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KRISLAI
Milžiniškas Laivynas. 
Apsiginklavimo Lenktynes. 
Bus 10,000,000 Bedarbių. 
Nėra Namų ir Mokyklų. 
4,000,000 Valdžios

Žmonių.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS
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Jungtinių Valstijų 
vyno viršininkams 
jant, nutarta taikos 
rėti 4,698,900 tonų
5,000 karo laivų laivyną. Tai 
tokis laivynas, kuris bus di
desnis už viso svieto dabar 
esamus laivynus į daiktą su
dėtus. Jo išbudavojimas ir už
laikymas bus baisi našta 
žmonių sprando.

ant

nei 
jog

Iš kitos pusės, nereikia 
kalbėti, kad tas parodo, 
mūsų valdžia netiki j Jungti
nių Tautų Organizaciją palai
kymui taikos, nes ji stengia
si turėti milžinišką armiją, or- 
laivyną ir laivyną ir priedui 
slėpti atominės bombos for
mula.

Bet jeigu taip mūsų šalies 
valdžia darys, ginkluosis ir 
kitoms šalims grūmos, tai ta
da augs ginklavimasis ir ki
tur. Prasidės naujos apsigink
lavimo lenktynės. Tas nežada 
taikos.

Danijoj komunistai 1943 
metais gavo 41,000 balsų ir 
turėjo 3 vietas parlamente. 
Dabar gavo 254,000 balsų ir 
gavo 18 vietų. Socialistai 1943 
metais turėjo 66 vietas, o da
bar nupuolė iki 48 vietų.

Mr. 
kad 
tik
taip “atspėjo, 
ku apie Hitlerio armijos 
sumušimą.’’

Grigaitis visada sakė, 
Skandinavija priklauso 

socialistams. Matyt, jis 
kaip savo lai- 

ne-

Jungtines Valstijas purto 
streikai. Kitaip ir būti negali, 
nes per kelis metus darbinin
kai pasiaukavusiai dirbo, ven
gė streikų, o turčiai krovėsi 
pelnus.

Tuo kartu šalyje auga be
darbių skaičius. Mr. W. J. 
Doyle,Darbo Federacijos Mas
sachusetts valstijoj prezid., 
mano, kad bedarbių kiekis pa
sieks 10,000,000.
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bet 
pri- 
do- 
ka-

neturi

Daug yra lias daryti, 
nėra gaspadoriaus, kuris 
žiūrėtu tvarka. Bilionais 
lerių leidžiame naujiems 
ro laivams, o žmonės 
kur gyventi — stoka namų. 
Vaikai mokosi skiepuose, net 
New York o mieste — nėra 
mokyklų, štai Queens apskr. 
priemiestis su 2,000 šeimų, o 
nėra nei vienos mokyklos — 
vaikus busais veža Į mokyk
las.

Jie stovi po lietumi ir žie
mą šaltyje arba sniege ir lau
kia, kol bus nuvežti 3 mylias 
į mokyklą. Kiekvienas dides
nis lietus, arba paleidimas 
sniego pagimdo milžiniškus 
išsiliejimus upių — užlieja 
Pittsburgh, Wilkes - Barre, 
Scranton, Binghamton ir dau
gybę kitų miestų. Ir New Yor
ko dalyje, Queens apskrityje, 
po kiekvieno lietaus žmonių 
skiepai pilni vandens,automo
biliai gatvėmis negali prava-, 
žinoti. Toki faktai.

esamų iškelta bal
tuli iš to daro pi-

Mūsų šalis turtinga, dabar 
yra ir darbininkų rankų, ir 
medžiagų, ir pinigų, ir žemės 
namų statymui, bet jų nesta
to, nes ant 
si kaina ir 
nigus.

Mokyklų 
“nėra pinigų, 
statyti penkių milionų tonų ka
ro laivyną.

reikia, bet tam 
,’’ mat, turime

Lapkričio 1 d. New York 
Times išspausdino žinią, kad 
Jungtinių Valstijų Federalė 
valdžia turi 3,000,000 apmo
kamų žmonių Amerikoj ir 
700,000 užsienyje.

Gi 1918 mefais, 11 d. lap
kričio, kada Vokietija kapitu
liavo po Pirmo Pasaulinio Ka
ro, tai tokių darbininkų buvo

(Tąsa 5-me pusi.)

KONFERENCIJOJ MUR
RAY KOVOJA UŽ ALGŲ PA 

KĖLIMU DARBININKAM
Fabrikantu-Darbininkg Konferencijos Komitetas Priverstas 

Priimt Algų Klausimą; Greenas Tam Priešinasi
Washington. — Philip 

Murray, CIO unijų pirmi
ninkas ir jų atstovas darbi
ninkų - fabrikantų konfe
rencijoj, išreikalavo, kad 
vykdomasis konferencijos 
komitetas priimtų raginimą 
pridėti darbininkams algų. 
Algų klausimo kėlimui prie
šinosi ne tik fabrikantų at
stovai, bet ir Amerik. Dar- mano pareiškimą, jog “bū- 
bo Federacijos galva Wil- tinai reikia pridėti algų, 
liam Greenas. kad galima būtų palengvin-

Kad galima būtų pervesti į ti darbininkams sunkenybę 
pačiai konferencijai algų (dėl uždarbių nupuolimo po 
reikalą svarstyti, reikia 12 karo), palaikyti perkamąją 
iš 16 to komiteto balsų.
Murray turi užtikrintus tik mas visoj šalyj apskritai.

Pittsburgho Demo
kratai laimėjo su 

Unijų Pagalba
Pittsburgh, Pa. — Demo

kratas David L. Lawrence 
tapo išrinktas Pittsburgho 
miesto majoru. Jį veikliai 
rėmė Amerikos Darbo Fe
deracijos ir CIO unijos ir 
daugelis kitų demokratinių 
organizacijų. Taip pat iš
rinkti demokratų kandida
tai į miesto tarybą. Law
rence gavo apie 13,000 bal
sų daugiau, negu republiko- 
nu kandidatas, c

Clairtono, Pa., majoru vėl 
išrinktas J. J. Mullen, CIO 
unijų pareigūnas. New 
Kensingtone, McKeesporte 
ir Ducpiesne rinkimus lai
mėjo republikonai.

Demokratai laimėjo Rea- 
dinge, o republikonai Phi- 
ladelphijoj. Balsavimuose 
Philadelphijoj nedalyvavo 
365,000 žmonių, turinčių 

teisę balsuoti.

Apgulta Suiyuano Provinci
jos Sostinė

Chungking. — Tautinin
kų valdžia vidurinėje Chi
nijoje pripažino, jog chinų 
komunistų kariuomenė ap
gulė Kweisui, Suiyuano 

į provincijos sostinę.
Į vakarus nuo Kweisui jie 

pasiekė Paotow miestą ir 
suardė pusę geležinkelio 
tarp Suiyuano ir Peipingo. 
Tuo būdu komunistai su
trukdė Chiang Kai-sheko 
armijos siuntimą.

MOLOTOVO PAREIŠKIMAI, MININT SOVIETINES REVOLIUCIJOS SUKAKTĮ
Sovietų užsienio reikalų 

komisaras Molotovas savo 
kalboj lapkričio 6 d., mi
nint 28-metinę socialistinės 
revoliucijos sukaktį, pareiš
kė:

“Praėjo ketveri karo me
tai prieš hitlerinę Vokieti
ją, kuri kankino mūsų kra
štą ir visą Europą; praėjo 
ir Japonijos pradėtas ka
ras. Šioje istorinėje kovoje 
Sovietų žmonės suvaidino 
sprendžiamąjį vaidmenį. 

tris CIO balsus; todėl abe
jojama, ar algų priedų 
Idausimas bus perleistas vi
sai konferencijai.

Murray pasiūlymas sako, 
kad darbininkų unijos ir 
samdytojų atstovai turėtų 
nuoširdžiai bendrai derėtis 
dėlei svarbiojo algų reikalo. 
Jis primena prezidento Tru- 

žmonių jėgą ir pakelti paja-

Senato Komitetas 
Užgyrė Jėgą Tai

kai Palaikyti
Washington. — Jungtin. 

Valstijų senato komitetas 
užsieniniais reikalais vien
balsiai užgyrė sumanymą, 
kad Amerikos atstovas 
Jungtinių Tautų organiza
cijoj turėtų teisę balsuot už 
Jungtin. Valstijų kariuome
nės vartojimą taikai palai
kyti. Bet kongresas spręstų, 
kiek amerikinės kariuome
nės ir su kokiais įrengimais 
turėtų būti tam tikslui ski
riama.

Washingtone spėliojama, 
ar atvyks Stalinas.

Smarkčja Kova Prieš 
Javos Žmones

Batavia, lapkr. 8. — An- 
glų-indusų kariuomenė su 
tankais atmušė salos Javos 
patrijotus arti jos sostinės 
Batavijos. Holandai prane
ša, kad jie atmušė javie- 
čius nuo Tjiilitan lėktuvų 
aikštės ties Batavija. Ang
lai užmušė 14 Javos kovoto
jų- ______ ___

Chungking. — Ameriko
nų komanda Shanghajui, 
Chinijoj, uždraudė savo o- 
ficieriams kalbėtis su laik
raščių korespondentais. Pa
tvarkyta, jog koresponden
tai tiktai raštu tegali sta
tyt jiem klausimus. Atsaky
mų reikia laukti apie 12 va
landų.

Laimėta taika pasaulio tau
toms ir sunaikinta pasauli
nio fašizmo ir pasaulinių 
užpuolikų lizdai vakaruose 
ir rytuose.

“Dabar mes galime su
grįžti prie ramaus darbo, 
pergalei sudrūtinti. Anglų- 
Sovietų-Amerikos santarvė 
sėkmingai įvykdė istorinį 
savo uždavinį. Bet negalima 
užmiršti, jog persilaužimo 
punktus sovietiniame fronte 
prieš vokiečius įvyko me-

Ištaškyti Didelė Chiang 
Kai-sheko Armija Chinijoj
Chungking. — Chinų ko

munistai pranešė, kad jų 
kariuomenė pragaištingai 
supliekė 100,000 Chiang 
Kai-sheko tautininkų armi
jos, gynusios geležinkelį 
tarp Peipingo ir Hankow 
didmiesčių. Komunistai nu
kovė bei nelaisvėn paėmė 
beveik, visą Chiango ka-

riuomenę, suėmė jos ko
mandierius generolus Ma 
Fah Wu ir Kao Shu Hsun 
ir pagrobė daug ginklų, tarp 
kurių yra amerikinės prieš 
lėktuvinės patrankos, “ba- 
zukos” ir kt. Komunistai 
užėmė geležinkelio stotį 
Tzehsien.

FRANKEN STEEN AS GAVO 
216,917 BALSŲ Į DE

TROITO MAJORUS
Detroit. — Richard T. 

Frankensteen, CIO unijų ir 
kitų progresyvių kandida
tas į Detroito miesto majo
rus, gavo 216,917 balsų. 
Nors esamasis majoras Jef
fries vėl išrinktas, tačiaus 
progresyvių balsų skaičius 
liudija, kaip pakilo pažan
gusis politinis judėjimas 
Detroite, sako Frankens
teen. Jeffries gavo 274,435

balsus. Jam, tarp kitų, dar
bavosi fašistiniai Gerald K. 
Smipio gaivalai.

Detroito miesto tarybos 
nariu vėl išrinktas komuni
stas armijos leitenantas 
George Edwards, CIO uni
jos narys. Už jį paduota 
241,253 balsai. Edwards, 
daugiausia balsų gavęs į tą 
įstaigą, bus miesto tarybos 
pirmininkas.

CIO Atmeta Fabrikantų 
Siūlymą Reikmenų Kai

nas Pabranginti
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Plieno Korporacija 
atsisakė derėtis su CIO 
Plieno Darbininkų Unija 
dėl algų pakėlimo tol, kol 
valdžia leis korporacijai pa
kelti jos dirbinių kainas. A- 
pie šio mėnesio pabaigą 
700,000 plieno darbininkų 
balsuos, ar streikuot dėl 
reikalaujamo algos priedo 
po $2 dięnai.

Detroit. — General Mo
tors Korporacija sutiktų 
pridėti darbininkams 8 iki 
10 nuošimčių uždarbio, nes 
tiek pragyvenimas pabran- 
gęs. Užtat korporacija rei
kalauja, kad valdžia nusta
tytų brangesnes kainas au

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELĖ
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth .
K. Žukauskienė, Newark.........................
P. Pilėnas, Philadelphia .........................
M. Svinkunienė, Waterbury....................
A. Balčiūnas, Brooklyn ............................
J. Bakšys, Worcester ...............................
V. J. Stankus, Easton.............................
S. Kuzmickas,'Shenandoah......................
P. Beeis—F. Klaston, Great Neck .........
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport

(Tąsa 5-tam pusi.)

tais pirmiau, negu buvo ati
darytas antrasis frontas.

“Sustiprinti pergalę yra 
visų demokratinių valstybių 
reikalas. Taigi suprantama, 
kodėl Sovietų Sąjunga ma
to tokią didelę svarbą dery
bose tarp talkininkų kas lie
čia įsteigimą Japonijoj ben
drosios tų^ talkininkų kont
rolės, kurie privertė japo
nus pasiduoti.

Kovos Dydis
“Keturi penktadaliai pa-

Gal Bus Duota 3,000 
Amerikos Lčktuvy 
Chiang Kai-shekui

Chungking, lapkr. 8. — 
Amerika perves 3,000 savo 
lėktuvų Chinijoje Chiang 
Kai-sheko valdžiai, rašo 
chinų tautininkų laikraštis 
Ta Kung Pao. Taip sakęs 
laikraščiui generolas Chou 
Chi-jou, Chiang Kai-sheko 
oro jėgų komisijos direkto
rius.

Indonezijos saloj Sumat
roj patrijotai nukovę vieną 
anglą vaidininką.

tomobiliams. CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos va
dai griežtai atmetė tokį pa
siūlymą, kaipo intenciją a- 
piplėšti automobilių pirki- 
kus.

Punktai
2214
2194

. 2092

. 1856

. 1665
1144

.. 764

.. 624
. 567

.. 540 

šaulio gyventojų dalyvavo 
paskutiniame Pasauliniame 
Kare vienu ar kitu būdu. 
Buvo sumobilizuota dau
giau kaip 110 milionų ka
riuomenės iš abiejų pusių.

“Hitlerinė Vokietija bu
vo pasimojus ne tik mūsų 
žemę užimti. Hitlerizmas 
pareiškė, kad jo tikslas yra 
išnaikinti rusus ir slavų 
tautas bendrai. Vokiečiai 
įsiveržėliai padarė mums 
milžiniškų nuostolių:

TIK PASAKOJAMA, KAD 
AMERIKONAI GREITAI 

APLEISI A CHINIJA
Chinų Komunistai Tvirtina, jog Gen. Wedemeyer Slepia nuo 

Amerikiečių, kad Jis Kariauja už Chiang Kai-sheką
Washington. — Ameri

kos valstybės sekretorius 
James F. Byrnes sakė re
porteriams, kad Jungtinių 
Valstijų marininkai bus at
šaukti iš Chinijos, bet neda
vė atsakymo į klausimą, ka
da jie bus ištraukti iš chi
nų žemės.

