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KRISLAI
Ar Išgirs Liaudies Balsą?
Albanijos Ateitis.
Raudonoji Armija.
Išleidžia Išlaisvintojus.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Sako: “Liaudies balsas, tai 
Dievo balsas,“ bet nė visada 
taip yra. Paimkime daba)* 
Amerikos žmones, ar tai civi
lius, ar kareivius, jūreivius, 
lakūnus ir kitus, tarnaujan
čius karo jėgose. Milžiniškoj 
didžiumoj jie yra prieš bent 
kokį kišimąsi j ChinijoS vi
daus reikalus.

★ ★ ★
Tą žino prezidentas Tru- 

manas, tą žino mūsų valdi
ninkai ii' kariniai komandie- 
riai. Bet Amerikos karo lai
vai, transportai, lėktuvai ir 
kareiviai padeda generolui 
Chiang Kai-shekui. Turčių 
spauda tą teisina, būk ameri
kiečiai padeda gen. Chiang 
Kai-shekui “nuginkluoti japo
nus.“

Kas gi tikės tokiam blofui? 
Gen. Chiang Kai-shekas ver
žiasi j chinų komunistų plotą, 
kur ir su žiburiu nerasime 
ginkluotų japonų. Jis veržiasi 
net į Mandžuriją, kur seniai 
Sovietų Sąjungos Raudonoji 
Armija japonų jėgas ištaškė, 
suėmė ir nuginklavo.

★ ★ ★
Madison Square Garden e 

susirinkę apie 20,000 žmonių, 
išklausę dekoną Johnson, bu
vusį Amerikos atstovą Tarybų 
Sąjungoj Mr. Joseph Davies, 
ir kitus, vienbalsiai pasisakė 
už tai, kad būtų palaikomi 
geri santykiai tarpe Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos. Tokioj 
dvasioj pasiuntė ir telegra
mą prezidentui Trumanui.

Bet ar jų balsas bus išgirs
tas? Vargiai! Turčių spauda 
New Yorke kuo mažiausiai 
apie tai rašė. Jai 20,000 žmo
nių balsas ir Mr. Davies bal
sas mažai reiškia. Ot, kada 
kokis hitleriškas cyplys pra
dės cypti prieš mūsų talkinin
kę, arba kokis “atstovas,“ ku
ris seniai nieko neatstovauja, 
tai ta spauda įtalpins po di
džiuliais antgalviais.

★ ★ ★
Pagaliau Jungtinės Valsti

jos ir Anglija pripažino Al
banijos partizanų vyriausybę, 
priešakyje su generolu Enver 
Hoxha, kuris eina šalies pre
zidento pareigas.

Oi, kaip tas nepatiko Grai
kijos fašistams! Jie ir protes
tą kelia prieš Jungt. Valsti
jas ir Angliją, ir masinius mi
tingus šaukia. Na, ir kur čia 
patiks. Graikijos fašistai ir 
Amerikos reakcininkai Alba
nijos vyriausybę buvo apšau
kę “raudonųjų valdžia.“

Graikijos fašistai net grū
mojo užpulti ant Albanijos. 
Jie buvo sutraukę armiją į 
pasienį ir terorizavo Albani
jos gyventojus. Bet Jugoslavi
jos vadas maršalas Tito pa
siuntė į Albanijos pasienį 
stiprią savo jėgą. Tas pra
blaivė Graikijos fašistus ir 
tūlų diplomatų protą.

★ ★ ★
Mr. Joseph Barnes rašo iš 

Maskvos, kad “Krasnaja 
Zvezda,” organas Raudono
sios Armijos, ragina atsitarna
vusius puskarininkus pasilikti 
karo tarnyboje. Jų algos pa
keliamos, išmokami bonusai ir 
norintiems bus suteikta gali
mybė eiti į karines mokyklas 
ir pasiekti karininkų laipsnį.

“Krasnaja Zvezda,“ tarpe 
kitko, rašo: “Dabar mūsų ša
lis stoja prie taikaus darbo, 
dėka didžiulei pergalei Sovie
tų Sąjungos liaudies ant hit
leriškos Vokietijos ir agreso- 
riškos Japonijos. Bet tolimes
nis stiprinimas socialistinės 
tėvynės apsigynimo jėgų pa
sidarė dar būtinesnis.“

★ ★ ★
Iš čechoslovakijos praneša, 

kad Raudonosios Armijos da-‘ 
liniai, kurie išlaisvino tą šalį 
iš po nacių, jau grįžta namo. 
Liaudis papuošė kanuoles, tro- 
kus, tankus ir kitus ginklus 
vainikais ir džiaugsmingai iš
lydi raudonuosius kovūnus.
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AMERIKONAI STATOMI Į CHIANG KAI-SHEKO ARMIJĄ
GRESIA M1LI0N0 
AUTO. DARBININ

KU STREIKAS
Detroit. — Suvažiavo 200 

atstovų nuo daugiau kaip 
100 CIO Automobilių Dar
bininkų Unijos lokalų ir 
'svarsto streiko klausimą. 
Darbininkų atstovai nenori 
streiko, bet sunku būsią jo 
išvengti. Nes kompanijos 
atsisakė nuo derybų su u- 
nija dėlei algos pakėlimo 
darbininkams.

Pranašaujama, kad 350,- 
000 darbininkų streikas po 
poros dienų galėsiąs būti 
paskelbtas prieš General 
Motors korporaciją. Paskui 
seksią streikai prieš Chrys- 
lerio ir Fordo automobilių 
fabrikus. Viso tuomet strei
kuotų milionas CIO unijis- 
tų.

Unija reikalauja pridėt 
30 nuošimčių algos, kad 
darbininkai dabar gautų 
tiek uždarbio per savaitę, 
kaip karo metu. Dėl priedo 
nuošimčių unija būtų suti
kus derėtis, bet kompanijos 
atmetė derybas.

155,000 KARoVeTERANIJ 
NEGAUNA DARBO

Washington. — Daugiau 
kaip 155,000 Amerikos ka
ro veteranų negauna darbo 
ir gyvena tiktai iš pensijų 
pagal GI Teisių Bilių, kaip 
praneša United Press. Viso 
jiems išmokėta jau 55 mi- 
lionai dolerių pašalpos. ..

Per vieną savaitę praeito 
mėnesio pabaigoj buvo duo
ta veteranam $3,626,644 pa
ramos.

Kom. Partija Šaukia 
Ištraukt Ameriko

nus iš Chinijos
New York. — Nacionąlis 

Amerikos Komunistų Par
tijos komitetas nutarė su- 
ruošt 500 mas. susirinkimų, 
kur šimtai tūkstančių dar
bininkų pareikalautų iš
traukt Amerikos kariuome
nę iš Chinijos. Komunistu 
Komitetas kartu paskelbė 
vajų dėlei 20,000 naujų par
tijai narių.

Nacionalio komunistų ko
miteto susirinkime dalyva
vo partijos pirmininkas W. 
Z. Foster ir 54 kiti veikėjai 
iš įvairių valstijų.

Komitetas iškėlė tokius 
dienos obalsius:

Atsaukt Amerikos kariuo
menę iš Chinijos ir Filipi
nų ! Sustiprint Amerikos- 
Sovietų - Anglijos santar
vę pasaulinei taikai išlaiky
ti! Įvykdyt Potsdamo kon
ferencijos nutarimus! 
Remt Indonezijos ir kitu 
kolonijų žmonių kovą dėl 
nepriklausomybės! Nelai- 
kyt jokių atom-bombų sek
retų — pavest atomines 
bombas bendrai Amerikos- 
Sovietų ir Anglijos kontro
lei ! Suteikt darbus 60 milio- 
nų amerikiečių; Sustabdyt 
ginklavimosi lenktynes!

Btom-Bombhiiai Imperialistai Svajoja 
Sunaikint Sovietas, Kaip Mato Maskv

Wedemeyer Įsakė Jankiam 
Pult Chinn Komunistus

Tsingtao, Chinija, lapkr. 
19. — Vyriausias ameriko
nų komandierius Chinijoj, 
generolas Wedemeyer įsakė 
savo marininkams užpul
ti ir užimti vieną chinų ko- 
muinstų miestą prie Tient
sin - Chinwangtao geležin
kelio, jeigu komunistai ir 
toliau ves mūšius palei tą 
geležinkelio liniją.

Amerikos marininkai sy
kiu su japonais saugo gele
žinkelius ir kitus punktus, 
kaip rašo United Press, a- 
merikinė žinių agentūra.

Popiežius Palaimino 
Franko, Pagyrė 

Jo Valdžią
Vatikanas. — Popiežius, 

kalbėdamas Ispanijai per 
radiją, gyrė jos diktatorių 
Franko, kad jis apgynė ka
talikų tikybą ir išlaikė Is
paniją nuo pasaulinio karo.

Popiežius kalbėjo ispaniš
kai. Baigdamas kalbą, jis 
pasiuntė Frankui savo pa
laiminimą. Kad reporteriai 
statė klausimą dėl to, tai 
Vatikano katalikai paaiški
no, jog popiežius paprastai 
laimina palankių sau kraš
tu valdovus, v

Washington. — Įžiūrima, 
kad nieko gero neišeis iš 
samdytojų ir darbo unijų 
atstovų konferencijos.

Vokiečiai Darbininkai 
Renka Kairiuosius

Hamburg. — Darbininkai 
čionaitinėse Blohm ir Voss 
laivastatyklose išrinko sa
vo atstovais 5 komunistus, 
3 socialistus ir 2 nepartiji- 
nius. Ruhr krašto vokiečiai 
mainieriai 28-se kasyklose 
padavė 14,182 balsus už ko
munistus, 4,845 už socialis
tus ir 4,083 balsus už kata
likus.

Bet anglai-amerikonai ne
leidžia darbininkams rinkt 
savo atstovus fabrikuose 
Berlyno apylinkėj; sako, 
kad ten rusai gali pakreipti 
balsavimus į kairiųjų pusę.

De GAULLE
Paryžius, lapkr. 19. —Be

laukiant steigiamojo seimo 
posėdžio atsidarymo pirma
dienį, generolas de Gaulle, 
laikinasis Franci jos prezi
dentas, atsiuntė šarvuotus 
automobilius prie seimo rū
mo ir apstatė jį žandarų ei
lėmis.

De Gaulle laukia, kad sei
mas užgirtų jį kaip prezi
dentą, kol tęsis seimo posė-

Anglija Kursto Ameriką Prieš 
Sovietus; Imperialistai Taupo 
Tam ir Nacių- Japonu Jėgas

Maskva. —• “Atominė 
bomba yra signalas reakci
ninkams ištisame pasaulyje 
kurstyti naują kryžiaus ka
rą prieš Sovietų Sąjungą“, 
rašo įtakingas Maskvos 
laikraštis Naujieji Laikai:

Taikos priešai, drąsinda
mi Ameriką ir Angliją ka- 
ran prieš Sovietus, pasako
ja, kad Sovietų Sąjunga e- 
santi milžinas “su molio ko
jomis“, ir girdi, anglai-ame
rikonai, ypač su atominė
mis bombomis galėtų pa
verst Rusiją tik antrosios 
rūšies valstybe. Kurstymais 
prieš Sovietus ypač pasižy
mi Hearsto-McCormicko 
laikraščiai Jungtinėse Val
stijose ir reakcinė katalikų 
spauda Anglijoje.

“Jie šneka apie dvasinę 
vadovybę; bet ar veidmai
niškos jų šnekos gali pa
slėpt užgaidas nušluot So
vietų Sąjungą nuo imperia
listų kelio?“

Atominė bomba kai kur 
pakeitė mintis net tokių 
žmonių, kurie pirmiau rei
kalavo tarptautinio bendra
darbiavimo. Taip antai, jau 
ir Anglijos liberalų laikraš
tis “Manchester Guardian 
atvirai ragina kuo greičiau
siai užpulti Sovietų Sąjun-

AZERBAIDŽANO SRITIS 
SUKILO PRIEŠ IRANA

Teheran- — Azerbaidža
no gyventojai sukilo prieš 
Irano-Persijos valdžią. A- 
zerbaidžaniečiai užėmė A- 
har, Sarab, Maraghen ir 
Mianeh miestus ir visai ap
supo Irano kariuomenę 
Tabrize, Ardebily, Rezaieh 
ir Astaros miestuose. Suki
limui vadovauja Demokra
tų Partija.

Azerbaidžanas yra šiau
riniai - vakarinė Irano pro
vincija, kuri rubežiuojas su 
Sovietinėmis Armėnijos ir 
Azerbaidžano respubliko
mis. Irano valdomame Az
erbaidžano krašte 
puspenkto 
nių. Tabriz yra “iraniškojo 
Azerbaidžano sostinė.

Sukilėliai perkirto visus 
susisiekimus tarp Azerbai- 

gyvena 
miliono žmo-

ŽANDARAIS APSTATĖ FRANCUOS SEIMĄ
džiai ir iki bus išrinktas 
reguliaris prezidentas. Lap
kričio 16 d- de Gaulle buvo 
įteikęs seimui pasitrauki
mą (rezignaciją); ant ryto
jaus po to jis, tačiaus, per 
radiją prašėsi, kad seimas 
dar paliktų jį prezidentau
ti.

Komunistai Franci jos sei
mo atstovai siūlė nauju 
laikinuoju prezidęntu iš

Karu Jieško Išeities iš 
Keblumų

Kai kurie reakcininkai 
sveikintų tokį karą todėl, 
kad jie nepajėgia išspręsti 
klausimų dėl nedarbo ir dėl 
biznio rinkų užsieniuose. 
Savo pageidaujamu karu jie 
taip pat norėtų išvengti 
atsakymo į tokius nesma
gius klausimus, kaip padėtis 
Indijoje, judėjimai dėlei 
tautinės laisvės Indo-Chinoj 
ir Indonezijoj ir politiniai 
keblumai Syrijoj, Palesti
noj, Graikijoj ir Ispanijoje, 
sako Naujieji Laikai.

Anglijos spauda perša 
“siauresnį tarptautinį bend
radarbiavimą“ su Jungtinė
mis Valstijomis (prieš So
vietų Sąjungą), “nors atsa
kingi žmonės} Jungtinėse 
Valstijose abejoja, kam 
Jungtinės Valstijos turėtų 
besąlyginiai prisidėti prie 
anglų užsininės politikos 
tikslų Europoj, kur Ameri
kai nėra jokių tiesioginių 
reikalų”- Anglijoj taip pat 
yra atsakingų žmonių, ku
rie nesutinka, kad Anglija 
būtų paversta tiktai Ameri
kos apendiku.

Sovietų žmonės akylai te
ini j a, į katrą pusę kreipia
ma užsienių politika. Jie tė- 

(Tąsa 5-me pusi.)

džano ir Teherano,. Irano 
sostamiesčio. Įvairiuose 
miestuose, jie nuginklavo ir 
įkalino Irano žandarus.

Azerbaidžano Demokratų 
Partija jau rugsėjo 13 d. 
šaukė savo tautiečius ko
von prieš skriaudžiančių 
juos Irano valdžią. Atsišau
kimas sakė, jog ta valdžia 
panaikino paskutinius 
demokratijos pėdsakus. Pa
gal savo gyventojų skaičių, 
Azerbaidžanas privalo tu
rėti trečdalį seimo atstovų, 
bet valdžia tiktai šeštadalį 
atstovu teduoda Azerbai
džanui.

Kai kurie kiti praneši
mai teigia, jog Irano Azer
baidžanas reikalauja visiš
kos nepriklausomybės.

rinkt socialistą Felixa Gou- 
iną, seimo pirmininką. Ko
munistai sakė, nors jie ir 
socialistai sudarytų naują 
valdžią, bet joje būtų duo
ta tinkama atstovybė ir ka
talikams, trečiai didžiau
siai partijai seimei. Sociali
stai bent šiam tarpui atme
tė komunistų pasiūlymą.

Komunistai reikalavo, 
kad de Gaulle paskirtų ko

Chinų Komunistai Užėmę 
Mandžurijos Sostinę

Shanghai- — Chinų ko
munistų kariuomenė užėmė 
Mandžurijos sostinę Chang- 
chuną (Hsinkingą). Komu
nistai pilnai užvaldė svar
bius Mandžurijos miestus, 
geležinkelių mazgus Char- 
biną ir Tsitsiharą. Chiang 
Kai-sheko tautininkų armi
ja puola komunistus nuo 
Shanhaikwano, veržiasi lin
kui Mandžurijos uostų Hu- 
lutao ir Yingkowo. Ameri
kos lėktuvai skraido virš 
chinų komunistų ir priden
gia Chiang Kai-sheko lini
jas.

Dėl Azerbaidžano 
Sukilimo irgi Kal
tina Raudonuosius
Teheran. — Irano valdi

ninkai pasakoja, būk So
vietų trokai atvažiavę arti 
Tabrizo, Azerbaidžano sos
tinės, ir dalinę sukilėliams 
ginklus prieš valdžią. Val
dininkai taipgi skelbia, kad 
vadovaujanti sukilimui De
mokratų Partija tai girdi, 
“tiktai persikrikštiję komu
nistai.“

Kazionos Irano žinios pa
brėžia, kad sukilėliai nu
žudę bent septynis valdi
ninkus. Valdžia sako, jog 
sukilimas “pavojingas ir 
skaudus.“

(Amerikonų laikraščiai 
kartoja visus Irano valdovų 
įtarimus prieš raudonuo
sius.)

