai mažai 
laiko tebuvo pasisvečiavimui, 
tačiau daug gražių prisimini
mų grįžo, ypač kai su B. šim-

(Tąsa 5-me pusi.)
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(Tąsa)
Kūrikas guli po ventiliatoriumi ir aš 

pradedu judinti jo rankas, daryti dirbti
nį kvėpavimą. Pamažu jis pradeda atgy
ti. Ir juo toliau, vis geriau. Kai mes jį 
pakeliam aukštyn, pasodinam ant anglių 
krūvos ir įspraudžiam į kampą, kad tuo 
būdu jis turėtų kur atsiremti, ateina an
trasis inžinierius.

— Kas čia yra, kad jus kipšai griebtų, 
— tuojau jis surinka, — ar jums moka
ma už tinginiavimą, ar už ką kitą?

Stanislovas arba aš, arba mes abu da
bar būtumėm galėję pasakyti: “Kūrikas 
buvo...”

Tačiau mes abu jutom tą patį jausmą 
ir mūsų instinktas vėl dar kartą buvo 
teisus. Darbininkams tereikia tik klausy
ti savo instinkto, tuomet jie jau visai tei
singai elgsis..

Tuo pačiu laikų, 7 nesakydami nė žo
džio, mes abu pasilenkėm ir į kiekvieną 
ranką pasiėmėm po švarų storą anglies 
gabalą ir dar tą pačią sekundę užgelni- 
jom antrajam į kojas ir į kuprą.

Rankas užmetęs ant galvos, jis pabė
go šalin. Stanislovas dar porą žingsnių jį 
pasivijo ir suriko:

— Tu, nuodingoji rupūže, jei tu dar 
bent pusę šilingo už tai gausi, tai per ki
tą kelionę tu pateksi į ugnies kanalą, o po 
to į pelenų dėžę. Galėsi man spiaudyti į 
veidą, jei aš tavęs neįbruksiu į ugnį. In- 
žinieriškasis gyvulys!

Tačiau gyvulys kapitonui apie tai nie
ko nepranešė. Nors mums tai būtų buvę 
vistiek. Mes mielai’ būtumėm ėję į Daka- 
ros kalėjimą. Nė vieno peni baudos nebū
tum mokėję. Kol valėm katilą, o tai truko 
porą dienų, jis daugiau nė karto nebepri
siartino prie mūsų. Nuo tos dienos jis su 
mumis elgėsi, kaip su žaliais kiaušiniais 
ir įgavo daugiau diplomatinių gabumų, 
negu pirmasis jų turėjo. Jei po ranka tu
ri anglių, kūjį arba žarsteklį ir žinai, 
kaip tinkamoj vietoj su jais elgtis, jie pa
daro stebuklus.

•

Kai katilas jau buvo švarus, mes ga
vom dvi stiklines romo ir avanso. Tuo 
būdu mes išsmukom į miestą pasižvalgy
ti. Visumet žmogus galvoji, kad gali su
tikti ką nors, ko nelaukei. Aš būčiau ga
lėjęs persikraustyti į vieną prancūzų 
laivą, plaukusį į Barseloną. Tačiau aš 
nenorėjau dovanoti kapitonui savo ketu
rių mėnesių algos. Kam gi aš turėjau 
jam veltui dirbti? Todėl aš palikau ma
lonųjį prancūzą vieną. Stanislovas būtų 
galėjęs plaukti norvegų laivu, kuris plau
kė į Maltą. Tačiau tos pačios priežastys 
ir jo neleido. Kapitonas jam turėjo mo
kėti žymiai daugiau negu man.

Tokiu būdu mes badžiojomės po uos
tą. Stanislovas nuėjo į norvegų laivą, o 
aš slankiojau vienas.

Toliau jūroje stovėjo “Empress of 
Madagascar,” “Madagaskaros Impera- 
torienė”, anglų laivas, devynių tūkstan
čių tonų, o, gal būt, dar ir daugiau. Nie
ko sau kibirėlis, kad taip į viską pašvil
pus pabandyti vieną valandėlę pakilti iš 
karsto ir po jį pasivaikščioti. Puikus nau
jas laiviūkštis. Kaip nulakuotas, toks 
švarus. Net gi auksinės spalvos oras dar 
nenuėdė. Naujas kaip žiežirba. Tačiau 
nėra jokių šansų gauti jame darbo, aiš
ku, tokioj visai jaunoj žuvelėj nėra jo
kios laisvos vietos. Bet ji taip koketiškai 
šypsosi, mirksi nudažytomis akių lėlytė
mis, kad tiktai vienas džiaugsmas. Rei
kia nueiti tenai, kad ’tą kilnų padarą iš 
arčiau pamatytum.

Prakeikimas dar kartą, jei nebūtų li
kusi man nesumokėta alga, aš ištiktųjų 
pamėginčiau paskambinti. Tačiau savo 
algos aš taip nepaliksiu. Jei aš taip pri
versčiau antrąjį inžinierių, kad jis mane 
Išmestų. Gal būt, pamėginti pavaryti 
truputį bolševistinę propagandą. Bet jie 
tiktai nusišvilps į tai. Agituok, kiek tu 
nori, vistiek iš laivo neišeisi. O jei tu pa
kelsi triukšmą, tai nubrauks dviejų sa
vaičių algą. Prakaitavai veltui.

Jei “Imperatoriene” išplauktų anks
čiau už “Jorikę” ir aš patekčiau į ją su 
bėdos alga, tai nebūtų ko daugiau norėti, 
pet kur ji mane iškraus? Į Angliją ji ne
gali manęs pasiimti, nes negalės manęs 
ątsikratyti. O kur nors mane iškelti vis 
dėlto turi. Bet kur? Ar ji mane vėl kur 
pusvies ant mirusiųjų laivo, kurį sutiks

pakeliui, arba kuriame nors uoste, kur 
kaip tik tokie laivai stovi.

Tačiau paklausti juk nieko nekaštuo
ja.

— Alio! '
— Hallo! What is up? — Tas, kuris 

rėkia man žemyn, dėvi baltą kepurę.
— Ain’t no chance for a fireman, 

chap? — rėkiu aš jam iš apačios..
— Dokumentai?
— No, sir.
— Sorry. Labai gaila, nieko negalima 

padaryti.
Aš jau tai žinojau. Švari moterėlė. Vis

kas turi būti tvarkoje. Reikia vedybų li
cenzijos. Dar turi motiną, kuri visur ki
ša savo nagus. Motiną Lloydą Londone.

Aš einu palei tą kibirą. Ant priešaki
nio denio sėdi įgula. Lošia kortomis. Pra
keikimas dar kartą, ir kaip jie kalbasi 
angliškai! Tai juk jorikiška kalba. Ir tai 
yra ant dailiai nulakuoto anglų laivo, 
kur dar nespėjo nusitrinti auksas? Kaž
kas čia netvarkoj. Lošia kortomis, o ne- 
sibara ir nesijuokia.