Atvykęs iš Chinijos į Wa-| (Kiti pranešimai rodė, 
shingtoną, tenaitinis amerUkad Chiang Kai-shekas tik- 
konų komandierius genero- | sliai palieka japonam gink
las Wedemeyer spalių 22 d. i lūs, perorganizuoja japonus 
pasakojo, kad jie turėsią = neva kaip savanorius ir 
padėt vidurinės Chinijos siunčia juos pulti chinus ko- 
valdovui Chiang Kai-shekui munistus.) 
išvalyt 2 milionus japonų 
kariuomenės ir tiek pat ei-

Chinų jaunuoliai 
Prašo Ameriką Iš

tirti Dalykus
Chungking. — Chinijos 

Jaunųjų Komunistų Sąjun
ga pasiuntė atsišaukimą 
pasaulinei jaunimo konfe
rencijai, kuri laikoma Lon- 
done. Atsišaukimas ragina 
paveikti prezidentą Tru- 
maną ir Jungt. Valstijų 
kongresą, kad ištrauktų A- 
merikos kariuomenę iš Chi
nijos. Komunistiniai chinų 
jaunuoliai taipgi prašo, kad 
Amerikos valdžia atsiųstų į 
Chiniją delegatus, kurie ga
lėtų ištirti, kodėl ir kaip ei
na kova tarp Chiang Kai- 
sheko ir chinų komunistų.

Churchill ir Bevin Šne
ka prieš Sovietus

London. — Buvęs Angli
jos premjeras Churchillas 
seime užgyrė prezidento 
Trumano nutarimą neduot 
Sovietams atom-bombų sek
reto. Darbietis užsienio 
reikalų ministeris Bevinas 
įtarė Sovietus, kad jie, rei
kalaudami pervest Tripoli- 
tanijos globą Sovietų Są
jungai, girdi, gręsią už 
gerklės paimt Didžiosios 
Britanijos imperijai.— Tri- 
politanija, buvusi Italijos 
kolonija šiaurinėje Afriko
je, yra prie Viduržemio Jū
ros.

London. — Manoma, Sta
linas tebėra atostogose.

“Vokiečiai fašistai 1 
arba dalinai sunaikino bei 
sudegino 1,710 miestų ir 
daugiau kaip 70,000 mieste
lių ir kaimų mūsų šalyje.

“Jie sudegino bei sunaiki
no daugiau kaip 6,000,000 
trobesių ir padarė bena
miais apie 25 milionus žmo
nių.

“Hitlerininkai sunaikino 
be sugadino 31,850 pramo
nės įstaigų, kuriose dirbo 
koki 4,000,000 darbininkų ir
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vilių japonų.
(Newyorkinio dienraščio 

PM korespondentai prane
šė, jog chinų komunistai jau 
pirmiau išvalė japonus iš tų 
vietų šiaurinėje Chinijoje, 
kur Amerikos marininkai 
talkauja Chiang Kai-shekui 
prieš komunistus.

(Kiti pranešimai
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Chungking. — Generolas 
, Wedemeyer pareiškė, jog 
Į Amerikos marininkai bus 
i ištraukti iš šiaurinės Chini- 
įjos, kai tik jie atliks savo 
' pareigas, bet, girdi, “mes 
pavartosime visas jėgas, jei 
kas trukdys mūsų veiks

imus; mes ginsime ameriko- 
;nų gyvybę ir nuosavybę.”

Komunistų Pareiškimas
Chinų komunistų laikraš

tis, Naujosios Chinijos 
Dienraštis pareiškė, jog a- 
merikonų “ginkluotas įsiki
šimas yra geležinis faktas, 
ir Wedemeyer apgaudinėja 
Amerikos žmones,” kuomet 
jis skelbia, būk nekariaująs 
prieš chinų komunistus.

i
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CLEVELANDO KOMUNI
STAS GAVO 56,000 

BALSŲ
Cleveland. — Ohio valsti

jos Komunistų Partijos pir
mininkas Arnold S. John
son, kandidatavo į miesto 
apšvietos tarybos narius ir 
gavo 56,330 balsų.

I

Buffalo, N. Y. —- Miesti
niuose rinkimuose 30 nuo
šimčių pakilo balsai, paduo
ti už Darbo Partijos kandi
datus.

Nepavyko Amerikos Laivam 
Patarnauti Chiangui

' Chinwangtao, Chinija. — 
Amerikos laivai gabeno 
Chiang Kai-sheko kariuo
menę į Mandžurijos uostą 
Yingkow. Bet kada pamatė 
ginkluotus chinų komunis
tus pakrantėje, tai laivai 
grįžo atgal su Chiango ka
reiviais į Chinwangtao. Su
grąžinti kareiviai tapo pri
jungti .prie Tryliktos Chi
ang Kai-sheko armijos.

visai; raštinių tarnautojų. Hitle
rininkai suardė bei išplėšė 
98,000 kolektyvių ūkių Uk
rainoje ir Baltarusijoje. Jie 
sunaikino bei užgrobė arba 
į Vokietiją išsiuntė 7 milio
nus arklių, 17 milionų gal
vijų ir dešimtis milionų 
kiaulių ir avių.

“Nepaprastoji valstybinė 
komisija apskaičiavo, kad 
vokiečiai vien tokių tiesio
ginių nuostolių padarė už 
679 bilionus rublių.”

—---- --------------———_------ ------ --- •.......... ;
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Molotovo Kalba
Išvakarėse Didžiosios Socialistinės 

Spalio Revoliucijos 28-rių metų sukakties 
Tarybų Sąjungos užsienio reikalų liau
dies komisaras Molotovas sakė kalbą. 
Tai buvo įdomi ir svarbi kalba, pasakyta 
labai svarbiu metu — svarbiu tiek Ta
rybų Sąjungai, tiek visam pasauliui.

Net ir New Yorko republikonų dien
raštis, Herald Tribune, komentuodamas 
Molotovo kalbą, ją gyrė, sakydamas, jog 
tai rimta, apdairiai paruošta kalba. 
Dienraštis pareiškė noro, kad mūsų 
krašto aukšti valstybiniai pareigūnai iš
moktų kalbėti taip, kaip kalbėjo Moloto
vas! Aišku, tai didelis Tarybų Sąjungos 
valstybininkui komplimentas.

Molotovas pabrėžė du svarbius daly
kus: Tarybų Sąjungos troškimą bendra
darbiauti su kitomis valstybėmis taikai 
palaikyti; Tarybų Sąjungos vyriausybės 
ir visų tautų nusistatymą juo greičiau 
pakelti gyvenimo lygį visai liaudžiai.

O kai dėl atomo bombos, Molotovas 
teisingai pabrėžė, kad toji “paslaptis” 
negali pasilikti tik vienos ar kelių val
stybių žinioje; Tarybų Sąjunga atominę 
energiją turės ir greta jos — turės dar 
ir daugiau ką!

Tai įsidėmėtini žodžiai kiekvienam, 
kuris nori ką nors suprasti!

Skaitydamas Molotovo kalbą žmogus 
jauti, kad Tarybų Sąjunga yra tvirta, 
kad jos naminė ir užsieninė politika vai
ruojama rimtai, pavyzdingai ir be trūk
čiojimų.

Įsidėmėtini šitie Molotovo žodžiai, tar
ti dėl Pabaltijo kraštų:

“Tapo atsteigtos Tarybų Lietuvos, Ta
rybų Latvijos ir Tarybų Estijos nepri
klausomybės.”

Tai reikšmingas pareiškimas, įsidėmė
tinas kiekvienam!

Pabėgėliai Pasirenka Misiją, 
O Ne Tarybą

Vėliausiame Vienybės numeryj rašo 
inž. M. Gintautas (pabėgėlis į Vokieti
ją) dėl “Amerikos Lietuvių Tarybos” ir 
“Misijos” niovynių. Gintautas, matyt, 
reiškia daugumos pabėgėlių valią ir jis 
drąsiai pasisako, jog pabėgėliai labiau 
yra palinkę remti “Misiją”, o ne “Tary
bą”. Kodėl? Todėl, kad “Misijos” prieša
kyj stovi Smetonukas ir kiti atviri fa
šistai, kuriems rūpi grąžinti Lietuvon 
fašizmas. Pabėgėliai taipgi daugumoje 
yra smetonininkai fašistai ir jie yra įsi
tikinę, kad, jei Lietuvon kada nors bus 
grąžinta “nepriklausomybė”, tai ji bus 
fašistinė, tokia, kokia buvo prie Smeto
nos. Tuo būdu pabėgėliai bijosi nusikals
ti krown-princui Juliui Smetonukui, ku
rio laukia (jei ne realybėje, tai bent fa
šistų vaizduotėje) tėvo paliktas sostas.

“Dėl tų visų priežasčių,” rašo Gintau
tas, “daug kas Europos lietuvių sluogs- 
niuose nuo šiol yra pasiryžę jų turimo
mis moralinėmis ir kitokiomis priemo
nėmis paremti Amerikos Lietuvių Misi
ją, kurios vadovybė pasirinko sveiką, 
naudingą kelią ir prasmingas priemones 
varyti ir plėsti tėvynės išlaisvinimo (Lie
tuvon fašizmo grąžinimo. — Laisvės 
Red.) akciją, naujame pasaulyje.”

Kai lietuviškų pabėgėlių Vokietijoje 
didelį skaičių sudaro fašistai, naciai, mes 
ta jau seniai skelbėme. Tai, beje, skelbė 
net ir Amerikos karininkai, pažįstą 
juos; tai skelbė New Yorko Timeso ko
respondentas Middleton. Dabar tai paro
do ir pačių pabėgėlių-fašistų nuomonės 
pasakytojas p. Gintautas.

Tiek Amerikos lietuviškieji fašistai ir 
kryžiokai, tiek Vokietijoj esą pabėgėliai 
fašistai vieno ir to paties trokšta: grą
žinti Lietuvon fašizmą, grąžinti ponams 
dvarus ir fabrikantams fabrikus, o Lie
tuvos liaudį pavergti žiauriau negu ji 
buvo pavergta prieš 1940 metus.

Bet mes tuos godišius galime užtikrin
ti, kad jie tiek matys Lietuvoje sugrą
žintą fašizmą, kiek mato savo pakaušį!

Kelionė Tarybų Lietuvon
(Tąša)

Vėlai vakare nuėjau gul
ti ir kietai užmigau. Ką gi 
kitą darysi? Lygiai ketvir
tąją valandą laivas su
kaukia ir pasijudina. Paga
liau plaukiame!

Bet koks buvo mūsų nu
stebimas, kai atsikėlę ryte 
pusryčiams atradome laivą 
gražiai “miegantį” beveik 
ant vietos, tiktai iš uosto 
išplaukusį! Kas čia pasida
rė? Kodėl stovime?* Oras 
toks gražus, jau būtumėme 
jūroje už keleto desėtkų 
mylių!

Sužinome, kad vienas ju- 
| rininkas, švedas, vakare ne- 
įbesugrįžo į laivą. Manoma, 
kad jis pabėgo ir nori pasi
likti Amerikoje. Iš amato 
staliopus. Laive palikęs

Rašo Antanas Bimba

jasi, ant krūtinės dar nesi
jaučia joks sunkumas. Kaip 
bus vėliau, kai bangos pra
dės veržtis per laivo denį, 
kai laukan bus negalima nė 
nosies iškišti, nežinau. Ka
pitonas užtikrino mums 
smarkių vėjų ir didelių ban
gų. Spalių mėnuo esąs sun
kus mėnuo dėl laivų ir jų į- 
gulų! Pabėgti, žinoma, nė
ra kur. Ko susilauksime, tą 
turėsime priimti...

Nemanydavau, kad tavo-J 
riniai laivai gabena ir pasa- 
žierius. Bet pasirodo, kad 
beveik kiekvienas toks lai
vas turi vietos dėlei keleto 
pasažierių. šiuo laivu va
žiuojame tiktai keturi, po 
du kambaryje. Kambariai

dėl to, kad nuo tų nesvietiš
kų taksų pabėgus. Bet kad, 
atsako jis, tokių sutvėrimų 
(gražių ir gerų merginų) 
šiame griešname pasaulyje 
jau seniai nebeliko!

Jau kelintas sykis aš už
kabinu monarchiją. Kam,

rininkų unijos ir supranta 
priklausymo reikalą.

Šis jaunuolis tikrai įdo
mus vyrukas. Pas švedus 
tebėra giliai įsiŠaknėjęs 
luominis skirtumas. Tar
nautojas neprivalo kalbėtis 
su laivo pareigūnais — ka
pitonu, pirmuoju oficieriu- 
mi ir t.t. Jis gali tik pa
klausti ir atsakyti į paklau
simus. Todėl tiktai klausosi 
mūsų diskusijų su kapitonu.

sakau, jums reikia to kara-. pasi<ui jįs prieina prie ma- 
haus. Numeskite jį nuo so- įr sako: jas įr vėl poli- 
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Smarkiai Ruošiasi Suvažiavimui
Visuomenininkas Pranas JoČionis ra

šo:
“Detroitiečiai jau išrinko į Demokra

tinių Lietuvių Suvažiavimą 15-ką dele
gatų. Dar bus keletas išrinkta. Gal ir 
sudarysime apie 20 delegatų. Neatsilik- 
sime ir su aukomis.

“Detroito Lietuvių Kliubas išrinko du 
delegatu; 25 dolerius paaukojo Suvažia
vimui iš iždo ir nariai sumetė 27 dole
rius. Viso 52 doleriai...” r

Na, o Cleveland© veikėjas J. Žebrys 
rašo:

“Suvažiavimo reikalai tvarkosi gerai. 
Delegatų jau turime išrinkę 12. Manome, 
kad sudarysime bent 20.

“Aukų Suvažiavimui pasveikinti turiu 
dar tik $25, bet tai dar tik pradžia.”

Clevelandiečiai ruošia puikų koncertą 
lapkričio 22 d. Jo programą atliks Povi
las Stogis, Agnes Kenstavičienė ir Kon
stancija Abekienė, 
ninkai. Visi trys jie važiuoja į Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą, tai pakeliui 
sustos ir Clevelande, ten atlikdami gra
žų darbą. , .

Iš Chicagos pranešama, kad iš ten Su- 
važiaviman delegatų skaičius susidarys 
arti 40. -t

Iš Brooklyn© išeis specialis busas, ga
benąs delegatus į Suvažiavimą Pittsbur- 
ghan.

Taigi mūsų didmiesčiai nesnaudžia.
Nesnaudžia ir kitos lietuvių kolonijos: 

visur delegatai renkami, visur rūpina
masi pasveikinimais. Atrodo, kad Suva
žiavimas bus didelis ir turiningas. Va
žiuoja jin darbininkai, važiuoja profe
sionalai, važiuoja menininkai, važiuoja 
progresyvūs biznieriai!

trys žymūs daini-

Ostlandija, Baltoskandija ir 
Aistija •.. '

Karas žaloja žmones ne tik fiziškai, 
—jis gimdo ir proto paliegėlius. Tokių 
paliegėlių ypačiai tenka matyti lietuviš
kų fašistų viršūnėse. Ir ko jie nepriple
pa!

Savais laikais Kazys Pakštas rašė bro
šiūras (ir buvo įstaigų, kurios jas finan
savo!), nusakančias Lietuvai ateities vie
tas. Pakštui labai patiko Hitlerio sugal
votas ir paskelbtas Ostlandas arba Ost
landija. O t, manė sau Pakštelis, kaip bus 
gera: iš Tarybų Sąjungos išplėšime Lie
tuvą, Latviją, Estiją ir Bielorusiją, na, 
ir, su Hitlerio pagalba, sudarysime nau
ją karalystę, kuri bus žinoma kaipo Ost
landija!