Iš Azerbaidžano Mar- 
šuoja j Teheraną

kilėliai iš Azerbaidžano, 
šiaurinės Irano provincijos, 
maršuoja linkui Teherano, 
šalies sostinės, kaip prane
ša United Press. Azerbai
džano kovūnai turį 1,000 
kulkosviadžių ir 100,000 
šautuvų.

Teheran. — Amerika ir 
Anglija sutiko perleisti I- 
ranui 20 karinių laivų, at
imtų iš Italijos ir Japonijos. 
Tie laivai galėtų veikti 
Persijos Įlankoje ir Arabų 
Jūroje, pietiniame-vakari
niame Irano šone.

munistą vienu iš trijų svar
biųjų minis terių — karo, 
vidaus ar užsienio reikalų. 
De Gaulle atmetė reikalavi
mą, nors komunistai turi 
daugiau atstovų seime, ne
gu bet kuri kita partija, ir 
nors už juos balsavo 5,000,- 
000-francūzų.

Lindbergh r eikalauja 
slėpt atom-bombą.

JANKIAI PADĖJO
CHIANGUI UŽIMT

SHANHAIKWANA
Shanghai. — Chinų ko

munistai per radiją iš Ye- 
nano pranešė, jog ameriko
nų komandierius gen. We
demeyer stato savo kariuo
menę į vidurinės Chinijos 
valdovo Chiang Kai-sheko 
armijos eiles karui prieš 
chinų komunistus: “Kaip 
dangus nuo žemės, taip ski
riasi amerikonų darbai nuo 
žodžių, kur jie sakė, kad a- 
merikonai šiaurinėje Chini- 
joje norį tiktai nuginkluoti 
japonus ir išsiųsti juos na
mo.“

Amerikonai padėjo Chi
ang Kai-sheko tautininkams 
atimt iš chinų komunistų 
Shanhaikwaną, prie sienos 
tarp Mandžurijos ir pačios 
Chinijos. Dar tebeinant mū
šiams dėl Shanhaikwano, 
chinų komunistų radijas at
sišaukė į Amerikos žmones, 
įspėdamas, jog tie mūšiai 
“beveik tikrai veda į karą 
tarp Jungtinių Valstijų jė
gų ir Chinijos žmonių.“

AMERIKOS ŽMONĖS NU
MATO NAUJA KARA

Denver, Colo. — Čionai- 
tinis universitetas per savo 
atstovus plačiai apklausi- 
nėjo žmones įvairiose Jung. 
Valstijų dalyse: ar Ameri
ka įsitrauks į naują karą?

44 nuošimčiai apklausinė
tų asmenų spėjo, jog 25 
metų eigoje ši šalis vėl da
lyvaus didžiame kare. 67 
nuošimčiai lėmė, kad Ame
rika kariausianti 50 metų 
bėgyje.

Milžiniška Bulgarų 
Dauguma Balsavo 

Rinkimuose

Jie 
Savi- 

boi-

statė

London. — Pranešama, 
jog Bulgarijos rinkimuose 
dalyvavo 90 nuošimčių vi
sų suaugusių piliečių, 
nepaisė, kad Žemės 
ninku Partija šaukė 
kotuot balsavimus.

Ši partija tačiau 
kai kuriuos savo kandida
tus rinkimams bendruose 
Tėvynės Fronto sąrašuose. 
Tai buvo hitlerininkų prita
rėjai. Bet nė vienas iš tų 
nacišku kandidatu neišrink
tas.

Darbininkai, valstiečiai, 
komunistai ir dvi kitos par
tijos turėjo savo kandida
tus vienu Tėvynės Fronto 
vardu.

i LAUKIAMA STALINO Iš 
ATOSTOGŲ

Maskva. — Naujausi fo
tografiniai paveikslai rodo, 
kad premjeras Stalinas 
sveikas ir drūtas. Kitų kra
štų atstovai Sovietuose taip 
pat sako, jog Stalino svei
kata puiki. Dabar laukiama, 
kad jis netrukus sugrįš iš 
savo atostogų, kur jis ilsė
josi Sochi, prie Juodosios 
Jūros.

... . ■ ,, ...
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Prikalė Liežuvninkus Prie 
Gėdos Stulpo

Turčių spauda rėkia dės “spaudos lais
vės”, rėkia prieš Tarybų Sąjungą, Len
kiją, Jugoslaviją ir kitas šalis, kad jiems 
neleidžia laisvai važinėti, landžioti ir ra
šyti, neva užsienį “informuoti.”
'Jeigu tie korespondentai nebūtų mela

giai, jeigu jie tiesą rašytų, tai jų netik 
nesibodėtų, bet juos mielai priimtų. Bet 
jie tokiais nėra. Jų didelė dalis vyksta į 
tas šalis, kad liaudį, mases gyventojų 
šmeižti, niekinti, o teisinti turčių ir dvar
ponių reikalus.

Štai, prieš kiek laiko į Lenkiją nuvyko 
tūlas Mr. Hill. Paskui jis atsirado Ber
lyne ir iš ten jau apie mėnesis rašo 
šmeižtus prieš dabartinę Lenkijos vy
riausybę, niekina žmones, apmeluoja ša
lies padėtį. Iš kur jis ima medžiagą? Jį 
aprūpina lenkai fašistai, kurie* turėjo 
šlėktų valdžią Londone.

Dienraštyj PM, iš lapkr. 14 dienos, ko
respondentas Mr. Irving Brand iš Var- 
šavos atsako į kelis tuos melus. Štai keli 
faktai:

Pirma pasaka: buvo rašyta, kąd Var
sa vo j, viešbuty j maistas į dieną atseina 
iki $100 amerikoniškais pinigais... Mano 
gi kambarys yra pirmaeiliniame Varša- 
vos viešbutyj, su amerikonišku įrengimu 
ir radijo priimtuvu ir mums į dieną kai
nuoja tik po 55 centus' Kavijaras, pus
ryčiai ir pietai įskaitant penkių rūšių 
daržoves kainuoja 90 centų.

Antra pasaka, būk Varšavoj maisto* 
visur pilna, būk vidutinis darbininkas 
negauna užtektinai tik todėl, kad yra 
įvesta valdžios kortelių sistema. Tikru
moj, Varšavoj maisto yra stoka ir žiemą

Šnipų Lizdai

Kelionė Tarybų Lietuvon
ŠVEDIJOJE

Visiškai nelauktai ir ne
tikėtai prisieis prabuvoti 
Švedijoje visą desėtką die
nų. Kai pasiekėme Gote- 
borgo uostą, nė neapsidai
rę po miestą skubinomėsi į 
Stockholmą, many darni 
taip: Geriau šalies sostinėje 
praleisime dieną kitą, ne
gu čia, paskui skubinsimės 
į Leningradą. Mat, vis dar 
norime užbėgti už akių di
diesiems šalčiams. Antra, 
turėsime progos vienam iš 
didesnių miestų dalyvauti 
didžiosios Lapkričio Revo
liucijos sukakties atžymėji- 
me. Tačiau teko labai skau
džiai nusivilti. Pribuvę į 
Stockholmą suradome, jog 
nors laivai į Helsinkį kur
suoja gana dažnai, tačiau 
vis tai tavoriniai, ima tiktai 
po keletą pasažierių. Jau 
visos vietos per visą lapkri
tį yra užimtos. Turime pa
laukti laivo, kuris eis tiesiai 
į Leningradą. Tai yra Ta
rybų Sąjungos laivas, bet 
jisai išplauks iš Stockholmo 
tiktai apie lapkričio 4 die
ną. Vadinasi, nuo spalių 25 
d. iki lapkričio 4 d. turėsim 
sėdėti ir laukti... Nesveika 
jau dėl viršuje suminėtų 
priežasčių ir nesveika, kaip 
greitai prisiėjo patirti, dėl 
kišeniaus!

Nepatinka dar tas, kad 
visa kelionė iš Stockholmo į 
Leningradą bus tiktai laivu 
ir ims ištisas keturias die
nas. Gi jeigu būtumėme ga- j

Rašo Antanas Bimba

vę į Suomijos sostinę lai
vą, tai iš ten būtumėme pa
traukę traukiniu. O čia mus 
gąsdina, kad Baltijos jūra 
žiauresnė ir už Šiaurinę jū
rą.

Tiek to. Prisieina pabuvo
ti Švedijos sostinėje ilgiau, 
negu tikėjausi. Reikia šis 
tas parašyti. Bet galvoju 
sau, kas rašyti? Ir juo dau
giau galvoju, apmąstinėju 
įgautus įspūdžius, tuo jie 
darosi smulkesni. Ką tu ra
šysi apie žmones ir šalį tik 
Keletą dienų su jais pralei
dęs, ir dar jų kalbos nesu
prantąs? Visi tie įspūdžiai 
tegali būti paviršutiniai, tik 
pusiau tikri. Negali jie at
spindėti tikrosios padėties. 
Šių dienų gyvenimas bile 
šalies, bile žmonių, toks su
pintas, toks komplikuotas, 
toks gilus ir platus!

Gal nebus pro šalį pradė
ti nuo laivo. Nepatiko 
mums, kad mus anksti ryto 
prikėlė, kai pasiekėme Go- 
teborgo uostą. Girdi, Šve
dijos inspektoriai ateis 
daiktus peržiūrėti. Tai buvo 
septinta valanda. Atėjo ir 
devinta, ir jau pusryčius 
pavalgėme, o tų inspektorių 
dar niekur nesimato. O Kai 
pagaliau pribuvo, tai čiela 
jų armija. Buvome tiktai 
keturi pasažieriai, o jų pri
buvo gal daugiau kaip tu
zinas. Jų tarpe buvo viena 
simpatinga, padoriai atro

gali būti badas, jeigu jo daugiau nebus 
pristatyta-

Trečia, buvo paskelbta, kad būk UN- 
RRA atgabentą maistą pasiima Sovietų 
Sąjunga... Tai yra nešvarus melas... Tai 
į p a s a k o j i m a i s ,! k o k i baisūs 
vilkai yra tie Sovietai... 
Čia net aršiausi Sovietų priešai neskel
bia tokio prasimanymo, nes jeigu ne So
vietų pagalba, tai daug kartu Varšavos 
žmonės būtų badavę...

Ketvirta pasaka yra, būk Sovietų ka
reiviai plėšia ir vagia žmonių turtą, būk 
juos prie to dar akstiną komandieriai. 
Tikrumoj, jeigu buvo kur atsitikimas, 
tai labai retas, kad Sovietų kareiviai ką 
ką paėmę. Maršalas K. Rokossovskis iš
leido patvarkymą, kad kiekvienas karei
vis bus sušaudytas, kuris prasikals Len
kijos žmonėms arba vyriausybei.

Penkta pasaka, būk Lenkijos vyriau
sybė atidarė Oswiecim koncentracijos lo- 
gerį, į kurį grūda savo priešininkus ir 
jie laikomi už elektros tvorų. Taip buvo 
rašyta New York Timese. Aš gi apsilan
kiau Oswiecim stovykloj spalių 26 d- ir 
radau, kad dalį jos naudoja Raudonoji 
Armija, kur yra 200 vokiečių karo be
laisvių ir grupė rusų Vlasovo-hitlerinin- 
kų ukrainiečių. Kitur vaikai žaidė, lais
vai bėgiodami apie buvusias elektros 
srovės vielų tvoras.

Šešta pasaka, būk grįžtantiems iš už
sienio lenkams grūmoja kalėjimas ar
ba ištrėmimas' į Sibirą. Tikrumoj, tai 
gryna nesąmonė. Grįžę gyvena laisvai, 
niekas jų negrūda į kalėjimą už kritika
vimą vyriausybės arba Sovietų Sąjungos.

Septinta pasaka, būk žydai bėgą iš 
Lenkijos, gelbėdami savo gyvastį į Vo
kietiją, kuri yra po amerikiečių kontro
le. Tai kaip jie perbėga per Sovietų zo
ną? Ši pasaka išmislas, kaip ir kitos. Y- 
ra žydų, išbėgusių iš miestelių, kurie nu
vyko į didelius miestus, bet jie bėgo ne 
nuo Sovietų ir Lenkijos vyriausybės, bet 
nuo lenkų fašistų-nacionalistų, kurie 
kurstomi iš Londono daro ant žydų už
puolimus.

Aštunta pasaka, būk vokiečiai iš Len
kijos grūdami laukan po prievarta. Nie
kas po prievarta nevąro vokiečių, kurie 
nori pasilikti ir nuoširdžiai dirba. Len
kijos vyriausybė net nori, kad jie pasi
liktų.

Devinta pasaka, būk Raudonoji Armi
ja Varšavoj naktimis šaudo lenkus. Tik
rumoj, Raudonosios Armijos Varšavoj 
kaip ir nėra. Iš viso to “šaudymo Varša
voj”, buvo tik tokis atsitikimas, kad vie
nas lenkų milicininkas kartą apšaudė 
busą, kuris atsisakė sustoti...

Šitaip numaskuojami melagiai!

danti ir ne per sena mote
riškė. Jinai šneka angliškai: 
Užkalbinau ją ir pradėjome 
daug apie viską kalbėtis. 
Ką, sakau, jūs čia veikia
te? Klausiau todėl, kad 
man atrodė, jog ji visiškai 
nieko ‘ neveikia. Girdi, “aš 
sekioju ve šitą inspektorių.” 
O t, tik šiaip sau sekioja 
paskui jį ir gana! Nesu
prantu...

Mūsų kapitonas bent še
šis jų susisodino prie stalo 
ir pavaišino šilta kava. O 
viskas, ką jie su mumis da
rė, tai tik surašė, kiek pi
nigų vežamiesi su savimi. 
Valizų visiškai nežiūrėjo, 
nes mes važiuojame Tarybų 
Sąjungon ir prižadėjome, 
kad jų Švedijoje visiškai 
neatidarysime.

Kalbėjausi paskui su šve
du amerikiečiu, kuris va
žiavo Švedijon ilgokai pa
gyventi ir vežėsi kelias di
deles skrynias bagažo. Jis 
sakė, kad ir jojo tų skrynių 
beveik nekrėtė. Ir taip ta 
armija inspektorių po kelių 
valandų baigė savo “dar
bą” ir leido mums išlipti iš 
laivo.

(Daugiau bus)

Kada amerikiečiai kariai varomi desperacijon lau
kiant ir nesulaukiant progos sugrįžti namo, laivai, ku
riais jie galėtų sugrįžti, perleidžiami svetimoms vals
tybėms arba privatiškiems savininkams, sakė Joseph 
Curran, National Maritime Unijos (CIO) prezidentas 
savo pasikalbėjime su spaudos atstovais. Unija pagrą- 
sino neleisti jūrininkų dirbti ant jokių kitų laivų, kaip 
tik ant karius vežančių, jeigu vyriausybė pirm gruodžio 
1-mos nebus atlikus tinkamų žygių paskubinti karių 
parvežimą.

Trejų Devynerių
Pastogėje

(Feljetonėlis)
Atleiskite,, gerbiamieji, 

kad aš taip ilgai nieko ne
pranešiau, kas dedasi mūsų, 
trejų devynerių, pastogėje. 
Turiu prisipažinti, kad pas 
mus padangė apsiniaukus, 
navinos labai markatnos, 
arba, geriau pasakius, stro- 
šnos. Ypatingai ši navina, 
apie kurią aš jums pasako
siu, supurtė mūsų visų tre
jų devynerių vadų ne tik 
kūnus, bet ir vidurius. Vi
duriai taip susijaudino ir 
pradėjo nervintis, tartum į 
juos būtų kas nors po pus- 
kvortę kastorinio aliejaus 
supylęs. Ir kaip jūs mano
te, ar tai ne dievo rykšte 
prilipo prie mūsų vadų už
pakalių? Juk mes tikrieji 
Lietuvos atstovai, o komu
nistai pasiuntė Lietuvon 
strošniausį komunistą — 
Antaną Bimbą!

Ir ve kur kebliausias 
klausimas, kaip jis galėjo 
išvažiuoti?

Šis klausimas mums ir 
šiandien neduoda pakajaus. 
Kad išrišt šį klausimą, su
šaukėme mūsų tautos did
vyrių mitingą. Suvažiavo 
advokatai, poetai, redakto
riai, garbingi špygos orde- 
no kavalieriai ir kiti prajo- 
vingi vyrai. Jiems buvo 
pranešta apie šį strošną į- 
vykį ir įsakyta atmegsti 
mazgą, tik ne taip, kaip A- 
leksandras Makedonietis at
mezgė Gordie j aus mazgą, 
perkirsdamas jį k a r d u. 
Taip gali bile durnius pa
daryti. Bet tu, jei gudrus, 
imk ir atnarpliok jį! štai* 
jo keblumai:

1) Mes, o ne kas kitas, 
atstovaujame Lietuvą.

2) Mes turime teisėtą 
crown-princą Lietuv. sostui.

3) Mes: turime Washing
tone Lietuvos atstovybę ir 
didmiesčiuose Lietuvos kon
sulus. Teisybė, kai kurie 
mūsų konsulai jau vištinin- 
kus prižiūri, bet visgi jie 
konsulai, nors ir vištoms 
vyžas išdavinė ja.