Reikia pažiūrėti. Vaje, susėdę aplink, 
jie atrodo, lyg loštų ant savo pačių kapo 
iš kapų vabalų. Valgyti jie, matyt, turi, 
atrodo gerai maitinami. Tačiau šis liūd
nas kortų lošimas ir tie liūdni veidai ir 
tai viskas vyksta visai naujutėlaičiame 
anglų laive. Kažkas čia yra netvarkoj. Ir, 
apskritai, ką čia jie Dakaro uoste veikia? 
Ką jis prisikrovė?

Geležį, seną geležį. Afrikos vakarų pa
krantėj. Prie pačio pusiaujo.

Seną geležį? Puiku, ponia “Imperato
riene” namo plaukia kaip balastas, pasi- 
imdama seną geležį. Į Glazgovą. Mažiau
siai apmoka pusę kelionės išlaidų. Sena 
geležis yra geresnė negu smėlys ir ak
mens.

Ir vis dėlto. Puikus naujas laiviūkštis 
“Imperatoriene”, o negali gauti jokio 
krovinio iš Afrikos į Angliją.

Jei aš čia gulėčiau ant kranto, tai per 
tris valandas žinočiau, kas čia tai “Im- 
peratorienei” yra atsitikę. Ji gi nėra —? 
Nesąmonės, tu jau visuose kampuose ma
tai šmėklas. “Madagaskaro Imperatorie
ne”. Ši sveika kaip riešutas jauna mergi
na iš Glazgovo eitų čia kreivais keliais? 
Nusidažius?

Ne, ji nėra nusidažius. Viskas natūra
lu. Ji dar neturi nė trijų metų. Viskas 
tikra. Jos švarkely nėra net jokios raukš
lelės. Viskas, kaip nulaižyta ir kvepian
čiai sveika viršuje ir apačioje. Bet įgula, 
įgula! Su ja kas nors netvarkoje.

Tačiau ką man tai rūpi? Kiekvienas 
vaikas nori turėti savo džiaugsmą.

Aš grįžtu į norvegą.
Užlipu. Stanislovas dar tebėra. Sėdi 

įgulos būste ir šnypščiasi su pora danų. 
Kišenėj turi dėžutę danų sviesto ir gaba
lą gero sūrio.

—Pipipai, kaip tik ateini geru laiku, ga
li suvalgyti vakarienę, tikrą danišką va
karienę, /pilnavertę ir tikrą, — sako Sta
nislovas.

Mes nelaukiame, kol antrą kartą mus 
paprašys, o valgom vakarienę.

— Ar matėte tą tenai anglę, “Impera- 
torienę”? — paklausiu aš, mums visiems 
sėdint valgomajam ir valgant.

— Čia ji jau senokai stovi, — pasako 
vienas.

r— Puiki mergaitė, — kvočiu ąš jį.
— Viršuj šilkas, apačioj pilka, — ta

ria vienas danų.
— Na?—paklausiau aš.—Pilka? Ko

dėl pilka? Juk viskas tikra ...
—Žinoma, ji yra tikra, — įsiterpia 

tuo tarpu kitas. — Gali jai parsisamdy- 
ti, jei nori. Su medumi ir šokoladu. Kiek
vieną dieną gauni budelio valgį. Pudin
gą ir kepsnius.

— Po perkūnų dar kartą, pagaliau 
paaiškink, ką visa tai reiškia! — dabar 
pasakau aš. — Kas atsitiko? A klausiu 
apie šansus patekti į ją, ar gi'nėra jo
kių?

— Mielas drauguži, neatrodai, kad pir
mą kartą tu raugautum jūros vandenį. 
Ji yra lavonų vežimas.

— Greičiausiai tu esi pasiutęs ir dar 
derva išteptas? — surikau aš.

— Lavonų vežimas, sakau tau, — pa
kartoja danas ir įsipilia kavos. — Ar 
dar nori kavos? Mums nereikia taupyti 
nei pieno, nei cukraus ir nei sviesto. Ga
lime pusti. Galėsi dėžutę pasiimti ir pats. 
Nori?

(Daugiau bus)

Giedrus ir nešaltas buvo ne
dėlios (spalio 28 d.) rytas. 
Draugo Jocio mėlynas ir gra
žus automobilis iš Bridgeporto 
vingiuotu keliu skubiai vežė 5 
delegatus ir delegates į Water
buri, kur įvyko ALDLD 3 Ap
skričio konferencija.

Pribuvus 103 Green St., Wa
terburyj, kur randasi Lietuvių 
Kliubas, radome jau draugus 
besiruošiant pradėti konferen
ciją.

štaltai ir lėtai draugas V. J. 
Valley (Valaitis) pakviečia 
konferencijos dalyvius pradėti 
konferenciją. Taipgi pakviečia 
keletą draugų bei draugių tar
ti keletą žodžių. Na ir praveda 
kelią konferencijai šimtu pro
centų demokratiškai — kiek
vienas svarbesnis klausimas, 
bei komisijų ar delegatų rinki
mas — leidžiama konferencijos 
dalyvius nubalsuot.

Į knygų komisiją išrenkama: 
Meisonas, Giraitienė, Strižaus- 
kienė ir Jocis.

Į rezoliucijų komisiją: Va
laitis, Brazauskas, Vilkas ir 
Johnsonas.

Korespondentu ir konferen
cijos pirmininku išrenkama P. 
Baranauskas.

Drg. F. J. Repšys perskaito 
protokolą iš pereitų metų AL
DLD 3 Apskričio konferenci
jos. Protokolas plačiai apiman
tis kuopų veiklą ir įvairias 
skaitlines, bet kruopščiai su
tvarkytas ir užtat užgirtas be 
pastabų.

Mandatų komisijos nariai 
pareiškia, kad dalyvauja 25 
delegatai konferencijoj (vėliau 
pribuvo daugiau).

V. J. Valley duoda platoką 
raportą, kas yra nuveikta per 
pereitus metus ALDLD 3 Ap
skričio ribose, primenant, kad 
delegatai atstovauja apie 300 
ALDLD narių.

Sekr. F. J. Repšys, Giraitie
nė ir Strižauskas praneša, kad 
ižde nuo pereitų metų yra likę 
$45.68. f

Draugas Danisevičius patie
kia platų raportą iš pikniko, 
kuris buvo ruoštas ALDLD ir 
LDS apskričių naudai Water
buryj, liepos 29 d., 1945. Pik
niko pasekmės buvę puikios,

kad visas išlaidas apmokėjus 
— gryno pelno lįko $186.30.

(Apgailėtina, kad ALDLD 3 
Apskr. finansų sekr. knyga, 
kaip delegatai išsireiškė, vei
kiausiai yra kur dingusi, ta- 
čiaus finansų balansas ir visos 
skaitlinės randasi pas draugus 
ant rankų.)

Prasidėjus kuopų delegatų 
raportams, draugė Žemaitienė 
iš Hartford, Conn., raportuoja, 
kad pas ju.os veikimas gana 
puikus. Nors ižde pinigų ran
dasi nedaug, bet jie jų ir neno
ri turėti daug. Jie daug pini
gų ir drapanų yra pasiuntę 
Lietuvos nuo karo nukentėj il
siems žmonėms. Yra išrinkę du 
delegatų važiavimui į Pitts- 
burgho Demokratinį Lietuvių 
Suvažiavimą, kuris įvyks 23 ir 
24 dienomis lapkričio, šiemet. 
Na ir pagaliaus dar vistiek iž
de turi $45.00.