Paskui tas pats profesorius ėjo toliau. 
Jis manė sau: kaip gi bus, jei Hitleris 
bus sumuštas? Aa! Tada Pakštas sugal
vojo, kad Lietuvai vieta būsianti geriau
sia Baltoskandijoj! Išplėšti Lietuvą iš 
Tarybų Sąjungos ir prijungti ją prie 
Švedijos. Lietuva turėsianti gatavą kara
lių ir jai bus geriausia. Tiesa, lietuviai 
nemoka švedų kalbos, bet tai niekis, ra
šė Pakštas: oficialės kalbos Baltoskandi
joj galėtų būti kad ir dvi: anglų ir šve
dų. Lietuviai gabūs žmonės, — išmoks!

Deja, nedorėlis rudis nusinešė Pakšto 
siūlymą ant pariestos savo uodegaitės! 
Dabar profesorius tyli, išmestas iš 
BALF’o. Dingo jo Ostlandija, dingo ir 
Baltoskandija! Lietuva kaip buvo, taip 
ir tebėra tarybinė respublika ir sau gra
žiai kuria naują gyvenimą šu kitomis 
Tarybų Sąjungos respublikomis, su ki
tomis tautomis ir tu žmogus jai nieko 
nepadarysi!...

Ar jūs manot, kad neatsiras daugiau 
mandruolių, nukentėjusių dėl šio karo? 
“Durnių nereikia jieškoti,” sako priežo
dis; štai, Vienybėje jau kelintu kartu 
pasirodo kitas Pakštas (gal biskelį dur- 
nesnis, gal biskelį razumnesnis už origi- 
nalį). Jis, tiesa, apie Ostlandiją ir Bal- 
toskandiją nei neprisimena. Bet jis siūlo 
sudaryti Aistiją. Kaip ją sudaryti? Iš
plėšti iš Tarybų Sąjungos Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, na, ir paskelbt jas vienu 
vardu, Aisti jos vardu!

Mums rodosi, kad ir šią “teoriją” lau
kia. Ostlandijos ir Baltoskandijos liki
mas - likimėlis!...
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daugybę brangių. įrankių., labai gražūs ir švarūs. Yra 
Valdžia neleidžia . laivui, mažytis valgymui kambarys 
plaukti, jieško jurininko. įr kitas tokio pat dydžio 
Kur tu šieno kupetoje be- kavos gėrimui, pasėde j i- 
surasi adatą!. Laivo kapito- mui, pasiklausymui radijo,

Valdžia

nas turi važiuoti miestan 
ir pas imigracijos viršinin
kus užstatyti tūkstančio do
lerių kauciją. Taip ir pra
bėgo visa graži spalių vie
nuolikta diena. Tiktai šute 
mus, tamsoje, vėl pasijudi- 
nom kelionėn.
LAIVU ŠVEDIJON

Švedų laivas Innaren j |ęg,pitono 
yra didžiulis, beveik 
jutėlis tavorinis
Philadelphijos uoste , tapo- didelis dalykas. Jie negali į- 

sivaizduoti kitaip. Be to 
gyvenimas jiems per daug

palošimui šachmatais, kor
tomis ir t.t. Pas švedus jau 
tokia mada: pavalgei pietus 
prie vieno stalo, eik į kitą 
kambarį užsigerti kavos, 
pasirūkyti ir pasišneku
čiuoti. Taip mes ir darome. 
Nors mums ta tradicija 
svetima ir-keista, bet neno- 

J rime ją laužyti. Klausome 
i ir patarnautojo, 

nau- j Tūliems žmonėms seni pa- 
laivas į pročiai, senos tradicijos yra

sto ir išsirinkite prezidentą. 
Kapitonas nesutinka. Kara
lius Švedijai esąs tikras pa
puošalas. Joks prezidentas 
neprisilygins prie jųjų ka
raliaus! Nors jis galios be
veik visiškai neturi, bet be 
jo apseiti švedams esą neį
manoma. Socialistai irgi sa
vo platformoj žadėję apsi
dirbti su monarchija, bet 
kaip greitai tapo frakuotais 
ministeriais, taip greitai 
pradėjo karaliui rankas bu
čiuoti ir apie panaikinimą 
monarchijos nė užsiminti 
nebeužsimena.

Mūsų patarnautojas dar 
jaunas vyrukas, tiktai 23 
metų amžiaus. Pirmu sykiu 
jis ant jūrų, džiaugiasi čia 
patekęs. Angliškai gana ge
rai pramokęs mokykloje. 
Su juomi mes daug kalba- 
miesi. Jis priklauso prie jū-

tiką diskusavote su kapito
nu. Jo supratimų, kapitonas 
yra prisirišęs prie praeities 
ir tradicijų, nesuprantąs 
pažangos, nesigilinąs į vi
suomenės reikalus.

(Daugiau bus)

VICKY SAYS

<<Pardon me, Ii a ve you bought 
** a Victory Bond?” '»
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PASTABOS
pilnutėlis prikrautas kokso j 
Kapitonas ir kompanijos ' 
žmonės, matyt, nepatenkin* piH<aSi 
ti. Kapitonas išsitarė: Nie
ko^ geresnio nebegavomeI siduriam tiktai su dviemis 
vežti. . j laivo žmonėmis, būtent, ka-

Tuojau . turiu pasakytųI pitonui ir patarnautoju. Ka- 
kad švedai mus pasažierius į pjtonas Su mumis valgo, 
pasitiko ir priėmė • labai' j mggSta išsigerti ir daug 
draugiškai. Klausinėja, kc j kalbeti. Jau nebe jaunuolis, 
norite, ar viskas tvarkoje?;^ dar neženotas. Jūromis 
Laivo įgula susideda iš 34; plaukioja nuo 15 metų am- 
žmonių. Beveik visi jie, iš- j žiaus. Pramokęs neprastai 
skyrus, porą ar trejetą, yra I angiiškai kalbėti, bet taip 
visiškai jauni vyrukai, ke-; skubiai kalba,

Kasdien mes artimai su-

lėtas jų, matyt, dar nėra 
pasiekę dvidešimties metų 
amžiaus. Vėliau klausinė
jau kapitono, kodėl jo įgula 
tokia jauna? Jis paaiškino 
kad Švedijos jaunuoliai 
veržte veržiasi į jūras, ant 
vandens. Retai, girdi, užeisi 
jaunuolį, kuris netrokštų iii 
nejieškotų tos “laimės”. Ke-' 
lėtą metų švedas patarnau
ja ant laivų, “pasitranko” 
po svietą, paskui grįžta na
mo, apsiveda ir gyvena ra 
miai. Mokyklos, girdi, jie 
kratosi, kaip kažin ko. Ji 
jų netraukia ir nevilioja. 
Mokyklos gyvenimas jau
nam žmogui yra nuobodus. 
Ot, išeiti į svietą, paplau
kioti audringomis jūromis! 
Ar gali būt dar kas malo
nesnio ir didesnio jaunai 
žmogaus sielai?

Dar grįšiu prie pačios ke
lionės pradžios. Išvažiuo
jant didžiausia buvo mano 
rūpestis — tai jūrų liga. 
Puikiai atsimenu 1913 me
tus, kai važiavau Ameri
kon. Pirmąsias kelias die
nas buvo malonu, gražu. 
Bet vėliau per keletą dienų 
visas laivas buvo pavirtęs 
ligonine. Aš irgi nebuvau 
jokia išimtis. Manau, jeigu 
ir dabar taip reikės kentėti 
ir kankintis? Sakau, ap
siginkluosiu nuo šito pavo
jaus. Nusipirkau tris pake
lius piliukių nuo ‘Jūrų li
gos” ir nemažai citrininių 
miltų. Ir prisiekiau nepersi
valgyti. Bet ar galima bus 
ištesėti? Pagunda prie gra
žiai sutaisyto švedų maisto 
nesvietiška. Patarnautojas 
siūlo, prašo valgyti. Šiuos 
žodžius rašau penktadienį, 
jau antra diena ant jūrų, 
laivas tik palengva siubuo-

jog kartais 
sunku jį suprasti. Mūsų su 
juomi pokalbiai daugumoje 
politiniai. Nors jis sakė, kad 
jam “nelabai sveika” apie 
politiką kalbėti, bet jam už
tikrinau ir jį tikinau, kad 
tai nėra joks prieš nieką 
nusidėjimas ir jis neturės 
bėdos su gavimu “griekų 
atleidimo.” Žmogus jis yra 
konservatyvus, Švediją jis 
aiškina, gina ir teisina, kaip 
tik išmano. Jis mano, kad 
šiame kare Švedija tikrai 
išlaikė neitralitetą, kad A- 
mėrikos spauda yra ją ap- 
šmeižus, primesdama jai pa
tarnavimą Hitleriui. Švedi
ja kare nukentėjus daug, 
nes jos prekyba su užsieniu 
buvus beveik visiškai nu
trūkus. O jeigu šį tą bar- 
gan Švedija numesdavo hit
lerinei Vokietijai, tai, gir
di, beveik dan daugiau iš 
jos gaudavus ir Anglija. 
Slaptai daug mašinerijos 
buvę Anglijon nugabenta.

Švedijos socialistų, tačiau, 
jis nebijo, nes jie 
apie socializmą 
gražiai ir smarkiai kalbą 
tiktai prieš rinkimus. Pas
kui, girdi, jų nebeatskirsi 
nuo pačių dešiniausių politi
kierių. Kapitonas nenori, 
kad valdžia kištųsi į pramo
nę. Jam labai nepatinka 
tiktai du daiktai: streikai, 
nerimas krašte ir aukšti 
taksai. Tokia jau Švedijoje 
esanti mada: ženočiai, su 
vaikais, moka nedaug tak
sų. Bet nevedusieji esą nu
lupami iki gyvojo kaulo. Jis 
pats turįs visą vieną treč
dalį savo įplaukų atiduoti 
valdžiai taksais. Kapitone, 
sakau, tuojau turėtum susi
rasti gražią ir gerą mergi
ną ir apsivesti, nors jau tik

Kapitalistinių šalių suo
kalbiai prieš Sovietų Sąjun
gą ir nesiskaitymas su ja 
atvedė prie Antro Pasauli
nio Karo baisenybių. Jeigu 
tais laikais Anglijos, Fran
ci jos ir Amerikos valdžios 
būtų bendradarbiavę su So
vietų šalimi, tai nebūtų at
sitikus Muniche išdavystė 
Čechoslovakijos, nebūtų 
Hitleris ir Mussolinis puolę 
Ethiopiją ir Ispaniją, o Ja
ponijos imperialistai Chini- 
ją. Pasaulis būtų išvengęs 
baisaus sunaikinimo ir mi- 
lionų žmonių išžudymo.

Tas, rodosi, turėjo įtikin
ti kiekvieną, kad be Sovie
tų Sąjungos negalima pa
saulyj išlaikyti taikos ir be 
jos negalima buvo demok
ratijai nugalėti fašizmą.

Bet tūli neapdairūs politi
kai to nemato. Jų politika 
San Francisco Konferenci
joj, Jungt. Tautų Organiza
cijoj taiką palaikyti, o dar 
daugiau Mr. Byrnes ir Mr. 
Bevino politika užsienio mi
nis terių konferencijoj Lon
done atvedė prie to, kad So
vietų Sąjunga jau nedaly
vauja eilėj tarptautinių 
konferencijų. Jų tarpe ir 
Tolimų Rytų arba Japonijos 
reikalais Washingtone.

šavos Lenkijos atstovas 
prof. Kot deda pastangų 
grąžinti geresnius elemen
tus į tėvynę. Iki šiol jam pa
vyko 13,000 lenkų kareivių 
gauti sutikimą grįžti at-" 
gal. Fašistų organizacija ir 
military disciplina nelei
džia vesti kareivių eilėse 
apšvietą.

t
Anglijoj ir jos kolonijose 

yra apie 250,000 lenkų, į- 
skaitant ir valdomą Vokie
tijos dalį. Lenkai šlėktos sa
kė, kad nei vienas iš jų ne
grįš namo. Bet iš Londono 
jau praneša, kad nepaisant 
šlėktų teroro, jau 25,000 
lenkų pasisakė, kad jie grįž
ta tėvynėn. Pačioj Anglijoj 
jau net 40 nuošimtis yra 
norinčių grįžti.

Pamazgas pila prieš de
mokratinę Lenkiją ne vien 
buvę ponai, kurie neteko 
dvarų, kapitalistai, fašistai 
— pilsudskininkai, bet ir 
kitų šalių kapitalistų spau
dos korespondentai, kaip 
Mr. G. Hill.

Mr. Hill labai pyksta, 
kam dabartinė Lenkijos val
džia išdalino 9,000 buvusių 
dvarų dėl 372,000 buvusių 
bežemių ir mažažemių šei
mų. Jis sako, kad ponai tu
rėjo galvijų, mašinų ir “pa
tyrimą žemę valdyti”, gi 
naujakuriai neturi nei “ma
šinų, nei arklių, nei namų, 
nei patyrimo.”

Puikus iš jo “galvočius” 
—ponai visko turi, jiems 
reikėjo tik bernų, mergų ir 
kumečių ir pirmiau, fašisti
nėj Lenkijoj,Jr to turėjo.

Žinoma, kad naujaku
riams daug ko trūksta, bet 
jie gavo žemę, gal gyvens 
kokį laiką urve, sunkiai 
dirbs, bet, su pagalba vy
riausybės, kliūtis nugalės ir

<s

Ir to pasekmės greitai 
pasirodė, kad Japonijos 
klausimu konferencija tą 
pat dieną atsidarė ir vėl sa
vaitei užsidarė. Dabar net 
reakcinė spauda rašo., kad 
planas jos sušaukimui, su 
kuriuomi nesutiko Sovietų 
Sąjunga, reikia keisti— 
praplėsti.

Būtų gerai, kad galų ga
le Mr. Byrnes ir jo vien
minčiai suprastų, kad anti- 
sovietinė politika nieko ge
ro nesiūlo nei Amerikai, nei; daugiau Mr. Hill mylimų 
visam pasauliui.

Londoniškių lenkų smar
vė vis dar dvokia sviete. 
Mr. Milton Bracker iš Ro
mos rašo, kad Italijoj len
kai kareiviai, kurių ten yra 
apie 100,000, terorizuoja de
mokratinius žmones. Mus- 
soliniečiai sako: “Dėkui 
dangui, kad čia yra lenkų 
korpusas!”

Į Italiją atvykęs iš Var-

ponų ir išnaudotojų Lenki
joj niekados nebus!

Net Franci jos ambasado
rius Roger Garreau gyve
nąs Lenkijoj ir tai jau pa
reiškė pasipiktinimą tais 
šmeižtais ir melais, kurie 
skleidžiami 'Anglijoje ir 
Jungt. Valstijose prieš da
bartinę demokratinę Lenki-

D. M. šolomskas
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Trečias puslapis

Keleivio Demagogija
Kada antrasis pasaulinis 

karas užsiliepsnojo ir pirmu
tinės žinios hitlerinės Vokieti
jos gaujų antplūdžio ant Len
kijos pasiekė mus, mūsų tuo
metinio Bendrojo Fronto 
Mass. Apskritys turėjo savo 
metini pikniką, Haverhill’o 
Lietuvių Piliečių Kliubo par
ke. Tame piknike kalbėjo Ke
leivio redaktorius S. Michelso- 
nas. Į pastatytąjį sau savo kal
boje klausimą: ko Lietuva iš 
pasekmės šio karo gali tikė
tis, padarė trumpą, suglaust? 
išvadą, kad Lietuva bus tokia 
kas laimės kara ir kas taika 
diktuos.