Ir štai, be mūsų atstovy
bės paso, be mūsų konsulų 
vyžos, Bipiba šmakšt — ir 
Lietuvoj!

Pirmiausiai nutarėme iš
tirti, ar kartais mūsų vals
tybinėse įstaigose nesiran
da išdavikų — ar jie slap
tai neišdavė Bimbai pasą ir 
vyžą.

Bet čia mūsų valstybiniai 
pareigūnai, pirštus kry
žium sudėję, prisiekė, kad 
jie to nepapildė, o mūsų iš
tikimasis seklys, D. Klin- 
ga, jų prisieką užtvirtino.

Tuomet jau išvažiavimo 
klausimą išbraukėme iš 
dieno tvarkio, nes jau Bim
ba Lietuvoje. Bet pradėjom 
svarstyti sugrįžimo klausi
mą. Juk jis, baisus komuni
stas, atvažiuodamas atsi
veš kelis maišus dar baises
nio komunizmo ir juomi už- 
nuodins visus lietuvius. 
Tuomet ir mums bus ka
put!

Vienas gerbiamas žiople- 
lis žioptelėjo: mes nežinojo
me, kaip jis išvažiavo ir ne
žinosime, kaip sugrįš.

Tuomet iš mūsų tarpo 
pašoko į aukštį poetas, pa
purtė galvą, kad labiau 
plaukai pasišiauštų ir jis 
baisesniu išrodytų, ir sušu
ko: Ne mums bus kaput, 
bet Bimbai. Važiuokime į 
Washingtoną ir reikalaukit, 
kad Amerikos valdžia duo
tų mums kelias atomines 
bombas ir kelius orlaivius. 
Mes pasiųsime savo lakū
nus į Lietuvą, jie ten nu
mes tas bombas ir, be abe
jonės, užbarabanys Bimbą 
su visu jo komunizmu.

—Poetas ir durnas, kaip 
kipšas, — kas tai atsiliepė 
iš susirinkusių.

Poetas, kaip sužeistas le
vas, pradėjo blaškytis ir 
šaukti: gerbiami ponai, aš 
protestuoju, nes čia tūlas 
ponas mus durniais išvadi
no.

Čia vėl pasigirsta balsas: 
kad durnas, tai geriau tylė
tum i/kampe tupėtum. Juk 
metant atominę bombą mes 
sunaikinsime ne tik Bimbą, 
bet ir visą Lietuvą. O su
naikinę Lietuvą, ką mes da
rysime ? Dabar mes, varde 
Lietuvos, gauname doleriu- 
kų, kuriais patys pasilaiko
me ir savo valstybines į- 
staigas palaikome. Sunaiki
nus Lietuvą ir mums bus 
kaput!

Svetainėje kilo lermas, 
pirmininkas nepajėgė na
rius sutvarkyti. Atsistojo 
dvasinio laikraščio redakto? 
rius ir tarė: Broliai Kristu
je, nesiginčykit ir nepykit 
tę, kad jus durniais vadina. 
Atsiminkite šventraščio žo
džius: “Palaiminti ubagai 
dvasioje, nes jų danguje ka
ralystė.”

Kilo dar didesnis lermas 
ir pirmininkas paręįškė, 
kad visi išsiskirstytų, o 
Bimbos klausimą išris vi
suotinas trejų devynerių 
suvažiavimas. Todėl ir aš 
padedu savo plunksną iki 
to suvažiavimo.

(Tąsa)
Jie gerai žino, kad LAIC 
skelbiamos žinios yra netei
singos, bevertės, bet jiems 
yra naudingos jau vien 
tam, kad tuo būdu yra gali
ma lengviau suklaidinti 
žmones ir juos savo meške- 
rėn pasigaut. Tokia tai lie
tuviams iš LAIC nauda.

Informacijos Centras šio
je dirvoje ne vienas, turi ir 
konkurentų. Svarbiausią 
vietą Amerikos priešvals
tybinėje propagandoje be 
abejonės užima Vienybė. 
Vienybės savininkas, Juo
zas Tysliava, ir jo žmona 
Violeta Tysliavienė jau keli 
mėnesiai kaip kartoja Na
cionalistų Partijos sklei
džiamas žinias. Tysliavienė 
pasisakė pirma už Jungtin. 
Valstijų išdaviką, Tyler 
Kent. Tiktai savaite ar kiek 
vėliau Daily News kolumni- 
stas, John O’Donnell, pa
kartojo Tysliavienės užuo
jautą Amerikos išdavikui. 
Ir dabar matome, kokiu bū
du yra gaminami “kanki
niai.” Skaitlius tokių kan
kinių, kaip Laval, Petain, 
Quisling ir kitų vis didėja 
ir neužilgo pasidarys jų vi
sa litanija. Matyti, Tyslia
vienė negali užmiršti tų 
“kankinių” atsidavimo ir 
pasišventimo savo kraštui.

Prie progos reikia neuž
miršti, kad Juozas Tysliava 
įgijo Brooklyne namą, bet 
kodėl jisai tenai Vienybės 
nekrausto, tai neaišku. Pa
skutiniame Vienybės nume
ry, kaip matau, Vienybės 
antrašas tebėra tas pats. 
Kame priežastis: gal žmo
nės perstojo aukavę Vieny
bės fondui? Tysliava apie 
tai daugiau nė neužsimena. 
Keista.
' Kalbant apie Vienybę, ne
seniai tūlas Juozo Tysliavos 
“dėdė” paleido tokį gandą, 
būk Vienybės sandarbinin- 
k£is A. Daujenas esąs nie
kas kitas, kaip Bronys Rai
la, Ar dyvai, kad Vienybė
je tiek daug iš Francūzijos 
žinių? Juk nei Raila, nei 
koks kitas lietuvis kores
pondentas su Tarybine Lie
tuva tiesioginių ryšių netu
ri, tai iš kur jiems žinoma, 
kas tenai dedasi?

Kaip matome, tai sufab
rikuotų užsieniuose Lietu
vos žinių yra daugiau negu 
sveiko proto žmogus galėtų 
įsivaizdinti, arba norma
liuose laikuose galima bū
tų tikėtis. Mat, žmonės bū
dami be užsiėmimo turi 
daug laiko svajonėms ir 
kuomet užsimano ką rašy
tai, tai popieros nesigaili ii 
prirašo didžiausias palas. 
Ir tokia pasaka, gerai para
šyta, įtikina nemąstan
čius, kad tai tikra teisybė. 
Kuomet tokia, žinia pasie
kia LAIC arba Vienybę, tai, 
žinoma, duodama jai biule 
tine arba laikrašty pirmi 
vieta. Su laiku, žinoma, ii 
paikiausias pamatys, kaip 
jį prigriebė, bet pakolei ta: 
įvyks, tai pasaka eis už tik
rą pinigą. Tuo tarpu skai 
tytojai, tikėdami toms pra
manytoms pasakoms, remi 
taip LAIC, kaip ir Vieny- 
bę.

Reikėtų ir smetoninių 
valdininkų užsieniuose ne
užmiršti, Juk ir New Yor- 
ko konsulate yra koks ta: 
atašas Simutis, kurio užsi
ėmimas visai neaiškus. Kuc 
jis užsiima, kokias pareigas 
atlieka? Juk konsulate jo
kio darbo dabar nėra. Už 
ką jis gauna algą? Kaip 
matome, čia pat turime 
žmones, kurie kokius tai 
misteriškus darbus atlieka 
ir gauna už tai užmokestį 

ir, be abejonės, iš “sušaldy
to” fondo.

Taigi, kaip matome, po 
priedanga ėjimo valdiškų 
pareigų, jie bando pateisin
ti atvirą iš “sušaldyto” 
Lietuvos fondo vagystę. Ar
gi jie nežino, kad tie pini
gai nuo karo suvargusiems 
reikalingi, kad daugelis te
nai badauja?

“Sušaldyti” Lietuvos pi
nigai čionai eikvojami ant 
palaikymo prieš-tarybinės 
propagandos ir visokios rū
šies šnipinėjimo ir propa
gandos lizdų!

Kaip jau aukščiau minė
jau, smetonininkų sekimas 
remiančių Tarybinę Lietuvą 
žmonių, yra vienvalinis per
sekiojimas; Hitlerio ir Mus- 
solinio dujomis užsinuodiju
sių smetonininkų, kunigų, 
tautininkų ir socialistų, ku
rių didžiuma dabar kolioja 
save “liberalais”. Jie veikia 
netiktai čia Amerikoj, bet 
ir kitur — vieninteliu tiks
lu, kad sugriauti Tarybinę 
Lietuvą. Priežastis jų be- 
jiegumo ir kad jų darbas 
neatneša vaisių yra ne ta
me, kad jie norėtų atsiekti 
savo užbrėžtą tikslą, bet 
tame, kad jie veikia be pla
no ir organizacijos. Šis ap
sireiškimas liudija, kad va
rantiems šį pragaištinąą 
darbą trūksta proto. Kitais 
žodžiais, šios rūšies darbas 
Amerikoj vadinamas “ra
ketų.”

Yra ir tokių lietuvių tar
pe žmonių, kuriems išrodo, 
kad suvargusius, badaujan
čius žmones sukursčius, ga
lėtų įvykti yisoj šalyj suki
limas. Ir taip mano, neuž
mirškite, lietuviai kunigai. 
Šito judėjimo liudininku y- 
ra lietuvių katalikų spauda 
Amerikoj. Jie taip vadina
mą propagandą varo per 
Lietuvių Katalikų Spaudos 
Federaciją, kuri tikrenybėje 
yra ne kas kitas, kaip šni
pinėjimo lizdas; provokaci
jos stotis.

Lietuvių Katalikų Spau
dos Federaciją veda kun. J. 
Prunskis, kuris neseniai 
lankė ir, girdėjau, baigė 
Katalikų Universitetą, Wa
shingtone. Kiek teko paste
bėti ir spaudoje matyti, tai 
kun. Prunskis per savo bro
lius kunigus gaudavo iš Vo
kietijos žinias, o iš ten —su 
nagalba lietuvio išdaviko, 
tūlo Prano Ancevičiaus, — 
įer Lisboną siunčiamos ži
nios pasiekdavo kun. Prun- 
skio adresą Chicago j. Man 
apie tos propagandos ope
ra vimą pasakojo tūlas ame
rikietis korespondentas, ku
ris veikė Lisbone. Nekuris 
kun. Antanas Šabas Portu
galijoj rinkdavęs žinias ir 
suteikdavęs jas kun. Pruns- 
kiui. Svarbiausia kun. Šabo 
misija buvusi kokiu nors 
būdu suartinti lietuvius su 
airiais, nes su airių pagalba 
tikimasi labiau efektyviai 
veikti prieš Tarybinę Lietu
vą. Kad Lietuvą iš pamatų 
išversti, reikia prityrusių 
sabotažninkų, o tokių gali
ma rasti tiktai airių katali
kų tarpe. Airių Republiko- 
nų Armija daug žalos yra 
padariusi Anglijoj ir kitose 
šalyse. Reikėtų neužmiršti 
atsitikimo Pasaulinės Paro
dos, kuomet bomba sprogo 
ir net du detektyvu į šmo
tus sudraskė. Kadangi ta 
bomba buvo rasta Britani
jos pavilione, tai, žinoma, 
buvo spėjama, kad tai buvo 
Airių Republikonų Armijos 
darbas.

Kitas šnipų ir prieš-tary
binės propagandos lizdas 
randasi smetoninės pasiun- 

(Pabaiga 5-me pusi.)
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Nashua, N. H.
Audinyčios Darbininkų 

Streikas

Jau suvirs dvi savaitės, kaip 
mes, Nashua audinyčios dar
bininkai steikuojame. Vartai 
visai uždaryti. Eina dirbti tik 
bosai ir ofisų darbininkai.

Bet jau buvo susikirtimų. 
Lapkričio 8 d. prie No. 8 įėji
mo (gate) vienas automobi
lius prievarta važiavo į pike
tuojančius streikierius ir su
žeidė du žmones. Tai laimė Į 
to niekšo automobilisto, kuris ■ 
sužeidė tuos žmones, kad ten j 
stovėjo sargai ir jį apgynė. 
S(reikieriai būtų jį pamokinę, 
kad is daugiau į žmones au- 
tomobilium nebūtų važiavęs.

Kitą dieną pikietas buvo di
delis, bet ir tai dar negana. 
Draugai ir draugės, jūs žinote, 
kad mes išėjom į kovą už ge
resnį duonos kąsnį, ir niekas 
kitas mums to neiškovos, kaip 
tik mes patys; turime laiky
tis vienybėj, jeigu norime lai
mėti.

Lapkričio 13 d. vėl buvo ne
malonumų. Pikietas vaikščiojo 
savo vietoj. Eina policistas, ku
ris stovėjo ant sargybos, ir 
liepė vienam automobilistui 
važiuoti ant piketuojančių. 
Bet tas žmogus turėjo daugiau 
supratimo, negu policistas. Jei
gu nebūtų buvę daugiau po- 
licistų, tai supykę pikietinin- 
kai būtų tą policistą pamoki
nę taip, kad jis jau daugiau 
nebūtų liepęs automobilistams 
važiuoti ant žmonių.

Taigi, atsiranda visokių gai
valų, kurie visokiais būdais 
nori išprovokuoti susikirtimus 
tarp streikierių ir kompanijos 
samdytų pastumdėlių. Būkime 
atsargūs, neprisileiskime prie 
provokacijų. Kol kas dar nie
ko tokio neatsitiko, kol dirb
tuvės vartai uždaryti. Bet 
kompanija gali bile kada var
tus atidaryti ir bandyti strei
ką sulaužyti. Visi laikykimės 
vienybėj ir mes laimėsime ko
vą.

Unijistas

Anglijos Parlamento nariai, kaip ir visi kiti žmonės, 
laukia iš eiles gauti užkandžio neseniai jiems atidary
toje House of Commons kafeterijoj, Londone.

MONTREAL, CANADA

Seattle, Wash.

Stamford, Conn.
3,500 Darbininkų Išėjo į 

Streiką
Yale & Towne kompanija 

atsisakė susitarti su unija, tai 
3,500 tos kompanijos darbi
ninkų nubalsavo ir išėjo į 
streiką lapkričio 8 d.

Streiką vadovauja Interna
tional Association of Machin
ists, lokalai 529 ir 1557, pri
klausanti prie Amerikos Dar
bo Federacijos.

Streiką remia visas organi
zuotas darbininkų judėjimas 
šioj apylinkėj. ADF ir CIO 
unijos pareiškė, kad streikie- 
riams duos moralę ir finan
sinę paramą.

Prie dirbtuvės pikietuoja 
vaikai su motinomis ir tėvais.

Darbininkų gyvenamoj da
lyje iškabos už streiko rėmimą 
krautuvių languose sudaro to
kį įspūdį, jog tai viso Stam- 
fordo streikas.

W. G. Carey, Jr., kompa
nijos viršininkas, kiek laiko 
atgal buvo prezidentu fabri-į 
kantų sąjungos — National i 
Association of Manufacturers, I 
ir jis, su pagelba kitų fabri
kantų Connecticut valstijoj, 
nori* sulaužyti streiką.

Ta kompanija net ir šiuo 
metu, kuomet pragyvenimas 
taip brangiai kaštuoja, mokė
jo daugeliui darbininkų tik 50 
centų į valandą.

Pirm karo daugelis darbi
ninkų toj kompanijoj teuž
dirbdavo po $13 už 40 valan
dų darbo savaitę.

Keli mėnesiai atgal unija 
patiekė kompanijai pasiūlymą, 
kad algos būtų pakeltos. Tai 
kompanija griežtai tą atme
tė.

Didžiuma Stamforde gyve
nančių lietuvių yra tos kompa
nijos darbininkais.

Rep,

Karių Sutiktuvės Pavyko

Kadangi dalis čia lietuvių 
karių, kurie tarnavo Kanados 
armijoje, jau sugrįžę ir pa- 
liuosuoti iš armijos, tai jųjų 
pagerbimui, LPP Lietuvių Sky
rius, lapkričio 3 d., posanča- 
liečių lietuvių salėje, surengė 
sutiktuves.

Reikia pasakyti, kad šios 
lietuvių karių pagerbimui su
tiktuvės parodė, kad Mont
realo lietuviai įvertina mūsų 
brolių lietuvių žygius sumuši
mui žiauriausio žmonijos prie
šo — fašizmo, nes nors sutik
tuvės ir nebuvo progos pla
čiai išgarsinti, vienok stebėti
nai daug žmonių atsilankė.

Garbės svečiais buvo: Fly
ing Officer Tony Janušas, ku
ris užjūryje, kaipo orlaivinin- 
kas, daug kartų bombardavo 
Vokietijos industrijų centrus; 
karys Vincas Naujokaitis, da
lyvavęs mūšiuose ir Vokieti
jos laukuose buvęs sužeistas; 
taipgi progresyvio judėjimo 
veteranai, kurie, nors nebuvo 
užjūryj (tai ne dėl nuo jų pri
klausančios priežasties), bet 
sąžiningai atlikę savo karinę 
tarnybą, Bernardas Kvietins- 
kas ir Juozas Naujokaitis. Vie- 
liau atėjo dar ir daugiau ka
rių, kurie jau pasiliuosavę iš 
armijos.