Nuo Waterburio vietinės 28 
kuopos raportą patiekė drau
gas Bokas, primindamas, kad 
jie buvo suruošę 3 piknikus, 
kurie davę puikaus pelno. In
tensyviai dirbo ir dirba Lietu
vos žmonėms pagelbėti. Na, ir 
ižde tuo tarpu randasi dar 
$107.84. Kuopoje narių yra 78. 
Prie draugo Boko raporto dar 
prisidėjo Strižauskienė, pri
mindama, kad apart ALDLD 
kuopos, Waterburyj gyvai vei
kia ir plačiai žinomas Moterų 
Kliubas, per kurį tapo surink
ta įvairių dalykų dėl Lietuvos 
žmonių — nemažiau $1,000 
vertės.

Nuo New Britain 27-tos AL 
DLD kuopos raportą patiekė 
Valaitienė. Raportas trumpas, 
bet sklandus. Pabrėžė, kad pi
nigų jie neturi ižde, bet taip 
pat daug pasiuntę dėlei Lietu
vos žmonių. Nariais kuopa ir
gi neskaitlinga (tik 14), 'bet 
veikia gyvai pagal savo išgalę.

Už Bridgeporto 64-tą kuopą 
raportavo A. Jocis. Raportas 
trumpas, bet brandingas. Štai: 
Ižde turim $88.75; pasiųsta į 
Brooklyną keletas pilnų auto
mobilių, užkrautų drapanomis 
dėl Lietuvos žmonių; taipgi 
kuopa yra pasiuntusi $1,097.31 
pinigais dėl Lietuvos nukentė
jusių žmonių.

Hartfordiečiai atsi rekomen
davo irgi gana puikiai. Pavyz
džiui : Giraitienė pastebi, kad 
jie pasiuntė į centrą (Brookly
ną) virš aštuonių šimtų dole
rių ; taipgi arti 6-šių tūkstan
čių svarų drapanų pasiųsta į 
centrą dėl Lietuvos žmonių. Jų 
kuopa turi 78 narius; pinigų iž
de neperdaugiausia.

New Haveno 32-rą kuopą at
stovavo Aleksa. Jis taipgi pa
minėjo, kad ir newhavenieciai 
yra pasiuntę dėl Lietuvos žmo
nių arti tūkstančio dolerių pi
nigais ir pasiuntę didelį kiekį 
drapanų, bei įvairių kitų daly
kų. Kuopoje narių turi 36 ir iž
de turi 34 dolerius. Veikia su
tartinai ir gyvai.

Pirmą valandą konferencijos 
dalyviai nusitaria padaryti per
trauką pietums — vieną valan
dą. Susirinkę delegatai po 
pietų vėl tęsia konferenciją.

Kilus klausimui, kas liečia 
busimąjį Pittsburgho Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą 
— prasideda rimtos diskusijos;' 
pasireiškia įvairių nuomonių ir 
įvairių pasiūlymų. Pagaliaus 
statoma kandidatai į delegatus 
ir išrinkta nuo konferencijos 
dvi delegatės — Giraitienė ir 
Meisonienė. Kelionės lėšoms 
nuskirta po $18.35 kiekvienai. 
Vietinė konferencijos valdyba 
apsiėmė joms parūpinti man
datus.

Priėjus prie naujų sumany
mų, duotas pasiūlymas, kad

siūlymų, kas galima padaryti 
su pinigais. Ilgainiui tapo nu
tarta :

Už $25 nupirkti “Laisvės” 
naujo namo Šerą; $10 paaukau
ti “Laisvei”; $5 “Vilniai”; $5 
“Liaudies Balsui” ir $5 “Daily 
Worker.”

Sekantiems metams į ALDL^D 
3 Apskričio valdybą išrinkti 
sekami asmenys: Brazauskas, 
Valley (Valaitis), Repšys, 
Strižauskas ir Strižauskienė. Į 
alternatus: Giraitienė, šukaitis 
ir Bokas.

Sekančiais metais konferen
cija nubalsuota turėti New 
Haven, iConn. Užrašų sekreto
riaus protokolas nutarta su
trumpinto j formoj pasiųsti į 
spaudą.

Pirmininkas pakviečia V. J. 
Valley-Valaitį padaryti trumpą 
peržvalgą iš konferencijos ir 
su tuo pati konferencija užsi
baigė. Koresp. P. B.

REIKALAVIMAI

Reikalingas bartenderis dirbti pas 
Anthony Schultz, 80-33 90th Rd., 
Woodhaven, 21, N. Y. Telephone 
Michigan 2-4620, kreipkitės tarp 6 
ir 8 vakarais.! (261-263)

Reikalinga mergina dirbti prie 
stalų ir prižiūrėti miegkambarius. 
Vasaros laiku gyvens Great Necke, 
o žiemą Floridoj. Prašome lietuvai
tės atsišaukti prie pirmos progos. 
Frank Naunik, 199 W. Shore Rd., 
Great Neck, L. I. Telefonas: Great 
Neck 359. (260-261)

ruošti sekančiais metais du pik
niku : vienas ALDLD ir LDS 
apskričių naudai, o antras 
spaudos naudai, šis pasiūlymas 
priimtas ir nutarta spaudos 
pikniką ruošti Hartforde, o ap
skričių naudai — Waterburyj. 
Programų sudarymą ir kitas 
smulkmenas pavesti vietinių 
kuopų komisijoms.

Einant konferencijai prie 
pabaigos, finansų komisija pra
neša, kad pas juos šiuom tarpu 
pinigų randasi — $157.48. Tuo- 
jaus draugai davė keletą pa-

4-POINT FAT HELPS

Kitchen grease hefps make soap, 
synthetic rubber, medicines > and 
many more essentials. Save yours 
and get 4 red points a pound.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Į g Sekmadieniais nėra valandų.

________ J 1

f NAMŲ SAVININKAI! 1
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 
patyrusiems stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau pataisys mažais kaštais.

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingellavlmo reikalu kreipki tęs

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

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. eleveiterio stoties. Tel EVergreen 4-9508

.. ................................ i............. . .......................GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’L” nes žino, kad visados bus patenkint!

Ateikite pasimatyt! su Glvials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
Hqn

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam / 

kąvalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra ( 
sinkus pristatymas anglies, '

/
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptr\

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

Telefonas EVergreen 7-1661

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio 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.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

t
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Churchill Užtikrina, Jog 
Stalinas Vairuoja

London, lapkr. 7. — Kad 
Stalinas nesakė kalbos 28- 
metinėj sovietinės revoliu
cijos sukaktyje, dėl to pas
klido Londone gandai, būk 
Stalinas sergąs ar ketinąs 
pasitraukti iš valdžios.

Buvęs Anglijos premje
ras Churchillas užtikrino 
seime, kad generalissimus 
Stalinas tebeveikia prie So
vietų Sąjungos vairo.