Dabar Hitlerio planuotoji 
pūstyjimo, kraujo, kančių ii 
ašarų milijonams žmonių epo
pėja pasibaigė. Karą laimėje 
padoresnė žmonijos dalis. Me? 
jau žinome, ką (Lietuva iš pa
sekmės šio karo gavo ir kokir 
ji bus, bet du broliukai, Mi- 
chelsonas su Grigaičiu, pagie
žos ir keršto apakinti, dar to 
nemato ir nesupranta.

Tais laikais aš buvau nuo
monės, kad pas Michelsoną 
yra šiek tiek padorumo. Karo 
audroms siaučiant ir pergalės 
svarstyklėms darant griežtus 
vingius, Michelsono simpati
jos nevingiavo, bet tampriai 
susijo su hitlerinėmis ambici
jomis, kurios, kaip toji įsivaiz
duotoji sau liga, dominuoja 
jį ir po šiai dienai. Ar Michei
senas gali užsiginti, kad kiek
vienas Goebbelso paleisto šū
kio aidas rado sau garbingą 
vietą Keleivyje. O, taip, Mi- 
chelsonas karts nuo karto pu
siau lūpų pasmerkdavo nacius 
irgi, bet tai buvo tik kamo- 
flažo figos lapas. Jeigu iš pa
starųjų 5 metų Keleivio iš
kirpti pro-naciškas iškarpas ir 
sudėti ant svarstyklių su prie
šingomis joms, tai pro-naciš- 
kos nusvers priešingąsias taip 
toli, kad ir paties Michelsono 
atsisėdimas ant priešingosios 
pusės toli gražu padėties ne
atitaisytų.

Pastaruoju laiku Keleivyje 
tilpo editorijališkas straipsne
lis, demagogika Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto ad
resu Lietuvos šelpimo klausi
mu. Na, jeigu mes ir daleistu- 
me, kad LPTK centralinei va
dovybei, šalę grynai filantro
piškų jausmų, norų ir siekių, 
yra dar ir politiškų išrokavi- 
mų, vienok gi tas nei kiek ne- 
nupuldo pačios esmės to pa- 
sišventusio darbo visų jame 
dalyvių. Faktas pasilieka fak
tu, kad šio darbo vaisiai pa
siekia savo tikslą, tai yra, pa
siekia Lietuvą ir žmones, ku
rtėms toji pagalba daugiausia 
reikalinga. Jeigu pas jus, po
nas Michelsone, būtų nors ki
birkštėlė padorumo, ar daleis- 
tumėt sau daryti tokį pareiš
kimą tame straipsnyje, kad 
LPTK 1945 metais surinkti 
$165,000 nuėjo ne lietuviams, 
bet rusams šelpti. Jūs išsipe
šė! sau iš Russian Relief, Inc., 
raporto abelną sakinėlį, kiek 
Russian Relief, Inc., pasiuntė 
į Sovietų Sąjungą nuo tauti
nių grupių, tame skaičiuje ir 
lietuvių, sumoje $165,229.14, 

f NEWARK, N. J.

KONCERTAS IR SUSIRINKIMAS
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ir, va, krykštaujat, kaip ma
žas vaikas su muilo burbulu, 
kad LPTK “rusus burliokus” 
šelpia, o ne lietuvius. Juk jūs 
rokuojat save mokytu žmogu
mi ir jūs dar to nežinote, kad 
dabartiniu laiku Lietuva yra 
Sovietų Sąjungos narė, todėl 
ir visi į Lietuvą siuntiniai pir
miausiai pasiekia Sovietų Są
jungos uostą ir iš ten jau 
skirstoma,, kas, kur ir kam 
adresuota. Jums, ponas Mi
chelsone, šiandien Lietuvos 
lietuviai, akimirkoje su Lietu
vos įstojimu į Sąjungą Sovie
tinių Respublikų, pavirto ru
sais, burliokais. Jeigu jūs dar 
turite Lietuvoje tėvą, brolį ar 
seserį, tai jie jau nebe lietu
viai, bet burliokai. Aš gaunu 
laiškus iš Lietuvos nuo savųjų 
ir, kaip rodosi, jie save dar 
tebevadina lietuviais ir Lietu
vą ne Rusija, bet Lietuva.

Faktai LPTK surinktų au
kų ir siunčiamų per Russian 
Relief, Inc., yra .šie: Russian 

I Relief, Inc. prezidentas Edw.
C. Carter ir šalpos direktorius
D. Weingard visą rugpjūčio 
mėnesį važinėjo po Sovietų 
Sąjungos karo nuteriotas sri
tis, apžiūrinėdami šalpos sto
tis, lankėsi ir Vilniuje. Jų ra
portas parodo, kad Sovietų 
Sąjungoj randasi pilnos at
skaitos: kas ir kiek yra gauta 
iš Amerikos per Russian Re
lief, Inc., kur, kiek ir kaip tos 
reikmenys yra pristatytos ir 
išdalintos. Lietuva šalpos klau
sime nėra nuskriausta, nes ji 
iš Russian Relief, Inc. daug 
daugiau gauna, negu LPTK 
surenka ir pasiunčia. Pavyz
džiui : LPTK. aukščiausią savo 
veiklą išvystė 1945 metais, iki 
šiol surinkdamas ir pasiųsda
mas $165,229.14 vertės. Atsi
žvelgiant į tai, kad Lietuva 
buvo karo nuteriota, ji gaus 
gal dvigubai, nes 1944 me
tais mes nei pusės tiek neda
vėm, vienok Russian Relief, 
Inc. Lietuvai davė $300,000 
vertės. LPTK, kaip viršinin
kai, taip ir visi kiti,xdarbą dir
ba be užmokesčio, tankiai net 
smulkias išlaidas patys užsi
moka, o kaip gi su jūsų fon
dais ?»

Pagal jūsų pačių paskelbtus 
raportus Vienybėje, iš rugsėjo 
28 d., Amerikos Lietuvių Ta
ryba per du metu surinko virš 
$33,000. Iš tos sumos išleista 
virš $22,000 ir tik $750 pa
galbai, o kiti, virš $21,000, 
išleista lėšoms, arba, geriau 
sakant, į kelių viršininkų są
skaitas. Ta pati istorija ir su 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga: su
rinkta virš $29,000, iš tos su
mos paramai $500, o kitkas 
prabajiavota.

Argi ne juokinga, kad su
rinkimas ir pasiuntimas $500 
sušelpti ką, kainuotų $27,000 ?

Tai ką gi jūs šelpiat? Jūs 
gi nešelpiat nei lietuvių, nei 
burliokų, nei kitų, kurie skau
džiai nukentėjo nuo karo, bet 
tik patys save, kurie esate ir 
priėdę ir apsirengę ir šiltas 
pastoges turite su priedu žy
mių bankinių sąskaitų. Tokie 
tai jūs esate filantropai.

Z avis.

Policija atakuoja Philadelphijos streikierius, narius 
United Steel Workers (CIO), prie SKF ball-bearing 
šapos, kada pikietai pasiryžo neleisti Šapon nei vieno, 
nežiūrint iš kurio darbo skyriaus. Kompanija apskun
dė uniją ant dviejų milionų už streiku padarytus nuos
tolius. Ar stebėtina, kad darbininkai nenori vergauti 
už dyką, jeigu firma tiek daug pelno daro, kad trum
pu streiko laiku galėjo turėti tiek nuostolių.

MONTREAL, CANADA
Aukos Lietuvos Žmonių 

Paramai
Šiuo laiku nėra kilnesnio ir 

gražesnio tikslo kaip suteiki
mas paramos mūsų broliams 
ir sesutėms, gyvenantiems Lie
tuvoje, kuriems teko pergy
venti žiaurus karas ir sunki 
vokiečių okupacija. Kol bus 
užgydytos karo žaizdos, mū
sų broliams ir sesutėms dar 
daug vargo ir visokių trūku
mų teks pergyventi. Daugelis 
iš jų liko ne tik be pastogės, 
drabužių, bet ir be sveikatos. 
Todėl mūsų išeivių ir yra vie
na iš būtiniausių pareigų su
teikti jiems ekonominės para
mos. Padorūs Kanados ir 
Amerikos lietuviai, kurie la
biausiai jaučia išvargintos mū
sų" tėvynės pulsą, jau labai 
daug kuo yra prisidėję, prisi
deda ir prisidės, kad nors 
kiek pagelbėjus savo broliams 
ir sesutėms.

Kanados Lietuvių Naciona
linis Komitetas kaip tik šiuo 
laiku veda vajų už sukėlimą 
$10,000, kad už tuos pinigus 
būtų galima pasiųsti reikalin
giausių ir būtiniausių dalykų. 
Tai gražus užsibrėžimas ir ti
kiu, kad šita suma bus su
kelta, nes mes visi, kurie my
lime savo kraštą, savuosius, 
nesigailėsime paaukoti, kad 
ir didesnes sumas.

Nors Montreale šio va
jaus reikalu yra ruošiamas 
didelis koncertas, vienok jau 
žmonės skubinasi su parama 
kiek galint greičiau. Ir štai 
pirmas šūvis jau iššautas, tai 
Rosemounto lietuvių. Pastan
gomis dd. Keršienės ir Petro
nienės buvo suruošta šeimyni
nė vakarienė spalių 20 d., 
drg. Petronių nuosavame na
me, kur dalyvavo gražus bū
relis rosemountiečių ir pora 
iš kitų miesto distriktų. Pui
kiai besivaišinant prie ska
niai ir turiningai pagamintų 
virš minėtų šeimininkių val- 
gįų ir skanių gėrimų, drg. A. 
Keršys, kuris progresyviame 
judėjime ne tik yra labai 
daug pasidarbavęs, bet ir pri
sidėjęs su stambiomis auko
mis, apibudino vakarienės1 
tikslą, pažymėdamas apie 
Lietuvos žmonių sunkią būklę, 
atsišaukė į susirinkusius aukų 
ir kaip bematant iš šio ne- 
perdidelio būrelio suplaukė 
gana graži suma pinigų, kur, 
padengus išlaidas, atliko dėl 
Lietuvos žmonių paramos vi
so $43.45, kurie bus perduoti 
komitetui. .

O dabar noriu supažindin
ti mūsų nuoširdžius rėmėjus, 
kurie bus sekami: dd. Keršys 
ir čelkiai aukavo po $10, po 
$5 aukąvo sekanti: P. Garne- 
lis, Tamašiūnai, L. ir P. Ki
sieliai, K. Kiela, Juškevičiai, 
Čekaitis, J^Tisevičiai, dd. Pe
troniai, kurie davė stubą ir 
visa vakarienės sunkumo <naš- 
ta ant jų pečių, krito, paauka
vo $3, po $2 aukavo: Glavec- 

kienė, Girnienė ir iš farmų 
atvykusi viešnia drg. čekai- 
tienės sesutė, E. Fedesevičie- 
nė, gi drg. Bizokas nors vaka
rienėje ir nedalyvavo, bet sa
vo auką $1 per Tamašiūnie- 
nę įteikė.

Visiems taip nuoširdžiai 
prisidėjusiems su gražia pa
rama tenka didelis ačiū, o už 
vis didžiausias ačiū tenka 
šios vakarienės iniciatorkoms, 
tai dd. K. Keršienei ir Petro
nienei, kuriuodviems biskį pa
gelbėjo drg. Garnelienė su 
darbu ir paaukojo skanų kek
są, gi drg. Garnelis, rodos, 
pagelbėjo su gėrimu.

Išvardintos draugės ne tik
tai specialistės vakarienių 
rengime, bet .nemažai yra pa
sidarbavusios ir kitose srity
se, ypatingai Raudonojo Kry
žiaus Moterų skyriuj.

Dar kartą ačiū visiems at
silankiusiems ir d. Petroniams, 
už suteiktą stubą, nuoširdų 
priėmimą ir didžiausią pasi- 
aukavimą. Vakarienės Dalyvė

Livingston, N. J.
Vieša Padėka Draugams
Esant man ligoninėj, aplan

kė daug draugių ir draugų,. 
Ne tik aplankė, bet daugelis 
net įvairių dovanų suteikė. Pi- 
nigiškų dovanų aplaikiau nuo 
šapos darbininkų, per draugą 
Anuškį, Sietyno Choras per d. 
Žukauskienę ir vieną draugę.

Spėju, kad Laisvės redakci
ja suteiks man kiek vietos pa
reikšti viešą padėką tiems, 
kurie mane aplankė ir ligoni
nėj esant ir namuose.

Pats pirmas buvo, tai1 d. Pe
tras Anuškevičius ir tą pat va
karą d. Anuškis. Vėliau visa 
eilė draugių-gų: K. Žukaus
kienė, F. F. Šimkai iš Arling
ton, Vincas ir Ona Žilinskai 
iš Kearny, Skeistaičiai, Stoč- 
kai, J. Benderius, St. Lukas, 
A. Teleiša ir dukrelė.

Vieną ketvirtadienio popie
tį guliu ramiai ir skaitau laik
raštį. Gi įeina draugai Dobi- 
niai iš Brooklyno. Gerai žino
damas, kad tų draugų aplei
dimas savo pareigų abiejų 
kartu veik negalimas, tuoj ir 
užklausiau: kaip gi jūs galė
jot pasiliuosuot iš savo parei
gų abu kartu. Atsakė, kad 
gavę Laisvę šios dienos, kur 
pastebėjo, kad randuosi ligo
ninėje, viską palikę ir išvyko 
su manim pasimatyti.

Parvykęs į namus už dviejų 
savaičių randu simpatijos laiš
kelį, net eilėmis rašytą nuo' 
draugo St. Jasilionio ir jo 
draugės Paulinos.

Mielieji! Kaip daug esu 
jums visiems dėkingas už jū
sų šiltas simpatijas ir dova
nas, kaip draugams, taip ir 
giminėms! Mat, vis ta viena 
bendra idėja mus riša drau
giškumo ryšiu.

G. A. Jamison.

Pittsburgh, Pa.
Parūpinkime Delegatams 

Nakvynes

Pittsburgh ir apylinkės lie
tuviai žinome, kad lapkričio 
23-24 dd. Pittsburgh e ivvks 
Amerikos Demokratinių Lietu
viu Antras Suvažiavimas, kur 
dalyvaus šimtai delegatų ir 
delegačių.

Tokių suvažiavimų labai re
tai pas mus pasitaiko. Mes ži
nome, kad iš kitų kolonijų 
atvyks mūsų draugės ir drau
gai, todėl aprūpinkime juos 
nakvynėmis, nes dabartiniu 
laiku yra sunku gauti kamba
riai viešbučiuose.

Kas tik galite, tai priimki
te po delegatą, kitą — kiek 
tik išgalite. Praneškite telefo
nu komisijai sekamai: A. Pi
piras, Everglade 0818; E. K. 
Sliekienė — Cassick 4431 R; 
J. Mažeika — Federal 1990.

Visi mūsų draugai ir drau
gės, visi simpatikai, kaip tik 
pastebėsite) šį pranešimą, tai 
nieko nelaukdami, tuojau iš- 
pildykite šį mūsų prašymą. 
Atminkite, kad delegatu] bus 
daug ir visiems prieglauda yra 
reikalinga. Komisija ir delega
tai bus jums dėkingi.

E. K. Sliekienė.

Rezoliucija Prieš SLA P. T. 
Paskelbtą Konversiją

Masiniai susirinkę SLA na
riai, Pittsburgh’o ir apylin
kės SLA kuopų, spalių 28 d., 
1945 m., L. M. D. name, 142 
Or r Str., Pittsburgh, Pa., pla
čiai apkalbėję ir išdiskusavę 
SLA reikalus, surandam, kad 
SLA P. T. veiksmai mūsų or
ganizacijoj yra labai žalingi.