,Jų pasveikinimui nuo LPP 
Liet. Skyr. buvo pakviestas 
tarti žodį J. Lesevičius. Jis 
trumpoj savo kalboj pasveiki
no lietuvius karius, tuos, ku
rie čia dalyvavo ir tuos, kurie 
nedalyvavo dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių, išreikšda
mas džiaugsmą, kad laimin
gai sugrįžo po garbingos per
galės prieš fašizmą. Vėliau 
savo kalboj, kadangi septyni 
Montrealo lietuviai kariai yra 
žuvę nuo priešo kulkos, žuvu
siųjų pagerbimui, pakvietė 
publiką atsistoti vienai minu
tei.

Po jo kalbos po trumpą kal
bą pasakė kariai veteranai. 
Jų kalbos buvo įspūdingos/ 
ypatingai dalyvavusių kovos 
mūšiuose, kurie labai trumpai, 
tik keliais žodžiais, sugebėjo 
perduoti tas baisenybes, ku
rias kariams reikia pernešti 
ir todėl jų įspėjimas buvo, 
kad nuo dabar turi būti da
roma viskas, kad daugiau ka
rų nebebūtų.

Karių sutiktuvėse taipgi da
lyvavo svarbus ir garbingas 
svečias iš Jungtinių Valstijų, 
drg. D. M. šolomskas. Jis taip 
pat pasveikino karius ir bend
rai pažangius Montrealo lie
tuvius. Kadangi jis buvo at
vykęs kalbėti vykstančiam 
sekmadienį LLD kuopų ren
giamam jubiliejiniam masi
niam mitinge, todėl čia trum
pai kalbėjo, bet gana turinin
gai ir jo kalba publikos en
tuziastiškai sutikta.

Gražiai Paremtas Tribune
Po kalbų, veteranas drg. 

J. Naujokaitis primena spau
dos, ypatingai progresyvės 
spaudos rolę laike karo ir da
bar po karo, kokią ji turės' 
vaidinti, o kadangi, sako, da
bar eina vienintelio anglų kal
boj Kanados progresyvio laik
raščio Tribune vajus, tad jis,

dėkodamas atsilankiusiems į 
jų sutiktuves, pakvietė parem
ti finansiniai Tribune. Kaip 
bematant susirinkusieji Sudė
jo, rodos, arti $150. Kas reiš
kia padengus sutiktuvių iš
laidas, dėl laikraščio Tribune 
paramos atliks apie $100.

Už surengimą karių su
tiktuvių kreditas tenka LPP 
Lietuvių Skyriaus Tribune va
jaus komitetui, į kurį įeina 
šauni vajininkė drg. Vera Vir- 
bylienė, B. šalčiūnas, E. Juš- 
kevičaitė ir J. Urbonavičius, 
žinoma, jiems padėjo visa ei
lė kitų draugių ir draugų.

Karių sutiktuvėse svečiai 
buvo pavaišinti skaniais gėri
mais ir užkandžiais, o paskiau, 
smagiai muzikai griežiant, se
kė šokiai.

Dzūkų Ainis

Toronto, Canada
Dvi Mokyklos

Toronte pradėjo veikti dvi 
lietuviškos mokyklos: viena 
mažiems vaikučiams, kita su
augusiems. Vaikučius mokina 
lietuviškai skaityti ir rašyti. 
Jų pamokos atsibūna kiekvie
ną antradienį lietuvių svetai
nėje.

; Suaugusius mokina pažinti 
gramatikos ir sintaksės taisy
kles ir taipgi aiškina literatū
ros teoriją.

Kaip suaugusių, taip ir vai
kučių mokyklėlę lanko kelio
lika mokinių, ir jų skaičius 
nuolatos kyla.

Neturint pakankamai moky
klos vadovėlių, susidaro ne
mažai trūkumų mokymui vai
kučių, bet paskutinėmis die
nomis yra užsakyta keliolika 
vadovėlių iš Jungtinių Valsti
jų, kurių gavus bus pašalin
tos kliūtys.

Šitą darbą veda švietimo 
Komisija (kuri susideda iš at
stovų nuo visų kultūrinių or
ganizacijų) ir darbas yra pa
sekmingai varomas.

Šitas degantis reikalas tu
rėjo būt pradėtas vykdinti gy- 
veniman keli metai pirmiau, 
bet į jį nepilnai buvo kreipia
ma domės. Ir tokiu būdu toje 
srityje draugai-ės yra ant tiek 
atsilikę. “Geriau vėliau ne
kaip niekados”. Taip lietuvių 
patarlė sako.

Suaugusių mokyklėlėj moko
si gabūs draugai, kurie gerai 
veikia darbininkiškam judėji
me ir žinutes į laikraščius ra
šo. Bet plačiau susipažinus su 
sintaksė ir literatūros teorija 
galės vartoti plunksną plates
nėj dirvoj.

Iš to visko vienas dalykas 
metasi į akis, kad į suaugu
sių mokyklėlę nesilanko nė 
viena moteris, tai peiktinas 
dalykas. Tuo pačiu sykiu jos 
rėkia, vyrams nepasiduoti. Ir 
kaip gi be mokslo jos susily
gins su vyrais, jei jos pačios 
liekasi toli nuo vyrų. Jeigu no
rite turėti lygias teises su vy
rais, tai turite kartu lavintis 
ir žygiuoti.

J. B.

Šis Tas Iš Pacifico Pakraščio
Boeing Co. pradėjo atgal 

priimti darbininkus. Bet mo
ka daug mažiau negu pirma 

; mokėdavo. Laikraščiai prane
ša, kad jau dirba 7 tūkstan
čiai darbininkų. Bet tik tie 
sugrįžo, kurie pirmiau buvo 
kokie boseliai ir gaudavo į 
mėnesį po 5 šimtus. Ar jie dir
bdavo ar ne, o jiems mokes
tis vis eidavo. Bet dabar jau 
didelis skirtumas. Sugrįžę 
gauna daug mažesnę mokestį. 
Daug yra neužganėdintų. Pir
miau, kai valdžia mokėdavo, 
tai žmonių buvo tiek priimta, 
kad vienas kitą stumdė, bet 
dabar, kai karas užsibaigė, tai, 
kur pirmiaus dirbdavo trys, 
dabar turi vienas tą darbą at
likti.

Ten buvo kompanijos unija, 
tai kaip kompanijai patinka, 
taip elgėsi su darbininkais. 
Apie 3 metai atgal buvo leis
ta nubalsuoti, kurioj unijoj 
nori darbininkai prigulėti; 
didžiuma nubalsavo, kad jiems 
geriau prigulėti kompanijos 
unijoj, nes, sako, nereikia eit 
į mitingus. Kompanija iško- 
lektuoja duokles ir viskuo ap
rūpina. Tik dirbk ir daugiau 
nieko nereikia.

Bet dabar viskas kitaip pa
sikeitė. Darbininkas visai ne
turi balso. Kompanija sako, 
jeigu nori, tai dirbk, o jei 
nenori, tai važiuok iš kur at
važiavai. Tai gera pamoka..

Laivų išdirbystės taipgi dir
ba tik su 3-čia dalim darbinin
kų. Ir mažesnė mokestis. Dir
ba tik 5 dienas į savaitę. Pir
miau dirbdavo po 7 dienas į 
savaitę. Už dvi dienas darbi
ninkai gaudavo mokėt laiką 
ir pusę. Dabar mokestis daug 
sumažėjo, bet to 'buvo galima 
tikėtis.

Spalio 4 d. LLD 161 kuopos 
susirinkimas atsibuvo pas Bal
trušaičius. Buvo pagerbtas vie
nas kuopos narys Juozas Bu
kauskas. Jam tą dieną suėjo 
81 metai amžiaus. Jis priguli 
prie LLD 161 kp. nuo pat jos 
įsikūrimo. Mes linkime drg. 
J. Bukauskui sulaukt šimto 
metų. Jis yra “Laisvės” skai
tytojas.

Spalio 6 d., draugai Kir
kilai gavo liūdną žinią iš karo 
departmento, kad jų sūnus 
Robert Kirk žuvo 10 d. .liepos, 
1942, Japonijos belaisvių kem
pėse. Gaila jaunuolio. Jis buvo 
dar tik 20 metų amžiaus. 
Draugams Kirkilams reiškia
me didelę užuojautą jų nuliū
dimo valandoj.

Taipgi žuvo draugų Zeke- 
vičių sūnus Keistutis Zek, mū
šiuose su japonais. Tėvams gi
liai užjaučiam jų liūdnoj va
landoj.

Baltrušaičių sūnus svečiavo
si 3 savaites pas tėvus sugrį
žęs iš Pacifiko. Jis buvo lai
mingas. Padarė 50 žygių prieš 
japonus orlaiviu ir išliko svei
kas. Edward Baltrušis yra 
pirmo laipsnio leitenantas Ma
rine Air Corps. Jis buvo or
laivio vairuotojas (pilot). Pa
sisvečiavęs išvažiavo į EI To
ro, Calif. Kada bus paliuo- 
suotas iš tarnystės, dar neži
noma. Tėvam buvo didelis 
džiaugsmas sulaukus savo sū
naus.

41 Spalio 17 dieną pasimirė 
Nellia Jurgaitienė sulaukus 
70 metų amžiaus. Paėjo iš 
Lietuvos, Kauno rėdybos. Bu
vo sena Seattle gyventoja. Iš
augino gražią šeimyną, 4 duk
teris ir 3 sūnus.

Jos šeimai reiškiame didelę 
užuojautą jų nuliūdimo va
landoj.

S. G.

THEY FIMISHED 
THEIR JOB 

LET'S FINISH 
OURS—BUY 
, BONDS

Šimto tūkstančią žmonių paradas, susidaręs iš viso
kių partijų žmonių, maršuoja Romos gatvėmis protes
tui prieš atidėliojimą nacionalių rinkimų.

Shenandoah, Pa.

PITTSBURGH, PA.
Skymeriai Laimėjo

Smetonininkai iki šiol ne
galėjo prieiti prie vietos lie
tuvių kliubų iždų, kad jais 
pasinaudoti savo politikai. Po 
Lietuvos vadavimo priedanga, 
jie daro sau gražų biznį. Jie 
trankosi po viešbučius ir kelia 
ten balius su tūlų laikraščių 
reporteriais, “vaduodami Lie
tuvą,” ir juokiasi iš tų lengva
tikių, kurie lengvai duoda 
jiems savo pinigus. Tie poli- 
tikierai, žinoma, nėra tokie 
žiopli, kad nežinotų, jog Lie
tuvos, kaip ir kitų mažų ša
lelių priklausomybė ar nepri
klausomybė, priklauso ne nuo 
to, kad keli tos tautos sukti 
politikieriai baliavoja už leng
vatikių pinigus, o nuo didžių
jų valstybių reikalų ir politi
kos. Juk tos rūšies žmonės, 
smetonininkai, už pinigus nu
luptų skūrą ne tiktai uošvei, 
bet ir savo tikrai motinai, žiū
rėkite, ką ta saujalė lietuviš
kų reakcionierių daro. Jie be
veik verkia, kada prašo iš jūs 
pinigų ar drabužių dėl Lietu
vos žmonių, o kada juos gau
na, tai siunčia Vokietijon, šve- 
dijon, Italijon ir t.t., tik ne 
Lietuvon. Ar tai ne apgavystė? 
Tai aiškus raketas.

Smetonininkai jau gerai pa
sipinigavo iš lengvatikių ir tū
lų draugijų. Bet kai kur sme
tonininkų pastumdėliams ir 
nepavyko prieiti prie draugijų 
iždų. Dėlei to jie, žinoma, py
ko ir siuto. Pavyzdžiui, Pitts- 
burghe gana drūčiai įsisteigė 
keletas kliubų, kuriuose pri
klauso įvairių pažiūrų lietu
viai, ir ten tiem elementam 
buvo sunku prieiti prie jų iž
dų. Mat, progresyviai žmonės 
nurodydavo jų tikslus, ir pi
nigų jiems neduodavo. Pavyz
džiui, toks Piliečių Kliubas, 
kurį valdo smetonininkų ša
lininkai, skaitomas jų tvirto
ve, bet iš jo iždo jie vis ne
gavo pinigų. Raketieriai, ma
tomai, vis darė spaudimą į sa
vo tarnus P. K. ir reikalavo pi
nigų. Pastarieji čia konfera- 
vo, planavo, organizavo savo 
spėkas ir 6 lapkričio kliubo 
susirinkime sudarė didžiumą 
balsų ir paaukojo 100 dol. 
smetonininkų tikslui.

Čia pasidrąsinę, jie nusita
rė prieiti ir prie LMD iždo. 
Bet kaip? Jie žinojo, kad jie 
čia mažumoj ir tokiu būdu ne
laimės. Pavyzdžiui, kada jie 
norėjo išsiųsti delegatus į 
ALT Pittsburgho skyriaus 
konferenciją, kuri -įvyko spa
lių 21 d. ir jie jautė, kad savo 
spėkomis iš LMD delegatų ne
gaus, bet žinodami, kad ta
me susirinkime bus renkami 
delegatai ir į Amerik. Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą, 
tai J. Virbickas prieš pat su
sirinkimo atidarymą pasiūlė 
progresyviams kompromisą. 
Girdi, jūs nesipriešinkit mūs 
delegatų rinkimui, mes nesi- 
priešysim jūsų. Juk esam visi 
lietuviai, visi dirbam lietuviš
ką darbą ir t.t. Suprantama, 
kad mes, progresyviai žmonės, 
kompromisą priėmėm. Mes vi
suomet laikėmės ir laikomės, 
kad yra visiems vietos gana ir 
visi galime dirbti. Susirinkime 
labai gražiai viskas praėjo —

išrinkome delegatus į abu su
važiavimu, buvo laiškas nuo 
Moterų Kliubo prašant veltui 
svetainės dėl koncerto. Svetai
nė suteikta, žodžiu, viskas išė
jo žmoniškai, gražiai. Rodos, 
taip turėtų būti visuomet. Bet 
ne, tas buvo labai trumpai. 
Tur būt Gabaliauskas atrado, 
kad “bolševikai,” priimdami 
Virbicko kompromisą, jį ap
kirto. Tai ne žertas, gražiai, 
žmoniškai ir taikiai išrinkti 
delegatus į “bolševikų” suva
žiavimą ir dar veltui svetainę 
jų koncertui duoti. Tai jau 
per daug. Gabaliauskas tur 
būt Virbicką smarkiai išbarė 
už nevykusią diplomatiją ir 
pareikalavo, kad P. K. atsaky
tų svetainę dėl Amer. Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimo. 
Bet kliubo susirinkime didelė 
didžiuma narių Gabaliausko 
reikalavimą atmetė. Tas, ma
tomai, Gabaliauskui buvo jau 
per daug. Bet teisingu, švariu 
būdu jis nieko negali padary
ti. Tad griebėsi skymo. Jie ži
no, kad kliubuose priklauso 
nemažai jaunų vyrų — narių 
sūnūs, bet jiems lietuviška po
litika neapeina ir jie į susirin
kimus mažai lankosi. Kažin 
kaip tuos jaunuolius būtų gali
ma į susirinkimą atvesti ir pa
daryti daugiau reikalingų ran
kų? Galvojo jie. Skymas, ro
dosi, geras. Bet kur gauti mul
kį, kuris sutiktų tai įvykdinti? 
O kažin, kad pabandžius ex- 
prezidentą J. Pociūną? Jis gal 
užsikabintų kaip politinė žu
velė ant jų meškerės, užmovus 
ant jos LMD prezidento vietą? 
Sumanyta — išbandyta. Metė' 
meškerę ir Pociūnas tuojaus 
ją griebė ir prarijo. Jis, pa
dedamas karčiamninko A. 
Kaulakio, surinko jaunuolius, 
gerai užfundino ir suvedė į 
LMD susirinkimą, kuris atsi
buvo 11 d. lapkričio. Susirin
kimui prasidėjus, kada buvo 
perskaitytas laiškas rinkimui 
delegatų į reakcionierių suva
žiavimą Chicagoj, einant ap
kalbėjimui rinkti ar nerinkti 
delegatus, Pociūnas su Kaula- 
kiu komandavo tuos nekaltus 
jaunuolius, kada rėkti ir ne
duoti kalbėti tiems žmonėms, 
kurie nepritaria rinkti delega
tus, ir kada kelti rankas už 
delegatų rinkimą. Ir taip, po 
ilgų diskusijų ir triukšmų, var
gais negalais, 3 balsų didžiu
ma jiems pavyko išrinkti tris 
delegatus ir paskirti kelionei 
po 50 dol. kiekvienam ir $100 
aukų. Vadinasi, kad ir labai 
vėlai ir visokiais skymais, bet 
visgi ir jie pridės pluoštą do
lerių čia, Amerikoj, smetoni
niams politikieriams' pabalia- 
voti. O ko neprabaliavos, tai 
pasiųs kiek paramos savo bi
čiuliams į Vokietiją, kurie sy
kiu su hitlerininkais kankino 
ir žudė mūs brolius Lietuvoje.

Be abejo, dabar mūsų fa
šistukai labai džiaugsis tuo- 
mi, kad ir kreivu, laimėjimu. 
Bet tai nieko: Kiekviena laz
da turi du galu, arba nėra to 
blogo, kas neišeitų ant nau
dos. Visi tie skymai ir suokal
biai nubluks, medaus mėnuo 
greitai praeis ir tie skymeriai 
ne po ilgam susipjaus tarpe

(Tąsa 5-me pusi.)