Areštavo Gudravotoją
Nainy Savininką

Jūrininko žmonai Mrs. Flo
rence Schulman nuėjus jieš- 
koti apartmento j William 
Grafman namą, 1169 Brook
lyn Avė., Brooklyne, jis suti
kęs jai perleisti jau išrenda- 
votą apartmentą, jeigu'ji da- 
mokės $150 apart reguliares, 
OPA leistos rondos, 36 dol. 
per mėnesį.

Mrš. Schulman sutikus, bet 
savo pasipiktinimą nunešus į 
OPA. Iš ten su ja nuėjo savo 
jūrininkiškoj uniformoj apsi
rengęs vienas OPA inspekto
rių, kurį jinai Grafmanui per
statė savo vyru ir prie jo su
mokėjo tą $150 priedą (bo- 
nusą). Savininką areštavo, tu
rės stoti teisman ir bus bau
džiamas .

Grafman jau seniau buvęs 
areštuotas už bandypią taip 
pat išnaudoti kitą kariškio šei
mą, gauti lyg ir dovaną prie
dams prie rendos už apart
mentą. Ką jis būtų daręs su 
apartmente gyvenusia kita šei
ma, nežinoma, gal būt bandęs 
išmesti, jeigu toji nesutiktų 
mokėti pakeltą rendą.

London. — Churchillas 
ragino anglų darbiečius ne
reikalauti, kad Amerika ir 
Anglija pervestų atom- 
bombų sekretą Į tarptauti
nę kontrolę.

Kansas City, Mo. — Ge
nerolas Wainwright kalbė
jo, kad Filipinai, turbūt, ne
norį nepriklausomybės.

Cliffside, N. J.
i ■ ■ ■ ■■.......................... , rr

J

Iš A.L.D.L.D. Kuopos 
Susirinkimo

Sekmadienį spalių 28 d. 
A.L.D.L.D. 77-ta kuopa turė
jo gerą ir sėkmingą susirinki
mą. Daug ir gerų tarimų pa
daryta. Išrinkta delegatas į 
Antrąjį Demokratinių Lietuvių 
Seimą. Manoma, kad iš šio 
miestelio bus pasiųsta bent 
trys delegatai.

ADL Seimo pasveikini
mui ir Lietuvos žmonių sušel- 
pimui, bus rengiama pasilinks
minimas ir vakarienė, lapkri
čio 18 d., K. Steponavičiaus 
salėje, 344 Palisade Ave.

Draugūs A. Bakūnienė, S. 
Stasiukaitienė ir K. Mažeikie
nė pažadėjo vakarienę sutai
syti tikrai naujoviniais ska
numynais. Laike vakarienės 
alus bus duodamas dykai. 
Pirm ir po vakarienes bus šo
kiai ir manoma turėti du dai
nininku iš Brooklyn’©. įžanga 
$1 ypatai.

Komisija nuo A.L.D.L.D. 
77 ir L.D.S. 115 kuopų, rū
pintis drabužių ir pinigų rin
kimu Lietuvos žmonių sušel-

pimui pranešė, kad mums 
nuskirta kvota bus išpildyta 
su kaupu.

Paaukauta iš kuopos iždet 
$5 dėl A.L.D.L.D. archyvo ir 
aptarta gavimas naujų narių 
ir “Vilnies” bei “Laisvės” va
jai. Nutarta užsakyti 25 egz. 
ateinančių metų “Vilnies” ka
lendoriaus.

Reikia pažymėti, kad abel- 
name veikime puikiai atsižy
mi draugės moterys — A. 
Bakūnienė, K. Mažeikienė ir 
S. Stasiukaitienė. Reikia įtrau
kti į veikimą ir iš seniau pasi
žymėjusias veikime: — K. 
Steponavičienę, O. Batrušai- 
tienę, V. Vaičiūnienę, Puzo- 
nienę ir kitas.

Visi ir visos turime dirbti 
stiprinimui darbininkiškų spė
kų. Reakcija iš visų kampų 
kėsinasi prieš darbininkiją. 
Mes nė žingsnio neturime nu
tolti nuo darbininkiškų reika
lų. Mes esame dalimi tos mil
žiniškos darbininkų klasės ir 
mums tik ir turi rūpėti dar
bininkų reikalai. Fašistams ir 
uzurpatoriškiems fašistų užta
rėjams — reklamuotojams ne
buvo ir nebus vietos, švarioje 
lietuvių cliffsidiečių draugovėj.

Darbininkas

Cleveland, Ohio HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
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REGINA STRAZEVIČICTft.
Tai talentinga dainininkė. Ji pir
mu kartu dainuos šios šalies lie
tuviams.

fe

* iIr

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS, 
žymus koncertą dainininkas, teno
ras, irgi dalyvaus šioje programoje.

S

BIRUTA RAMOŠKAITE.
Per visą Ameriką žinoma Ope
rą ir Koncertą dainininke, da
lyvauja dienraščio 
verto programoje.

Minnesotos Fermeriai Reika
lauja Nesikišt Cbinijon

Wilmar, Minn. — Minne
sotos valstijos Farmerių 
Sąjungos suvažiavimas di
džia dauguma balsų priėmė 
rezoliuciją prieš Amerikos 
kišimąsi į vidujinius Chini- 
jos reikalus. Rezoliucija rei-Į 
kalauja tuojau atšaukti a- 
merikinę kariuomenę iš 
Chinijos ir neduoti jokios 
paramos reakcinei Chiang 
Kai-sheko valdžiai.

100,000 STATYBOS DAR
BININKŲ DEMONSTRA

VO LONDONE

London. — Miesto gatvė
mis maršavo 100,000 staty
bos darbininku. Jie reikala
vo pakelt valandinę algą 
nuo 47 iki 60 centų ir įvest 
40 valandų darbo savaitę.

Laisvės Kon- Iš Brazilijos
Taipgi programoje dalyvaus AIDO CHORAS, diriguojant Aldonos 

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ, šoks rusu liatfdiės šokius. Kitas svarbus 
tai JUGOSLAVŲ “JEDINSTVO’ 
Goranin. Koncerto akompanistė,

Anderson
numerisšoks rusų liatfdibs šokius.

PARTIZANŲ CHORAS, diriguojant Dr. Lujo 
ILS A FIEDLER,
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S. PAULO. —< Dalykai pas 
mus pagerėjo šimtu nuošim
čių. Turime teisę organizuo
tis, rašyti, kalbėti ir veikti 
viešai. Jau negręsia kalėjimas 
už atsišaukimų platinimą ir 
sienų obalsiais dažymą. Va
kar, 9-9-45, S. Caetane turė
jome masinį mitingą su daug 
tūkstantine minia, mikrofo
nais, plakatais, savo vėliavom 
ir Luiz Karlos Prestes kalbė
toju. Kaip galite įsivaizduoti 
iš to mažo pavyzdžio, gyveni
mas yra daug linksmesnis. Po
litinis progresas ir pasiseki
mai irgi nemaži. Kairieji laik
raščiai turi didesnį tiražą ne
gu kiti.

i

£

Tai garsusis Jugoslavų “Je diilstvo” (Vienybė) Choras, kuris duos gražių solų, 
duetų, kvartetų ir dainuos visas choras

Sefciraad®, II November
LABOR LYCEUM SALEJE

949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N. Y.

ANTANO PAV1DŽ1O ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Programa prasidės 3:30 po pietų, šokių pradžia 6:30 vai.