P. T. paskelbimas SLA na
riams tokios konversijos yra 
nereikalingas. Pildomosios T. 
patvarkymu, aplamai skai
tant, pakelia SLA nariams 
100 nuošimčių aukštesnes mo
kestis į pomirtinės fondą, ar
ba numažina 50 nuošimčių 
nario pomirtinę. Toks P. T. 
patvarkymas SLA, nariams ne
priimtinas ir nereikalingas. 
Mūsų SLA pomirtinės fondas 
gerai stovi ir “Solvency” yra 
100 nuošimčių su dideliu kau
pu, tai pakelti nariams mo
kestį šimtu nuošimčių nerei
kia.

Sulyg N. F. C. lentelės, na
rių įmokėti pinigai į pomirti
nės fondą turi uždirbti keturis 
nuošimčius, tas tiesa, dabar 
minėto nuošimčio tie pinigai 
neuždirba, tai kodėl P. T. ne
sitenkina pakelti nariams tik 
tiek, kad sulyginus minėtą 
nuošimtį pakeliant nariams 
kokius 2 ar 3 nuošimčius mo
kesčių, o ne 100 nuošimčių? 
Tiesa, mes suprantam (P. T. 
ir supranta, tik nuo narių sle
pia), kad ne pomirtinės fon
de yra blogumai, bet yra di
delė “skylė” lėšų fonde ir, ot, 
P. T. apskaičiuoti planai ap
kraus SLA senelius narius di
delėmis mokestimis, kurių ge
ra dalis eis į lėšų fondą, (ki
tus tuo planu išvys iš Susivie
nijimo) ir tokiu būdu jie lėšų 
fondan pirmais metais paims 
apie $200,000.

Konversijos būdu persikėlu
sių narių visos pomirtinės mo- 
kestys pirmą metą eis į lėšų 
fondą, o vėliau ims į lėšų fon
dą dešimtą nuošimtį sumokėtų 
pomirtinės pinigų. Ir jei toks 
planas P. T., praeis, tai per 
kiek laiko pinigų lėšų fonde 
bus kaip šieno ir be jokio 
taupumo ir vėl galės tuos pi
nigus žarstyti iki išbaSgs. To
liau ir vėl bus koki planai.

Mūsų obalsis: Tegu nei vie
nas SLA narys nesikelia į nau
jus skyrius sulyg konversijos 
plano ir laukia ateinančio SLA 
Seimo.

Rezoliuciją perskaitė ir pa
siūlė priimti J. Miliauskas. 
Rezoliucija priimta vienbal
siai.

Susirinkime dalyvavo apie 
200 narių.

Susirinkimo Vedėjas,
J. Mažeika.

New Britain, Conn.
Vincas T. Jokimas Pasistatė 

Sau Gražų Paminklą

Daug vandens upeliais yra 
nutekėję nuo dienos, kai gyve
no viena šeima Padovinio kai
me, Liudvinavo valšč., ne per 
toliausiai nuo Marijampolės 
miesto, ši šeima iš vardo bu
vo žinoma Jokimai; jie, kaip 
ir daugelis tais • laikais, gyve
no dideliame skurde, sunku 
buvo patiems galas su galu 
suvesti. Be to, reikėjo parū
pinti maisto keturiems kūdi-< 
kiams — trims mergaitėms ir 
sūnui Vincukui.

Todėl Vincukui spėjus iš- 
tysti ilgesniu jau prisiėjo už
darbiauti pas žmones. Jo lai
mei, kur tik jis pasisuko, kur 
uždarbiavo, visur, visi jį labai 
mylėjo. Išaugus į vyrus, per 
jo mokėjimą , gražiai apsiei
ti su žmonėmis, padėjo pagrin
dą jam atkeliauti į Ameriką.

Besirengdamas į tolimą ke
lionę ir į “aukso” šalį, jis sau 
mąstė: Važiuosiu į tą kraštą, 
kur nėra caro, bet demokra
tija, kur dideli fabrikai ir 
daug aukso gėrybių, ten gal 
gražiau, lengviau pagyvensiu, 
negu Lietuvoje. Jo tėvų gyve
nimas buvo tiktai vergija, 
daugiau niekas.

Štai 1904 m. jis randasi 
šiapus jūrų mažame mieste 
Wallingford, Conn, čia jis 
jaunu būdamas kupinas ener
gijos pradeda kurti naują gy
venimą — dirba fabrike, tau
po centus, žiūri į ateitį. Ta- 
čiaus svąjotas gražus gyveni
mas, lieka kartus. Reikia dirb
ti sunkiai, ilgos valandos, prie 
to dar sunkiau, bemokslis 
žmogus ir kalba painiojasi 
svetima. Pagaliaus, nuspren
džia kaip nors išmokti rašyti, 
bet nelengva problema.

Netikėta laimė, kaip iš dau
sų iškrinta. Viena skaisčia 
dieną Vinco sesutė, Marytė, 
padainuoja jam liaudies dai
ną, kuri įstringa į jo širdį, 
bet, ot nepavyko ją įsitėmyti 
—išmokti. Sesutė jam tą dai
ną parašė ir pakartojo, kaip 
dainuojama. Nuo čia jisai 
pradėjo pažinti rašybą, pra
sidėjo pirmynžanga. Tuojau 
pažino darbo žmonių klasę, 
tikybos vertę ir marksizmo 
mokslą, kuris rodė kelią prie 
šviesesnės ateities per sunkias 
kovas, per veiklą.

Tuomet Vincas griebėsi 
skaityti laikraščius ir knygas, 
draugauti su pažangiais žmo
nėmis, diskusuoti gyvenimo 
kylančias problemas, paga
liaus, įstoja į Lietuvių Socia
listų Sąjungą. Joje besidar
buodamas patenka į komite
tus, į rajono valdybą, daly
vauja suvažiavimuose ir lieka 
lygus pamokytiems, darbo 
žmonijos kovose geras karys, 
kupinas energijos. Skilus LSS. 
jisai eina su komunistiniu ju
dėjimu, su Partija ir taip pat 
gražiai joje veikia.

Vincas iš jaunesnių dienų 
mylėjo demokratiją ir jisai 
jos palaikyme neatsiliko. 1913 
m. patapo piliečiu, kad būtų 
galima atiduoti balsą už tin
kamus kandidatus į valdvie- 
tes. Tais pačiais metais susi
vedė su Veronika Levonavi- 
čiute ir juodu vedė gražų

šeimynišką gyvenimą. Abudu 
kruopštūs žmones, taupė cen
tą, kitą, taip kad pagaliaus 
įsigijo nuosavybę.

Tuomet Vincui išrodė, kad 
jau tikrai tėvo pėdom nereiks 
eiti, artėjant senatvei bus 
lengviau, pačiam veikime irgi 
neatsiliko. Bet štai po pirmo
jo pasaulinio karo įvyksta -ša
lyje krizis, reakcija, demokra
tinių organizacijų daužymas, 
jų narių areštai ir įkalinimai. 
Paliečia ir Vincą, bet jo įsi
tikinimų reakcija nepalaužė, 
kaip ir paties judėjimo. Ko
munistinis judėjimas nueina į 
pogrindinį veikimą, Vinco idė
ja sutampa su juomi.

Kokiu tai sumetimu Vincas 
su šeima 1926 m. persikėlė 
gyventi iš Wallingford’o į 
New Britain’ą. Ir vėl jie moko 
vaikus pažangaus žinojimo, 
demokratinėj dvasioje, kurie 
paaugę parodė, kad jie tikrai 
pažinojo ir suprato, ką jų. 
tėvas juos mokino.

Pagaliau įvyksta šalyje 
ekonominis su purtymas, dau
gelio žmonių didėsės ryklės 
sutaupąs suryja ir patsai Vin
cas su šeima būna skaudžiai 
paliesti. Tuo metu iki pajėgė 
šiek tiek ekonominiai atsi
griebti Vincas buvo privers
tas atsitraukti bent laikinai 
nuo veiklos.

Ne ilgai trukus mes ir vėl 
jį matėme veikloje. Jis po tų 
skaudžių gyvenimo nuotykių 
dar labiau užsigrūdino, labai 
neapkentė karų, kalbėdavo 
prieš jų ruošėjus, stengėsi 
įtikinti žmones, jog bendrai 
kovodami neprileisime iškilti 
karams, tai yra, antram pa
saulinių! karui. Karui prasi
dėjus jis sakydavo, jog šiame 
kare Sovietų šalis, pryšakyje 
su Raudonąja Armija, paro
dys pasauliui, ką gali. Ir jis 
neklydo taip kalbėdama^

Kadangi pirmiausiai Lietu
vos žmones skaudžiai karas 
palietė, tai Vincas arti prie 
širdies laikė rėmimą Lietuvos 
žmonių. Jis dėjo visas pastan
gas, kad susidarytų tvirtas 
komitetas remti Letuvos žmo
nes, pasiuntimui drapanų, me
dikamentų ir t. t. Patsai buvo 
iždininku Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitete, ėjo per 
stubas, rinko drapanas ir au
kas dėl naujų drapanų nupir
kimo. To gražaus darbo vai
siai ne vieną kartą tapo atžy
mėti spaudoje.

Taipgi per eilę metų LLD 
27 kp. sekretoriavo, tą patį 
atliko ir LDS 108 kuopoje. 
Buvo nuolatinis dienraščio 
“Laisvės” skaitytojas ir nau
jų skaitytojų vajininkas, pre
numeratų atnaujintojas, vienu 
žodžiu Vincas buvo darbštus 
žmogus prie savo užsiėmimo, 
prie savo namų ir organizaci
jose.

Užėjus pas jį teko visados 
rasti dirbantį namuose arba 
išėjusį organizacijos reikalais. 
Tokis tai Vinco T. Jokimo pa
minklas.

Pagaliau, šį metą iš pavasa
rio jisai pradėjo nusiskųsti, 
kaulus gelia, kad rodėsi jam 
ne viskas gerai, kaip turėtų 
būt. Vėliau susirgo drūčiai, li-

(Tąsa 5-me pusi.)

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas

WORKERS. INC.

Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 
Apdraudos Organizacija

Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15. 
Visiems įstojimas veltui.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki 
60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk, Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu;

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. ? Brooklyn 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas.......................................................................................................... .

Antrašas.
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(Tąsa)
— Vien jau tas klausimas mane iki 

ašarų jaudina, — pasakau aš ir prisipi- 
liu stiklinę kavos, tikros pupelių kavos. 
Aš buvau net užmiršęs, koks jos skonis, 
kadangi “Jorike j” duoda tiktai erzacinę 
kavą, kurioj tik dvidešimts procentų tė
ra kavos, kad nepakenktų mūsų širdžiai.

— Lavonų laivas, sakau tau dar kartą.
— Apie ką tu kalbi? Ar ji veža lavo

nus iš Prancūzijos j Ameriką, kad tenai 
motinos galėtų juos pasodinti gėlių vazo
nuose ir džiaugtis garbe ir vėl galėtų už
siliepsnoti entuziazmu karui dėl visų ka
rų pabaigos?

— Nekalbėk taip užsienietiškai, žmo
gau.

— Ji veža lavonus, bet tiktai ne ka
reivių lavonus iš Prancūzijos.

— Tai ką?
— Mažus angeliukus. Jūrininko an

geliukus. Jūrininkų lovonus, žuvie-piūkle, 
jei tu pagaliau nesupranti.

— Ar jų ‘Imperatorienė” dabar turi 
ant denio?

— Žmogau, tavo galva galima bunke
rio sienas daužyti. Aišku, kad tetulytė 
jų turi ant denio. Septyni aštuntadaliai 
jau baigti. Tėviškėj, jų kaimų bažnytėlė
se jau galima ramiai tiems jūrininkams 
pakabinti atminimo lenteles. Nereikia 
daugiau atidėlioti. Jei tu nori savo kai
mo bažnytėlėj turėti atminimo lentelėj 
įrašytą vardą, tereikia tau ten tik nuei
ti. Apskritai, atrodo labai žymu, jei gre
ta tavo vardo stovi “Madagaskaro Impe
ratorienė”. Skamba neblogai, ką? Daug 
geriau atrodo negu ten būtų įrašyta 
'‘Berta”, “Emma” arba “Nordkap”. Tu
ri taip pat apie tai pagalvoti, jei tu nori 
ant tos lentelės gauti gražų vardą. “Ma
dagaskaro Imperatorienė”, tai bent sti
lius, mano vyruke.

— Bet kodėl, po velnių, ji taip medžio
ja draudimą?

Aš vis dar nieko negalėjau susigaudy
ti, ką visa tai reiškia. Tai tebuvo tik ple
palai. Vien tik pavydas, kadangi jie pa
tys neplaukiojo naujuoju kibiru.

— Vaikiškai lengvas dalykas.
— Tačiau juk nedaugiau, kaip treji 

metai, kai ji nuleista į vandenį, — įsi
terpiau aš.

—Pagaliau tu atrodai, kad tu pats se
niau jau esi nuleistas į jūrą. Ji yra lygiai 
trejų metų amžiaus. Buvo pastatyta di
delėms kelionėms: į Rytų Aziją ir Pietų 
Ameriką. Turėjo plaukti po dvylika maz
gų. Tokios buvo sąlygos. Tačiau kai ją 
nuleido į vandenį, ji nuplaukdavo tiktai 
keturius, o jei gerai pasisekdavo — ke- 
turius su puse. Daugiau ji negali pasiek
ti.

— Tačiau juk galima ją perstatyti.
— Jau du kartu bandyta. Juo toliau, 

juo blogiau. Iš pradžių dar kartais nu
plaukdavo ir šešius mazgus, o po persta
tymo tiktai keturis. Ji turi būti išimta iš 
vandens, turi duoti draudimą. Matyt, 
švariai tą draudimą suko, kad jis galėjo 
Lloyde praeiti. Tačiau juk visus tokius 
dalykus galima įvykdyti.

— O dabar ji turi eiti žemyn.
— Jau du kartu ji bandė tai padaryti. 

Tačiau nepavyko . Pirmą kartą atsisėdo 
ant smėlio. Švariai, kaip sviestu patepta. 
Aš manau, kad Glazgove tikrai ta proga 
už jos sveikatą švariai buvo išgerta. Ta
čiau netrukus pagedo oras, pradėjo siaus
ti audra su mirtingais potvyniais ir kil
nioji dama pakilo nuo smėlio, lyg su būg
nais ir tarškynėmis rengdamosi žengti į 
dangų. Ir ji linksmai nukrypavo nuo smė
lio. Tuomet kapitonas galėjo gražiai keik
tis. Antrą kartą, tai buvo praėjusią sa
vaitę, mes jau buvom čia uoste, ją jūroj 
įspraudė tarp dviejų uolų. Sėdėjo visai 
tvirtai. Radio stotelė buvo sugadinta. 
Žinoma, kaip gi kitaip. Kapitonas turėjo 
Vėliavą iškelti. Pusiau stiebo! Vis dėlto 
pasitaiko mat visokių liudininkų. Tuo 
hietu, kai kapitonas ramiai įsakė visiems 
sėsti į laivelius, atplaukė vienas prancū
zų petroleumo tanklaivis. Prancūzai sig
nalizavo: “Palaukit, pagelba plaukia!” 
Na, ir keikėsi tuomet kapitonas. Norė
čiau žinoti tiktai, kaip jis vėl sutvarkys 
dienyną! Tikrai jis jau jame buvo šva
riai pasidarbavęs. Bus gražių dalykų 
prirašęs, jaunuoli, jaunuoli. Tačiau jis 
padarė vieną klaidą. Vadinas, nieko ki

to neišėjo. Atsisėdo per atoslūgį. Atplau
kė trys vilkikai ir potvyniui prasidėjus 
ištempė jį iš uolų. Visai elegantiškai. Ne
iškrito nė vienas straigtelis. Tai juk vis 
dėlto nelaimė. ^Reikia apmokėti gelbėji
mo išlaidas. Visa tai priklauso draudimui. 
Klausimas, ar draudimas apmokės visas 
išlaidas. O tai priklausys nuo dienyno.