Iš LDS 34 Kuopos Susirinkimo
LDS 34 kuopos susirinkimas 

įvyko 11 d. lapkričio, šiam su
sirinkime buvo svarstoma, kad 
kuopa turėtų daugiau primo
kėti delegatams, kurie išrink
ti į Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą. Nutarta, kad 
kiekvienam dar būtų mokama 
po $3.50 pragyvenimo reika
lams. Svarstant tą klausimą, 
Petras Pikutis išsiėmė iš kiše- 
niaus $5 ir paaukavęs pareiš
kė: “Lai gyvuoja Lietuva”.

Apart kitų reikalų, buvo 
svarstoma mūsų šalies užsie
nio politikos klausimas, ir tuo 
reikalu kuopa priėmė rezoliu
ciją, kad Amerika ištrauktų 
savo ginkluotas jėgas iš Chi- 
nijos, kad ant toliaus nepar
duotų ginklų tiems, kurie juos 
naudoja prieš Indonezijos ko
votojus už nepriklausomybę, 
kad laikytųsi Teherano, Vai
tos ir Potsdamo sutarčių ir 
kad atominės bombos slapty
bes pavestų Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai. Rezoliucija 
pasiųsta valstybės sekretoriui 
James Byrnes ir patalpinta 
vietinėj anglų spaudoj.

K. J. Pacauskas

Waterbury, Conn.
Kas Dėl Raporto LLD 28 Kp.

Skaitau Laisvės No. 262 ap
rašymą apie ALDLD 3-Čio 
Apskričio konferenciją. Apra
šymas pagirtinas. Tik klaidin
gai aprašyta apie ALDLD 28 
kuopos raportą. Tenai sako
ma, kad raportą patiekė P. 
Bokas iš kuopos veikimo. Ko
respondentas P. B. per visą 
laiką toj konferencijoj pirmi
ninkavo ir, rodosi, turėjo ži
noti, kad Bokas jokio rapor
to nepatiekė toj konferenci
joj. Raportą patiekė S. Mei- 
son, ir kuopoj randasi tik 74' 
nariai, o ne 78 nariai.

.Rašoma, kad kuopa turėjo 
tris piknikus ir kad visi buvo 
pasekmingi. Gi iš tikrųjų bu
vo raportuota, kad kuopa ren
gė tris piknikus šį sezoną ir 
visus tris sulijo, ir iš tų pikni
kų kuopai pelno liko tik 26 
doleriai. Kuopa surengė vieną 
pikniką Laisvės naudai. Pasi
taikė neblogas oras, ir Laisvės 
paramai padaryta $237.

S. Meison.

East Braintree, Mass.
Laisvės skaitytojas Antanas 

Kavaliauskas su pabaiga spa
lių mėnesio tapo paleistas iš 
darbo dėl to, kad senatvėj jau 
galės gauti pensiją nuo val
džios. Pensiją galės gauti nuo 
pabaigos lapkričio mėnesio, o 
kompanija pasiskubino jį pa
leisti keliomis savaitėmis anks
čiau, negu sueina jam amžius 
gavimui pensijos.

Kavaliauskas išdirbo virš 
30 metų garsiojoj laivų išdir- 
bystėj Bethlehem Steel Corp. 
Fore River, Quincy, Mass., 
kaip mašinistas. Iš mašinistų 
skyriaus sykiu su juo paleido 
ir 22 kitus darbininkus tokiu 
pat išrokavimu. Tas parodo, 
kad stambūs darbdaviai sku
binasi atsikratyti senesnio am
žiaus darbininkų. Antanas 
sako: “Jaučiuosi gerai. Dar 
galėčiau dirbti dešimts metų.”

Dirbantieji mašinistų sky
riuje darbininkai atsisveikini
mui su senais bendradarbiais 
sudėjo virš $1,200 ir lapkričio 
12 d. suruošė puikų bankietą 
ir piniginių dovanų įteikė po 
$50. Tai iš tikro nepaprastai 
gražus ir duosnus atsisveikini
mas.

Pradėjus be darbo laiką 
leisti, lapkričio 10 d. sugrįžo 
vienas jo sūnus, Jonas, iš ka
rinės tarnystės. Tarnystėj iš
buvo virš du metus laiko. Jo 
brolis Antanas dar turės lai
vyne tarnauti du metus laiko. 
Abu tėvai didžiai džiaugiasi 
Jono sugrįžimu namo. Atsinau
jindami Laisvės prenumeratą 
paaukojo $1 L. reikalams.

D. J.
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Philadelphia, Pa.

(Tąsa)
Mes buvom pagrobti. “Madagaskaro 
Imperatorienei” mes nieko blogo nebu
vom padarę ir nieko blogo taip pat jai 
nenorėjom daryti. Niekas kitas to taip 
gerai nežino, kaip ji pati. Tai ir yra prie
žastis, kodėl ji mūsų nepasiėmė.

— Kodėl tu man to tuojau nepasakei, 
Pipipai?

— Taip, ką gi tuo galvoji apie mane, 
aš juk nesu tavo karališkasis patarėjas. 
Tas dalykas juk savaime suprantamas 
ir žmogus tai jauti.

— Dabar aš einu pasigerti, — tuomet 
man tarė Stanislovas. — Man vistiek. 
Na, nenoriu pasakyti nusigerti, bet taip 
sau paieškoti nemažo. Kas žino, gal būt, 
netrukus praplauks pro mus kokia dėžė 
ir mus pasiims. Visą gyvenimą negalė
čiau sau dovanoti, kad aš čia viską pali
kau net neparagavęs.

Kodėl gi Stanislovas turėjo naudotis 
tais malonumais?

Ir dabar prasidėjo toks lėbavimas, 
kurio ir pats kapitonas, sėdėdamas savo 
vietoj, niekumet nebūtų sau leidęs!

Viskas dėžėse buvo taip gražu. Lašiša 
iš Britų Kolumbijos, dešra iš Bolionos, 
viščiukai, paštetai, visokiausių rūšių lie
žuviai, tuzinas įvairių konservuotų vai
sių, du tuzinai įvairiausio marmelado, 
biskvitų, daržovių, be to, geriausias pa
sirinkimas likerių, šnapso,' vyno/ įvai
riausio alaus: pilzeno, stouts ir kitokio. 
Kapitonai, karininkai ir inžinieriai žino, 
kaip gyvenimą pasidaryti malonų. Ta
čiau dabar tą turtą valdom mes ir mes jį 
suvalgysim, kai buvusieji jo valgytojai 
dabar plaukia ir jie bus suėsti, kad žuvis 
atganytų.

Prašvitusi nauja diena buvo labai ūka
nota ir parūkavusi. Mes galėjom matyti 
vos pusę mylios.

— Susilauksim labai blogo oro, — tarė 
Stanislovas.

Vakare ir prasidėjo. Vis smarkiau ir 
smarkiau.

Mes sėdėjom kapitono kajutėj, prie pa
vojaus žibalinės lempos.

Stanislovas atrodė susirūpinęs:
—Jei “Imperatorienė” nuslinks nuo 

rifo arba suduš, tai su mumis, jaunuoli, 
baigta. Reikia dar laiku apsižvalgyti.

Jis rado apie tris metrus virvės galą, 
kurį apsisuko aplink savo kūną, kad vi- 
sumet ją turėtų po ranka. O viskas, ką 
aš galėjau rasti, buvo vartotų raiščių 
kamuolys, vos tokio stiprumo kaip pieš
tukas.

— Geriau mes repečkinkimės aukš
tyn šachta, — pasiūlė Stanislovas.—Čia 
mes viduj atsidursime, lyg spąstuose, jei 
ji subirėtų. — Viršuj vis dar galima tu
rėti galimumo išsigelbėti.

— Vistiek, jei tau skirta prigerti, tu 
prigersi, ar išlipsi viršun; ar būsi žemai,
— atsakiau aš. — Lygiai tas pats, ar tu 
būsi čia, ar ten. Jei skirta, kad tave per
važiuotų automobilis, tai jis įšoks ir pro 
langą, prie kurio tu stovi, nėra reikalo 
bėgti paskui automobilį arba pulti ant 
jo kelio.

— Taip, aš apie tai esu girdėjęs. Jei 
tau skirta prigerti vandeny, tai visai ra
miai gali savo kaklą padėti ant geležin
kelio bėgių ir ekspresas peršoks per jį, 
kaip koks orlaivis. Tačiau aš tuo netikiu. 
Savo kaklo aš ten nedėčiau. Aš einu vir
šun pažiūrėti, kas čia darosi.

Ir jis koridoriaus šachta repečkenosi 
aukštyn, o tuomet ir man dingtelėjo į 
galvą mintis, kad jo teisybė, ir aš pradė
jau kartis paskui jį. Netrukus mes jau 
sėdėjom ant vidurinės laivo sienos, vie
nas prie pat kito. Mes turėjom laikytis 
visokių daiktų, kurie tik pateko po ran
ka, nes audra būtų mus nubloškusi.

Oras vis labiau ir labiau gedo. Siautė
jo didelės bangos, daužė laivo šonus ir 
veržėsi į kapitono kajutę.

—Jei visą naktį taip bus, — tarė Sta
nislovas, — tai iki ryt ryto iš kajutės 
nieko nebeliks. Aš net gi stipriai tikiu, 
kad bangos nusineš visą laivo vidurį. 
Tuomet mums paliks tiktai kajutė laivo 
pirmagaly ir mašinų skyrius, kur stovi 
vairo mašina. Tuomet jau labanakt val
giui ir gėrimui. Tuomet nė viena pelė 
nieko negaus.

— Gal būt, bus geriau, jei mes jau da
bar pradėsim repečkintis,—patariau aš,
— nes jei bangos nusineš laivo vidurį, tai 
mes galim nebesuspėti. Tuomet mes jau 
plauksime.

— Taip vienu smūgiu jos laivo vidu
rio neatplėš, — paaiškino man dabar Sta
nislovas, — po velnių, jis suskils į gaba
lėlius. O jei apačioj išlūžta siena, mes tu
rime pakankamai laiko kopti viršun.

Stanislovo teisybė. 
, Ęet; teisybė keičiasi 

goms. Nieko nėra, kas
besikeičiant sąly- 
jau kartą nebūtų 

buvę teisybe. Nereikia tik norėti teisy
bės apvynioti, gal būt, ta pačia teisybe. 
Stanislovas kalbėjo aiškiai teisybę. Bet 
po keleto minučių jos jau daugiau nebe
buvo.

Trys gigantiškos bangos, kurių kiek
viena paskesnė vis atrodė esanti dešim
teriopai sunkesnė ir stipresnė, negu pir
miau buvusi, ‘ siautėjo su perkūnišku 
triukšmu prieš “Imperatorienę”, lyg jos 
būtų norėjusios visą žemę praryti.

Siautėjus bangų ūžimas ir pasitrau
kiančių bangų šnypštimas buvo grasinąs 
pykčio kaukimas prieš “Imperatorienę”, 
kuri drįso joms ant šio rifo taip ilgai bū
ti kliūtis.

Trečioji laužianti banga privertė aukš
tai iškilusią “Imperatorienę” drebėti. 
Tačiau ji vis dar tebestovėjo. Tačiau mes 
abu jau jautėm, kad ji nebestovi taip 
tvirtai, kaip bokštas.

Bangos atslūgo, kad atsikvėptų ir su
kauptų jėgas kitoms trims.

Siautėjanti audra vaikė po nakties 
dangų suplėšytų sunkių debesų skudu
rus. Kartais dar tame sunkių debesų 
siautėjime prasiverdavo skylė ir keletą 
sekundžių būdavo galima pastėbėti porą 
žibančių žvaigždžių, kurios šiame juoda
me, kaukiančiame, siautėjančiame ir nai
kinančiame pasipiktinusių elementų są
myšy rėkė žemyn: “Mes esame taika ir 
ramybė tau, bet sau pačioms mes esa
me apsuptos kūrimo, gimimo ir mirimo 
liepsnų. Nebėk į žvaigždes, jei tu ieškai 
ramybės ir taikos. Ko tu pats savyje ne
turi, niekas to tau negalės duoti.”

— Stanislovai, aš surikau garsiai, nors 
jis Čia prie mano šalies sėdėjo'. — Bangos 
vėl atūžia. Dabar jau baigta. “Impera
torienė” neatsilaikys.

Silpnoj žvaigždžių šviesoj aš mačiau 
atūžiančią bangą, kuri atrodė, kaip mil
žiniška juoda baisenybė.

Ji smogė aukštai ir savo drėgnais na- 
’gais smogė per mus.

Mes gerai atsilaikėm, bet “Imperato- 
rienė” pakilo ir pasisuko ant rifo, lyg ji 
būtų pajutusi skaudų skausmą.

Atūžė antroji banga ir ilgą laiką ji už
gniaužė mums kvapą, aš gi jaučiausi, 
lyg būčiau nusviestas į jūrą. Tačiau aš 
vis dar tebesėdėjau tvirtai vietoj.

Tačiau “Imperatorienė” girgždėjo, lyg 
ji būtų mirtinai sužeista. Skausmo apim
ta, ji vis dar sukosi vėl aplink ir savo pir
magaliu slinko atgal braškėdama, girgž
dėdama ir dundėdama, kol ji visai įstri
žai pasviro. O po to ji dar labiau atsigulė 
ant užpakalio.

Taip bangoms siautėjant, visus laivo 
vidurys buvo pribėgęs pilnas vandens, 
kad viskas turėjo būti sugadinta, kas 
nebuvo dėžėse uždaryta. Tačiau kas ten 
laivo vidury vyko, aš nieko negalėjau aiš
kiai nujausti.

—Stanislovai, drauguži! sublioviau
aš.

Ar jis lygiai taip pat subliovė, aš ne
žinau. Tikrai ir jis taip padarė. Tačiau 
girdėti nieko nebuvo galima.

Atūžė trečioji banga, kuri buvo šio 
antplūdžio pati smarkioji.

“Imperatorienės” jau nebebuvo, lyg 
ji būtų iš baimės mirusi. Trečioji banga, 
nors ji atūžė ir puolė mus su perkūnišku 
trenksmu, “Madagaskaro Imperatorie
nės” lavoną pasiėmė taip lengvai, lyg tai 
būtų buvusi kokia tuščia šilko špulelė. 
Nežiūrint jos šiurkštaus siautėjimo, “Im
peratorienę” ji pasiėmė meilikaudama ir 
glostydama. Ji iškėlė lavoną .aukštyn, 
pasuko jį visu ilgiu pusratį aplink ir, 
užuot dar kąrtą leidusi jam trenktis į 
uolą ir pasidžiaugti jo kaulų lūžimu, 
švelniai ir rpeiliai paguldė ant šono.

—Šok šalin ir plauk, Pipipai, nes ki
taip mes pateksime į verpetą! — suriko 
Stanislovas.

Gera pasakyti, pjauk, jei tau jau ran
ką sulaužė krintantis stiebas, ar kas nors 
panašaus atsitiko.

(Daugiau bus)

Misijonieriąms Nesiseka
Lapkr. 7 d. Lietuvių Muzi- 

kalėj svetainėj misijonieriai 
surengė prakalbas. Klausyto
jų susirinko apie 60. Reiškia, 
Phila. lietuviai tiems mekle- 
riams parodė, kaip jie įverti
na jų žygius.

Kalbėtojų buvo net keturi. 
Pirmiausia kalbėjo pagarsėjęs 
plūdikas Juozas Tysliava. šį 
kartą tiek keiksmažodžių nau
dojo, kad net lietuvių kalboj 
pritrūko: “svoločius” ir kitus 
“perlus” skolinosi iš rusų kal
bos.

Jo neva prakalba tiek ne
logiška, tiek tuščių pagyrų mi
sijos darbų, jog neverta nė 
laikraštyj vietą eikvoti.

Kas svarbiau čia pažymėti, 
kaip misijonieriai savo nešva
riai politikai pasigavo nekal
tą jaunuolį,, kovojusį fašizmą, 
J. Klevą. Buvęs karys J. Kle
vas vaizdingai atpasakojo pa
tyrimus iš pasikalbėjimo su lie
tuviais, kuriuos naciai karo lai
ku varu vertė iš Lietuvos va
žiuoti Vokietijon įvairiems 
darbams dirbti: apkasus kas
ti, žemės ūkiuose, amunicijos 
dirbtuvėse ir 1.1. Vaizdingai 
piešė tremtinių gyvenimą, kaip 
jie sunkiai dirbo ilgas valan
das, pusbadžiai maitindamie
si, suplyšusiais skarmalais ap
sikarstę. žodžiu, lietuvių trem
tinių gyvenimas karo metu 
Vokietijoj buvęs neapsakomai 
žiaurus ir skurdus. Tą viską 
J. Klevas, sakė, patyręs iš pa
sikalbėjimų su tremtiniais. 
Tremtinių sutikęs labai daug. 
Nei žodeliu jaunuolis Klevas 
neprisiminė apie taip vadina
mus pabėgėlius Vokietijon. 
Betgi, baigdamas pasakoti sa
vo įspūdžius, vietoj smerkti 
nacius, lietuvių kankintojus, 
jisai drįso pakolioti komunis- ( 
tus ir Tarybų Sąjungą, nė vie
no apkaltinimo prieš juos ne
pasakęs.