Jžanga $1.50, $1.25 ir $1.00, (taksai iškaityti) Vien tik šokiams įžanga 60c

Sėdynės rezervuotos. Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus.

Bet, penktakoloninkai irgi 
nemiega, jausdami savo galą, 
irgi juda ir rengiasi prie re
akcijos. Tačiau, demokratinės 
jėgos tikisi juos nugalėti.

Mes dalyvavome Pacaembu 
mitinge, kur Prestes kalbėjo 
dėl 130,000 minios. Tokio mil
žiniško, entuziastiško susū’ih- 
kimo čia dar niekas nebuvo 
matęs. Kas jame dalyvavo, 
tas visą gyvenimą turės neuž
mirštamą prisiminimą.

S. Paulyje yra daug lietu
vių, nekantriai laukiančių 
progos priimti tarybų piliety-* 
bę ir sugrįžti tėvynėn. Neku-' 
rie su prašymais kreipiasi Į 
TSRS Pasiuntinybę Urugva
juje, kad pradėjus tvarkyti 
dokumentus. Tačiau yra vil
tis, kad netrukus pribus ir įsi
steigs TArybų Sąjungos Pa
siuntinybė ir pačioje Brazili
joje, nes ryšiai tarp šių dvie
jų valstybių jau geras laikas 
kaip pasirašyti.

* A. V. ir F. L.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kieno susitikau. Ji buvo ma
no jaunystės dienų draugė. 
Kartu dirbome ir gyvenome.

Kaip pamanai, kad Pitts
burgh as yra tik 150 mylių 
nuo Cleveland©, rodos, daž
nai galėtum nuvažiuoti, bet 
darbo sąlygos ir kitos parei
gos trukdo.

Pati Pittsburgh© apylinkė 
jau visai kitaip atrodo, negu 
palikau. Lietuvių, mažiau, vei
kimas, ypač mažose kolonijo
se, apsnūdęs.

Geriausio jums, pittsbur- 
ghiečiai, pasisekimo veikti ge
rai ir nepamiršti clevelandie- 
čiu atlankyti.

V. M. D.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 10 kp. susirinkimas jvyks 
11 d. lapkr., 7 v. v. 735 Fairmount 
Ave. Ateikite pasiimt šių metų kny
gą. Bus išduotas raportas iš 6-to 
Apskr. konf. — Sekr. Šmitienė.

(262-263)

DETROIT, MICH.
Lapkr. 17 d. jvyks delegatų išleis

tuvių vakariene, Draugijų Salėje. 
Visi, kuriems tik laikas pavėlins bū
tinai atsilankyti ; šią pramogėlę. 
Laikas, labai patogus, jvyks šešta
dienio vakare. Nepamirškite daly
vauti! (262-263)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

jvyks lapkr. 12 d., 7:30 v. v. Liet. 
Salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
skaitlingai dalyvauti, yra svarbių 
reikalų aptarti ir išrinkti atstovus 
j seimą, kuris jvyks Pittsburghe. — 
A. W. (262-263)

BALTIMORE, MD.
Lapkr. 12 d. jvyks ALDLD 25 kp. 

susirinkimas, Liet, salėje, prašome 
narius dalyvauti, turime dauį svar
bių dalykų aptarti. —P. Paserskis. 

(262-263)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas jvyks 

lapkr. 11 d. pas d. E. Geležauskie- 
nę, 1210 Blair Ave., 2 vai. dieną. Vi
si draugai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. — 
P. Šlekaitis. (262-263)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas a jvyks 

lapkr. 11 d., 2 vai. dieną. Liet. Pi
liečių Kliube, 631 Walnut St. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti. 
Evelyn Farion, sekr. (262-263)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia pasilinks

minimo vakarelj, lapkričio 10 d., 
7:30 v. v. Labor Lyceurti Salėje, 
15-17 Ann St., Harrisone. Turėsime 
skanių užkandžių ir įvairių gėrimų. 
Taipgi bus ir muzika pasišokti. Pel
nas skiriamas delegatams, kurie va
žiuos j L. D. Suvažiavimą Pitts
burghe. Kviečiame vietinius ir iš 
Jersey City, Bayonne, Newark ir 
kitų apylinkių dalyvauti. Įžanga 
veltui. — Kom. (262-263)

WORCESTER, MASS.
Draugai, kurie paėmėte platini

mui tikietus laimėjimų Lietuvos 
vaikučių Kalėdinių dovanų fondui, 
prašome sug ''žinti M. Sukackienei 
arba kuriem parankiau M. Navikie
nei, Liet, salės prižiūrėtojai. Dova
nos bus išduotos tam pačiam tikslui 
Koncerte, lapkr. 11 d., Šo. Bostone. 
Sugrąžinkite tikietus nevėliau lap
kričio 10 d. — M. S. (262-263)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. svarbus susirinki

mas jvyks lapkr. 9 d., 7:30 v. v., 
Liet. Salėje. Visi nariai dalyvauki
te Turėsime svarbių reikalų aptarti; 
Centro valdybos balsavimas, iš 12-to 
Apskr. konf. delegatų raportai. Po 
susirinkimo bus užkandžių. — P. 
Mikolajūnas. (262-263)

HARTFORD, CONN.
Lapkr. 11 d., jvyks parengimas 

naudai darbininkiškos spaudos. Pra
džia 2 vai. dieną, 155 Hungerford 
St. Bus gera orkestrą šokiatns, 
taipgi turėsime įvairių- gėrimų ir 
skanių užkandžių. Įžanga 75c, už tą 
patj bilietą gausite išsigerti arba 
užsikąsti. Bus gerų dovanų ir kito
kių pamarginimų. Parengimas pra
sidės laiku, prašome nesivėlinti. — 
Kom. (262-263)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. rengia 

senų daiktų išpardavimą. Prašome 
draugų ir draugią, jeigu turite ką 
nors paaukoti, prašome atnešti į sa
lę, 29 Endicott St. Galite ir raštu 
pranešti, mes atsiųsitne atstovę. 
Laikas paskirtas iki lapkr. 26 d. — 
A. W. (261-262 J

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. rengia vakarienę,

10 d. lapkr., 7:30 v. v. Liet. Piliečių 
Kliubo salėje, 17 School St. Pelnas 
skiriamas pasiuntimui Lietuvos vai
kučiams kalėdinių dovanų. Vietiniai 
ir iš apylinkės nepamirškite šio va
karo, dalyvaukite. Bus ir muzika.— 
Rengėjai. ■ (261-262)

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)

KRIAUČIAI
Patyrę. Nuolat.
GERA ALGA

Sherman’s Cleaners
And Tailors

801 F Street, Belmar, N. J.
(266)

NUVIRINTOJAI ir
DAŽYTOJŲ PAGELBININKAI

Kreipkitės
SEYER SILK DYEING & 

FINISHING CO.
250 BELMONT AVE., 

HALEDON, N. J.
(263)

ODOS DARBININKAI 
rankiniai auksuotų pamarginimų 

IŠSPAUDfcjAI ODOM 
Patyrę

45 VALANDŲ SAVAITE—$55
ADAMS ART ŠTUDIO

118 LEXINGTON AVE. 
(28th St.) N. Y. C. 
ASHLAND 4-83G0

(267)

UUČERIAI
Turi būt patyrę. Nuolatinis darbas.