— O kas dabar?
— Dabar jis dedasi abejojančiu. Turi 

ką nors daryti. Tačiau tris kartus jis ne
gali susitarti. Po to draudėjai pradės ty
rinėti ir nubrauks draudimą. Pareika
laus kito kapitono, kuris sąžiningai 
plauktų. Tuomet viskas baigta. Tuomet 
“Imperatorienę” telieka parduoti kaip 
laužą. Plaukti ji juk negali.

Tai kodėl ji čia taip ilgai stovi, jei 
jos nė kiek nereikia remontuoti?

— Negali išplaukti. 'Neturi kūriko.
— Nesąmonė. Galėtų juk mane paim

ti. Aš jiems tuojau pasisakiau, esąs kū
rikas.

— Turi dokumentus?
— Na, nebūk toks įkyrus, žmogau.
— Jei tu neturi jokių dokumentų, ji 

tavęs nepriims. Ji. turi išlaikyti padorų 
veidą. Mirusieji jai būtų įtartini. O 
ar. tu esi zulas, ar hotentotas, ar kurčias 
ir nebylys, visa tai jai yra vis tiek. Turi 
turėti tiktai dokumentus ir turi būti 
plaukiojęs. Neplaukioję žmonės netinka, 
jie gali pakišti koją draudimo premijai 
gauti ir sudaryti istorijų. Kūrikai patys 
pranyko. Jie patys nesidegino ir dabar 
guli ligoninėj, kitaip’ jie nebūtų nuo jos 
nulipę. Su kūrikais yra blogiausia, jie 
neišlipa, jei įvyksta koks ... Prie katilo 
yra vandens ir katilai paprastai greitai 
kyla aukštyn, jei tik jie gauna šaltą du
šą. Jie tuojau nusikrato sprogdinančiu 
plaučių uždegimu.

— Ar ji dabar laukia, kol kūrikai iš
eis iš ligoninės?

— Jai tai nieko nepadės. Jie gali ne
beiti į ją, jei nebenori. Gali kitur švariau 
įstoti. Turi gerus dokumentus ir gali ra
miai laukti kito laivo.

— Taip, tai tetulė mano išplaukti?
Jie juokėsi viduje ir tas, kuris atrodė 

geriausiai tokius dalykus esąs studijavęs, 
tarė: “Jie išeis grobti vaikų. Galiu tau, 
jaunuoli, pašnibždėti: Taip, puiki elegan
tiška dama, “Madagaskaro Imperato
rienė”. Viršuj šilkas, apačioj pilka. Sau
gokis prie jos arčiau prieiti.”

Tačiau palyginti “Jorike” vis dėlto 
yra aukštai gerbiama dama. Ji nieko ne
apgauna. Ji yra lygiai tokia pati kaip at
rodo. Garbinga nuo kulnų iki pakaušio. 
Beveik bijausi “Jorikę” mylėti.

Taip “Jorike”, turiu tau prisipažinti: 
aš myliu tave. Myliu tave nuoširdžiai ir 
— myliu dėl tavęs pačios. Ant savo ran
kų aš turiu šešias juodai mėlynas nagas, 
o ant kojų pirštų keturias juodai žaliai 
melsvas nuospaudas. Visa tai dėl tavęs, 
mylimoji “Jorike”. Ant mano kojų nu
krito krosnies ardelės ir kiekvienas pirš
tas turi savo skaudžią istoriją. Mano 
krūtinė, mano pečiai, mano rankos, mano 
kojos pilnos baisių nudegimo žaizdų ran
dų. Kiekvienas paskiras randas buvo 
gimęs su skausmo riksmu, kuris tau bu
vo skirtas, mylimoji.

Tavo širdis neapgaudinėja. Tavo šir
dis neverkia, jei nesijaučia iki ašarų nu
liūdusi, ji nedžiūgauja, jei nejaučia jo
kio džiaugsmo. Tavo širdis neapgaudinė
ja, ji yra tyra ir skambi, kaip grynas 
auksas. Jei tu juokiesi, brangi mylimo
ji, tai juokiasi tavo siela, juokiasi tavo 
kūnas it kartu juokiasi tavo linksmi či
goniški drabužiai. O kai, visų labiausiai 
mylimoji, verki, tuomet verkia ir p*ats 
šaltasis rifas, pro kurį tu praplauki.

Aš, mylimoji, nenoriu tavęs niekumet 
daugiau apleisti, nė <iž visus pasaulio 
turtus. Aš noriu su tavim keliauti, su ta
vim dainuoti, su tavim šokti ir su tavim 
miegoti. Aš noriu su tavim mirti, 
tavo rankose, tu jūros čigone, iškvėpti 
savo paskutinį atsikvėpimą. Tu nesi- 
giri savo garbinga praeitimi ir savo 
labai sena kilme, užrašyta pas tetulytę 
Loydą Londone. Tu nesigiri savo skar
malais ir nežaidi jais. Tie drabužiai tau 
taip puikiai tinka. Savo skarmaluose tu 
linksmai ir išdidžiai sėdi kaip karalienė 
ir dainuoti savo čigonišką skarmalų dai
ną: j

(Daugiau bus)

Philadelphia, Pa.
■■■■ > I I

Serga
Sunkiai susirgo drg. A. But- 

vilienė. Ji randasi namie, 
4620 Melrose St. Malonėkite 
aplankyti draugę. Ji ir jos 
dukra Tesie Butviliutė labai 
daug dirbo darbininką nau
dai, ypatingai parengimuose, 
tai aplankykite sergančią 
draugę. Nuo Savęs linkiu drg. 
Butvilienei greitai pasveikti.

E. MuiakiUte.

Detroit, Mich.
William Z. Foster Mitingas 

Buvo Sėkmingas
Spalių, 23 dieną buvo su

rengtos prakalbos Book Cadil
lac viešbutyje, kur kalbėjo 
William Z. Foster, tik ką grį
žęs iš Washington, D. C. Jis 
buvo pašauktas Rankin komi
teto apklausinėjimui, kokią 
politiką mano K. P. vesti po 
karo.

Tas raganų gaudymo komi
tetas puikiai žino apie K. P. 
vedamą politiką, nes K. P. 
programa yra viešai skelbia
ma. Tačiau jis, kaip kad jo 
pirmtakūnas Dies, nori gąz-* 
dinti darbininkus. Kaip Dies, 
taip Rankin jokių žygių neda
rė prieš fašistus, kurie čia vei
kė prieš karą ir dabar ima 
kelti galvas. Vietoj fašistus 
persekioti, tai tie gaivalai per
sekioja darbininkus.

Minėtame mitinge taipgi 
kalbėjo du kariai. Vienas ka
rys buvo negras, kitas baltas. 
Tie kariai pasakė, kad šis ka
ras turi būti laimėtas ant vi
sados. Be to, jie sakė, jog ne
turi būti rasinės, religinės, nei 
tautinės neapykantos pasauly
je. Girdi, mes tik ką nugalė
jome fašistinį smaką, kuris 
buvo išsižiojęs praryti pasau
lį. Tad visi turime daboti, kad 
jo pasėta sėkla vėl neimtų 
augti.

W. Z. Foster savo kalboje 
nurodė, kad jį Rankine komi
tetas klausinėjęs, ką darbinin
kai mano daryti dabartiniu 
laiku. Fosteris jiems atsakęs, 
kad darbininkai laimėjo ka
rą ir jie mokės išlaikyti tai

ką. Mes norime, kad mūsų 
kariai) grįžę iš karo tarnybos, 
tūrėtų darbą, galėtą, lankyti 
mokyklą, o susirgę, jog būtų 
aprūpinti gydytojo patarnavi
mu, ligoninė, ir t.t. Be td, kad 
visi darbininkai turėtų darbo, 
0 atsitikime, jei liktųsi paleis
ti iš darbo, jog gautų, bedar
bės apdraudds po $25 laike 
26 savaičių, metų laikotarpy
je..

Jei tie darbihihkų reika
lavimai nebus išpildyti, tai 
darbininkai žinos, ką daryti. 
Taip tosteris pasakęs raganų 
gaudymo komitetui. Beje, jis 
pabrėžė, kad visame pasau
lyje darbininkai progresuoja 
ii* ima dalyvuhią šalies tvarky
mosi. Darbihihkų pirmynžan- 
gos niekas jau nesulaikys.

Tame komitete buvęs ir 
Aukščiausio Teismo teisėjas 
F. Murphy (anksčiau buvęs 
Michigan© valstijos guberna
torius). F. Murphy užtaręs 
darbininkus. Jis sakęs, kad 
jokis šalies įstatymas nedrau
džia darbininkams organizuo
tis į unijas ir kovoti už ge
resnį gyvenimą. Tad kuom 
remiasi Rankin komitetas, 
kuomet jis nori trukdyti?

Muzikalis programas buvo 
labai gražus. Jį pildė mišrių 
rasių dainininkai. Dainavo 
duetu balti ir juodveidžiai 
dainininkai, taip pat kvartetas 
ir choras buvo mišrūs. Dainos' 
buvo parinktos, revoliucinio 
pobūdžio.

Labai puiku, kad taip drau
gingai sugyvenama ir veikia
ma. Tik per tvirtą vienybę ir 
bendrą pasiryžimą darbinin
kai galės iškovoti geresnį ry
tojų.

Minėtame mitinge buvo 
rinkta aukos. Organizacijos ir 
dalyviai suaukavo $2,696. Tai 
puiki parama! Smagu, kad 
visi supranta svarbą rėmimo 
pažangaus judėjimo.

K. J.

JIEŠKO DARBO

Anthony Schultz jieškb darbo už 
bartcnderj. Prašoma kreiptis po 
80-33 90th Rd., Woodhaven 21, 
N. Y. Telefonas Michigan 2-4620. 
Kreipkitės tarp 6 ir 8 v. vakarais.

(263-265)

Telef. HUmboldt 2-7964

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

z

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavlmo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų atiglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

HDH
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

♦

Telefonas EVergreen 7-1661

Rochester, N. Y.
Iš LDS 11-tos Kp. Susirinkimo

Lapkričio 1 d. atsibuvusiam 
LDS 11-tos kp. susirinkime 
buvo raportuota pasekmės iš 
15 metų jubiliejinio paminėji
mo, įvykusio spalių 14 d. 
Greta vietinių LDS kuopos vei
kėjų kalbėjo LDS Centro sek
retorius d. J. Gasiunas. Drau
gas J. Gasiunas kalbėjo LDS 
reikalais, surišdaihas juos 
su dabartiniais pasaulio įvy
kiais; už vieningą Jungtinių 
Tautų veikimą, už įsteigimą 
pasaulinės taikos ir taikos pa
laikymą. Kalba buvo išsami. 
Po prakalbų buvo girdėta iš
sireiškimų, kad Gasiunas ge
ras kalbėtojas.

Po prakalbų buvo vakarie
nė.

LDS 11-ta kuopa gavo ge
rokai pasveikinimų.

Pinigais sveikino šie biznie
riai :

Juozas Dirsė, 703 Iludson 
Avė. $5; Irving Bush (Bush’s 
Grill), 329 North St., $5; Ig
nacy Kurowski, 815 Hudson 
Ave., $8 vertės medžiagų; Ed
ward Sulkowski, 559 Joseph 
Ave., $5 medžiagų; J. Mocie- 
junas, 574 Hudson Ave., 
S3.50 vert, medžiagų.

Visus biznierių pasveikini
mus surinko kuopos pirm. P. 
Bugailiškis. Tai didelis pasi
darbavimas.

Draugijų Pasveikinimai
DLK Gedimino Dr-ja davė 

nemokamai svetainę ir $8 ver
tės medžiagų; LDP Kliubas, 
$5 pinigais: LDS 167 kp., E. 
Rochester, $5 pinigais; Sūnų 
ir Dukterų Draugija, $5 ver
tės čipsų; Mezgėjų Kliubas 
davė didelį keiką su 15 metų 
jubiliejaus užrašu.

Jurgis ir Elena Mikitai iš

Floridos prisiuntė $2.50 pini
gais.

Laike parengimo prisirašė 
3 nauji nariai. Kvota buvo 12 
narių, prirašyta 14. P. Bugai
liškis jau turi įrašęs 7 narius 
ir sako dar turįs kandidatų.

Č.

Hartford, Conn.
Paremkime Darbininkišką 

Spaudą
Sekmadienį, lapkričio 11 

d., vakare, įvyksta darbininkų 
spaudos naudai parengimas 
Laisvės Choro svetainėje, 155 
Hungerford St. Komisija ge
rai pasiruošė, kad vhsi būtų 
patenkinti. Bus skanaus mais
to, tinkamų gėrimų ir grieš ge
ra orkestrą šokiams.

Tai bus pirmas šiemet dar
bininkų spaudos paramai pa
rengimas, todėl visi ir visos 
dalyvaukite. Mūsų spauda yra 
labai reikalinga, ji mobilizavo 
mases kovai prieš fašistus, ji 
nuolatos gina mūsų reikalus.

Rengimo Komisija.

Skaičiuojama, kad Itali
joj ateinančią žiemą bus 
40 nuošimčių bedarbių.

■ ■■■d. ■ . ..... 4 ■

Meksika siūlo Argentinai 
parduoti 450,000 bačkų ži
balo ir 150,000 tonų anglies.

Kairo. — Arabų tautų 
sąjunga žada siųst savo at
stovus pas prez. Trumaną. 
Jie Įrodinės, kodėl reikią 
neįieist žydų į Palestiną.
SUDIEV

STRĖNŲ GĖLAI
Štai Svarus, naujas būdas liuosuot 
paprastą strėnų gėlą. Johnson’s 
Back Plaster I Lengvina skausmą, 
sustingimą, iveriimą. Jautiesi pui
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjitnui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškąs Kabaretas

Kas nori giežiai laiką pramisti pasilinksminti Ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’U’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Givlals.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HŪH

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

.......................  n- ■■■■ ■ ■ ......................................................... ...............~.... ..............
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Stamford, Conn. —Strei

kuoja 2,700 Darbo Federa
cijos mašinistų prieš Yale 
and Towne užraktų fabri
ką.

Javos pabijotai
tarnavusius kariuomenėje 
savo tautiečius mokyti ki
tus kariauti prieš holandus 
ir anglus.

Newark.— Įkaitintas bu
vęs banko tarnautojas Bru
no Frank Juban, kad jis 
nusukęs $63,025.

OPA apskundė 83 New
Yorko, Bronx ir Westchester 
“dry cleaning” firmas ant 
$609,000. Jas kaltina, kad jos 

Šaukia:trečdalį tos sumos perkainavo 
savo kostumeriams.

Washington. — Praneša
ma, kad būsią paleisti iš ar
mijos jau tie kareiviai, ku
rie turi 50 iki 59 tarnybos 
punktų.