Aišku, tas jaunuolis buvo 
vietos smeton-nacių primoky
tas tuos kelis negarbingus sa
kinius pasakyti.

Kokis Kontrastas
Kalba smeton-nacių misijo-

nierius Valickas iŠ Newark, 
N. J. Kuomet J. Klevas kal
bėję apie tremtinių vargus, tai 
Valickas pakrikštijo juos pa
bėgėliais nuo “bolševikų te
roro.” Ir visoj savo keiksmų 
apsčioj kalboj (matyt, iš Tys- 
liavos pasimokinęs koliotis), 
vis minėjo: “Lietuvos pabėgė
liai, apie kuriuos Klevas tik 
prieš minutę kalbėjo.”

Valickas labai išsigandęs 
A. Bimbos keliavimu Tarybų 
Lietuvon. Sako: “Jis ten kal
bės visų Amerikos lietuvių 
vardu.” O iš kur smetoninin- 
kas Valickas sužinojo, kad 
“...jis kalbės visų lietuvių 
vardu ?”

Ketvirtas kalbėtojas, tūlas 
Vaitkus, bėglys iš Lietuvos, 
smeton-nacių atgabentas Ame
rikon, verkšleno svirplio balse
liu apie komunizmo pavojų ci
vilizacijai. Kvietė visus, kovo
ti komunistus, neduoti jiems 
niekur pasirodyti.

Iš publikos pasigirdo bal
sas: “Per vėlai užgimei, vai
keli, komunistai perdaug įsi
galėję, kad juos įveiktum.”

Aukų misijai Washingtonan 
surinko $170.30. Stambesnes 
sumas davė—po $10 - $25— 
tik akalai sekanti misiją tūzai, 
o paprasti žmonėliai po $1 ir 
mažiau. Nemaža dalis klausovų 
nieko nedavė, tik šypsojosi, 
kuomet Valickas kuone verk
damas prašė, kad rinkliavą 
d a varyti iki $200, bet nė vie
nas nė krust.

Senas Rimbas.

Washington. — Katalikų 
v y s k u p ų susirinkimas 
smerkė Potsdamo konfe
rencijos tarimus ir Sovietų 
politiką Pabaltijoj.

0 K; Apie 
NAUJA TOASTERĮ? 
Ar reikia jo? Panaudoti rie
balai reikalingi dirbt Jtoaste- 
riams, prosams, audiniams ir 
daugeliui kitų stingamų daik
tų .. . taip pat ir muilui.

PRISTATYKITE 
PANAUDOTUS RIEBALUS!

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

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 Singeliavlmo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0758.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis 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 Ę Ver green 7-1661

Scranton, Pa

De-

per LPTK, į kuriuos atsilan
kė gražios publikos ir gausiai 
parėmė Lietuvos pagelbos dar
bą. Malonu pranešti, kad va
karienė surengta 4 d. lapkri
čio, davė pelno $102.12.

Delegatai Į Demokratinių 
tuvių Suvažiavimą

Besiartinant Antrajam 
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimui ir mes subruzdome, kad 
išrinkti delegatus, kurie ga
lėtų atstovauti šio miesto pa
žangius lietuvius. Visų pir
miausia, Scrantono Lietuvių 
Pašalpinė draugija išrinko K. 
Genį, LPT Komitetas išrinko 
J. Geležauskienę ir M. Trui- 
kienę, LLD 39 kp. — R. Ja- 
nųšaitį. Manoma, kad daly
vaus ir P. Pėstinikas. Tad iš 
Scrantono vyks į Pittsburgh’ą 
penki delegatai. Link pabai
gos gal ir daugiau atsiras. Tad 
išrodo, kad Scrantonas bus 
skaitlingai reprezentuojamas. 
Teko girdėti, kad nekurios ki
tos draugijos prisidėdamos su 
aukomis suteiks delegatams 
įgaliojimus jas atstovauti.

Smagu, kad scrantoniečiai 
neatsilieka nuo didesnių kolo
nijų savo darbais, savo pa
stangomis. Taip, kaip buvo 
tikėtasi, fašistuojanti elemen
tai, beniekindami dabartinę 
Lietuvą, nebeišlaiko žmones 
savo “globoj”. Tatai parodo 
keli paskutiniai parengimai

Pora savaičių tam atgal, 
mirė bene pirmutinė Scranto- 
no vakarinės dalies lietuvė 
Kostancija Teleisienė, sulau
kusi apie 80 m. amžiaus. Ji 
užlaikė krautuvėlę, žymėtina 
tai, kad atsilankęs pas ją vie
nas drabužių rinkėjas dėl Lie
tuvos žmonių užsiminė jai 
apie tai, tai Kostancija paau
kavo tris šimtus naujų koji
nių dėl karo nuvargintų savo 
tautiečių. Lai būna lengva jai 
šios šalies žemelė.

Nugirdęs

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIES
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užein 
pas “Green Star Bar and Gri’U’ nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
►◄□H

BROOKLYN, N. Y.
Telefoną* EV. 4-8698

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



Antradienis, Ląpkr. gO, 1945

Atom-Bombiniai Impe
rialistai Svajoja Su

naikint Sovietus
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

mija provokatoriškus užsie
ninės spaudos šaukimus į 
naują karą, ginklavimosi 
varžytines ir tik silpnas pa
stangas dėlei tarptautinio 
bendradarbiavimo.

Naujieji Laikai, tarp kit
ko, pastebi, jog1 vakariniai 
talkininkai stengiasi išlai
kyti karines Vokietijos ir 
Japonijos jėgas, remia re
akcines šaikas Balkanų 
kraštuose ir planuoja vaka
rų Europos valstybių bloką, 
o šie veiksniai taip pat grū
moja pavojum taikai.

DAUGIAU AMERIKOS 
GINKLŲ PRIEŠ CHI- 

NŲ KOMUNISTUS
Shanghai. — Įsakyta lėk

tuvais pergabent dar 40,000 
tonų amerikinių ginklų ir 
amunicijos Chinijos tauti
ninkams į mūšių frontus 
prieš chinų komunistus.

GLOBOJA HITLERINIUS 
TECHNIKUS

Amerikonų oficieriai Aug
sburge, Bavarijoj, atmetė 
darbininkų reikalavimą pa
šalint nacius technikus iš 
didžiausio mašinų fabriko, 
nors darbininkai nurodė, 
kad nacių vietas užimti yra 
tinkamų darbo žinovų.

Albany, N. Y. — Jeigu 
bedarbis atmes netinkamą 

,sau darbą, tai valstijinė be
darbių pensijų valdyba grą
žina neduot jam jokios ne- 
ndarbo pensijos- 
n ------------------
k Amerikos žydų Sionistų 
^Organizacija įtarė, kad pa
tys anglai kursto arabus 
prieš žydus Palestinoj.

New Haven, Conn.
Ruošiamės Visu Smarkumu, 

Kad LDS Jubiliejus Būtų 
Pasekmingas

Prašome gerai įsitėmyti, 
kad koncertą, kurį rengia 
LDS 16 kp., įvyks 25 d. lapkr., 
Liet. B-vės Name, 243 Front 
St. Tai bus ne paprastas su
ėjimas, bet atžymėt LDS 15 
metų gyvavimo sukaktį.

Kaip komisija raportavo 
16 kuopos susirinkime, tai jau 
turime sutaisę puikiausią pro
gramą. Kad būtų kam klau
sytis programos, tai komisija 
jau išsiuntinėjo užkvietimus ir 
į kitus miestus ir net farme- 
riams. Tikimasi turėti daug ir 
farmerių šiame koncerte. O 
kas liečia vietinius mūsų pa
rengimų rėmėjus ir lankyto
jus, tai, kaip girdėt, visi ruo
šiasi į savo metinę jubiliejinę 
sukaktį.

Programą pildys parinkti- 
niausios menininkų spėkos.

Dainuos broliai Latviai so
lo, duetus ir grupėmis. Broliai 
Latviai New Havene jau ge
rai visiems žinomi, bet dainuo
jant jau seniai juos čia kas 
yra girdėję. Tad dabar išgir
site. Labai seniai čia daina
vo dainininkas ir aktorius Ig
nas Kubiliūnas. Jis atsilankiu
sius palinksmins ir pajuokins 
savo dainomis. Ignas Kubiliū
nas ne vietinis — atvažiuos 
net iš Boston, Mass.

Taip pat pertraukoj bus ir 
trumpų kalbų. Įžanga 75c as
meniui. Vaikams veltui. Pra
džia koncerto 3-čią valandą po 
piet. Durys atsidarys 2-rą vai.

Kviečia Komisija.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetas, viet. skyr., rengia delegatams 
išleistuvių vakarą j 2-rą visuotiną 
Amerikos Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą, jvyks trečiadienio va
karą, lapkr. 21 d., 7:30 v. v. įžan
gos nėra. Bus užkandžių ir išsigėri-

Nom. (271-272)

_ ____________________ U.___ ______ ... . .

Lawrence, Mass.
“Kuomet Kaimas (Nemiegojo” 
Mūsų Ręgtatę, Visa Apylinkė 

Pasigrožėjo Puikiuoju 
Muzikos Kūriniu

Per visą pereitą mėnesį, vi
soj šioj apylinkėj buvo labai 
stropiai rengtasi dėl lapkri
čio 4-tos dienos, kurioje Wor- 
cesterio Aido Choro šaunieji 
artistai, vadovybėje gabiosios 
choro vadovės Josęfinos Kar- 
sokienės, turėjo suvaidinti tą 
didžiai išgarsintą operetę, pui
kią!, VIacįo Railos parašytą ir 
vokusiai pritaikytą 1 muzikai 
Dąratos Judzentavičienės.

Veikalo perstatymą surengė 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto, Lawrence’iaus sky
rius. Už tai draugai lawrep- 
ciškiai verti didelio pagyrimo, 
o jų kaimynams už gražią 
kooperaciją ir gausią paramą. 
Tai parama sovietinės Lietu
vos žmonėms, nes tam tikslui 
buvo surengta.

Lapkričio 4-tai dienai besi
artinant visoje apylinkėje mū
sų kaimyninių miestų: Law
rence, Lowell, Haverhill ir 
Nashua ėjosi didelis prisiruo
šimas; vien tik ir buvo kalba
ma apie važiavimą į Law
rence, kad pamatyti, ką gi 
lietuviškas kaimas veikia, kuo
met jis nemiega!

Na, atėjo ir lapkričio 4-ta. 
Tai diena! Kad gi pradėjo 
snigti iš pat ryto, apie 9 va
landą, kad net man ūpą visai 
nuslėgė. Vėliau pasikeitė į 
smarkų lietų. I3et po neilgam 
vėl pradėjo snigti dideliais ga
balais visu sunkumu ir viskas 
virto į braidų dumblyną! Ta
čiau jau laikas, ir reikia va
žiuoti į “nemiegantį kaimą,” 
kad čia ir dar kaip būtų.

Iš kliubo aš sėdau į Willie 
Kojučio gerai prirengtą maši
ną ir taip susidarė kelios pil
nos mašinos žmonių iš Lowel- 
lio. Tokiu būdu iš Lowellio 
nuvažiavo didelis būrys žmo
nių pamatyti tą gražų persta
tymą ir paremti karo nualin
tus žmones. Reiškia, kilniam 
tikslui ir prasčiausias oras ne
sulaikė žmonių. Sulaikė tik 
tuos, kuriems būtų reikėję sto
vėti ant gatvės ir laukti au
tobusų. Tokie negalėjo nuva
žiuoti, nes sniegas nepapras
tai dribo iš dausų.

Kur paprastai mums ima 
tik 20-25 minutes nuvažiuoti, 
tai dabar grūmėmės per visą 
valandą, nes kelio įžiūrėti ne
galima.

Nuvažiavę radome jau pri
sipildžiusią svetainę žmonių. 
Sėdyhes gavome tiktai pasku
tinėse eilėse didžiulės svetai
nės. Ir tai paraginti draugės 
Z. Penkauskienės, kuri dali
no programas prie durų. “Sku
binkis, drauge, greičiau, tai 
nors gale atsisėsi,” ji sakė. Ir 
mes visi skubiai traukėm į pat 
galą svetainės, kur dar susira
dome tuščias sėdynes paskuti
nėse eilėse. Kiti blogo oro su
trukdyti dar vėliau pribuvo, 
nebesuspėdami ant pradžios 
veikalo.

Akimis permetę didelę sve
tainę, pilnutėlę žmonių, gera
širdžiai žmonės jautė didelį 
pasitepkinimą, matant, kad 
bus apturėtos puikiausios pa
sekmės Lietuvos žmonių pa
galbai, kuri taip verkiančiai 
reikalinga!

Netrukus popiečio vedėjas 
draugas Ignas čiulada su gra
žia nuotaika veide pasirodė 
ties viduriu estrados ir per
statė skaitlingai publikai patį 
dalyką, kuris tuoj netrukus 
scenoje pasirodys žiūrovų 
sprendimui ir įvertinimui.

Uždangai pasikėlus, kuo
met lempos stipri šviesa skaid
riai nušvietė scenerijos hori
zontus, estradoje pasirodė 
draugę M. Sukackienė seimi
ninkės rolėje. Jį valandėlę 
negalėjo pradėti vaidinimo, 
nes publika audringais aplo
dismentais iš kalno rodė šir
dingą dėkingumą už tai, ką 
greitai pamatys prieš save. 
Tai buvo tam tikras entuzias
tiškas sveikinimas ir įvertini-
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visapu- 
reikia 

sąstatą 
Ka^so-

mas Aįdo Choro gražiųjų pa
stangų dailės si’ityje. /

Į smulkmenas paties veika
lo neisiu, nes gal kas kitas 
smulkesnį analizą duos, ar ga| 
užteks to, kas jau pirmiau bu
vo gana plačiai; aprašyta iš 
pirmesnio perstatymo to pa
ties Choro kitoj vietoj. Mat, 
reikia laikraštyje vietą taupin- 
ti ir kitiems raštams.

Bet būtinai reikia tiek pa
sakyti, jog šį kartą operetės 
perstatymas atliktas su tūlais 
pagerinimais įr todėl jis išėjo 
dailiau, sklandžiau ir 
sįškai geriau. Už tai 
kredituoti visą Choro 
gąlvipyję su mokytoja 
kieno, pianiste šalaviejute ir 
sufleriu J. Bakšiu. Visi pui
kiausiai atliko savo pareigas.

Man antru kartu teko ma
tyti šį dailų veikalą. Ir todėl, 
galėdamas palyginti vėlesnį 
perstatymą su pirmesnių, ma
čiau tūlus reikšmingus pageri
nimus jame.’Tačiau ir dar vis 
galima kai kas pagerinti, kad 
perstatymas išeitų dar atatin- 
kamiau. Ir tai gali padaryti 
tik patys gabieji aktoriai at- 
kartotinuos lošimuose. Dėl to 
manau pasikalbėti su drau
gais J. Sabaliausku, J. Karso- 
ku ir kitais. Ypatingai prieš 
jų važiavimą su “Nemiegan
čiu Kaimu” į Hartford, Conn., 
gruodžio mėnesį š. m.

Veikalo personalą sudaro 
šios ypatos:

J. Karsokas — ūkininko 
Burbos rolėj, M. Sukackienė— 
Katrės rolėj, A. žitkiutė — 
Marytės, H. Ališauskaitė — 
Bronės, J. Sabaliauskas —Pe
tro, A. Dupša — Vito (eigu
lio), P. Labanauskas — Rulio 
(seniūno), P. Plokštis, Jr.— 
Baltraus, A. Motiejaitienė — 
Mortos, F. Mačiulis — Juliaus, 
A. Narusevičia — Jono, E. 
Antanavičienė — Aldonos ir 
H. Januliutė — Danutės ro-

Gi kitą dalį kaimo žmonių 
ir jaunimo sudarė: H. Janulie- 
nė, Narusevičienė, Januliukas 
ii’ visas choras. O prie jų ir 
smagus harmonistas, kuris 
grojo šokiams ir linksmino 
kaimo jaunimą. Gaila, kad jo 
vardo nežinau!

Kiekvienamt akte, kuris bu
vo vienas po kitam gražesnis, 
buvo lydima karščiausiais ap
lodismentais dainos, šokiai ir 
visas sugabių aktorių judesis. 
Aido Choras padarė nepapras
tą įspūdį su šiuo perstatymu į 
Lawrence, Lowell, Haverhill 
ir Nashua lietuvius.

Visi grožėjosi ir daugelis 
troško dar kartą kada nors tą 
veikalą matyti.

Pirmoje veikalo pertrauko
je draugė M. Sukackienė pa
sakė gerą prakalbėlę Lietuvos 
žmonių šelpimo reikale, kas 
labai tiko prie šio parengimo. 
Taipgi worcesterietis Vincukas 
Motiejaitukas, kaipo gabus 
vaikas, gražiai padainavo ir 
padeklamavo eiles, už ką jis 
gavo kraštų aplodismentų. 
Girdėjau, kad dabar tas ta
lentingas berniukas pianinu 
akompanuoja “Worcester Ju
nior High School Elementa
ry” orkestrai, kuriai vadovau
ja aukšto mokslo mokytoja.

Operetės pertraukoje buvo 
parinkta aukų Sovietinės Lie
tuvoj paramai. Suaukota $88. 
Reiškia, parengimo rezulta
tai dideli ir gražūs.

Po perstatymui visi 
ir Choristai nuėjo į 
svetainę, kur buvo^ 
traktuojami.

Susitikau ten daug gerų 
draugų, nes iš visur žmonės 
buvo juvažiavę. ’ Susitikau 
draugą Petrą Galinį, jo žmo
ną ir jo seserį draugę čeikie- 
ųę. Petras sveikindamas mąne 
įaž ką tokio įspaudė į delną. 
Tik apžiūrėjęs jam širdingai 
ąčiavau. O draugė Čeikienė 
pasiguodė, kad ji dėl tūlų 
priežasčių buvo pasitraukus iš 
veikimo, bet dąvė garbės žo
dį, jog ji nuo dabar vėl pra
dės darbuotis ir jau pradėjo 
dėl visuomenės labo pažangia
jam judėjime. Susitikau ir 
draugę Anpą Krajęvskienę, 
Pęąbody’ą veikėją tąrpe

svečiai 
apatinę 
grąžiaį
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Šnipų Lizdai
(Pabaiga)

tiny bes, Berpe, Šveicarijoj, 
raštinėje. Tenai, kaip jau 
ne kartą buvo spaudoje mi
nėta, veikia nekuris A. Ge
rutis. Jisai, kaip galima į- 
sivaizdinti, vienas neveikia, 
turi ir pavaduotojus. Tame 
labai nemapdrame darbe 
padeda jam priėmęs nacių 
pavaldybę, adv. Vladas Po
žėla ir pats smetoninis mi- 
nisteris, d-ras E. Turaus
kas. Dar yra ir kitas tame 
pragaištingame darbe atsi
žymėjęs fruktas, adv. Juo
zas Tautvilą, buvęs nacių o- 
kupacijos ministerio A. Ro- 
senberg’o • juriskonsultas. 
Mat, kai naciai ko Lietuvoj 
atlikti negalėjo, tai pasi
kviesdavo lietuvį advokatą, 
kuris žino “teises”, kad jiem 
patartų, kaip geriau būtų 
lietuvius apmaukti. Tautvi
lą yra pagarsėjęs savo ga
bumais ir nėra abejonės, 
kad jisai ras gana ręmėjų, 
kurie netiktai jį rems, bet ir 
sprandą už jį nusisuks.

Reikėtų prie progos ne
užmiršti smetoninių pasiun
tinybių Argentinoj ir Šve
dijoj. Argentinos ministeris 
K. Graužinis ne kuo labai 
atsižymėjo. Bet užtai mini
steris Gilys Stockholme yra 
jau gana seniai žinomas. Ji
sai, kalbama, turįs labai ar
timus ryšius su požeminę 
propagandą varančiais len
kais ir yra jau ne kartą pa
kenkęs saviesiems, kad už
sistoti už lenkus. Jisai ki
šasi ir į Lietuvių Komiteto 
reikalus ir sako yra nu
skriaudęs lietuvius studen
tus. Nors prieš patį Komi
teto sekretorių, Žilinską, 
jokių nusiskundimų negir
dėti. Bet yra komiteto na
rių, kurie labai neužganė
dinti ministerio Gilio elgi- 
musi su pabėgėliais Švedi
joj.

Lietuvių Komitetas Šve
dijoj turėjo tiesioginius ry
šius su Rapolu Skipičiu, ku
ris vedė kokį ten “Litaus- 
cher Verband” (Lietuvių 
Sąjungą), Berlyne. Pats 
faktas, kad Skipičiui buvo 
leista atvirai veikti, liudija, 
kad jisai buvo gana artimas 
naciams. Apart Berlyno są
jungos buvo ir kitose vieto
se susitvėrę lietuviški “Ver- 
band’ai”. Tokios sąjungos 

buvo sutvertos Vienoj, Aus
trijoj, Muenchene, Dresde- 
ne ir visos jos turėjo ryšius 
su Amerikos ir kitais pašal
pos fondais. Ir, žinoma, pa
sikeitė žiniomis.

Nors prieš patį konsulą 
Joną Budrį nėra jokių davi
nių, kad jisai užsiimtų po
žemine propaganda, ar šni
pinėjimu, tačiaus to negali
ma! pasakyti apie kitus kon
sulato i pareigūnus. Išrodo, 
kad tas taip vadinamas kon
sulato “atašas” A. Simutis 
savo algą gauna už ką
nykščių lietuvių. Per ją atsi
prašiau draugės J. Bagusevi- 
čienės ir jos dukters Birutės 
už praleidimą jų vardų, kuo
met aprašiau jų surengtą gra
žų bankietą dėl Lietuvos žmo
nių paramos. O jos daug tuo
met pasidarbavo, kartu su 
drauge Krajevskiene. Taigi 
atsiprašau!

Draugė Krajevskiene žada 
pasidarbuoti, kad ten būt su
tverta Lietuvių Literatūros 
kuopa.

Na, pasisvečiavę ir pasitarę 
su draugais kas link Antrojo 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo, draugiškai pasispau- 
dėme delnais ir kilniu ūpu 
traukėm į Lowellį atgal. Ačiū 
W. Kojučiui, jo tėveliui ir vi
sai šeimynėlei už nuvežimą ir 
parvežimą.

JL.J&L Kąrsonąs
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nors, kas iki šiolei pasilieka 
paslapčia; Negalima įsivaiz
dinti, kad prie šiandieninių 
aplinkybių Lietuvoj doras 
lietuvis drįstų imti algą iš 
“sušaldytų” pinigų už dy
ką! Jeigu konsulate jam 
darbo nėra, tai už ką jam 
algą moka?

Visi tos rūšies patriotai 
nuduoda, būk jiems niekas 
kita nerūpi, kaip tik savo 
šalį nuo bolševikų išlaisvin
ti, o tuo pačiu tarpu dirba 
kaip tiktai Lietuvai ir lie
tuviams pragaištingą dar
bą. Patys smetonininkai 
pardavė savo šalį Hitleriui, 
dabar bando įrodyti, kad vi-i 
same kaltas Justas Palec
kis, kuris buvo didžiuma 
balsų išrinktas šalies vadu. 
Dabar visiems sveiko proto 
žmonėms aišku, kad smeto- 
nininkų ir kunigų puolimas 
ant Paleckio yra niekas ki
tas, kaip pavydo ir keršto 
pasėka.

Kazys Pilėnas.

Toronto, Canada
Demokratinių Lietuvių Ko

mitetas atlaikė praplėstą \ųo- 
sėdį 12 d. lapkr., kuriame da
lyvavo ir iš draugijų paskirti 
asmenys pagelbėti komitetui 
užbaigime vajaus.

šiame posėdyj nusitarta, 
kad iki 1 d. gruodžio būtų už
baigtas vajus. Pasiskirstę po 
porą ir pavieniais atlankyti 
tam tikrą skaičių Toronto lie
tuvių, kurie del vienokios ar 
kitokios priežasties negalėjo 
dalyvauti surengtame koncer
te, 4 d. lapkričio ir prisidėti 
ęu savo auka dėl nualintos Lie
tuvos.

Brangūs broliai ir seserys, 
priimkite atsiųstus vajininkus 
ir paaukokite, kiek kas išgali- 
lite. Lietuvoj daug žmonių, 
mūsų artimų, paaukavo savo 
gyvybes, daug vargo, ašarų. 
Mes keletą ar keliolika dole
rių paaukavę nejausime apsi- 
sunkiųę, o jiems palengvinsi
me atsikurti į laimingesnį gy-' 
venimą.

Vienas iš Komiteto.

Pittsburgh, Pa

į galvą, 
tais jų 

išbadyti

Pociūnui

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
savęs. Tad dabar laikas tėmy- 
ti ątydžiai visas jų šunybes, ir 
gerai visa- tai įsidėti 
kad, esant reikalui, 
bjauriais skymais 
jieips akis.

Mūsų fašistukai J.
tuoj užkabino medalį pavida
le pasiūlymo į LMD pirminin
kus sekantiems metams (žino
ma, jeigu jį nariai išrinks). 
Bet tai visgi nekokia užmokes
tis už tokį skymą. Būtų žin- 
geidu žinoti, kokį atlyginimą 
gaus jo pagelbininkas Kaula
is is?

Kokią pamoką gauna tie 
LMD nariai, kurie žiūri ir rū
pinasi, kad LMD turtas nebū
tų mėtomas naudai reakcinių 
politikierių, bet kad remti ar
ba savo brolius Lietuvoje, ar
ba gerus, gražius darbus čįa 
pat ant vietos, — palaikant 
LMD kaip vietos lietuvių cen
trą ir sueigą? Tas parodo, 
kad tūli nariai negana rūpina
si LMD gerove, neątsilankė į 
draugijos susirinkimą, kas lei
do suklaidintiems jaunuoliams 
jų rankomis išplėšti iš LMD 
krūvą pinigų blogam tikslui. 
Aš labai gerai žinau tuos 
LMD narius, kurie nedalyvavo 
pereitame susirinkime. Jeigu 
jie būtų buvę, tai tas susirin
kimas nebūtų balsavęs eikvo
ti pinigus tam tikslui.

Po šio klaidos, po šio mūsų 
pačių apsileidimo, nusitarkime 
niekada nepraleisti L1)ID susi
rinkimų.

Nąrys.

1 :

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ!
NUOLATINIS DARBAS — GERA ALGA

Paprasti Darbininkai •,'lBe Patyrimo Fabriko 
Darbininkai

Mašinistai • Tool & Die Darytojai

Designers—Electro-Mechanical

Elektros Indžinieriai

(Development‘ir Project)

Kreipkitės nuo 8:15 A.M. iki 4 P.M.

Thomas A. Edison, Ine
Gate 43, Lakeside Ave., West Orange, N. J.

Edison Emark Battery Division

REIKIA TUOJAU
DŽIANITORIŲ • SKREPŲ KRAUSTYTOJI

PRODUKCIJOS DARBININKŲ (Priedai už Gabumus)

GERI DARBAI — GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS

KREIPKITĖS

Thomas A. Edison, Ine
Belleville Turnpike, Kearny, N. J.

X

HELP WANTED-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS MERGINOS 
18 IKI 30 

Lengvas Fabriko Darbas 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Nuolatinis Darbas—Užtikrintas Darbas 

Progos Pakilimams
Poilsio Periodas, Linksmos Aplinkybės 

Apmokamos Vakacijos ir Šventes 
Kreipkitės Nuo Pirmadienio Iki 

Penktadienio, 8:30 iki 5.

SCOTT PAPER COMPANY
, CUT-RITE DIVISION
50 Harrison St., Hoboken, N. J.

. (273)

OFISŲ DARBININKĖ
4 valandos naktimis, pradedant pirmadieniu, 

baigiant penktadieniu. Gera Alga. 
Gerai žinoma firma.

Telefonas HANOVER 2-6900, EXT. 557 
(268)

POPIERINĖS DĖŽĖS 
Stokes & Smith Operatores 

Patyrusios. Gera Alga. 
Nuolatinis Darbas.

SPECIALTY PAPER BOX 
255 McKibben St., B’klyn. 

(B.M.T. Morgan Avė. Sta.)
(272)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. 235. 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.

INGE, 69 Pine St., New York City.
(X)

MERGINOS
Lengvam sustatymo darbui 

GEROS ALGOS
BONAI

Kreipkitės
MICRO-LITE CO.

44 WEST 18TH ST.
(271)

FINIŠERKOS PRIE UNIFORMŲ 
TAIPGI MERGINOS PRIE SKALBYKLOS 

DARBQ. NUQLAT—GEROS ALGOS. 
CUNNINGHAM LAUNDRY, 

138-02 ELDER AVE., FLUSHING, L. I.
FLUSHING 3-0193

(273)

Automobilių fabrikantai 
varo darbininkus į baisų 
streiką, nes atsisako derė
tis del algų priedų, pareiš
kė R. J. Thomas, CIO uni
jos pirmininkas.

Chinų komunistai įsigali 
Maindžūrijoj prieš tautinin
kus.

Įvykę Jugoslavijos rinki
mai reiškia karaliaus atme
timą, sakė maršąlas Tito.

PAJIEŠKOJIMAJ
Aš, Simonas Wilkas, pajieškau 

Ludvikos Wilka, kilus iš Vanagiš- 
kių kaimo, Gegužines parapijos, Gel- 
vanų apskričio, Vilniaus gubernijos. 
Būsiu dėkingas, jeigu pranešite man, 
kas žino kur ji dabar-, randasi, ar 
tegul pati atsiliepia po sekamu ant
rašu: 1019 Wallace Str., ‘ Philadel
phia Pa. * (270-271)
; ’ I'- \
i

Penktas paslaptį

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(274)

(274)

BUŠŲ DRAIVERIAI 
MECHANIKA] 

APVALYTOJAI
Nuolatinis Darbas

KREIPKITĖS 9 IKI 5

1R0NB0UND
TRANSPORTATION CO
6 MARGARETTA ST.

NEWARK, N. J.
(274)

INDŲ MAZGOTOJAI
VIRTUVES DARBININKAI

Linksmos darbo sąlygos 
PRIE AIRPORT

Moderniškai įrengta. Pakilimų progos. 
Kreipkitės 9 iki 12 pradedant pirmadieniu, 

baigiant penktadieniu.
T. W. A. HANGAR NO. 6

La Guardia Field.
(271)

REIKIA DŽIANITORIŲ
PRIE AIRPORT

GERA VALANDŲ MOKESTIS
Kreipkitės nuo 9 iki 12 , 

Pradedant Pirmadieniu, baigiant 
Penktadieniu.

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

(271)

STALIORIŲ 
FORMANAS
GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
Rašykite
BOX 302

20 WEST 43RD ST., N. Y. C.
(271)

Stalioriai
l-MOS KLASĖS

KRAUTUVIŲ RAKANDAM
IR BUFETAM

PUIKIAUSIOS ALGOS
ŠAUKITE

GLENMORE 2-4590
(272)

REIK ALINGI
AUTOMOBILIŲ 

MECHANIKAI 
Daug Viršlaikių

SCOTT MOTOR 
SALES INC.
DOVER, N. J.

(2*1)

APVALYTQJAI, Ofisų Būdinguose. Nuolat. 
Dienomis ir Naktimis. <87.25. Matykite Mr. 
INGE, 59 Pine Street, New York City.

_____________________________________________

STALIORIAI 
Al

PRIE AUKŠTOS RŪŠIES 
RAKANDŲ 

NUOLATINIS DARBAS 
Skambinkite

IRONSIDES 6-2750



V*

Šeštas puslapis Laisvi—Liberty, Lithuanian Dail: Antradienis, Lapkr. 20, 1945 b . a ......... ... ...........—■■■-........ ..............

NouWko^^&^TZInioi
Saržentas Jules Lason 

Sugrįžo iš Tarnybos

Sgt. Jules Lason

VISI KELIAI VES Į PITTSBURGHA 
ŠĮ KETVIRTADIENĮ, 22-RA

jlš Kur Cacchionei Pri 
buvo Antrieji Balsai

Julės Lason - Lazūnas, sū
nus maspethiečių Lazūnų, 
parvyko iš karinės tarnybos 
lapkričio 15-tą, gavęs garbin
gą paliuosavimą 
metų tarnybos.

Parvyko pas žmoną Lillian 
(Liepaitę) ir dukrytę Lynn 
Lillian, kurią jis bene tik pir
mu kartu susipažino. Mažytė 
Lynn gimė rugsėjo 1-mą, sar- 
žentui einant 
valstijoj, tad 
matymu teko

Laimingos 
civiliniame gyvenime, kaip jis i 
laimingai kad pergyveno 
risk ą j į.

šio mėnesio 23 ir 24-tą 
įvykstantis Pittsburgh, Pa., 
Antrasis Demokratinių Ame
rikos Lietuviu Suvažiavimas, 
kaip atrodo iš Brooklyno žiū
rint, turės būti labai turtingas 
atstovais — masinis.

Vien tik Brooklyno su ar
timomis apylinkėmis delega
cijoj bus 55 žmonės, čia įskai
tyta tik įsiregistravusieji su 
Brooklyno delegacija. Gali
mas daiktas, kad iš tų apy
linkių yra ir daugiau keliau
jančių, bet nesiregistravusių 
su brooklyniečiais.
REGISTRUOTI SU BROOK

LYNO DELEGACIJA:
Iš Brooklyno 

mašinos išeis 8 
ra, nuo Laisvės 
rimer St.

J Newarka, 
salės, 180 New

Helen Kudirkienė 
Katrina Žukauskienė 
Jamison
Blanche Makutėnienė 
Ona Vertelienė
J. Steponaitis , 
Petras Baranauskas 
Juozas Byron 
Margaret Taras’ienė 
Petras Vaznis
J. Strižauskas 
Mary Meisonienė
K. Sabutis
O. Bukauskas 
Gasparaitis

Cac- 
numerio 
jis bai-

busas ir 
vai. ryto, 
salės, 419

ci vi
22-
Lo-

prie Jurginės 
York Avė., 

po keletos busas pribus 9 vai. ryto paimti

pareigas Utah į 
su pirmu pasi-! 
palaukti.
Lazunui kloties

ka-

Nesveikuoju
ser-, 

Nors
Jau apie 3 savaitės, kai 

ga Patricia Naktinienė. 
šiuo laiku nuolat neguli lovoj, i 
vienok negali iš stubos išeiti. 
Naktinienė gyvena 367 So. Į 
2nd Street, Brooklyne.

Dovanos Lietuvos
Žmonėms

Anksti pirmadienio ryte at
ėjo į Lietuvai Pagalbos Kom. 
sandėlį Antanas Yančiauskas 
ir pristatė didelį pundelį dra
bužių. Jis visas sušilęs, sako, 
turėjau pusėtinai paeiti 
savo namų iki LPTK, 417 
rimer Street.

Antanas Yančiauskas
ne pirmą sykį pristato drabu
žių Lietuvos žmonėms. Kai tik 
surenka pundelį, tai tuoj ir 
atneša. Jis yra
čiams žinomas kaipo 
rys iš Krienų, 
laiko barzdaskutyklą 
Roebling St., arti Grand St.
Taipgi jis šiomis dienomis lau
kia sugrįžtant savo “kareivio” 
Vytauto iš Saipan (Pacifike), 
kuris jau dabar kelionėje, 
širdingai ačiū Yančiauskui už 
drabužius ir linkime linksmai 
sulaukti sūnaus.

ten susirinkusius New Jersey 
delegatus.

Bušu ir dviem mašinom su 
Brooklyno delegacija keliaus:

Ignas Urbonas 
Julius Kalvaitis 
Marcelė Jakštienė 
Vincas Čepulis 
Antanas Balčiūnas
J. Lesevičius 
Frank Reinhardt 
Anne Yakštis 
Jurgis Waresonas 
Valis Bunkus 
Nastė Juknienė 
Antanina Zablackienė 
P. Janiunienė
K. Maziliaūskas 
Marijona Kulikienė 
A. Pudimienė 
Matt šolomskas 
Koste Rušinskienė 
A. Mureikienė

Antanas Gilmanas 
S. Vilkas 
Jonas W. Thomson as 
Pranas Buknys 
Ona Depsienė 
V. Zelen 
V. Globičius 
Ona Zelen 
Adelė Rainienė

Marė Misevičienė.
Mašinos: Antano Gilmano 

ir Jurgio Warisono.
Trečias automobilius su 5 

delegatais išvažiuos kada nors 
atskiru, jų pačių susitartu lai
ku. Jame keliaus:

Domininkas M. šolomskas 
(jo mašina)

Dr.‘ Jonas J. Kaškiaučius
Stefa Vinikaitienė
Elsie Gasiunienė
Jonas Gasiūnas.
Dar kiti penki keliaus

tingais keliais — kas anks
čiau, kas vėliau, šioje grupė-

skir-

Adv. Keistutis Michelsonas 
Rojus Mizara

Eva Mizarienė 
Katrina Petrikienė 
Skairius.

Tiesą pasakius, vieni šios 
apylinkės delegatai sudarytų 
nemažą suvažiavimą. O juk 
panašiai ruošiasi Chicaga su 
apylinkėm, Detroitas, Cleve
land as. Keliolika delegatų 
vyksta net iš gana tolimos 
Mass, valstijos. O ką jau kal
bėti apie patį Pittsburgh ą su 

i lietuviais sėte nusėtomis apy
linkėmis.

Taigi, atrodo, kad lietuviš- 
j kasis Pittsburghas tokios mi- 
I nios lietuviškų svečių nebuvo 
turėjęs, kokios jis susilauks 
šiomis dienomis.

Geros sveikatos ir laimės 
keliausiantiems ir tų svetelių 
sulauksiantiems! Ir sėkmingo, 
labai sėkmingo suvažiavimo!

Jau buvo minėta, kad 
Brooklyno komunistas 
chione gavo 66,496 
pirmo balsus ir kad
gė perpildęs kvotą, gavęs 75,- 
000 (su virš balsų).

įdomu tas, kad jis gavo 
balsų nuo kiekvieno kandida
to. Kožname distrikte, tarp 
visų partijų ir grupių radosi 
žmonių, kurie pamanė, kad 
nors jie bevelija tam tikrą sa
vo distrikto ar organizacijos 
žmogų matyti išrinktu, tačiau 
negali būti užmirštu ir tas ge-; 
ras kovotojas už žmonių rei
kalus Cacchione. Jeigu jau ne 
pirmutinis, tai antrasis balsas 
būtinai reikia jam atiduoti.

Pirmesnieji 14, nuo kurių 
jis gavo balsų jau buvo minė
ti pereito šeštadienio Laisyėje. 
Paskutinėmis dviem dienomis 
jis dar gavo balsų nuo seka
mų.

Aaron Sachs 201, Angelo 
D’Alessandro 350, Joseph 
Vaccaro 2,000, John Kelly 
122, Maud Richardson 469, 
Mary Kuhn 161, Anthony D’
Alessandro 362, Milton Goell 
1,308, Walter Thomas 391, 
Matthew Cronin 230, Jacob 
Duberstein 456, Bertram Ba
ker 864.

Nuo paskiausių išimtų iš 
lenktynių dviejų, nuo Bern
hardt ii- Casey, jam balsų ne
beskaitė, nes jis, jau turėjo 
kvotą — 75,000.

Policistai Išgelbėjo
Plėšiką nuo “Aukos”

Tankiausia būna kaip tik 
priešinga procedūra, bet per
eitą sekmadienį Brooklyne 
bent vienas plėšikas buvo la
bai dėkingas policijai, kad ji
nai pribuvo išgelbėti jo jau 
gerai apkultą kudašių. Buvo 
taip:

Dviem plėšikam užėjus į 
saldaininę, 10 Lenox Road, ir 
įsakius savininkui pakelti ran
kas, jis jas ir kėlė, bet greit 
rankas nuleido ii1 visas vienu 
šuoliu nusileido ant plėšiko. 
Pajutęs, kad plėšiko kišeniu- 
je tik geležies gabalas, ne re
volveris, jis pradėjo jį kumš
čiuoti. Tuo tarpu plėšiko sė
bru k as spruko 
paskui jį ir 
duktė policijos
kęs. ir antrasis leidosi per du
ris, bet krautuvininkas Wohl 
jį išsivijo ir vėl pasigavęs to
liau kūlė.

Pribuvus 
paliuosavo 
ir nuvežė į

Sušumijęs Vyras Nušo 
vė Policislą ir Pats

Nušautas

Queens Busy Streikas

nuo
Lo

jau

BROOKLYNO LAIMĖJUSIEJI RINKI 
MUS Į MIESTO TARYBĄ

MIRĖ
am- 

76th 
mirė

pa,liko nuliūdime

Petras Buzelis, 52 m. 
žiaus, gyveno 88-54 — 
Street, Woodhavene, 
lapkr. 18 d., Jamaica ligoni
nėj. Kūnas pašarvotas grab. 
F. W. šalinsko koplyčioje, 
84-02 Jamaica Avenue. Laido
tuves įvyks lapkr. 21 d., 10 
vai. ryto šv. Jono kapinėse.

Velionis
žmoną Oną, dvi dukteris, Kat
rina Teleišą ir Dorothy, anū
ką ir seserį Albiną. Velionis 
buvo plačiai žinomas savinin
kas Crescent Palace (Crescent 
ir Atlantic Avenues).

Visi jo draugai ir pažįsta-- 
mi kviečiami dalyvauti šerme-* 
nyse.

per duris, o 
krautuvininko 
šaukti. Ištrū-

Policistas Francis G.
Keon tapo nušautas naktį iš 
penktadienio 
nant naktinio 
reigas.

Policistas 
suvaldyti < 
Farrar j 37 m., 515 W. J 74 th 
St., New Yorke, kuris iš po 
nakties sušumijo ir anksti ry
tą atsikėlęs pradėjo vaikyti 
savo žmoną, bėgioti po kie
mą ir gatvę vienuose nakti
niuose. McKeon pirmasis pri
buvo jį malšinti ar suimti. 
Pamišėlis dasigavo prie poli- 
cisto lazdos ir su ta lazda jį 
primušė, o paskui nušovė par
ke daugiau niekam nepaste
bėjus, nepribuvus policistui 
pagalbon.

Mc-

į šeštadienį, ei- 
dežuruotojo pa

> buvęs pašauktas 
džcnitorių Wilbur

Queens - Nassau busų lini
jos streikas baigtas pereitą 
šeštadienį, darbininkams suti
kus problemą perduoti arbi- 
tracijai. Darbininkai, Trans
porto Darbininkų Unijos na
riai, buvo sustreikavę firmai 
suspendavus vieną buso vai
ruotoją.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK ir 
RICH. HILL, N. Y.

Antradienį, lapkr. 20 d., 8 v. v., 
įvyks LLD 185 kp. 
pas dd. Misevičius,
Avė., Brooklyne. Nariai, 
galite, malonėkite dalyvauti, 
minkite, 
įvyks 8 
rinkime 
padines

susirinkimas, 
115 Montauk 

kurie tik 
Atsi- 

kad mūsų metinė vakarienė 
d. gruodžio, tai šiame susi
turėsime darbininkus ir gas- 
išrinkti.—-V. Paukštys.

(270-271)

brook lynie- 
Barbe- 

Brooklyne už- 
ant

Kada Visur Dirbo, Ten 
Buvo Nedarbas

Kada visur ėjo darbas, Sing 
Sing kalėjimo oficialė marin- 
tuvė — elektriškoji kėdė — 
kentė didžiausi nedarbą. Pir
mu kartu to sosto istorijoj per 
ištisus metus nereikėjo nei 
vieno numarinti elektros kė
dėj. Paskiausis numarinimas 
buvo lapkr. 16, 1944 m.

Nuo tos kėdės įsteigimo 
1889 metais būdavę viduti
niai numarinama toje kedėje 
po 9 asmenis kas metai už 
žmogžudystes. Esą buvę net 
36 numarinimai per metus. 
Tos žmogžudystės didelėje 
dalyje papildomos sąryšyje 
su apiplėšimais ar kitaip kaip 
bandymais gauti pinigų. Kita 
dalis papildoma kerštinČių dėl 
nevykusios meilės ar norinčių 
nusikratyti nemylimus asme
nis.

Cacchione, komu- 
balsų rokavimo 
ėjo pirmuoju ir

kaip 
gero- 
Taip

Peter V. 
nistas, visu 
laikotarpiu 
pirmas buvo paskelbtas iš
rinktu iš 36 kandidatų Brook
lyne. Pirmas iš 8 laimėjusių. 
Išrinktas dar nebaigus balsų 
rokavimo, 26-me rokavime, 
gavęs pilną kvotą balsų — 
75,000.

Tėmytojai rokavimo sako, 
kad jeigu pridėjus visus dar 
atlikusius nuo jo balotus, už 
Cacchione buvo paduota bal
sų gerokai virš 80,000.

Paskutiniai išrinkti, 
matysime, praėjo gavę 
kai po mažiau balsų,
yra dėl to, kad renkama tiek 
atstovų, kiek kartų buvo po 
75,000 balsų paduota per vi
sus. Nesant pakankamai ga-1 
vusių po pilną kvotą balsų, 
įeina gavusieji po daugiausia, 
nors ir ne pilną kvotą.

Sekamas po Cacchione bu
vo Joseph Sharkey, demokra
tų, baigęs su 72,475 27-me, 
paskutiniame rokavime. Bet 
jis reikalavo skaityti ir pas
kiausios pralaimėjusios rinki
mus Ritos Casey, demokratų 
kandidatės balsus. Paprastai 
tų paskutinių nebeskaito, nes 
tas nebepakeičia laimėtojo. 
Rokuotojai paklausė, rokavo 
ir tuos, iki ir jam priskaitė 
75,000.
Išrinktieji ir Jų Balsai 27-me, 

Paskutiniame Rokavime
Peter V. Cacchione, kom.

75,000 
Joseph Sharkey, dem. 72,475

61,135
60,747

A. DiGiovanna, dem.
Louis- Goldberg, lib.
Genevieve Earle, nepr.

rep. 60,472
59,951
56,027

Jonas Bložis, gyveno 218
E. 126th St., New York City, 
N. Y., mirė lapkr. 19 d. Bro
lis Kalėdienės ir Morkūnienės. 
Apie velionį Bložį bus dau
giau žinių sekamo.į laidoj.

Abiejų virš minėtų laidotu
vių pareigomis rūpinasi grab.
F. W. šalinskas.

policija plėšiką 
nuo apiplėšiamojo 
ligoninę. Ne už il

go ir antrąjį, George Haupt,
19 m., atrado drebantį po lo
va jo namuose, 334 Eastern 
Parkway. Apmuštasis, Daniel 
Davidson, 22 m., gyvena 726 
Flatbush Ave. Abu plėšikėliai 
esą jau pirmiau turėję bėdų 
su įstatymais. Davidsonui bu
vo dvigubas smūgis, kadangi 
jis
kumštininkas, bet saldaininin- 
kas jį nukumščiavo.

Staten Island busmanų 
streikas dar vis tebevykdo
mas. Reikalauja pakelti mo
kesti nuo 95c iki $1.25 ,per 
valandą

esąs žinomas ir kaipo

Papildęs žmogžudystę, I 
švaistydamasis revolveriu, pa
leidęs po šūvį į pravažiuojan
tį automobilių ir į gatvekarį, 
Farrar sugrįžo šumyti vėl prie 
namų. Tada kaimynai vėl pa
šaukė policiją. Pribuvę kiti 
policistai irgi ilgai ėmėsi iki 
jis iššaudė visus iš ano poli- 
cisto atimto revolverio šūvius 
ir iki iš jo atėmė ano lazdą. 
Policija irgi paleido keliolika 
šūvių. Vienas pataikė ir ant 
vietos jį nušovė.

Tik vėliau dasiprotėta, kas 
atsitiko su policistu McKeon, 
kada pas nušautąjį Farrar 
rado policisto revolverį ir laz
dą.

OFICIALIS IDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 4
147 FOURTH AVE. 

Arti 14tk St.

Akis Ištiria .J
GYDYTOJAI UrllClA?J?R

100 nuoi. unija tapoj
Tekt, s GR. 7-7553 

. 2539 Woodward Arenus 
DETROITE: ( 602 Hofmann Bidg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

1,435 daugiau 
kartais gali-
Brooklyne yra 
distriktai. Tai- 
vienas baisas 

čia nu-

kandi-

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir dagtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

PATAISA
Am. Liet. Piliečių Kliubo prane

šime apie Naujų Metų vakarienę 
buvo pažymėta, kad bilieto kaina 
$3.50. Turi būti — Bilieto kaina $3 
asmeniui, šokiams 50c. Tad dar sykį 
atkreipiame atydą, kad nepamirški
te įsigyti bilietus iš anksto pas gas- 
padorių J. Zakarauską ir Komisijos 
narius. Vakarienė įvyks laukiant 
Naujų Metų, gruodžio 31 d., 8:30 v. 
v., Kliubo patalpose, 280 Union Avė. 
Kom. (270-271)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
-t4 ’MMlC/

LT*’ -

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 
======5=

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Dr. Chas. Dumay
241 PEN N ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) 9 d p M 
Trečiadieniais L į'ąQ „ T? 
Penktadieniais J 6"8 1 ’ M'

Vaikų ligų specialistas' 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

gL CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LSS“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.
Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrcen 4-9612

Walter Hart, dem. 
Edward Vogel, dem. 
William McCarthy, d. 45,338

Paskiausia p r a 1 a imėjusia 
buvo Rita Casey, baigusi su 
43,$03 balsais. Jos artimiau- 
sis konkurentas, taip pat de
mokratų kandidatas, laimėjo 
turėdamas tik 
už ją. Taip 
ma pralaimėti. 
1,296 rinkimų 
gi, beveik tik
daugiau per distriktą 
lėmė laimėjimą.

Kas liečia šiuos du 
datus, aišku, maža skirtumą,
katras iš jų dviejų laimėjo. 
Pabrėžiame tik svarbą to vie
no ir kiekvieno galimo gauti 
balso svarbiais darbo žmo
nėms rinkimais, nežiūrint, kur 
jie bebūtų — šalies preziden
to, miesto valdininko ar or
ganizacijai atsakomingų žmo
nių.

Iš, kitų miesto apskričių iš
rinktieji ir jų balsai jau buvo 
paduoti pirmiau.

Baigiančioje savo terminą 
tarnyboje yra 17 narių. Dabar 
išrinktoje, kuri užims vietĄ su 
Naujais Metais, bus 23. Sąsta
tas ir kontrolės nepasikeičia. 
Didžiuma dar vis tebepasilie- 
ka demokratų rankpse. Nau
jos tafybos terminas bus ke
turi metai, pirmesnieji būdavo 
tik dviem metams.

grupių ir 
Iš senų 
naujus

< lūs ir 
sudarau

g* rikoniškais. Rei- 
B kalui esant ir 
B padidinu tokio 
| dydžio, kokio pa- 
' geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stoną Ava.
prie ChaUncey St., Broadway Lina

Tek GLenmore 5-6191

NOTARY
PUBLIC

i IIL TELEPHONE
STAGG 2-5043

Persodinant Deimantus Jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,
\ Jules, Jurgensen. J9

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
'• Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

JewelerROBERT LIPTON
701 Grand St Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-2173 ATDARA VAKARAIS
......................i..............................................................    ~~