ALGA §65. Kreipkitės
F. & P. MEAT MARKET.

63-14 ROOSEVELT AVE.. WOODSIDE, L.L 
HAVEMEYER 9-6162.

(262)

ODOS DARBININKAI
Reikia Visų Rūšių

Aukšta Pradine Alga
48 VALANDŲ AR DAUGIAU 

DARBO SAVAITE

A. J. Crowhurst & Sons
35 MILL STREET 

BELLEVILLE, N. J.
(267)

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

(264)

ABELNAM 
AUDIMU DRUKAVIMUI
FABRIKO DARBININKAI

PASSAIC 3-4300
(268)

APVALYTOJAI, Ofisų BGdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $37.25. Matykite Mr. 
INGE, 59 Pine Street, Nek York City.

(X)

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

MERGINOS-MOTERYS
Ahelnam fabriko darbui—Patyrimas nereikalingas

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

LINKSMOS APLINKYBĖS — NUOLAT 
Vakacijos su Alga. Kalėdiniai Bonai 

Kreipkitės j MRS. SOULES 
HANKINS CONTAINER CO.

963 Newark Avenue Elizabeth, N. J.
(265) 

___________________ -................... .............

Šypsenos
Užtarnautas Pritarimas
Kuriais ten ar ne 1826 

m. buvo vaidinamas vienas 
Raimundo veikalas, kuria
me patį svarbųjį vaidmenį 
vaidino pats autorius. Vei
kalas ir jo kūrėjas susilau
kė nepaprasto žiūrovų pri
tarimo.

Po vaidinimo autorius 
pasikvietė savo artimuosius 
vakarienės, per kurią vie
nas jo bičiulis tarė:

— Šiandien ir jau seniau 
mes vien tamstos pasiseki
mus tematome. Bet ar ne
pasitaikė ir kokio nepasise
kimo patirti?

— Taip, — atsakė Rai
mundas, — ir tai buvo kaip 
tik tada, kai pirmą kartą iš
ėjau į sceną vaidinti. Lig 
tik pradėjau vaidinti, žiū
rovuose pastebėjau neprita
rimą, kuris taip šakojosi, 
kad į galą pradėjo į mane 
obuoliais ir visokiais kito
kiais daiktais mėtyti. Bet... 
ir čia susilaukiau pasiseki
mo...

— Kokiu būdu taip stai
ga?!

— Kai vienas gerai man 
pataikė, tai visa salė ėmė 
plpti*

Būk Kantrus
— Aš norėčiau dar kartą 

pamatyti, kaip tamsta pa
gausi žuvelę! — taria vasa
rotojas meškeriotojui.

— O ar ilgas tamsta ato
stogas dar turi? — ramiai 
atsako meškeriotojas.

VIRĖJOS
NEREIKIA PATYRIMO

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS
VIRIMU

NAMŲ AR 
RESTAURACIJOS PATYRIMU

GEROS ALGOS 
VAKACIJOS 

MAISTAS IR UNIFORMOS
GREITI PAKILIMAI

PUIKUS MOKINIMOSI GERO AMATO
TURI MOKĖTI ANGLIŠKAI 

SKAITYTI IR RAŠYTI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

MERGINOS 
MOTERYS

Lengvam Fabriko Darbui 
Gera Alga.

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

MASPETH, L. I.
(264)

VALYTOJOS. Ofisinių Namų. Nuolat. $35. 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.

INGE. 59 Pine St., New York City.
(X)

DRAPERS IR FIN1ŠIŲOTOJOS 
AUKŠTOS KLASĖS IR PATYRUSIOS 

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

 (2U) 

MASADŽIUOTOJOS, laisniuolos. Galime da* 
taikyti jums tinkamas valandas ,ir arti jūsų 
namų. Rytais, popiečiais, vakarais ar pilną 

laiką. Kreipkitbs
MacLevy Salon, 122 East 42nd St., Room 804, 

Miss Polter, LExington 2-6309.

4-POINT FAT HELPS

Housewives help themselves when 
they salvage used fat. It helps 
make many blsOhtlhli fob the hd»M. 
It’s worth 4 red (Nblriti < pound now.
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Namų Savininkai

Kainų Administracija šio-

SAVO DISTRIKTO ŽMONĖS

Nežiūrint ,kad majoro La- 
Guardijos kandidatas Morris

LID 1-mos Kuopos
Susirinkimas

Sugrįžo Du Sūnūs, 
Du Saržentai

Juozas ir Marija Zdanavi
čiai džiaugiasi, o jie džiaugia
si dėl to, kad abu jų sūnūs 
paleisti iš armijos sveiki ir 
drūti. Abu armijoje buvo sar- 
žentais — Albinas ir Augus
tas Zdanavičiai.

Zdanavičiai gyvena po nu
meriu 353 Schenck Ave., East 
New Yorke.

Kaip Išėjo Partijos 
Majoro Rinkimuose

Už O’Dwyer, demokratų ir 
Darbo Partijos kandidatą į 
majorus, balsų Darbo Parti
jos tikietu buvo paduota 259,- 
268.

Demokratų 859,957.
Už Goldstein republikonų 

tikietu 302,017.
Liberalų 123,218.
Fusion 8,815.
Už Morris naujuoju No 

Deal tikietu 399,437.
Kitų trijų, socialisto Glass, 

Industrial Government kandi
dato Hass ir Trockistų Darbi
ninkų kandidato Dobbs balsai 
dar nebuvo paskelbti.

Visgi naujasis No Deal sa
vo balsų kiekiu pasilieka an
tra didžiausia pajėga miesto 
politikoje. Republikonų lieka
si trečia, darbiečių ketvirta, li
beralų penkta.

Darbo Partija tikriausia jau 
būtų galėjusi būti miesto po
litiškoje arenoje antrąja, jeigu 
ji nebūtų suskaldyta. Jeigu 
dalis klasiniai sąmoningo dar
bininkiško elemento nebūti) 
buvę ištraukta į taip vadina
mus “liberalus,” kiti neišvai
kyta pabėgėlių “liberalų” 
nuolatinėmis piktomis atako
mis ant Darbo Partijos.

Pirmas Susitikimas
' * • • . v ’ • I ‘ •5. \ t •

Po Karo
• -• . <

Desėtkai veteranų dalyvaus 
dienraščio Laisvės koncerte šį 
sekmadienį, lapkr. 11 d., La
bor Lyceum, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne. Su dauguma 
iš jų pirmu kartu po sugrįži
mo pasimatysime savo dien
raščio gražiajame koncerte. 
Pasimatysime džiaugdamiesi 
pergale, grįždami į normalų- 
taikos gyvenimą.

Daug svečių iš kitų miestų 
atvyksta į mūsų koncertą.

Gavome pranešimą nuo drg. 
K. Steponavičiaus, kad 15 as
menų Cliffside, N. J., jau įsi* 
gijo bilietus ir atvyks į kon
certą.

Artimas philadelphietis J. 
Bekampis nusipirko 5 bilietus' 
ir atvažiuos su pilna mašina.

Taipgi iš Binghamton, N. Y. 
rašo: “Gerbiami laisvječiai — 
viliojantis Laisvės koncerto 
programas ateinantį sekma
dienį, verčia tarti pasižadėji

mą, jog ir mes nuvyksime pa
matyti’tą didelę pramogą’. Bū
sime nemažiau' trijų asmenų. 
Palaikykit mums gerus bilie
tus. Sustosime Laisvės ofise. 
Draugiškai, Fotografas A. 
Klimas.”

Visų didesnių kolonijų Con
necticut! valstijos, iš daugelio 
miestų turėsime svečių savo 
koncerte. Pasirūpinkime visi, 
kad sukviesti daug brookly- 
niečių. Kvieskime savo kaimy
nus, sandarbininkus dirbtuvė
se į savo dienraščio koncertą. 
Dažnai jau po parengimo gir
dime nusiskundimų, kad kai 
kurie pamiršo ar nežinojo 
apie mūąų didžiuosius paren
gimus. Taigi dabar, jau pas
kutinėm valandom darbuoki
mės pakviesti visus, kad visi 
žinotų ir neužmirštų atsilan
kyti į dienraščio Laisvės kon
certą.

O’Dwyer Išrinktas; Darbo 
Partija Gerai Pasirodė

Piliečiai Skaitlingai 
Išėjo Balsuoti

Kaip ir buvo tikėtasi, ma
ses piliečių išėjo balsuoti. Už 
majorinius kandidatus ketu
rių žymesniųjų partijų tikie
tu' paduota 1,952,712 balsai. 
Trys atskiros partijukės turė
jo savo atskirus kandidatus į 
majorus ,jos irgi bus gavu
sios šiek tiek balsų.

Iš anksto buvo spėta, kad 
išeisiančių balsuoti būsią apie 
du milionai. Užsiregistravusių 
buvo 2,178,908.

Laimėtojai į Apskričių 
Prezidentus

Brooklyne pasiliko tas pats, 
demokratų ir darbiečių kandi
datas, John Cashmore, prieš 
republikonų ir liberalų Ark
wright.

Manhattane išrinktas nau
jas, demokratų ir darbiečių 
kandidatas Hugo E. Rogers, 
prieš buvusį, republikonų, li
beralų, fusionistų Nąthan.

Bronxe pasiliko tas pats, 
įsistiprinęs reakcinių jėgų de- 
mok. žmogus J. J. Lyons, prieš 
tris atskirus republikonų, dar
biečių ir liberalų kandidatus.

Queense pasiliko tas pats,

mis dienomis patraukė teis
man dar 132 namų savininkus, 
kaltinamus įvairiuose peržen
gimuose rendų kontrolės tai
syklių.

ėmimas aukštesnių rendų 
buvo vįenu iš tų punktų, ku- 
riuomi prasikaltusių buvo 
daugiausia. Tačiau buvo kal
tinamų ir dėl neraportavimo 
Kainų Administracijai apie 
rendauninkų pakaitas. Pakai
tas pranešti reikalaujama 
tam, kad Kainų Administraci
ja galėtų naujuosius infor
muoti apie jų teises.

Dešimtis atskirus kambarius 
išduodančių namų ir viešbučių 
savininkų patraukti teisman 
dėl neišstatymo lubinių kainų 
savo įstaigose. Kiti 19 įteikę 
neteisingus kainų sąrašus. Dai
luti kaltinami ėmę bonusus iš 
norinčių gauti kambarius, ne
legaliai prašalinę iš buto ren- 
dauninkus ir t.t.

Tarpe visokių kaltinimų at
žymėta vienas toks: Savinin
kas prašė ir gavo leidimą iš 
Kainų Administracijos iš- 
krausyti vieną šeimyną iš na
mų. Jis aiškino, kad apart- 
mentas jam reikalingas apgy
vendinti bildingo prižiūrėto
ją. Bet vėliau pasirodė, kad 
jis ten apgyvendino ne pri
žiūrėtoją, bet naują rendau- 
ninką su daug aukštesne ren- 
da.

nelaimėjo rinkimų, tačiau jis 
gavo didžiumas savo gyvena
me distrikte ir LaGuardijos 
distrikte.

CONSTANCE CUMMINGS
Vaidina dvasią Noel Cowar- 
d’o spirginančioj komiškoj 
filmoj “Blithe Spirit,” spalvo
se. Rodoma Winter Garden, 
Broadway ir 50th St., New 
Yorke.

Įvyks lapkričio 8 d., Laisvės 
svetainėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Balsavimas Lietuvių 
Literatūros Draugijos Centro 
Komiteto 1946-1947 metams, 
tad nepamirškite būti šiame 
svarbiame susirinkime.

Kurie dar negavote naujos 
knygos “Bernardo Gavelio 
Klaida,” galėsite gauti, jau 
atsiųsta jos pakankamai. Per
eitą susirinkimą gavome 3 
naujus narius. Ateidami ir į 
šį, atsiveskite po vieną naują 
narį.

Organizatorius, G. Kuraitis.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dU Balių, Koncertų. Bnnkletų.
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Biznieriai, Skeibkitės Laivėje

Komunistai Daug Dirbo 
Pastarosiom Dienomis

Komunistai, kaipo darbo 
žmonės, neturi išteklių išlai
kyti rinkimų distriktuose ly
derių apmokamų. Negali pa
sisamdyti kažin kiek radijo 
programų ir turi žymiai apsi
riboti pašto lėšomis.

Bet už tai nariai, pasiryžę 
pravesti darbo žmonių reika
lų gynėjus kandidatus, daug 
padeda darbo. Pavyzdžiui, 
viename tik Brooklyne gale 
pereitos savaitės turėjo sumo
bilizavę 1,500 eiti po namus 
su literatūra.

Gi prieš paskutinį vakarą 
kliubai dar buvo susirinkę 
paskutinės minutės pasitari
mams. ir suruošė 25 atvirame 
ore susirinkimus savo susiedi- 
jose.

z Darbo žmonės, sako komu
nistai, noriai priima komunis
tų platformą ir kandidatus, 
jeigu tik apie juos yra rei
kiamai informuoti. Informaci
joms teikti jie paaukoja daug 
laiko. T-as.

Artimai Spėta
Tik vakar dienos Laisvėje 

buvo minėta, jog įvairūs spė- 
jikai, remdamiesi tam tikrais 
apklausinėjimais žmonių ir 
aprokavimais iš anksto, dalei- 
do, kad O’Dwyer gausiąs nuo 
500,000 iki 850,000 balsų dau
giau, negu vyriausis jo opo
nentas.

Gavo 685,175 daugiau. Tai
gi, ginčijamasis vidurys tarp 
daleidusių daugiausia ir ma
žiausia likosi* visai netolimas. 
Pasirodo, visuomenės nusista
tymą galima neblogai apmie- 
ruoti .pasverti, kaip ir viską 
kitą, jeigu tik prie to rimtai ir 
pasiruošusiai einama.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
LAISVĖJ

Lapkričio 6-tą įvykusiuose 
rinkimuose William O’Dwyer 
išrinktas New Yorko miesto 
majoru su didžiausia didžiu
ma balsų, kokia kada yra bu
vusi miesto majoriniuose rin
kimuose.