LAKŪNAI BANDĖ NU-
DURT JAPONIJOS MINI

STER! KORIKIRI
Tokio. — Du buvusieji 

savižudiški japonų lakūnai 
(kamikazes) su peiliais už-
puolę nudurt Kenjiro Kori- 
kiri, Japonijos vidaus rei
kalų minister}; bet jis išli
kęs nesužeistas. Užpuolikai 
suimti.

Kiekvienas idėjiniai są
moningas lietuvis darbinin
kas privalėtų būti dienraš
čio Laisvės naujų skaityto
jų vajininkas.

New Britain, Conn.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

ga labai suvargino ir galų ga
le 20 d. spalių visiškai išsis
kyrė iš gyvųjų tarpo. Paliko 
didžiausiame nuliūdime žmo-
na—Veroniką, dukterį—Ame
lia liepki Šveicarijoje, sūnų 
Vincentą Torrington, Conn., ir, 
rodos, dvi seseris Hartford, 
Conn!

Kadangi V. T. Jokimas vei
kė organizacijose, mokėjo ap
sieiti su žmonėmis, tai mirus 
jam jo karstą puošė gyvų gė
lių vainikai, nuo giminių, ir 
idėjos draugų.

Jo buvo pageidavimas, kad 
jo palaikai būtų paversti į 
dūmus ir pelenus, tai 23 d. 
spalių didelis būrys jo gimi
nių ir draugų’ nulydėjo į 
Springfield krematoriją. To
nais nuo dienraščio “Laisvės” 
štabo d. Jonas Siurba pasakė 
atsisveikinimo gražią prakal
bą su priminimu, kąd mes likę 
tęstame jo dar nenuveiktus 
darbus, vienytume žmones 
pergalei už šviesesnį rytojų.

Paskutinį Vinco prašymą 
išpildė jo žmona Veronika 
Jokimienė, visus palydovus 
pakvietė į Stanley viešbutį 
ant skaniai pagamintos vaka
rienės.

Taigi, nors Vincas nebus 
daugiau su mumis, bet mes 
tęsime jojo gražius darbus, 
kad atpildyti organizacijose 
jo vietą, o žmonai Veronikai 
su duktere ir sūnumi linkime 
perkęsti šias sunkias valan
das.

V. J. Valley

LAISVĖS VAJUS HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(Tąsa nuo 1 puslapio)
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .. 468
J. Blažonis, J. Karsonas, Lowell 434
P. Šlajus, Chester .................... 390
V. Padgalskas, Mexico ..............  384
V. Ramanauskas, Minersville .... 372
W. Brazauskas, F. J. Repšys,

Hartford ............................. 364
S. Puidokas, Rumford ............  358
Geo. Shimaitis, Montello ......... 322
C. K. Urbonas, Hudson ..............  312
J. Burba, So. Boston .................. 260
L. Bekcšienė, Rochester ......... 252
ALDLD 25 kp., Baltimore ....... 218
P. Šlekaitis, Scranton ............. 208
ALDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 182
A. P. Dambrauskas, Haverhill 166
J. Lingevičius, Saginaw ......... 148

Punktai
J. Grybas-

"j. Krasauskas, Norwood .. 144
M. Smitrevičienė, Detroit ......... 139
V. J. Valley, New Britain ......... 130
J. Rudman, New Haven ......... 130
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 126 
ALDLD Moterų 20 kuopa,

Binghamton .......................... 120
A. Valinčius, Pittston ................ 104
F. Wilkas, Wilmerding ............  104
J. Simutis, Nashua .................... 96
H. Žukienė, Binghamton ........... 88
L. Pruseika, Chicago ................ 88
P. Anderson, Rochester ..............  76
ALDLD 145 kp., Los Angeles .. 74
H. Tamašauskienė, W. Roxbury 52
J. Adams, Grand Rapids ............  24
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 14

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)

Dienraščio Laisves Metinis

NCERTAS
JAU ŠĮ SEKMADIENĮ

REGINA STRAZEVICICTĖ.
Tai talentinga dainininkė. Ji pir
mu kartu dainuos šios šalies lie
tuviams.

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

BIRUTA RAMOŠKAITĖ.
Per visą. Ameriką žinoma Ope
rą ir Koncertą dainininkė, da
lyvauja dienraščio Laisvės Kon
certo programoje.

Taipgi programoje dalyvaus AIDO CHORAS, diriguojant Aldonos Anderson, 
RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ, šoks rusų liaudies šokius, 
tai JUGOSLAVŲ “JEDINSTVO” 
Goranin. Koncerto akompanistė,

Kitas svarbus numeris 
PARTIZANŲ CHORAS, diriguojant Dr. Lujo 

ELSA FIEDLER.

m#

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

Se:kma<«Lr Lapkr. 11 November
LABOR LYCEUM SALEJE

949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N. Y.

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

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

Sėdynės rezervuotos. Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus.

Brooklynas eina aukštyn punktais — vajininkas Bal
čiūnas pridavė naują prenumeratą ir atnaujinimų. Ka
žin ar Great Neckas pavys?

S. Kuzmickas gerokai pašoko punktais, prisiųsdamas 
naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Iš Bridgeporto gavome nuo drg. Baranausko keletą 
atnaujinimų; tikimės, kad gal Laisvės Koncerte daly
vaus bridgeportiečiai; tai bus daugiau pasikeitimų 
punktuose.

Hartforde iš pradžių vajininkų lentelėje rodėsi Bra
zausko pavardė, dabar į talką įėjo F. J. Repšys. Jiedu 
sakosi darbuosis savo mieste, kad laimėti vieną iš 10 
dovanų. Gavome naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Drg. L. Bekešienė, iš Rbchesterio, mezgėjų vajininkė, 
prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų. Rodosi, 
Rochesteryje yra ir kiti draugai, kurie darbuojasi va
juje, bet retai gauname žinių nuo jų.

A. P. Dambrauskas iš Haverhillio prisiuntė naują 
skaitytoją. Sako, kad greitoj ateityje prisius daugiau.

S. Puidokas, Rumford, Me., gražiai auga punktais; jis 
prisiuntė atnaujinimų.

Į vajų įstojo gerai žinomas rašytojas-kalbėtojas drg. 
L. Prūseika iš Chicago, Ill. Jis prisiuntė atnaujinimų.

Taipgi įstojo į vajų J. Adams, iš Grand Rapids, 
Mich.; prisiuntė atnaujinimų.

Sekmadienį įvyks dienrašč. Laisvės korcertas, kuria
me dalyvaus daug vajininkų; tikimės, kad po sekma
dienio bus gražių pasikeitimų punktuose ir laimėsime 
daug nauju skaitytoju.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

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)

APVALYTOJAI, Ofisų Būdinknose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $37.25. Matykite Mr. 
INGE, 59 Pino Street, New York City.

(X)

ODOS DARBININKAI
Reikia Visų Rūšių

Aukšta Pradinė Alga
48 VALANDŲ AR DAUGIAU 

DARBO SAVAITĖ

A. J. Crowhurst & Sons
35 MILL STREET 

BELLEVILLE, N. J.
(267)

ABELNAM
AUDIMŲ DRUKAVIMUI
FABRIKO DARBININKAI

PASSAIC 8-4300
(268)

ODOS DARBININKAI
RANKINIAI AUKSUOTŲ PAMARGINIMŲ 

IfiSPAUDĖJAI ODOM
Patyrę

45 VALANDŲ SAVAITĖ—$55
ADAMS ART STUDIO

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

(267)

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

MERGINOS-MOTERYS
Abelnam fabriko darbui—Patyrimas nereikalingas

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

LINKSMOS APLINKYBĖS — NUOLAT 
Vakacijos su Alga. Kalėdiniai Bonai 

Kreipkitės į MRS. SOULES 
HANKINS CONTAINER CO.

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

PRANEŠIMAI
l

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tik 975,000. Net kongresas su
sirūpino, ką daryti su tokia 
valdžios darbininkų armija.

★ ★ ★
Maršalo G. Žukovo įsaky

mu konfiskuota visa nuosavy
bė buvusios Hitlerio valdžios, 
nacių partijos ir kitų fašisti
nių vadų, žinoma, tas atlikta 
tik toj dalyj Vokietijos, kuri 
yra Raudonosios Armijos kon
trolėj.

Roma. — Dabar Italijoje 
yra 2,000,000 bedarbių.

GREIČIAUSIAS ANGLŲ 
LĖKTUVAS

London. — Rakietiriis 
(švirkščiamasis) anglų lėk
tuvas Gloster Meteor skrido 
606 mylių greičiu per valan
dą.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juozo Malinausko, ku

ris paeina iš Suvalkijos, Urdijos 
parapijos, Jcckonių kaimo. Keli me
tai tam atgal gyveno Pittsburgh, 
Pa., bet kur dabar, nežinau. Oš Ona 
Ručiuke, dabar Tunilienė, Juozo 
Ručio (kriaučiaus) duktė, taipgi iš 
Jeckonių, labai mylėčiau susižinoti, 
todėl malonėkite atsiliepti, arba kas 
žinote, malonėkite man pranešti, už 
ką būsiu labai dėkinga. Mano adre
sas: Ona Tunilienė (Ručiukė), 
1210 Blair Ave., Scranton 8, Pa. i

BOSTON, MASS.
Naujosios Angį. Moterų Sąryšio 

Koncertas (paramai Lietuvos vai
kučiams) įvyks lapkr. 11 d., Munici
pal Auditorijoj. Kaip žinoma, šiame 
koncerte bus išduotos 7 dovanos lai
mėtojam. Rengimo Komisija prašo 
visų, kuriem buvo tikietai pasiųsti, 
būtinai grąžinti sekmadienį, 11 d. 
lapkr. Kadangi tą pačią dieną įvyks 
ALDLD konf., ir atvyks atstovai iš 
kolonijų, primenam tuom draugėm, 
kurios negalės dalyvauti Koncerte, 
prisiųsti tikietus per delegatus. Pra
šome nepamiršti. — Kom. (263-264)

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Amerikos Ūkčsų Kliubo 

susirinkimas įvyks antradienį, lapkr. 
13 d., 7:30 v. v., Kliubo salėje, 2 W. 
22nd Street. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime. Komisija, ku
ri darbuojasi Lietuvos žmonių pa
ramai išduos svarbų raportą. Taip
gi turime išrinkt delegatą į demo
kratinį Lietuvių suvažiavimą, kuris 
įvyks lapkričio 23-24, Pittsburgh, 
Pa. (263-264)

NAUDOKITĖS PROGA DABAR
KAD NEREIKTŲ VĖLIAU GAILĖTIS

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

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.

STICTERKOS 
ODOS DIRBINIAI 

Turi būti patyrusios
$65 Į SAVAITĘ — 40 VALANDŲ 

IR VIRŠLAIKIU
JOYCE LEATHER CO.

37-01 31st ST., LONG ISLAND CITY 
IRONSIDES 6-2032

MERGINOS—MOTERYS
5 DIENŲ SAVAITĖ — $28.75 

Lengvas Fabriko Darbas
• Linksmos Aplinkybės 
Patyrimas nereikalingas

FRANK M. SAYFORD CO.
50 WASHINGTON STREET 

BROOKLYN
(269)

“Kuprotas Oželis" Muzikalė Komedija 
Iš gyvenimo Lietuvoje; spalvuota filmą.

Turi 10-tį gražiausią liaudies dainą, kurias puikiai sudainuoja 
Brooklyno artistai-inėgčjai.

Gerbiami Broliai ir Sesutės Lietuviai! Filmą “Kuprotas Oželis“ 
kurią pagamino filmininkas G. Klimas yra pirmutinė lietuvių kalboje 
filmar Ji pagaminta ne dėl pasipinigavimo, bet kad įnešt naujienybių 
į lietuvišką gyvenimą. Surengimas filmos parodymui yra lengvesnis 
darbas, negu bent koks paprastas surengimas. Bet pagaminimas 
kalbančios filmos yra didelis dalykas ir kainuoja gerokai pinigučių. 
Todėl veik visos mažesnės tautos neturi kalbančių filmų. Bet Čion 
nėra vietos viską aiškint. Dabar jau turiu gerokai atsišaukimų ir 
dar norintieji ją rodyt turite progos greit atsišaukti, nes kaip išvyk
siu rodymui, tai negalėsite su manim susisiekti.

GEORGE KLIMAS, 128—19th Street, Brooklyn, N. Y. j

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

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

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

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

(262-263)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

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 įvyks 

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

HARRISON4ČEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia pasilinks

minimo vakarėlį, lapkričio 10 d., 
7:30 v. v. Labor Lyceum Salėje, 
15-17 Ann St., Harrisone. Turėsime 
skanių užkandžių ir įvairių gėrimų. 
Taipgi bus ir muzika pasišokti. Pel
nas skiriamas delegatams, kurie va
žiuos į 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 sugrąžinti M. Sukackienei 
arba kuriem parankiau M. Navikie
nei, Liet, salės prižiūrėtojai. Dova
nos bus išduotos tam pačiam tikslui 
Koncerte, lapkr. 11 d., So. Bostone. 
Sugrąžinkite tikietus nevėliau lap
kričio 10 d. — M. S. (262-263)

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 finišiuotojos 
AUKŠTOS KLASĖS IR PATYRUSIOS 

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

(264)

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Lapkr. 17 d. įvyks delegatų išleis
tuvių vakarienė, Draugijų Salėje. 
Visi, kuriems tik laikas pavėlins bū
tinai atsilankyti ; šią pramogėlę. 
Laikas labai patogus, įvyks šešta
dienio vakare. Nepamirškite daly
vauti! (262-263)

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

mas įvyks 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. 
Mikola jūnas. (262-263)

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

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

>

MM
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1-masis Leitenantas
Petras Čiapas

Šiomis dienomis svečiuojasi 
namie neseniai iš užjūrio su
grįžęs, po ten išbuvimo beveik
tris metus, Jungt. Valst. orlai-

Leit. Petras Čiapas
vyno ryšininkas (Signal Corps) 
1-sis Įeit. Petras čiapas.

Praeitą penktadienį, lapkr. 
2 d., leitenantas buvo atsilan
kęs Brooklyno Aido Choro re
peticijose pamatyti, kaip cho
ras gyvuoja ir pasimatyti su 
savo draugais choristais.

Petras sakė, kad dar jam 
reikės grįžti tarnybon, o po 
to neužilgo tikisi būti iš jos 
visai paliuosuotas. Tačiau ma
no galėsiąs dalyvauti dienraš
čio Laisvės koncerte, 11 dieną 
lapkr., Labor Lyceum. Taigi 
ten bus mums malonu su juo 
pasimatyti-pasi kalbėt i.

Rep.

Pranui Bukniui Pagerb
ti Bankietas

Laisvės Direktorių Taryba 
rengia bankietą pagerbimui 
mūsų administratoriaus, drau
go Prano Buknio, kuriam šiais 
metais suėjo 20 metų, kaip ei
na administratoriaus pareigas.
Bankietas įvyks 16 d. gruo
džio (December), 1945, Lie
tuvių Amerikos Piliečių salė
je, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Įžanga $2 asmeniui.

Žinomi noriu tik pranešti 
draugams, kad tikietai jau 
padaryti ir, kurie tik galite,
raginami paimti platinimui. 
Dėl tikintų kreipkitės pas ko
misijos narius per Laisvės kon
certą arba laišku pas mane. 
Komisijon surengimui bankie- 
to įeina šie direktoriai: Juo
zas Kairys, Antanas Balčiu-' 
nas, Jurgis Warisonas ir Eva 
T. Mizarienė.