O’Dwyer gavo 685,175 
daugiau balsų už pirmą opo
nentą Goldstein ir 285,738 
daugiau už abu vyriausius 
oponentus sudėjus sykiu.

Bendri Balsų Kiekiai
O’Dwyer viso balsų gavo 

1,119,225, Goldstein 434,050, 
Morris 399,437.

Busimasis majoras vietą už
ims sausio 1-mą.

O’Dwyer kandidatavo De
mokratų Partijos ir Darbo 
Partijos tikietais,y taipgi jį rė
mė veik visos kitos pažangio
sios grupės, kurios rėmė Roo- 
seveltą prezidentiniuose rin
kimuose.

Goldsteiną rėmė Dewey- 
Hooverio plauko republikonai, 
buvo oficialis Republikonų 
Partijos kandidatas. Taipgi už 
jį darbavosi ir ant savo tikie- 
to turėjo Liberalų Partija (to
kių liberalų, kaip pas lietu
vius Stilsonas-Grigaitis ir jų 
smulkiosios fišelės — Buivy
das, Glaveckas). Ir rėmė ka
daise buvęs geresnės vyriausy
bės šalininkų sąbūris (dabar 
nuėjęs su reakcingiausiais re- 
publikonais) — City Fusion.

Newbold Morris, dabartinis 
Miesto Tarybos prezidentas, 
buvo išstatytas grupės piliečių 
su majoru LaGuardia prieša
kyje, Nd Deal tikietu.

Dėl Morris kandidatūros 
buvo visokių kalbų. Viena iš 
tų buvo, kad Morris išstatytas 
tikslu atitraukti nuo reakcinių 
republikonų kandidato Jonah 
Goldstein balsų, ir tubmi už
tikrinti O’Dwyer’io laimėjimą. 
Kiti sako, kad kaipo pažan
gesnis republikonas, feinįa- 
masis populiaraus majoro La
Guardia parama, jMorris tikė
jęsis pats būti išrinktu. Ta
čiau vargiai ši pastaroji teo
rija tikėtina dėl to, kad Mor
ris rinkimų kampanijoj akty
viai tedalyvavo labai mažai.

Darbo Partijos Jėga * 
šiuose Rinkimuose

Paskelbus laimėtojus ir 
pralaimėtojus, dar nebuvo pil
nai surokuota, kiek atskiros 
partijos buvo davusios balsų 
laimėtojams ir pralaimėto
jams. Tačiau jau buvo aišku, 
kad Darbo Partijos balsai au
ga ir kad Liberalų Partijos 
balsai puola,.

Liberalų Partija, kaip žinia, 
buvo sutverta tam, kad su
skaldyti Darbp Partiją. Buvę 
jos vadovybėje socialistai- 
trbekistai, pamatę, kad Darbo 
Partijos negalės priversti su
sidėti su reakcija, iš Darbb 
Partijos pabėgo ir tapo “libe
ralais.* Iš karto ne daug kas 
tą suprato, šiuose rinkimuo
se, atrodo, žmonės arčiau pa
žino “liberalus” ir pradėjo 
trauktis nuo jų.

Pilnai surokuotuose distrik
tuose pasekmės šių dviejų par
tijų lenktynių buvo tokios: 
3,704 distriktuose iš mieste 
esamų 4,033 Darbo Partija už 
O’Dwyer’j buvo gavusi balsų 
235,214, o Liberalų Partija, už 
Goldstein’ą iš tų pat distriktų 
gavo 107,732 balsus.

Tas Liberalų Partijos įtakos 
traukimasis atėjo spaudai ir 
visai republikonų mašinai “li
beralus” visaip giriant, aukšti
nant, remiant, o darbiečius že
minant, peikiant, raudonaisiais 
maliavoj ant.

Išrinkti ir Kiti
Su O’Dwyer laimėjo ir kiti 

jo sleito žmonės, beveik visi 
taip pat turėję ir Darbo Par-

d em ok r atų - d arb ie č ių kandida
tas J. A. Burke, prieš du at
skirus republikonų - liberalų - 
fusionistų ir No Deal kandi
datus .

Richmonde išrinktas Hali, 
republikonų - darbiečių - fu
sionistų kandidatas prieš re
akcininkų demokratuose žmo
gų Lynch.

Albert McPhail, 11 metų 
berniukas, dingęs pereitą šeš
tadienį iš namu, 329 E. 28th 
St., New Yorke, rastas sek
madienį negyvas tuščiam lote 
prie 21st St. ir Avenue A. Ma
noma, kad jis užsimušė nu
kritęs žaidžiant.

Joseph Išrinktas 
Iždininku

Lazarus Joseph, demokra
tų ir darbiečių kandidatas į 
miesto kontrolierius (iždinin
kus) išrinktas su 1,033,914 
balsais. Prieš jį buvo republi
konų - liberalų - fusionistų 
kandidatas McGoldrick, esą-’ 
masis iždininkas ir Levine, No 
Deal kandidatas.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Nupiešiam Planus

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS: į

Penktadieniais uždaryta

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

Joseph Garszva
: Undertaker & Embalmer i

Manager
i JOHN A. PAULEY

l| Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

;! Tel. Evergreen 8-9770

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Darome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists
394-398 BROADWAY

BROOKLYN, N. Y.
Tel. ST. 2-8342

tįjos paramą. Tai buvo ir mū
sų kandidatai, ne£ Laisvė rė
mė Darbo Partijos sleitą. Ta
čiau su O’Dwyer’iu praėjo ir 
vienas kitas iš tokių, kurie bu
vo darbininkams visai nerem- 
tini.

Apie visus laimėjusius su 
O’Dwyer’iu ir apie laimėtojus 
į Miesto Tarybą dar teks kal
bėti atskirai.

Baudžia už Automobilių 
Statymą ne Vietoj

Atrodo, kad miesto vyriau
sybė yrą griežtai pasimojusi 
palaikyti ekspresines gatves 
tokįomis ir abelnai pagerinti 
trafiką paliuosavimu centrali- 
nių gatvių, nuo stovinčių auto
mobilių. Dabar kas dieną de- 
setkus, o kai kurią ir šimtus 
prasikaltėlių “no parking” 
perspėjimams pašaukia teis
man.

Pereitą antradienį Wash
ington Heights trafikoi teis
me nubausti 105 ■ motoristai. 
Jie bausmėmis sumokėjo $4,- 
752. Apie pusė tos sumos su
mokėta “parking” bausmė
mis.

Einant naujuoju nuostatu,* 
už pirmą peržengimą “no 
parking” gali bausti iki $15, 
o ketvirtu kartu prasikaltusį 
net iki $50.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

i ■■4* ■ *■» P ■ * i T

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

512 Marion St., Brooklyn, 
Kampas Broadway ir Stone Ave.

prie Chauncey St., Broadway Line
Tel. GLenmore 5-6191

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

&

belaukiant.

.13'14.1

ir laikrodėlių.

Persodinam Deimantus jums
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines

Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON 
701 Grand St.
Tet BT. 2-2173

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS

t