Norintieji tikietus įsigyti,' 
prašomi tatai atlikti anksčiau, 
nes esame nutarę parduoti tik 
tiek tikietų, kiek galima su
sodinti žmonių vienu kartu 
prie stalo.

Eva T. Mizarienė, 
Direktorių Sekretorė. 
427 Lorimer St., ' 
Brooklyn 6, N. Y.

Vartotoj ų-Farmerių Koope
ratyvo viršininkas Mayer Pa- 
rodneck pasmerkė leidimą pa
kelti kainas ant sviesto ir pla
navimą kelti pieno kainas.

Žavinga Grože ir Linksmas 
Pobūvis Lauks Laisves
Koncerte Sekmadienį

Visi atvykusieji į dienraščio 
Laisvės metinį koncertą šį sek
madienį, Labor Lyceum, 949 

; Willoughby A\*e., Brooklyne, 
■ ras savo pastangas daugerio- 
• pai vertomis. O tomis vertybė- 
i mis bus:

žavinga dainų, muzikos, 
liaudies šokių programa, ku
rios žymiausių dalyvių grupę 
(paveiksluose) galite matyti 
kitame puslapyje telpančiame 
skelbime. Kiekvienas žinantis 
ką nors apie lietuvių meninin
kus žino, jog tai pažibos. 
Kiekvienas iš tų menininkų 
atskirai gali suteikti puikią 
koncerto programą, o čia, ta
me žvaigždžių susibūrime, jie 
suteiks geriausias iš geriausių 
dalelytes iš savo repertuaro.

Apie Birutą Ramoškaitę, 
operų ir koncertų dainininkę, 
daug aiškinti netenka. Mūsų 
publika, juo arčiau ją pažįs
ta, tuo daugiau myli ir jos 
dainų ilgisi.

Aleksandras Vasiliauskas, 
koncertų dainininkas, taipgi 
jau pažįstamas, bet senokai 
girdėtas ir širdingai laukia
mas.

Regina Strazevičiutė, mūsų 
kaimyniškos Valstybės Kana
dos lietuvių dainos žyaigždė, 
atvyksta pas mus su daina 
pirmu kartu ,tad apie ją su
kasi ir naujos pažinties Įdo
mumas.

Taip pat didelis įdomumas 
dilgina pamislinus apie at

vykstantį Jedinstvo, Jugosla
vų Partizanų Chorą, vadovau
jamą daktaro Lujo Goranin. 
Juk tai tas pats choras, kurį 
būrelis iš mūsų matėm paver
čiant vienu griausmu ovacijų 
visą puošnųjį milžinišką Wal
dorf-Astoria viešbučio ballrui- 
mį, kur įvyko Russian War 
Relief Tautų Divizijos konfe
rencija pereitą pavasarį.

Taip pat ne mažiau laukia
mas pačių brooklyniečių šau
nus choras Aidas, vadovybėje 
Aldonos Anderson - Žilinskai
tės. Ir laukiama jau gerai pa
žįstama, bet kas kartą ne ma
žiau mylima Rusų šokikų 
Grupė.

Kita nepaprasta Laisvės 
koncerto ypatybė yra ta, kad 
čia susitinki ne vien tik šim
tus savųjų — visų dienų drau
gų brooklyniečių, — bet taip 
pat ir daug svečių iš kitur.

Be seniau girdėtų apie sve
čius žinių, Walteris Žukas, ku
ris gale pereitos savaitės lan
kėsi Wilkes-Barre ir Scranto- 
ne, praneša, jog iš ten taip 
pat žmonės rengiasi atvykti 
dideliu būriu.

Taigi, vely jau šiandien ap
sirūpinti sau užtikrinti gerą 
sėdynę tokiame koncerte ir 
būti pažmonyje po koncerto. 
Tikietai (po $1.50, $1.25 ir 
$1) gaunami Laisvės raštinėj 
ir pas platintojus. Vien šo
kiams įžanga 60c (taksai 
Įskaityti).

Tiesa Apie Darbo Partijos 
Balsus Šiuose Įlinkimuose

Hearsto spauda prabliuvo
dieną po rinkimų :

“Darbo Partija prarado ga
lią rinkimuose.”

Neatsilikdamas, kitas, ly
gus Hearsto spaudai laikraš
tis, Daily News, savo editoria-
le sušuko:

“Saviškai reikšmingas buvo 
gana triukšmingai nuplumpsė- 
jimas žemyn Amerikos Darbo 
Partijos ir- Liberalų Partijos.”

Po to pasakymo, žinoma, 
neberado, ko pasakyti apie 
savo garbintą, tebegarbinamą 
ir garbinsimą Liberalų Parti
ją, kuri iš tikro nuplumpsėjo. 
Bet už tai Darbo Partijai pri
dėjo sekamą:

“Toks radikalų nuslūgimas 
rodo į augantį newyorkiečių 
neturėjimą skonio radikaliz- 
mui ir radikalų kampanijos 
taktikai. Kas liečia Darbo 
Partijos nupuolimą, atrodo, 
kad newyorkieciai atsikando1 
Sidney Hillman’o-CIO PAC- 
Komunistų-Naujosios Dalybos 
pastangų subrukti Amerikos 
darbininkus į vieną bloką ir 
kad balsuotų, kaipo toks. . .”

Tas laikraštis, matomai, ap- 
rokavo, kad darbininkai yra 
taip vėpli, jog neatskiria vie
no nuo dviejų.

3-čia DIDŽIOJI SAVAITE!

UŽDRAUDIMAS NUIMTAS!
DABAR GALIMA RODYTI!

Sudrebiną prisipažinimai Karo
Kriminalistų Teisme Charkove.

“Mes Kaltiname”
“Tai tikras, dalykas”

—N. Y. Post.
Naciai Kariniai žmogžudystės, žaginimo ir Žvėriškumo 

Piktadariai. Nufilmuota Sovietų Sąjungoj.
EKSTRA: Margaret Bourke-White’s "RED REPUBLIC”—scenos iš 

STALINO BUVEINES MIESTO

STANLEY 7th Avė. bet 
42nd& 41** St.

Durys atsidaro 
8:45 A. M.

WI 7-9686

O faktai yra, kad Darbo 
Partijos balsai paaugo. Paau
go jei ir ne bendru skaičiumi, 
tai nuošimčiais, palyginus su 
tuo, kiek pernai piliečių da
lyvavo rinkime prezidento ir 
kiek dalyvavo šiuose majoro 
rinkimuose. Jeigu to laikraš
čio vedėjas nebūtų norėjęs 
tiksliai darbininkus apmeluo
ti, jiems akis užspausti, galė
jo pažiūrėti ir pamatyti, po 
kiek kitos partijos gavo ma
žiau balsų.
ALP ir Liberalu Balsai 1944 

Rinkimuose
Viso piliečių New Yorko 

miesto penkiose apskrityse 4 
didžiųjų partijų tikietais, už 
Rooseveltą balsavo 3,301.507. 
Darbo Partijos balsų 388,608 
arba 11.17 nuošimčių. Libera
lų Partijos balsų 303,858 ar
ba 9.20 nuošimčių.

ALP ir Liberalų Balsai 1945 
Rinkimuose

Viso piliečių New Yorko 
miesto penkiose apskrityse, 5 
didžiųjų partijų tikietais, už 
kandidatus Į majorus balsavo 
1,952,912. Darbo Partijos bal
sų 259,268 arba 13.28 nuo
šimčių. Liberalų Partijos 123,- 
218 arba 6.30 nuošimčių.

Darbo Partijos nuošimčiai 
ir kiekiai balsų yra daug di
desni, negu paduota už O’
Dwyer Į majorus. Balsavusie
ji už Morris į majorus negalė
jo kitaip už jį paduoti balsų, 
kaip tik balsuodami No Deal 
tikietu.

Darbo Partijos balsų už Im- 
pellitteri yra 280,790, už Jo
seph dar daugiau 287,551, 
o už kandidatus Į apskričių 
prezidentus už vis daugiausia 
—330,560. Taigi, darbiečiai 
gavo daugiau balsų, negu jų 
pačių viršininkai spėjo gausią 
pagal skaičių visų piliečių, ga
lėjusių dalyvauti šiuose rinki
muose.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
LAISVĖJ

Labai Mažai Tesigirdi 
Apie Tarybos Balsus
Kandidatams Į Miesto Ta

rybą balsų rokavimas prasidė
jo pereitą trečiadienį, penkio
se miesto arm orėse. Prasidėjo 
nesvietiškai tykiai — nei ra
dijai kalba, nei laikraščiuose 
didelių antgalvių nematyti. 
Pripratus anais laikais girdė
ti labai daug apie tai, kaip 
komunistas ar darbietis esąs 
atsilikęs kelioliktas ai’ kelias- 
dešimtas, atrodo, jog šiemet 
ko tai trūksta.

Atėjus Daily Workerio ket
virtadienio laidai įsitikinau, 
jog trūksta. Pirmosios pasek
mės New Yorko apskrities, pa
sirodo, neduoda progos džiau
gtis nei ko svietui pasakoti. 
Ten tikimasi išrinkti penkis, o 
pirmaisiais buvo sekami:

Samuel Di Falco, demokra
tas; Benjamin J. Davis, ko
munistas; Stanley M. Isaacs, 
republikonas; Eugene P. Con
nolly, darbietis, ir William 
Carrol, dem. Tik pamislykite: 
iš penkių pirmųjų tik du de
mokratai ir tai vienas darbi
ninkų užgirtas, vienas komu
nistas, tik vienas republikonas 
ir tas darbininkų užgirtas ir 
vienas darbietis.

Bronx apskrityje dar blo
giau — darbietis Quill ant 
pat viršaus, jį tolokai sekė de
mokratai Keegan, Cunning
ham, nepriklausomas Deva
ney ir kitas darbietis, Rubin
stein.

Brooklyne mažiausia tebu
vo surokuota, iš čia tikrai ma
žai buvo kas pasakyti. Išban
domajame aprokavime iš 34 
rinkimų distriktų už komunis-

sys nuo to, kiek ras nesugadin
tų balotų. Kas 75,000 balsų ir 
paskutinė didesnė to skaičiaus 
pusė išrenka po narį (council- 
maną).

Tūla komercinė spauda ap- 
rokuoja, kad šiemet Miesto 
Tarybon būsią išrinkti 22 na
riai — 13 demokratų, 5 dar- 
biečiai, 1 komunistas, 3 repu- 
blikonai.

Darbo Partijai Bus 
Daugiau Balsy

Vakar dienos Laisvėje pa
duota skaitlinė Darbo Partijos 
balsų — 259,268 — buvo tik 
už majorinį kandidatą O’
Dwyer. Tačiau kai kurie kiti 
kandidatai Darbo Partijos ti
kietu gavo po daugiau balsų. 
Taip atsitiko dėl to, kad tūli 
darbiečiai daugiau pageidavo 
į majorus Morris’o. Tokie bal
savo dviem tikietais: už Mor
ris i majorus No Deal tikie
tu, už kitus valdininkus Darbo 
Partijos tikietu.

Didelė didžiuma darbiečių, 
tačiau, balsavo už O’Dwyer. 
Bet ir prieš Morris’ą nekovo
jo. Savo tarnyboje Miesto Ta
rybos prezidentu Morris turi 
gana gerą rekordą. Kaipo iš 
buržuazinės ideologijos žmo
gaus, darbiečiai vargiai ir ti
kėjosi geresnio rekordo.

Pamate Morris’o nebuvimo 
Darbo Partijos kandidatu, be
ne vyriausia buvo tas, kad 
Morris’o neišstatė nei viena iš 
senųjų buržuazinių partijų. O 
darbiečiai kol kas neturi pa
jėgumo vieni išrinkti. Iš kitos 
pusės, demokratai išstatė O’- 
Dwiyer’I, kuris irgi darbo žmo
nėms nėra buvęs pašinu pana
gėje. Taigi, prieš darbininkus 
atsistojo klausimas? Ar skal
dytis ir užleisti laimėjimą De- 
wey-Hoover’io republikonams 
su Goldstein’u, ar veikti vie
ningai su demokratais ir lai
mėti su O’Dwyer.

Dėl Ko Taip Ilgai 
Rokuos Balsus

Spaudos ir radio pranešimai 
sako, kad balsai už narius į 
Miesto Tarybą bus rokuojami 
per savaitę, o gal ir iki 10 
dienų. Dėl ko taip?

Dėl to, kad balsuojama ne 
mašina, bet ant rankinių ba
lotų, kurie, pabaigus balsuoti, 
liekasi taip sau Į dėžutę su
mesti, nėra suvesti kožnam 
kandidatui atskirai nei su
traukos surokuota. Juos rei
kia perrinkti ir sudėstyti pa
gal kandidatų vardus, suro- 
kuoti. O likusius nuo išrinktų 
ir negalimų išrinkti kandida
tų dar ir perrokuoti.

Skaitantieji tuos laikraš
čius, kurie paduoda žinias ko
jomis aukštyn, ne kartą sau 
dasileidžia kulnimis protauti. 
Jie išmetinėja, dėl ko ta pro- 
porcionalė atstovybė neišme
tama po velnių. Jie tikrina, 
būk ta balsavimų sistema 
esanti kalta.

Tikrovė yra štai kokia. Ta 
sistema yra geriausia iš visų, 
kokia galima pritaikyti bur
žuazinėj visuomenėj. Ir maši
nos galima Įvesti. Pažangieji,

tos sistemos šalininkai yra siū
lę įvesti mašinas. Bet reakci
ninkai įstatymdavystėse, ku
rie kol kas visur tebėra di
džiumose, neprileido. Jie ma
no, kad kol mašinos neįvesta, 
gal bus galima žmones atkra- 
tyti nuo tos propor/i^halės at
stovybės balsavimų sistemos. 
Atkratyti dėl to ilgumo ir 
brangumo balsų rokavimo 
operacijos nuolatos peikiant 
pačią sistemą.

Egzaminuojam Akis.
Rašome Receptas

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-834?

tą Cacchione manoma esant 
balsų apie 50.5 per distriktą. 
žinoma, praktiškame rokavi- 
me bus tokių distriktų, kur ra
sis kur kas po mažiau ir bus 
tokių, kuriuose gaus po daug 
daugiau.

Brooklyne tikimasi išrinkti 
7 ar 8 tarybos narius, priklau-

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS: į Xre 

Penktadieniais uždaryta

Darbiečiai pasirinko remti 
O’Dwyer’I ir kaipo organiza
cija savo žodžio širdingai ir 
darbingai laikėsi. Agitavo 
darbavietėse. Ėjo į namus. Tas 
padėjo ne tiktai gauti už jį 
balsus Darbo Partijos tikietu, 
bet ir paakstinti demokratus 
darbininkus balsuoti. Tiesa, 
tas darbas niekad nebus gali
ma įvertinti numeriais. Vienok 
visi, draugai ir priešai pripa
žįsta, kad energinga CIO kam
panija daug žmonių paaksti- 
no atlikti pilietinę prievolę.

Taigi, galutinoje sutrauko
je, kaip skaitlinės, taip ir ne- 
suskaitliuojamieji Darbo Par
tijos nuopelnai demokratijos 
jėgų laimėjimui bus daug di
desni, negu pirmu pažvelgi
mu į komercinės spaudos ir 
radio pranešimus buvo galima 
įmatyti. T-as.

Joseph Garszva
: Undertaker & Embalmer;

Manager
JOHN A. PAULEY

; Licensed Undertaker ■

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

ACHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

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

JONAS STOKES • 
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ava. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 6-6191

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen.

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

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS




