
KRISLAI
Tegu Gi Jie Rašo.
Kreiva Politika.
Frank Sinatra.
Smagiau Gyventi.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878
Vienybėje pastebėjau, būk 

Antanas Bimba buvęs švedi- 
joje suareštuotas.

Tai, žinoma, Vienybės re
daktoriaus fantazija, noras, o
ne tikrovė. Galimas daiktas, 
kad tą “svarbią žinią” persi
spausdins ir kiti kryžioku 
laikraščiai. Nesistebėsime: jie 
juk paikesnių dalyku prirašo.

Ant. Bimba šiuo metu jau 
turi būti Tarybų Lietuvoje. 
Paskiausj jo pranešimą gavo
me iš Helsinkiu, Suomijos sos
tinės. Lapkričio 10 d. jis ma
nė pasiekti Leningradą.

Tikimės šiomis dienomis 
gauti žinią, kad Bimba jau 
Lietuvos sostinėje Vilniuje.

Tenka priminti, jog Europo
je keliavimas šiandien neišpa
sakytai keblus.

★ ★ ★
Gen. de Gaulle pasimojo 

pravesti Francijoje kreivą po
litiką. Jo tikslas, matyti: pul
ti, žeminti komunistus, izo
liuoti juos nuo francūzų tau
tos.

Tai donkichotiškas “žygis” 
ir jis neveda link gero.

Francijos komunistų parti
ja — tvirčiausia partija toje 
šalyje. Jos vadovybė, — Tho
rez, Duclos, Cachin — apdai
ri ir gabi. Todėl francūzų tau
ta gali pilnai ja pasitikėti.

★ ★ ★
Patsai populiariškiausias šių 

laikų Amerikos jaunesnėsės 
kartos radijo ir filmų artistas, 
be abejo, yra Frank Sinatra. 
J j didžiai gerbia ir myli ypa
čiai amerikinis jaunimas.

Per tūlą laiką į Sinatrą bu
vo žiūrėta tik kaip į “gry
nai artistą,” visuomeniškai 
mažai protaujantį, arba visiš
kai ne. Amerikoje, mat, nuo 
seniai buvo įsigyvenęs įprotis 
manyti, būk scenos arba fil
mų artistui nevalia visuome
niškai protauti ir svarbiais 
klausimais tarti žodį: jam va
lia būti tik lėle, tik žibučiu 
atrankos, elito kostiume.

Bet nauji politiniai vėjai 
pradėjo pūsti ir tarpe artistų; 
Sinatra nebuvo apleistas.

Praeituose prezidentiniuose 
rinkimuose Frank Sinatra vie
šai atsistojo liaudies pusėn, 
griežtai pasireikšdamas už 
prez. Rooseveltą. Jis sakė kal
bas, niūniavo daineles, uoliai 
akstindamas visuomenę bal
suoti už Rooseveltą, atmesti 
reakcininkų republikonų siū
lomą kandidatą.

Neseniai Sinatra išstojo su 
kalba viename masiniame mi
tinge Indiana valstijoj viešai 
ir atvirai pasisakydamas prieš 
negrų vaikų izoliavimą nuo 
mokyklų, kuriose mokomi 
baltveidžiai vaikai.

Nepriklausomybės deklara
cijoje pareikšti žodžiai, kad 
“visi žmonės yra sutverti ly
gūs,” Sinatrai pagrindinis gy
venimo principas, o ne pasa
ka.

Rasistų “teorijos” jam ne
pakenčiamos, kaip cholera ar
ba maras.

Tolerancija — jo gyvenimo 
kertinis akmuo.

★ ★ ★
Praeitą šeštadienį Carnegie 

Salėje, New Yorke, įvyko di
džiulis žmonių sambūris, kur 
vakaro programą atliko pa- 
rinktiniai radijo, scenos ir fil
mų artistai.

Buv. gubernatorius Poletti 
įteikė Frank Sinatrai dovaną 
—sidabro taurę, — už jo nu
veiktuosius darbus, už "The 
House I Live In” filmą, ku
rioje artistas vaidina vyriau
sią rolę.

Dovanos gavėjas pasakė 
įspūdingą kalbą.

Vakarą ruošė ir dovaną pa
rūpino Common Council for
American Unity.

Klausiau vakaro programo, 
stebėjausi ir džiaugiausi: Tiek 
didelių Amerikos talentų, žy
mių artistų krypsta teisingan

kelin — demokratinin ' kelin! 
Tai daro patį gyvenimą sma-
gesniu ir viltingesnių!
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AUTO. DARBININKŲ l INI- 
JA SIŪLO DERYBAS 
DĖL ALGŲ PRIEDŲ

PREZIDENTAS SUMANĖ 
ĮVEST VERSTINA SVEI

KATOS APDRAUDA
Detroit. — CIO Automo

bilių Darbininkų Unija pa
siūlė General Motors kor
poracijai derybas, per ku
rias būtų padaryta sprendi
mas dėlei unijos reikalavi
mo pridėti 30 nuošimčių al
gos. Korporacijai atsakyti į 
šį pasiūlymą buvo duota 
laiko iki lapkričio 20 d. 4 
vai. popiet.

Unija siūlė štai ką: K
Ginčą dėl algų priedo 

spręs trijų asmenų komisi
ja — vienas nuo darbinin
kų, kitas nuo fabrikantų, o 1

Azerbaidžano Sukilimas ir 
Žibalo Klausimas Irane

Washington. — Irano 
(Persijos) Ambasadorius 
Washingtone, Hussein Ala 
kalbėjosi su Amerikos vals
tybės sekretorium Byrnesu 
ir skelbė, kad Sovietai, gir
di, suplanavę Azerbaidžano 
tautos sukilimą prieš Ira
no valdžią. — šiaurinė Ira
no provincija Azerbaidža
nas rubežiuojasi su Sovieti
nėmis Armėnijos ir Azer
baidžano Respublikomis.

Teismas prieš Nacius 
Karo Kriminalistus
Nurnberg, lapkr. 20. — 

Prasidėjo byla prieš buvu
sius Hitlerio ministerius H. 
Goeringą, Ribbentropą ir 
18 kitų aukštųjų nacių va
dų, kaip karinius krimina
listus.. Skaitoma jiem ilgas, 
25 tūkstančių žodžių {kalti
nimas. kaltintojai yra A- 
merikos, Skietų ir Angli
jos atstovai.’

Vienas iš kaltinamųjų, 
Rudolf Hess, buvęs Hitlerio 
įpėdinis, nuduoda esąs vi
sai atmintį praradęs ir pa
mišęs.

Franko Areštuoja Fa
šistu Priešus

Madrid. — Franko fašis
tų policija Ispanijoj suėmė 
daugiau kaip 100 vadinamų 
komunistų ir kitų fašizmo 
priešų. Franko agentai sa
kė, kad tie žmonės, girdi, 
planavę sprogdint tiltus, 
geležinkelius ir uostus.

Washington. — Kainų ad
ministracija leido 2 procen
tais pabrangint naujuosius 
Fordo automobilius ir 9 
procentais Studebakerio 
automobilius.

Padėkų Dienoj Laisvė 
Neišeina

šį ketvirtadienį, lap
kričio 22, Laisvė neišeina, 
nes tai Thanksgiving — 
Padėkų Dienos šventė.

trečias toks, kurį bendrai 
pasirinks fabrikantai ir li
nija.

General Motors korpora
cija turi leist komisijai per
žiūrėti jos knygas ir kitus 
dokumentus, kad galima 
būtų spręsti, ar kompani
jos pelnai gana dideli, kad 
galėtų darbininkams algas 
pakelti.

Nežiūrint, kiek komisija 
pripažintų darbininkams 
priedų, dėl to negali būti 
pabranginti General Mo
tors automobiliai, kol tęsis 
tokia sutartis.

Pagal trijų didžiųjų tal
kininkų sutartį, šiaurinė I- 
rano sritis yra Raudonosios 
Armijos globoje. Anglų ir 
Amerikos i kariuomenė pri
žiūri kitas Irano dalis. Su
tartis numatė, kad talki
ninkai atšauks savo kariuo
menę iš Irano 1946 m. kovo 
mėnesį.

‘feibalo Versmes
Jungtinės Valstijos ir 

Anglija turi leidimus iš- 
naudot Irano žibalo vers
mes. Sovietų vyriausybė 
reikalavo teisės ištirti, ar 
yra žibalo šiaurinio Irano 
požemiuose, o jeigu yra, tai 
leist Sovietam atidalyti ten 
žibalo pramonę ir naudot jį 
už tam tikrą atlyginimą I- 
ranui. Amerikos ir Anglijos 
paveikta, Irano valdžia at
metė Sovietų siūlymą.

Boone. — Sveiksta gen. 
Eisenhowerio žmona.

SOCIALISTAI IR KO
MUNISTAI VENGRI

JOS VALDŽIOJE
Budapest. — Įsisteigė 

nauja Vengrijos valdžia. 
Jos premjeras yra Zoltan 
Tildy, vadinamos Mažųjų 
Žemės Savininkų Partijos 
politikas.

Naujajame ministerių 
kabinete yra devyni “smul
kieji savininkai”, keturi 
socialdemokratai, keturi 
komunistai ir vienas Vals
tiečių Partijos atstovas.

Chiang Kai-sheko valdžia 
vėl tariasi su chinų komuni
stais.

“NEIŠVENGIAMAS PATAI
KYMAS” JANKIAMS

Tientsin, — Chinų komu
nistai ir toliau ardys šiau
rinėje Chinijoje geležinke
lius, kuriais gabenama Chi
ang Kai-sheko kariuomenė 
ir amerikiniai ginklai prieš 
chinų komunistus, sakė jų 
atstovas: “Susikirtimai su 
amerikonais žvalgais ap
gailėtini, bet neišvengia-
mi.”

Gen. tie Gaulle Dar 
Paliktas Fraaieigos 

Prezidentu
Socialistai Palaike de Gaulle; 

Už Jį Demonstravo Fašistai
Paryžius. — Steigiamasis 

Francijos seimas dauguma 
balsų nutarė, kad generolas 
de Gaulle pabūtų laikinuoju 
prezidentu kokį pusmetį, 
kol seimas posėdžiaus ir 
pagaliaus išrinks reguliarį 
prezidentą.

Komunisati seimo atsto
vai, kurių daugiau negu 
bet kurios kitos partijos, 
buvo nominavę socialistą 
seimo pirmininką Felixą 
Gouiną vietoj de Gaulle. So
cialistai buvo pasižadėję ne
remti de Gaulle, bet kai at
sidarė seimo posėdis pirma
dienį popiet, socialistai da
vė du sekamus pasiūly
mus :

Chiny Demokratai 
Smerkia Ameriko

nų Įsikišimą
Chungking. — Chinų De

mokratinė Sąjunga sušaukė 
masinį susirinkimą, kuria
me smerkė Amerikos įsiki
šimą į kovą tarp Chiang 
Kai-sheko, vidurinės Chini- 
jos valdovo, ir chinų komu
nistų. Sąjungos išleistas pa
reiškimas įspėja, kad iš a- 
merikonų įsiveržimo “gali 
išsivystyti tarptautinis ka
ras Tolimuosiuose Rytuo
se.” Chinų demokratai už- 
reiškė, jog amerikonų įsiki
šimas negali užbaigt pilie
tinio karo Chinijoje; sako, 
ta naminė kova vis tiek ga
li tęstis 10 iki 20 metų, jei
gu Chiang Kai-sheko val
džia nesusitaikys su komu
nistais.'

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELĖ
Punktai

K. Žukauskienė, Newark....................................... 3624
M. Svinkūnienė, Waterbury................................... 2887
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth...................... 2807
A. Balčiūnas, Brooklyn ........................................  2633
P. Pilėnas, Philadelphia ...................................... 2578
J. Bakšys, Worcester................................................1918^
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport......... 1196
V. J. Stankus, lE&ston ................................................ 946
S. Kuzmickas, Shenandoah .................................... 888
W. Brazauskas, F. J. Repšys, Hartford.................. 778

(Tąsa 5-tam pusi.)

KANADIEČIŲ TROSAS
Pradžioje šio mėnesio Kanadoje lankėsi D. M. Šolom- 

skas, vienas iš Laisvės redaktorių. Jis sakė prakalbą 
Montrealo mieste. Grįždamas, jisai parvežė gražų skai
čių atnaujinimų ir naujų (9) .prenumeratų dienraščiui 
Laisvei. Tas prenumeratas didelėje daugumoje surinko 
draugai: A. KERŠIS, J. JURAITIENĖ, J. LESEVI- 
ČIUS ir B. MALINAUSKIENĖ. Išskaičiavus punk
tais, tai jie turėtų 3604 punktus. Jie būtų pralenkę vi
sus vajininkus. Jie būtų pirmoje vietoje vajininkų sąra
še.

Kadangi draugai kanadiečiai iš anksčiau neįstojo į 
kontestą ir dabar jie kaipo grupė (Montrealo Draugai) 
nesiskelbia stoją į kontestą, tai jųjų punktus nede
dame į vajininkų surašą. Paskelbiame tik parodymui 
visuomenei širdingos kanadiečių paramos mūsų dien
raščiui, už kurią esame labai dėkingi.

Sudaryt naują ministerių 
kabinetą iš trijų didžiųjų 
partijų — socialistų, komu
nistų ir vadinamų liaudiškų 
respublikiečių (katalikų) — 
ir teisingai paskirstyt svar
biausių ministerių vietas 
tarp tų partijų atstovų. Šį 
sumanymą seimas priėmė 
358 balsais prieš 39. Komu
nistai susilaikė nuo balsavi
mo.

Antras socialistų pasiūly
mas buvo — dar palaikyti 
gen. de Gaulle laikinuoju 
prezidentu ir duot jam nau
ją progą sudaryt ministerių 
kabinetą. Šis sumanymas 
priimtas 400 balsų prieš 

(Tąsa 5-me pusi.)

Izviesti ja Atremia 
Įtarimus dėl Azer-

baižano Sukilimo
Maskva, lapkr. 20. —So

vietų vyriausybės laikraštis 
Izviestija sako, užsieninė 
spauda paskleidė melagin
gus paskalus, būk Sovietų 
Sąjunga sukursčius Azer
baidžano tautos sukilimą 
prieš Irano valdžią.

Izviestija užginčija gan
dus, būk Sovietai duodą 
sukilėliams ginklų.

Sukilimas prasidėjo iš su
sikirtimų tarp baudžiavinių 
dvarininku ir valstiečiu vie- v t.
tiniuose rinkimuose, rašo 
Izviestija. Vadovaujant A- 
zerbaidžano D e m okratų 
Partijai, sukilimas paskui 
plačiau išsivystė.

Washington. — Preziden-1 sti, kokį nuošimtį turėtų 
tas Trumanas lapkr. 19 d. , sumokėt apdraustieji ir ša- 
kreipėsi į kongresą, siūly- lies iždas. Trumanas pri- 
damas išleisti įstatymą, pa- minė, kad imant visus ame- 
gal kurį būtų įvesta versti- rikiečius bendrai, išeina 4 
na sveikatos apdrauda a- | nuošimčiai metinių pajamų 
merikiečiams. 
drauda teiktų 
medikalę pagalbą ligoje irįpie 7,000,000

• proto ligonių 
nai.

Prezidentas 
tų finansiniai padėt 
joms steigti ligonines ir a- 
belnai gerinti medikalius 
aptarnavimus.

atlyginimą už sirgimo lai-

Prezidentas sakė, galima 
būtų šiai apdraudai imti 4 
nuošimčius metinių įplaukų 
iš žmonių, uždirbančių iki 
$3,000 bei $3,600 per metus; 
bet kongresas gali nusprę-

Francijai Gręsia Fašistinės 
Diktatūros Pavojus

Paryžius. — Korespon
dentas Derek Kartun pra
neša, jog fašistiniai buvu
sios Vichy valdžios oficie- 
riai viešpatauja Francijos 
armijai. Tai jie paveikė lai
kinąjį Francijos prezidentą 
de Gaulle neskirt komunis
to ypač karo ministerių.

De Gaulle’o valdžia -yra 
suorganizavus plačiausią 
slaptosios politinės polici
jos tinklą, francūziškąjį 
Gestapo, vadinamą DGER. 
Didžioji dauguma slapto
sios policijos viršininkų yra 
Vichy rūšies fašistai. Jie 
turi savo agentus kiekvie
noje ministerijoje ir kiek
vienoje svarbesnėje pramo
nėje. Už politinius savo šni
pinėjimus jie tiesioginiai 
atsakingi generolui de Gau
lle ir artimiausiem jo drau
gam.

Buržuaziniai laikraščiai, 
radijai, armijos vadai, trus-

CHIANG KAI-SHEKO 
ARMIJA ĮSIVERŽĖ 

Į MANDŽURIJĄ
Chungking. — Chiang 

Kai-sheko, Chinijos tauti
ninkų armija įsiveržė 40 
mylių į rytiniai - pietinę 
Mandžuriją, užėmė Sui- 
chungą ir Shihmenchai ir 
pasiekė vietas pusiaukelėje 
į svarbų Hulutao uostamie-

Vidurinėje Chinijoje ko
munistinė chinų armija už
ėmė Paotow miestą, geležin
kelio centrą, ir apgula Chi
ang Kai-sheko tautininkus 
Kweisui ir Tatung miestuo
se.

SOVIETAI NEGINKLUOJA 
CHINŲ KOMUNISTŲ

Chungking. — Chinų ko
munistai užginčijo Chiang 
Kai-sheko valdžios skelbi
mus, būk rusai duodą gink
lų komunistiniams chinams 
kovai prieš Chiang Kai- 
sheką; komunistai negavo 
jokių užsieninių ginklų, a- 
part tų, kuriuos patys atė
mė iš japonų.

Tokia ap-1 sveikatos reikalams. Jis nu- 
žmonėms i rodė, jog visuomet serga a- 

gyventojų, o 
yra 2

sakė,

milio-

reikė- 
valsti-
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tai, de Gaulle’o katalikų 
partija ir socialistų vadai 
išvien varo propagandą 
prieš komunistus. Katali
kų partija, pasivadinus liau
dišku respublikiečių judėji
mu, skelbia gen. de Gaulle 
kaip “v a d ą” (fiurerį) 
“Francijai išgelbėti” nuo 
raudonųjų.

Visi tie ženklai nurodo į 
pavojų Francijos demokra-

■

Sulaikė Irano Karius 
Nuo Azerbaidžano j

Teheran, lapkr. 20. —I- 
rano valdžia siuntė keturis 
batalionus kari uomenės 
prieš sukilėlius šiaurinėje 
savo provincijoje Azerbai
džane. Pranešama, jog So
vietu kariuomenė sulaikė 
juos ir liepė grįžt į Tehe
raną.

X

fį
s-

Prof. Oppenheimer, la
biausiai pasižymėjęs atomi
nės bombos išradime, rei
kalauja pervest ją į bendrą 
Amerikos-Sovietų ir Angli
jos žinybą.

S

Anglai Alkina Žydus 
Belsen Stovykloje

Frankfurt, Vokietija. — 
Toliau žydai kenčia dar ar
šesnį alkį Belseno koncent
racijos stovykloje. Tuom 
kaltino anglus žydų organi
zacijų atstovai dr. Zelman 
Grinberg ir Joseph Rosen- 
saft. Ta stovykla yra anglų 
valdyboje.

■

3

PERLŲ UOSTO ATAKOS 
TYRINĖJIMAI

Washington. — Kongreso 
komitetas tęsia tyrinėji
mus, kas kaltas dėl to, kad 
Perlų Uostas nebuvo pa
ruoštas apsiginti nuo ja
ponų. Admirolas Richard
son sakė, jog prez. Roose- 
veltas 1(940 m. spalių mėne
sį jam išsireiškęs, jog jis 
tikisi, kad japonai padarys 
tokią klaidą, kuri privers 
Ameriką kariaut su Japoni 
ją. — Republikonai naudo 
ja šį tyrinėjimą propagan 
dai prieš demokratus.
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Po Rinkimų Bulgarijoj

nauja, dabartinė liaudies valdžia, kuri 
tuojau stojo karan prieš hitlerininkus. 
Bulgarija pasiuntė dvi armijas į Jugo
slaviją, kurios kariavo prieš hitlerinin
kus ir padėjo tą šalį išlaisvinti. Bulgari
jos armijos kariavo prieš nacius ir veng
rus ir Vengrijoj. Tas jos žygis padėjo 
greičiau sumušti Hitlerį ir jo gaują. 
Reiškia, dabartinė Bulgarijos valdžia ir 
liaudis padėjo mums. Ji areštavo kalti
ninkus, kurie padėjo naciams Graikijoj 
ir Jugoslavijoj. Ji dalį jų nubaudė, ki
tus pasirengus nubausti. Jeigu kurie pa
bėgo, tai prieš liaudies norą, dažnai su 
užsienio “demokratų” pagalba.

Toki tai faktai. Rodosi, kad Anglijos 
ir Amerikos valdžios jau senai turėjo ne
kaltinti Bulgarijos liaudį už buvusių 
fašistų griekus. Bet mat, ten įvyko na
minės permainos — valstiečiai gavo že
mę, darbininkai laisvę, tai tūliems po
nams tas nepatinka ir jie po demokrati
jos vėliava gelbsti tiems, kurie bendravo 
su Hitleriu.

Kelionė Tarybų Lietuvon
dangi Švedijoje traukiniuo
se valgių kaina beveik to
kia pat, kaip mieste, tai be
veik visi pakeleiviai, ilgiau 
važiuoją, traukiniuose val
go. Gerai pavalgydina ir 
gražiai patarnauja — daug 
geriau,. negu Amerikos 
traukiniuose.

Pamačiau jaunyvą mote
riškę stovint tarpe vagonų 
ant platformos ir rūkant 
cigaretą ir priėjęs užkalbi
nau, ar bent kartais jinai

Sekmadienį, lapkr. 18 d-, Bulgarijoje 
įvyko visuotini rinkimai. Associated 
Press žinia iš Sofijos tarpe kitko sako: 
“Rinkimai praėjo ramiai. Jokių susikir
timų nebuvo... Balsavimai buvo typiški, 
kaip bile Amerikos mieste. Jie buvo at
likti mokyklose.”

Ir pasirodo, kad balsavimai buvo ma
siniai, nepaisant agitacijos ir sabotažo 
iš turčių pusės. Smulkmenų dar nėra, 
bet Sofijos mieste, kuris turi 700,000 gy
ventojų, balsavo net 97% galinčių bal
suoti, o viename distrikte net 99%.

Tai didelis smūgis reakcijai—kapita
listams ir dvarponiams, Kartu iš to tu
rėtų atatinkamas išvadas padaryti Jung. 
Valstijų vyriausybė priešakyj su Mr. 
Byrnes ir Anglijos valdonai “socialis
tai.”

Kaipz žinome, Bulgarijoj rinkimai tu
rėjo įvykti 26 d. rugpjūčio. Jungt. Vals
tijų ir Anglijos valdžios nesutiko, pareiš
kė, kad jie “negana demokratiški.” Bul
garijos vyriausybė atidėjo rinkimus. Ji 
suteikė progą ir kitoms partijoms da
lyvauti, kurios neįeina į Tėvynės Fron
tą. Tuojau pasirodė kitų partijų laikraš
čiai, bet nusišpicavusi turčių klasė, kuri 
išvien ėjo su Hitleriu, neturi pritarimo. 
Tada turčiai ir jų paklusni socialistai 
(Grigaičio tipo) atsisakė .dalyvaūt rin
kimuose, būk jie yra “terorizuojami.” 
Mat, jie suprato, kad jeigu dalyvaus, tai 
labai mažai balsų gaus. Tęsė manevrus 
su užsienio spaudimo pagalba laimėti.

O kokis tas spaudimas? Anglijos ir 
Jungt. Valstijų valdžios nepripažįsta 
dabartinę Bulgarijoj valdžią ir sako ne
pripažins tą, kuri bus išrinkta dalyvau
jant tik Tėvynės Fronto partijoms. Tuo- 
mi kartu Bulgarijoj turčių klasė ir so
cialistai, matydami, kad jie negali lai
mėti, tai nedalyvauja rinkimuose. Susi
daro tokia padėtis, kad Bulgarija negali 
oficialiai baigti karo, kas šaliai labai 
reikalinga.

Pirm šių rinkimų Jungt. Valstijos ir 
vėl pranešė Bulgarijai, kad nepripažins 
naujai išrinktą valdžią ir nedarys tai
kos. Į tai atsakė profesorius Petko Stai- 
nov, Bulgarijos užsienio reikalų minis- 
teris, kad Bulgarijos vyriausybė viską 
darė, kas galima, kad ir kitos partijos 
dalyvautų. Bet jeigu jos nedalyvauja, tai 
jas nepriversi.

Turčių ir socialistų partijos nedaly- 
vaudamos darė viską, kad kuo mažiau
siai žmonių eitų balsuoti, nes jeigu taip 
būtų įvykę, tai būtų įrodymas, kad da
bartinė valdžia ir Tėvynės Frontas ne
turi žmonių pritarimo. Rinkimai gi pa
rodė, kad Bulgarijos liaudis veik 100% 
eina su dabartine valdžia ir Tėvynės 
Frontu. Todėl, dabar ir Washingtone ir 
Londone ponai valdininkai turėtų skai
tytis su liaudies valia, atmesti tą politi
ką, kurios iki šiol laikėsi. K .

I
Pirm karo Bulgarijoj buvo karalius ii’ 
fašistinė valdžia. Anglija ir Jungt. Val
stijos su ja palaikė ryšius. Ta fašistinė 
valdžia įtraukė Bulgariją į karą Hitlerio 
pusėj. Bet Bulgarijos liaudies kietas nu
sistatymas prieš fašistus ir aštrios kovos 
taip suparalyžiavo, kad Bulgarijos val
džia negalėjo pasiųsti armijos karui 

• prieš Sovietų Sąjungą, ko norėjo Hitle
ris ir viešpataujanti Bulgarijoj fašistų 
gauja. Gi prieš Ameriką ir Angliją Bul
garija negalėjo kariauti, nes niekur ne
prieina.

Kada Raudonoji Armija atgrūdo hit
lerininkus į Rumuniją, tai Sovietų Są
junga paskelbė Bulgarijai karą. Senoji 
valdžia nuversta, kaltininkų didis kiekis 
suimta ir nuteista. Bulgarijoj susidarė

Žadeikiai Per Nosį!
Kadaise newyorkiškio dienraščio PM 

korespondentas Vokietijoj, Mr. Kendall 
Foss, aprašė lietuviškus pabėgėlius Vo
kietijoj. Korespondentas pažymėjo, kad 
30 nuoš. pabėgėlių sudaro fašistai, hitle
rininkai, žinoma, didžiai nusikaltę lietu
vių tautai.

Tai buvo teisingas aprašymas, nes pa
našiai rašė New York Timeso, Chicago 
Sun ir kitų dienraščių korespondentai. 
Visi jie pabrėžė, kad didelę-pabėgėlių da
lį sudaro naciai, fašistai, kuriems BAL- 
F’as siunčia pašalpas, kuriems, beje, UN- 
RRA teikia pragyvenimą, — šeria ir 
rengia juos, tarytum jie būtų padori 
žmonės, verti pašalpos.

Mr. Foss’o raštas nepatiko p. Žadei
kių!, dar vis sėdinčiam Washingtone ir 
gyvenančiam iš “užšaldyto” Lietuvos iž* 
do. Jis parašė laišką “Posto” redakcijai; 
laiškas tilpo praeito penktadienio laido
je, Žadeikis bando užginčyti Foss’o fak
tus.

Įtalpinusi Žadeikio laišką, dienraščio 
redakcija užduoda per nosį jo autoriui, 
sakydama, kad tuomet, kai Mr. Foss Vo
kietijoje tyrė dalykus ir juos aprašė, tai 
p. Žadeikis tebetupėjo Washingtone ir 
dėl to jis neturi teisės kaltinti korespon
dentą šališkume!

Taip, “Posto” redakcija pasielgė tei
singai, užvažiuodama per nosį fašistų 
advokatui!

Teisingos Pastabos
Dienraštis “Herald Tribune” (lapkr. 

17 d.) pasakė daug teisybės mūsų vy
riausybei dėl jos politikos Tolimuose Ry
tuose. Laikraštis nepasitenkinęs Wa- 
shingtono politika, kuri siekiasi praves
ti tokią liniją, tarytum Amerika pati 
viena galėtų išspręsti Chinijos ir Japo
nijos reikalus, nustumdama į šalį Tarybų 
Sąjungą, pačią galingiausią toje pasau
lio srity j valstybę.

Amerikos kariai padeda Čian-kai-šekui 
šaudyti Chinijos komunistus, kad užtik
rinti viešpatavimą “lenkų pulkininkų” 
valdžiai Chinijoje. Japonijoje gen. Mac- 
Arthuras praveda savo politiką (bus ji 
teisinga ar klaidinga), neatsiklausdamas 
kaimyninių kraštų, tokių, kaip Tarybų 
Sąjunga.

Tarybų Sąjunga siekiamas! izoliuoti, 
atskirti, sako laikraštis, pamirštant, jog 
to negalima padaryti.

Tarybų Sąjungai Chinija, — kaip 
Amerikai Kanada; Tarybų Sąjungai Ja
ponija, — kaip Amerikai Meksika. Kas 
gi būtų, jei kokia nors tolima valstybė 
ateitų ir padiktuotų Kanadai arba Mek
sikai, kaip jos turi tvarkytis, nesiklaus
dama Jungtinių Valstijų?!

Taip, tokia politiką, kokią praveda p. 
Byrnes Tolimuose Rytuose, yra klaidin
ga ir ji, galutinoje išvadoje, Amerikai 
bus žalinga, kadangi ji nėra pastovi. Ta
rybų Sąjunga Tolimuose Rytuose buvo 
milžiniška pajėga ir pasiliks, dėl to ab
surdas mapyti, būk be jos galima pada
ryti Chinijoj arba Japonijoj tai, kas 
grūmotų josios gyvybiniams interesams.

Nieko svarbesnio dabar nėra mūsų gy
venime, kaip gauti Laisvei naujų skaity
tojų. Dienraštis Laisvė prašo visų esan
čiųjų prenumeratorių gauti nors po vie
ną naują skaitytoją. Kiekvienas dienraš
tį Laisvę branginantis žmogus mielai ga
li išpildyti šį mūsų prašymą.

Naujas skaitytojas Laisvei yra smūgis 
fašizmui. Kuo daugiau gausime naujų 
skaitytojų, tuo greičiau apvalysim Ame
rikos lietuvius nuo fašistinio niežo.

(Tąsa)

Reikia čia, tačiau, tuo
jau pabrėžti, jog visi šitie 
žmonės su mumis elgėsi ne
paprastai švelniai, gražiai, 
draugiškai. Už kiekvieną 
dalykėlį vis tik “tack, tack” 
(ačiū, ačiū). Kaip kelioli- 
kęs dienų gyvenimas su lai
vo “Innaren” įgula, taip su
sidūrimas su šiais inspekto
riais mums puikiai įrodė, 
kad švedai yra be galo pri- 
imnūs, svetingi, draugiški 
žmonės. Ir paskui tatai per
dėm pasitvirtino. Net sun
ku suprasti, kaip tai galėjo 
būti, kad kadaise švedai yra 
buvę labai karingais žmo
nėmis, daugelį šalių kariavę 
ir nemažai joms skriaudos 
pridarę. Šių dienų švedai, 
mano supratimu, nedaug 
tėra panašūs į švedus anos 
žilos senovės.

Jau Goteborge, tik porą 
valandų pabuvojus, keletas 
dalykų apie švedų gyveni
mą krito į akį. Viena, tai 
nepaprasta švara jų miestų 
gatvėse. Nežinau, nei kas 
jas taip apšvarina. Stock- 
holme nesu matęs gatvių 
valytojų. Gal jie kada nors 
poryčiais miestą valo, kuo
met visas miestas tebemie
ga ir saldžiai tebesapnuoja. 
Tai ne taip, kaip New Yor
ke, kur gatvešlavio unifor
ma ir sanitarijos depart
ment meškiški sunkveži
miai nuo ryto iki vakaro 
gatvių neapleidžia. Ypatin
gai mums, Brooklyno lietu- 
tuviams, jie atsibosta su sa
vo “paradais” po Lituani- 
cos aikšte!

Antras dalykas: Dar ne
su matęs Švedijoj labai rie
baus žmogaus. Atrodo, kad 
jie valgo daug ir gana ge
rai. Bet kodėl jie tokie be- 
pilviai? Ypatingai tie jauni 
vyrukai — aukšti, šviesūs, 
lieknučiai, manytum, kad 
jie yra visuomet nedavalgę. 
Iš moterų bei merginų tik 
vieną kitą pamatysi, ame
rikoniškai, “plump”; be
veik visos aukštos ir plonos. 
Apie jas ir dar štai kas ga
lima pasakyti: Jos, būda
mos nėščios, matyt, nesiro
do gatvėje. Per visą laiką 
gal tik vieną ar dvi mačiau 
moteriškes gatvėje bei už
eigoje, kurios atrodė nėš
čiomis. Tai neprilyginsi 
prie Amerikos miestų, kur 
gatvėse, ypač karo metu, jų 
matysi daug.

Man amerikiečiui Švedi
jos miestų keisčiausį ir įdo- 
miausį vaizdą sudaro mal
kos ir dviračiai. Nėra jokia 
naujenybė puošniausioje ir 
gražiausioj bei slauniausio- 
je gatvėje matyti prie šali
gatvio krūvas malkų. O jau
tų dviračių! Veikiausia nė
ra tokio švedo, kuris netu
rėtų mažiausia vieno dvira
čio ir jojo nenaudotų. Sker
suodamas gatvę turi saugo
tis ne automobilių, bet dvi
račių, kad ant tavęs neuž-

Ęašo Antanas Bimba

lėktų. Ne vieną kartą vos 
pavyko pasprukti! Kaip 
New Yorke prie šaligatvių 
ir tuščiuose lotuose pilna 
automobilių, taip Stockhol- 
me dviračių.

Automobilių matosi visiš
kai mažai. Sunkvežimių 
daug daugiau. Sockholme 
arklių matosi mažiau, negu 
Brooklyne.

Sakoma, “butenybė yra 
motina išradimų”. Taip toji 
butenybė privertė švedus 
pagalvoti apie išradimą, 
kaip, kai užėjo karas ir ga
zolino beveik nebeliko, pri
taikyti malkų bei anglies 
kurą prie motorų sukimo. 
Ir nūdien beveik visi auto
mobiliai ir sunkvežimiai va
romi malkų bei anglies jė
ga. Tam yra išrasti ir pa
daryti įvairiausio pavidalo 
prietaisai — vieni automo- 
oilio priešakyje, kiti užpa
kalyje. Jie labai gadina au
tomobilių išvaizdą, bet, o t, 
darbą atlieka...

O kiek vargo amerikietis 
turi, pakol jis Stockholme 
pripranta prie ėjimo kairią
ją šaligatvio puse! Automo
biliai bei dviračiai tolydžio 
laksto kairiąja gatvės pu
se. Kai mes (aš ir Tarybų 
Sąjungos karininkai) išei
name pasivaikščioti, tai ne
galime praeiti neįėję į 
prieš mus einančius žmo
nes. Mums vis atrodo, kad 
jie eina ne savo puse! pri
pratę priėjus prie gatvės 
žiūrėti į kairę, kad neužlėk
tų automobilius, o čia, žiū
rėk, atlekia dviratis tiesiai 
ant tavęs iš dešinės pusės!

Net ir Stockholmo, skai
tomo gražiausiu miestu Eu
ropoje (taip prisimygę tvir
tina tūli švedai), dauguma 
gatvių labai siauros, šali
gatviai taip pat nepaprastai 
siauri. Europiečių miestai 
irgi, atrodo, kaip Amerikos, 
buvo užvesti be sistemos. 
Užeisi gatvių, kurios kažin 
kaip kryžiavojasi, sukinėja
si, vingiuoja, nežinai, kur 
kuri prasideda ir kur pasi
baigia...

New Yorką mes skaitome 
gerai apšviestu miestu. Mū
sų krautuvių langai šviesūs 
ir gražiai išdabinti prekė
mis. Bet atvažiuokite pa
matyti Stockholmą, tai ži
nosite, ką reiškia krautuvių 
apšvietimas bei languose 
prekių išdėstinėjimas! Aš 
nesu linkęs einant gatve 
žiopsoti į krautuvių langus, 
bet Švedijos sostinėje turi 
žmogus įsigyti tą, mano su
pratimu, ne per geriausį 
paprotį, ir tiek...

Iš Goteborgo į Stockhol
mą važiavome traukiniu 
antrosios klasės vagone. 
Buvau nuėjęs pasižiūrėti ir

nekalba angliškai. Taip, ji 
gerai suprantanti, bet kal
banti gana prastai. Norėjau 
aš jos paklausinėti apie 
Švedijos žmonių gyvenimą. 
Kadangi maniau, kad 
Stockholme teteks pabūti 
dieną kitą, tai, sakiau, rei
kia naudotis kiekviena pro
ga. Užkviečiau ją į mūsų 
kambarį. Su mumis buvo 
dar vienas švedas. (Kamba
ryje telpa šeši žmonės)- Ji
nai sutiko ateiti. Aš ją per
stačiau karininkams. Pas
kui jie stebėjosi, kur aš 
taip greitai “ištraukiau” to
kią gražuolę.

(Daugiau bus)

Lietuviškų Svirplių
Mobilizacija

Rašo L. PRŪSEIKA
“DIEVAS GLĖBY, VELNIAS ŠIRDY” 

PANDEMONIJA

treČiosios klasės vagono. 
Kaip vienam, taip kitam 
parankumai neprastesni už 
parankumus amerikoniš
kuose traukiniuose. O ka-

Dee Balta, chicagietė, 18-kos metų, “Sweetheart of 
the Marines,” pirmininkauja J. V. Marinų 170-tos su
kakties iškilmėse.

Mano darbas yra tokios 
rūšies, kad man reikia per
žiūrėt visus lietuvių reakci
ninkų laikraščius, pradėjus 
klerikališkais, baigiant sme
toniniais ir menševikiškais. 
Skaitant juos susidaro į- 
spūdis, kad anoj pusėj bari
kados prasidėjo visuotinas 
pablūdimas. Anot pasaky
mo velionio Juozo Baltru
šaičio, ten tikra pandemo- 
nija. Ištikrųjų, jei- kas pa
teko į tą mišiuginišką sū
kurį, tam sunku atsipeikėti 
ir prablaivėti. Ištikrųjų, 
bliuznijimas, burnojimas, 
viauksėjimas ten pasibaitė- 
tinas.

Paimti kad ir Juliaus 
Smetonos “raštus,” kuriais 
jis užpildo Dirvą, Amerikos 
Lietuvį ir Vienybę. Smeto
na, su Karpium, o dabar ir 
Tysliava sudaro tą trio, ku
ris diriguoja tautininkų 
(smetonininkų) veiklai. O- 
lis su Kumskiu yra jų “dip
lomatai.”

.Man rašant šį straipsnį, 
jie visi ir jų pakalikai nusi- 
baladojo į Washingtoną. 
Ten Statler viešbuty jie iš
kels puotą, kur valgių ir 
gėrimų perviršis dar labiau 
juos apsvaigins. Ar tai ne 
pikta, kad tokią puotą jie 
negali surengt Vilniuj ar 
Kaune!

Tuo tarpu Julius Smeto
na karkina: “Ji (Lietuva), 
bejėgė ir beginklė, bus pa- 
klupdyta prie kankinimų 
stulpo, o po to sadistišku pa
sitenkinimu jai bus nukirs
ta galva... Už šią žmogžu
dystę bus atsakinga ne tik 
Sovietų Sąjunga, bet ir jos 
bendradarbiai (Amerika ir 
Britanija), prisidėję prie 
bolševikų įsigalėjimo Euro
poje.”

Taip staugia sūnus to iš
gamos, kuris su krikščionių 
demokratų pagelba pa
smaugė buržuazinę demok
ratiją Lietuvoj.

Sovietų Sąjungos adresu 
J. Tysliava (Vienybėje) pa
leido virtinę keiksmų. Štai 
“sampalai”: “Gaila, kad lie
tuvių kalboje trūksta stip
resnių keiksmažodžių. Lie
tuviška rupūžė peršvelnus 
žodis tiems svolačiams... 
Kiek tai liečia mūsų tėvų 
kraštą, tai .dabartinė Pa
leckio valdžia yra aiškus 
Maskvos benkartas.”

Ar su šitokiais sutvėri
mais gali kas nors polemi
zuoti! Vyt juos reikėtų kur 
nors Ispanijon ar Portuga
lijon.

O betgi, atsiranda glušų 
žmonių, kurie tiems misio
nieriams duoda pinigų. At
siranda profesionalų Chica
go], Detroite, Clevelande ir 
kitur, kurie nesigaili šimti

nių “Lietuvos gelbėjimui”-
Vienas Detroito turtingas 

lietuvis ne kelis tūkstančius 
paaukojo tai propagandai. 
Tai kodėl nebaliavot Statle- 
rio viešbuty!

Tūlas Jankauskas (Iš 
Philadelphijos) Amerikos 
Lietuvyj pabirbino šį eilė
raštį :

“Dabar Lietuviai-vės, bai
giant man raštą,

Važiuokim į Washingtoną 
iš viso krašto.

Kas negalėsit, gausiai au
koki t:

Po dešimts, dvidešimts, 
šimtines klokit.
z Aš irgi duosiu, jei neva
žiuosiu,

Iki tėvų žemės neišva
duosiu.”

Pigu ir bezgramotna nuo 
pradžios iki galo. Tai tokia, 
mat, “poezija” jie nori už- 
vaisint Lietuvą.

Nenoroms prisimena Vin
co Kudirkos žodžiai, pasa
kyti tokių “poetų” adresu: 
“Tprru Pegaze iš Parnaso, 
Nesispardyk sveiks! 
Dirstelk tik ant savo šonų, 
Ar tau griūt nereiks.”
Žinoma, kad grius. Bet 

kol jie grius, tai bus dar 
daug kačių koncertų ir 
keiksmų.

Smetonininkai ir tarybi- 
ninkai zujo į San Francis
co. Laimėjo jie didelę špy
gą. Dabar dalis jų nuzujo į 
Washingtoną, o pabaigoj 
šio mėnesio visi jie, tarybi- 
ninkai ir smetonininkai, at- 
repetos Chicagon iš visų A- 
merikos kraštų. Tuomet iš
girsime tokį baublių chorą, 
tokį “atomiškos bombos” 
chorą, kokio lietuviškas 
svietas dar negirdėjo!

Jie nori Lietuvos, duokite 
jiems Lietuvą, o jei ne, tai 
bus lietuviškai japoniškas 
hara-kiri.

Jų Rekordas
Kas stovi priešakyje tų 

maištininkų prieš lietuvių 
tautos valią, prieš Tarybų 
Lietuvos liaudį ir valdžią? 
Įsigilinkime į jų rekordą.

Kiek tie šmugelninkai pri
tvėrė čia, Amerikoje, viso
kių bendrovių.

Ryškiausiu pavyzdžiu be
ne bus Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė. Tokių ir kitokių 
bendrovių ir kompanijų bu
vo tuzinai. Vieni pardavinė
jo resursino bendrovės Še
rus, kiti kiniško aliejaus, 
kiti kujolų ir bingolų Še
rus, kiti vėl bruko kokios 
tai garlaivių bendrovės Še
rus. Tose finansinėse avan
tiūrose žuvo milionai dole
rių, iškaulytų iš lengvati
kių.

Ar tai tokiems žmonėms 
ir jų kraujabroliams Euro
poje vadovauti lietuvių tau
tai?

(Tąsa 5-me pu«l.)
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

MA Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Tolima Didžiadarbč Viešnia Binghamton, N. Y. Gražiai Dainavo. Dailiai Siuva
Lapkričio 19-tą brookly- 

niečius atlankė Leokadija 
Bekešienė (Bekis), Roches- 
terio lietuvių veikėja.Apsi
stojo pas brooklyniečius Be- 
kešius, 182 Nassau Ave.

Bekešienė, kaip paprastai, 
atvykusi ratuota keleriopais 
reikalais ir vežina aukomis. 
Laisvei (nuo savęs ir vyro 
Aleksandro Bekešiaus) at
vežė namo serams $50. 
Taipgi atvežė naują metinę; 
prenumeratą. Nuo Viktori
jos Bullienės atvežė Laisvei 
auką $7. Ir Meno Sąjungai- 
$3 jos metinių duoklių. 
Taipgi Bullienė įteikusi ki-; 
tus $7 nuvežti į Pittsbur- 
ghą ir ten įteikti vilniečiams 
dienraščio Vilnies reika
lams. Draugė Bullienė au
kas paskyrusi besiruošdama 
liūdnai , niekad neužmirša- 
mai sukakčiai jos draugo— 
vyro, laisviečių pamylėto' 
bendradarbio - karikatūris-1 
to Jono Lumbio - Bullio, nuoj 
kurio mirties sueis dveji me
tai gruodžio 29-tą.

Po atbuvimo čionai rei
kalų, L. Bekešienė vyks į 
Pittsburghą, į Antrąjį De
mokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimą, į kurį! 
jinai yra rochesteriečių de
legatė.

L. Bekešienė į New Yor- 
ką pakviesta American So
ciety for Russian Relief 
centro. Mat, greta darbų 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui, jinai visą laiką 
veda ASRR (buvusio Rus
sian War Relief) drabužių 
rinkimo, taisymo ir išsiun
timo darbą. Pastaraisiais 
keliais metais Bekešių na
melis ir garadžius yra 
drabužių sunešimo ir iš
siuntimo stotimi.

— Darbo, — sakė vieš
nia, — prie drabužių rinki
mo ir išsiuntimo yra labai 
daug. Žmonės gražiai koope
ruoja, drabužių duoda, bet 
sunkiau su tų dovanų su
tvarkymu.

Tuose darbuose, sakė Be
kešienė, jai gražios talkos 
duoda moterys iš Lietuvių 
Mezgėjų Kliubo ir nedidelė 
grupė lietuvių vyrų. Tačiau 
talkos niekad negali būti 
perdaug, palyginus su rei
kalu, tad prisieina ilgai ir 
sunkiai padirbėti.

Forma 9478 taikoma smul
kios ir vidutinės figūros mer- 
ginoms-moterims. Gaunama 11 
iki 17 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer SL, Brooklyn 6, N. Y.

LEOKADIJA BEKEŠIENĖ 
prie savo namelio, Rochester, 
N. Y. Namelis kelinti metai 
tarnauja kare nukentėjusiems 
drabužių stotimi, o to namelio 
šeimininkai yra nuolatiniais 
darbininkais - liuosnoriais.

—Mano didis talkininkas 
Bekešius jau seniai nesvei- 
kuoja, — rūpestingai nusi
skundė ji.

Keli metai tokio įtempto 
liuosnorio darbo, —ne juo
kai. Bet darbas dar nebaig
tas. Jai norėjosi pasilsėti, 
bet ASRR norėtų, kad jinai 
dar pasidarbuotų nors šio
je didžiojoje drabužių rink
liavoje, kuri gal bus pasku
tinė iš pačių didžiųjų kam
panijų.

—Jeigu jau taip reikia, 
kaipgi gali atsisakyti to
kiame reikale, sako Beke
šienė. Atvažiavau išgirsti, 
ko nuo mūsų, rochesteriečių, 
tikisi, ko prašo.

Bekešienė išreiškė viltį, 
kad ir visi gerieji jos talki
ninkai, visi Tarybų Sąjun
gos rėmėjai, ASRR jai įduo
tą jiems prašymą priims ir 
dar kartą energingai padir
bės. Padirbės taip, kaip dir
bo per pastaruosius kelis 
metus Tarybų Lietuvos ir 
visos Tarybų Sąjungos žmo
nių paramai.

Brooklynietė

Šeimininkėms
Kepant Pusę Kalakuto

Procedūra faktinai ta pati, 
kaip ir viso paukščio. Skirtu
mą tik tame, kad visą, kaipo 
didesnį gabalą ilgiau kepti 
reikia.

Nuvalytą, gatavą kepti pu
sę kalakuto pataria paruošti 
taip:

Ištrinti druska perpjautą 
pusę. Užtraukti kiek galint 
odos ant baltosios mėsos, kad 
apsaugoti baltąją mėsą nuo 
perdžiūvimo ir odą nuo susi
traukimo; prismaigyti dantų 
krapštukais ar prisūti. Stipriai 
pririšti koją virš nariuko prie 
uodegos, kad kepdamas neiš
kryptų iš formos. Padėk ka
lakutą perpjautąja puse že
myn ant grotelių lėkštoje blė- 
toje, ištrinki ištirpytais rieba
lais, uždenk švariu riebaluo
se pamirkytu “cheesecloth”. 
Taip paruoštą, dėk į viduti
niai karštą pečių (325 laips
nių F.) ir kepk lėtai, viduti-

Iš Moterų Skyriaus 
Susirinkimo

Lapkričio 2-rą dieną atsi
buvo LLD 20-tos kuopos Mo
terų Skyriaus susirinkimas, ku
riame draugių dalyvavo vidu
tiniai. žinoma, turėjo dalyvau
ti daugiau, nes daugumai ri
bų nėra.

Moterųi Skyriaus komiteto ir 
įvairių komisijų raportai iš
klausyti ir priimti.

Komisija pranešė, kad iš 
spalių 28-tą atsibuvusios vaka
rienės pilno raporto neturėjo, 
bet manoma, kad liks gražaus 
pelno, šios vakarienės pagami
nime daugiausia pasidarbavo 
šie draugės-draugai: A. Mal- 
daikienė, A. Žemaitienė, O. 
Mikolojūnienė, M. Liuzinienė, 
P. Jasilionienė, B. Kastravic- 
kienė, I. Liužinas, J. žemaitis, 
J. Kireilis, P. Mikolojūnas.

Iš LLD 12-to apskričio kon
ferencijos delegatės raportas 
priimtas.

Nutarta pasiųsti dvi delega
tes į Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą, Pittsburghe. De
legatėmis apsiėmė dd. A. Mal- 
daikienė ir K. Juozapaitienė. 
Taipgi nutarta pasveikinti su
važiavimą su $5 iš Moterų 
Skyriaus iždo. Ir ant vietos 
drg. M. Kazlauskienė aukojo 
$5. Taipgi būsiančios delega
tės pasižadėjo parinkti ir dau
giau pasveikinimų suvažiavi
mui.

Laisvės Vajus
Laisvės vajaus agentės pra

nešė, kad darbuojasi atnauji
nime ir užrašinėjime naujų 
Laisvei skaitytojų. Drg. J. 
Navalinskienė pridavė du at
naujintus ir pasižadėjo dau
giau pagelbėti. Taipgi pasiža
dėjo pasidarbuoti Laisvei nau
jų skaitytojų gavime A. Mal- 
daikienė, A. Žemaitienė, K. 
Juozapaitienė ir O. Mikolojū- 
nienė. Lauksime gerų pasek
mių.

Mūsų Ligoniai
Draugai J. ir M. Kazlaus

kai ir šių žodžių rašytoja ap
lankėme sergančius draugus.

Marijona Kulbienė po ope
racijos gražiai atrodo ir sako
si stiprėjanti su kiekviena die
na. Ji yra LDS 6-tos kuopos 
narė, Laisvės skaito j a, LLD 
20-tos kuopos Moterų Sky
riaus narė ir gera darbuotoja 
vietinėse organizacijose.

Draugas J. Undrejunas taip 
gi turėjo operaciją. Jis irgi 
sakosi jaučiasi gana stiprus, 
gražiai atrodo. Jis yra Laisvės 
skaitytojas ir nuolatinis darbi
ninkiškų organizacijų paren
gimų lankytojas.

Abiem minėtiem draugam 
operacijos buvo padarytos 
miesto ligoninėje (City Hospi
tal). Linkime draugams grei
tai pasveikti.

Moterų Skyr. Koresp.
O. Girnienė

niu karščiu, nedengtoj blėtoj, 
be vandens.

Kemšalą paruošt tokį pat, 
kokį paruoštumėt ir čielam 
kalakutui, tik pusę to kiekio 
— apie puodukas per svarą 
kalakuto, kiek svėrė perkant. 
Išdek kemšalą ant gerai pa
teptos dvilinkos storos vaškuo
tos popieros, sudarant apačią 
plokščią, o viršų apie tokio 
apvalumo, kokia yra perpjau
to paukščio vidurių tuštuma. 
Kada kalakutas bus jau pu
siau iškepęs, iškelk kalakutą 
iš pečiaus ir nuimk nuo grote
lių. Ten padėk kemšalą ap
valiuoju šonu viršun, užtųp- 
dyk kalakutą ir baigk kepti. 
Nuo to laiko dar'bus pusan
tros o gal ir iki poros valandų 
kepimo, priklausant kaip di
delė ir kieta ta pusė kalakuto 
buvo.

Ispanams pabėgėliams nuo fašistų, tūkstančiams is
panų vaikų Francijoj reikia drabužių ir avalynės. Dau
gelio sveikata ir gyvastis pavojuje, jeigu dar šią žiemą 
negaus iš amerikiečių gausios pagalbos. Drabužių 
rinkliavą veda Spanish Refugee Appeal, New Yorke, 
ir per ji remiančias organizacijas kituose miestuose. 
Centralinis sandėlis randasi 715 2nd Ave., New Yorke.

BROOKLYNO ŽINIOS
Moterų Apšvietos Kliubo su

sirinkimas, lapkričio 15-tą, bu
vo ypatingai laimingas tuomi, 
kad gavome naują narę. Įsira
šė jaunuolė Doris Scott. Ir 
šiaip susirinkimas buvo gana 
gyvas ir skaitlingas.

Literatūros skyriaus narės 
nubalsavo kandidatus į Lietu
vių Literatūros Draugijos Cen
tro Komitetą ir gavo naują 
knygą “Bernardo Gavelio Klai
da”. *

Josephine Augutienė prane
šė, jog atstovavo mus Svetur- 
gimiams Ginti konferencijoj, 
New Yorke. Organizacija, sa
kė ji, dirba daug sveturgimių 
gynime ir pagalboje jiems įsi- 
pilietinti.

Pirmininkė Katrina Petri- 
kienė sakė, jog vėl dalyvavo 
Williamsburgho - Greenpoint 
valdiniame sveikatos centre. 
Ji mano, kad mes ten daugiau 
turėsime dalyvauti. Taipgi su 
jais pasitarime sutikta, kad 
mums geriausia bus mobilizuo
ti krūtinės sveikatos egzami
nus tame centre, Maujer St. 
Centras yra arti ir vietoje 
randasi visi patogumai.

Turėsime energingai pasi
darbuoti tam egzaminui sure
gistruoti žmones. Už to darbo 
imsimės smarkiau po Antrojo 
Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimo, Pittsbur
ghe, į kurį vyksta ir grupe 
mūsų narių — dvi atstovauti 
mūsų kliubą, o kelios kitos 
kaipo atstovės kitų organiza
cijų.

Nutarta dalyvauti American 
Society for Russian Relief kon
ferencijoj lapkričio 18-tą, 
viešbutyje Astor, New Yorke. 
Ten mus atstovavo Mary Wil- 
sonienė ir Helen Feiferienė..

Pakelti savo iždą nutarėme 
suruošti ką nors didesnio Mo
terų Tarptautinės dienos pro
ga, kovo 8-tą. Karo laiku tą 
dieną pašvesdavom Raudona
jam Kryžiui, šį kartą panau
dosime savo veikimui ir savi
švietai pastiprinti.

Mezgėjos Veikia
Nežiūrint, kad pastaruoju 

laiku tankiai negauname vil
nų, mūsų mezgėjos priverstos 
daug laiko prabūti be darbo, 
tačiau prie kožnos progos mūs 
čampionės ir vėl skubiai mez

ga. Į šį susirinkimą mezginių 
atnešė maspethietės:

Helen Petkevičienė 2 svete- 
riu.

Rožė Laukaitienė 2 svet.
K. Petlitzkienė 12 pr. koji

nių.
K. Rėklienė 4 pr-. kojinių.
Anna Dobilienė atnešė dra

bužių.
Pranešta, jog smarkiai bu

vo susirgusi, bet šiuo tarpu jau 
stipresnė, sveiksta, mūsų kliu- 
bietė Albina Mikalaus, darbš
ti Lietuvos žmonių rėmėja. 
Taipgi ir mūs sekretorė Sen- 
kevičienė šiuo tarpu ne visai 
stipri, į šį susirinkimą negalė
jo pribūti, tik per savo drau
gą susirinkimui tarimų knygą 
atsiuntė. Ją šiame susirinkime 
užvadavo St. Kleizienė.

Siuvimo Pamoka
Užbaigus organizacijos rei

kalus, K. Petrikienė aiškino 
siuvimo pamatinius dėsnius ii’ 
“triksus”. Kitos draugės statė 
klausimus ir priedus-pastabas. 
Misevičienė patarnavo mode
liu. Įdomaujančioms siuvimu, 
atrodo, galėjo būti naudingas 
tas pasikalbėjimas apie pato
giausius būdus siuvime, apie 
sunkumus ir kaip juos geriau
sia nugalėti.

Kliubietė

Paukščių Karaliaus 
Būsią Daugiau

Remiantis žemdirbystės se
kretoriaus Anderson praneši
mu, šiemet Padėų Dienos iš
kilmėms turėtų būti kalakutas 
ar bent jo dalis kožnos šeimos 
puode. »

Aukštasis valdininkas aiški
no, kad šiemet “turkienos” už
auginta 22 nuošimčiais dau
giau negu pernai. O vyriausy
bės užsakymai armijai ir lai
vynui daugeriopai mažesni ne
gu pernai.

Sakoma, šiai Padėkų Dienai 
turkienos pareina po 5 svarus 
per kiekvieną mažą ar didelį 
šios šalies gyventoją. Po 5 
svarus rokuojant tik mėsą, be 
kemšalo.

Taigi, neturėtų būti nei per
dėto brangumo.

Kadaise mes tankiai ma- 
tydavom spaudoje apie Phi- 
ladelphijos lietuvių daini
ninkę. Ne profesionalė jinai 
buvo dainininkė, ne operose 

dainavo. Tai buvo liaudies 
dainininkė ir vaidilė liau
dies teatrų grupėse, atliku
si nuo darbo užsiėmimo lai
ką mylėdavo praleisti dai
noms, vaidybai ir tuomi 
teikti smagumo savo žmo
nėms ir naudos organizaci
joms.

Retas kas tuomet būtu 
pamanęs, kad toji linksmy
bės ir dailės mylėtoja visą 
tai daro ne tiek dėl savojo 
džiaugsmo, kiek iš gilios 
meilės žmonėms. Daug kas 
mūsų išeivijoje dainą, kaip 
kad ir raštą, laiko lengvu 
darbu, lakių, poniškų žmo
nių užsiėmimu, kurie ko 
sunkesnio ir nedirbtu.

Gi tikrą dailę dainoje ar 
vaidyboje ir tegali sukurti 
tik gilios sielos žmogus, ži
noma, priedams turįs dar ir 
meniško talento. 0 gilios sie
los žmonėms, paprastai, nė
ra nenugalimų sunkumų, 
nėra per sunkių, per pras
tų darbų, jeigu jie reikalin
gi palengvinti, pagrąžinti 
žmonių gyvenimą.

Tokia pasirodė mūsų bu
vusioji dainininkė Marija 
Vaidžiulienė.

Naciams nuteriojus Lie
tuvos ir visos Tarybų Są
jungos didžius plotus, api
plėšus žmones, toji clainos 
mylėtoja atidėjo dainas ir 
daugelį šeimos darbų leng
vesnei, laimingesnei dienai, 
o susidomėjo kare nukentė-

Vynas Valgiams 
Paskaninti

Daugelis žymių virėjų var
toja kai kuriuos vynus ir deg
tines labai sėkmingai valgius 
paskaninti. Tam tikri priesko
niai, kaip žinia, tą patį valgį 
pakeičia, jeigu ir ne maistin
gume, tai nors skonyje.

Neseniai viename viešame 
pokylyje teko valgyti tokio 
šviežių daržovių “salad”, kad 
jeigu ne rūpestis nepersival
gyti, sunku būtų sustoti.

Yra žinoma, kad tūli val
gių gamintojai £avo sėkmin
giausius, tik jiems vienems ži
nomus recėptus taip saugo, 
?jog tūlas pavėluoja net mirda
mas pranešti kitįems, nusine
ša smagiai valgymo sekretą 
niekam nepalikęs.

Sherry vynas yra skaitomas 
vienu iš tų duodančių įvairu
mo tūliem receptam. Aišku, 
ne visiems. Taip pat ir skonis 
ne visų vienodas. Tūliem vynu 
ar degtine skanintas tas pats 
valgis atrodys puikiausiu, o 
kitam tik “prarūgusiu”.

Sherry vynas skaitoma tin
kamu paskaninti sriuboms: 
zacirkėlei, oisterinei, grybinei, 
asparagų. Įpila po porą šaukš
tų per bliūdelį į karštą, tik 
nukeliant nuo ugnies.

Vartoja padažam^ (sosams, 
gravy) apie ketvirtą dalį, irgi 
pirm pat nukeliant nuo ug
nies. šaltų vaisių užkandžiuo
se irgi apie ketvirtadalį skys
čio. Pyraguose ir pudinguose 
po porą šaukštų per puoduką 
pilamų skysčių.

Tinka keptos žuvies sose. 
Vartoja ir palaistyti kepamai 
paukštienai, imant trečdalį 
vyno prie dviejų dalių kito 
skysčio. To vyno nevartoja 
prie steiko ar kitų raudonų 
mėsų.

jusiems pagalbos teikimu.
Vaidžiulienei nuėjus į 

Russian War Relief pagel
bėti dirbti, greit buvo paste
bėti jos gaspadoriški pla
nuotojos ir sėkmingo darbo 
vedėjos gabumai. Ji papra
šyta ir sutiko dvi dienas iš
tisai dirbti kas savaitę to
je įstaigoje, kad paruošti 
darbų kitiems. Dirbti liuos- 
noriai, nemokamai. Dirbti 
po 8 valandas per dieną, nes 
daugiau neišgali jos sveika
ta ir šeimos reikalai.

žinoma, 8 valandų ir 
dviejų dienų užteko tik teo
rijoje. Praktikoje—kas ki
ta. Valandos darbe tankiai 
pratyso ir į 18, o dvi dienos 
tankiai ir į ištisas savaites. 
Bet už tai darbas pradėjo 
virte virti.

Pirm visko Vaidžiulienė 
sumobilizavo kirpimą dra
bužių iš gaunamų likučių 
audeklo, mobilizavo siuvė
jas. Siuvėjų talkininkų susi
darė grupės net keliose ša- 
pose. Kelios protestonų baž
nyčios suorganizavo savo 
patalpose siuvėjas. Iš šio 
bendro fabriko pradėjo iš
eiti šimtai, tūkstančiai viso
kių drabužių - drabužėlių 
kare nukentėjusiems.

Vaidžiulienės gabiose ran 
koše nei gabaliukas medžia
gos nenuėjo ant nieko. Kas 
nebetiko ploščiui, tą jinai 
paskyrė vaiko žaketėliui. O 
jeigu ir tam per maža, tai 
nors kepurei, pirštinėms, 
šliurėms. Visame tame ir 
vedime užrašų jinai paau
kojo tūkstančius valandų 
darbo, vargiai galimo aps- 
klembti pinigine verte. Iš
dirbo jau virš dvejus metus.

Pastaruoju laiku drau
gės Vaidžiulienės sveikata 
buvo kiek pašlijus, reikėjo 
poilsio. Tačiau ir tose sąly
gose ji neišleido iš minties 
teikimo pagalbos jos reika
lingiems. Ji akstiną visus 
darban ir kuo galint sten
giasi pati pagelbėti.

Linkime drg. Vaidžiulie
nei sveikatos ir pajėgų iš
laikyti tame darbe iki galo. 
Už vis labiau linkime svei
kai turėti laimės pasidžiau
gti iš po griuvėsių atsista- 
čiusia Tarybų Sąjunga — 
išteklinga ir laiminga, ko
kia, be abejo, jinai bus ne
tolimoje ateityje. Draugė.

Forma 9377 gaunama 12 
iki 22 (lėlės) dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merį ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y
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(Tąsa)
Tačiau, ar aš galėjau plaukti, ar nega

lėjau, visai neturėjo reikšmės. Atsitrauk
dama paskutinė banga su savimi nusi
tempė ir mane. Nusitempė pakankamai 
toli, kad nepatekčiau į verpetą. Dar rei
kės poros minučių, kol “Imperatorienė” 
galutinai pranyks po vandeniu. Pirmaga- 
lis dar vos tebebuvo pasinėręs po vande
niu.

—Alio! — dabar išgirdau Stanislovą 
rėkiant. — Kur tu esi?

— Eik čia! Aš gerai užsikabinau. Vie
tos užteks, — sublioviau aš į tamsumą. 
—Alio! Čia! Alio! — vis šaukiau aš, 
norėdamas Stanislovui nurodyti kryptį. 
Jis vis labiau artėjo. Pagaliau jis užsika
bino ir užsikorė greta manęs.

—Ant kokio čia daikto mes atsidūrė
me?—paklausė Stanislovas.

—Pats nežinau. Aš staiga atsidūriau 
ant jo ir net nežinau, kaip tai atsitiko. 
Manau, kad tai viena vairo kambario 
siena. Štai čia visur rankenos.

—Tikrai. Ji yra iš vairo, — patvirti
no Stanislovas.

—Gerai dar, kad tie asilai ne viską ga
mina iš geležies ir kartais dar palieka 
porą gabalų medžio. Senuose paveiksluo
se tu visumet matai, kaip laivų berniu
kai išsigelbėja apsikabinę laivo stiebą, 
ant kurio jie po to plaukia. Šiandien to
kių dalykų nebepasitaiko. Stiebai dabar 
taip pat yra iš geležies ir jei tu nori ant 
jo kabintis, tai jau geriau prisirišk prie 
pilvo akmenį. Jei tu kuomet tokį paveiks
lą pamatysi, tai ramiai pasakyk, jog dai
lininkas yra apgavikas.

—Na, ir turi pats ką kalbėti, atsidū
ręs čia tokiose prakeiktose sąlygose, — 
kritikavo Stanislovas.

—Taip, asile, ar gi aš čia turiu de
juoti ir lieti ašaras? Kas žino, ar po ket
virčio valandos aš tau dar galėsiu pasa
koti, kad šiandien nebegalima pasitikėti 
stiebais. O pa'sakyti reikia, nes tai yra 
svarbu.

—Na, šimts pypkių, tai ir vėl išgelbė
ti, a! — suriko jis dabar.

—Uždaryk piktžodžiaujančią marmū
zę! — surikau aš jam. — Po velnių dar 
kartą. Prisišauksi dar čia visą gaują. 
Jei tu sausumoje sėdi, tai džiaukis sau 

% ’ramiai, bet nerėk taip begėdiškai. Aš 
didžiausiomis pastangomis stengiuo
si visa tai pasakyti nežymiai ir elegan
tiškiausia forma ir gražiai pasirašyti, 
ką aš manau, o tu, prolete, visa tai tie
siog išbliauni.

—Nekalbėk tokiu aukštu tonu. Dabar 
juk viskas jau vis tiek, juk mes jau ...

Su šiuo Stanislovu nieko neišeina; tos 
frazės, kuriomis jis kartais naudojasi, 
yra tokios, kad aš jaučiau, vers mane 
įvengti jo draugystės.

I

—Viskas vis tiek! — pakartojau aš.— 
Aš gi apie tai visai negalvoju. Viskas vis 
tiek yra taip kvaila. Tai nėra taip sau vis 
tiek. Tiktai dabar mes pradedame tikrai 
džiaugtis. Iki šiolei mes rūpinomės tik
tai dokumentais, po to žiurkių ėdaju, po 
to gi vėl tomis prakeiktomis ardelėmis. 
Dabar reikia rūpintis paskutiniu mūsų 
atsikvėpimu. Visa kita, ką žmogus dar 
gali turėti, yra dingę. Visa, ką mes dar 
turime, tėra kvapas. Ir taip greitai, taip 
nuolankiai aš jo neleisiu atimti.

—Apie džiaugsmą aš kitaip galvoju, 
—tarė Stanislovas.

— Nebūk dėkingas, Lavski. Sakau tau, 
tai yra pragariškas pasitenkinimas muš
tis su žuvimis už kąsnį, jei pats turi būti 
tuo kąsniu. ,

Žinoma, Stanislovas buvo visai teisus. 
Jai nebuvo joks malonumas. Reikėjo pa-

• siutiŠkai įsikabinti į rankenas, kad mus 
bangos nenuplautų. Ant šios plaukian- 

’ čios sienos nejautėm tokio bangų smar
kumo, kaip ant laivo, kadangi bangos 
mūsų sieną iškeldavo’ aukštyn ir jos visa 
savo jėga neplaudavo/ Tačiau mus pa
nardindavo labai dažnai, kad neužmirš- 
tumėm, kur mes esame.

— Aš manau, kad mums reikia ką 
' nors daryti, — pasakiau aš. — Mano 

rankos yra tokios sustingusios, kad aš 
nebegaliu ilgiau laikytis.

— Mes turime prisirišti, — tarė Sta-' 
nislovas.—Aš tau duosiu savo virvagalį, 
o pasiimsiu tavo raiščius. Aš galiu ge
ria laikytis. Raištis yra pakankamai il
gas ir jį bus galima trigubai suimti. .

Stanislovas dabar padėjo mane pririš
ti virve; savo paraližuota ranka aš vie
nas to negalėjau padaryti. Po to taip pat 
jis prisirišo ir save ir mes dabar laukėm 
įvykių.

Jokia naktis nėra tokia ilga, kad ji 
pagaliau nepraeitų ir nusileistų dienai.

Švintant dienai, audra kiek aprimo, 
bet bangavimas vis tiek pasiliko labai 
stiprus.

—Ar gali pamatyti kur žemę? — pa
klausė Stanislovas.

—Ne. Aš žinojau, jog taip greitai ne
pasidarysiu joks naujų žemių atradėjas. 
Jei nieko nėra prieš nosį, tai aš nieko ir 
nematau.

Staiga Stanislovas tarė:
—Žmęgau, juk aš turiu kompasą. Ge

rai, kad tu jį radai. . •
—Taip, kompasas yta geras dalykas, 

Lavski. Visumet galime matyti, Kurioj 
pusėj yra Afrikos krantas. Tačiau burė 
man būtų meilesnė negu dešimts kompa
sų.

—Nieko ir su bure ant lentos nepa
veiksi.

—Kodėl ne? Jei brizas pūstų į žemę, 
tai mes ten plauktumėm.

—Greičiausiai, mes plauksime kur ki
tur, Pipipai.

Apie pietus oras vėl apsiniaukė ir jūra 
apsigaubė maža miglele. Tai raminančiai' 
paveikė siautėjančią jūrą.

Neišmatuojamos jūros platybės vis 
darėsi mažesnės. Netrukus mums susi
darė įspūdis, kad mes esame kokiame 
ežere. Po to jūra vis mažėjo ir mažėjo ir 
pagaliau mes tikėjome, jog esame atsi
dūrę ir plaukiame upe. Atrodė, lyg mes 
tos upės krantus galime pasiekti ranko
mis ir kol mes užmigom, čia Stanislovas, 
čia aš sakydavau: “Štai krantas, atsiriš- 
kime, nes tereikia perplaukti tiktai tą 
nemažą gabalėlį. Visai aiškiai galiu ma
tyti, nuo čia nėra nė šimto žingsnių.

Tačiau mes buvom perdaug pavargę, 
kad galėtumėm atsirišti raiščius ir per
plaukti tą šimtą žingsnių.

Po to mes, vos vieną kitą žodį tarę, už
migom.

Kai aš pabudau, buvo naktis.
Ūkanota migla vis dar tebebuvo apsu

pusi jūrą. Bet aukštai danguje aš mačiau 
spindinčias žvaigždes. Abiejose pusėse aš 
mačiau upės, kuria mes plaukėme, kran
tus. Kartais viename kuriame krante 
migla būdavo skystesnė ir aš pamatyda
vau tūkstančius artimo uosto šviesų. Tai 
buvo didelis uostas. Jame buvo aukšti 
dangoraižiai ir dideli pastatai, kurių vi
si langai buvo apšviesti. Ir už tų langų 
jaukiai sėdėjo žmonės ir nežinojo, kad 
čia upe slenka du mirusieji,

O tie dangoraižiai ir aukšti gyvenamie
ji namai augo ir augo. Koks buvo galin
gas tas uostas, pro kurį mes plaukėme! 
Vis aukštesni ir aukštesni augo dango
raižiai, kol jie pagaliau pasiekė patį dan
gų. Ir tūkstančiai žibančių uosto dango
raižių ir jaukių namų žiburių, kur nie
ko nežinojo apie pro juos praplaukian
čius mirusiuosius, buvo dangaus žvaigž
dės. O viršuj įstrižai virš mano galvos tie 
dagoraižiai Menas su kitu susisiekdavo, 
ir aš mačiau žibančius jų langus ir aš ti
kėjausi, jog pastatai gali sulūžti ir mane 
po savimi palaidoti. Tai buvo didelis mi
rusiojo ilgesys būti palaidotu, kad nebe
reiktų daugiau klajoti.

Aš pradėjau bijoti ir surikau:
—Stanislovai! Čia yra didelis uostas. 

Atrodo, kaip Niu Jorkas.
Stanislovas pasidarė budresnis, apsi

žvalgė aplink, per plonas miglas pažiūrė
jo į upės "krantus, patrynė akis, pažvelgė 
viršum savęs ir po to tarė:

—Pipipai, tu sapnuoji, didelio uosto 
šviesos yra žvaiždės. Čia nėra jokio kran
to. Mes esame atviroj jūroj. Ar gi nejau
ti ilgų bangų.

Jis negalėjo manęs įtikinti. Aš vis dėl
to norėjau plaukti į krantą ir pasiekti di
delį uostą. Tačiau kai aš norėjau atrišti 
virvę, mano rankos bejėgiai nukrito ir 
aš užmigau.

Kančios pilnomis akimis Stanislovas 
pažvelgė į mane. Mano vėidas nuo sūraus 
jūros vandens buvo aplipęs druska. Aš 
pastebėjau, kaip Stanislovas rijo seilę, 
lyg norėdamas praryti savo liežuvį, lyg 
jis jam būtų skersai kelio ir užstotų orą.

Jo akyse degė pyktis ir jis šiurkščiu 
balsu suriko :

(Daugiau bus)

Philadelphia, Pa.
Kas ir Ką Dirba Dėl Lietuvos

Phila. Šiaurinės Dalies Liet. 
Republ. Susivienijimas (Kliu- 
bąs), 27 d. spalių surengė va
karėlį naudai Lietuvos žmonių, 
nukentėjusių kare. (

Padarė pelno $141.75 ir gera- 
dėjai sumetė ant vietos aukų 
$40.71. Kas kartu sudaro $182.- 
66. Tai garbė kliubui ir jo na
riams, kurie darbavosi pasiau
kodami tam prakilniam tikslui.

šie draugai pridėjo daug dar
bo dėl to: P. Plungis, J" Masio
nis, P. Valeckas, P. Balčiūnas, 
Tarvidas, R. Merkis, Balčiūnie
nė ir Bulaukevičienė.

Aukų gauta per P. Zalecką, 
$5; nuo gero draugo, J. Gru
žausko taipgi penkinė.

Scotch $2.
Po $1 sudėjo šie: B. Karve

lis, R. Merkis, L. Bulakevičius,
A. Valatkos, O. Pukauskienė, O. 
Walonis, O. Lasevičius, A. žio
gas, Paliepis, J. Kižauskas, Ki- 
žauskienė, Laurinaitis, Atgalai- 
nis, Vinelis, Paukštienė, Pilė
nas, Sandarienė, Venelis, K. L. 
Kairaitienė, Mrs. Mack, P. Lu
kas, A. žalnieraitienė, II. Tu- 
reikienė, II. Kušleikienė, Y. 
Švegždis, J. Vaitkus, B. Mai- 
kis, J. Stasiukaitis, A. Valan
čius, H. Taliuniene, V. Scotch, 
J. Grigas.

čia taipgi turiu priminti, kad 
gauta aukų per drg. P. Puodį iš 
Laisvės pikniko. Gauta viso 
$13.06, ką sudėjo sekami drau
gai: O. Cheonų 50c. A. Va
linius, J. Wais, T. Stankūnienė,
B. Miller, A. Jurgaitienė, J. Ka
zimieraitis, J. Lastauskas, J. 
Gervė, J. Valantienė, V. Mer- 
kevičienė, po dolerį ir A. Kuš- 
leika 50 et. Labai ačiū aukoto
jams. O drg. Puodis labai atsi
prašė, kad taip ilgai užsivilko 
nepranešta apie tai.

Drapanų aukojimas taipgi 
eina vidutiniai. Dabar vėl pa
siųsta keletas didelių maišų ir 
baksų čeverykų. Gaila, kad čia 
visų gerądėjų negalima atžy
mėti, nes tūli patys atvežę dra
panas, nepaliko savo vardų, 
antrašų. Šie draugai daugiau
sia šiuom syk atvežė: S. ir B. 
Kavalčiuk, S. Reikauskas ir R. 
Merkis. Po didesnį glėbį gauta 
iš šių gerądėjų: Zigmantavičių,

J. ir R. Behmerių, P. Vasiliaus
kų, H.. Methis, T. Moskus, A. 
Paukštiene, ir kitų, kdrių var
dų kol kas neturiu. Prie išsiun- 
timo pasidarbavo šiuom sykiu 
drg. S. Reikauskas, J. Masionis, 
R. Merkis, Urbienė, ' Ąbraitie- 
nė, šaulinskienė ir A. žalnie
raitienė. Tai vis svarbus labda
rybės darbas dėl mūsų brolių, 
tėvų, nukentėjusių dėl karo Lie
tuvoje.

Taipgi yra rengiamas gražus 
koncertas ir prakalbos tam gar
bingam tikslui. Įvyks gruodžio 
2 dieną, po pietų, rusų name, 
835 Fairmount Ave. Ten susi
rinkusius palinksmins ir garsio
ji rusų balalaikų orkestrą. O 
pirmą dieną gruodžio taipgi 
įvyks gražus, smagus vakarėlis. 
Tai delegatų iš Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo sutikimas 
ir išklausymas jų raportų. Tas 
įvyks Liet. Republikonų name, 
1218 Wallace St., kaip septintą 
valandą vakare. Tuos parengi
mus reikia būtinai atlankyti 
kiekvienam. Ten išgirsime daug, 
ko dar nežinome.

Apie darbuotojas mezgėjas ir 
siuvėjas šiuom syk mažai ži
nau, tik žinau, kad ir tas dar
bas eina vidutiniškai, o jis tu
rės šią žiemą dar pasmarkėti.

Apie tuos, kurie keikiasi, 
plūstasi, neremia Lietuvos, o 
remia lietuviškus hitlerininkus, 
pabėgusius ‘su naciais, kalbėt 
neverta. Jie kada nors gėdysis 
savo klaidingų darbų ir pra
keiks tuos monelninkus, kurie 
ir po 1918 metų karo juos skau
džiai apgavo. Sudėtas aukas, 
drapanas ir maistą, tos pačios 
veislės ponai už pinigus parda
vė. O kitus su visokiais “Šerais”, 
apsuko. Tie, kurie dabar verkš
lena pagalbos dėl “pabėgėlių,” 
yra tie patys paukšteliai ir jų 
išperos. M. Sūnus.

Reikia Muilo
Namams Valyti?

Taupykite panaudotus rieba
lus! Jie reikalingi gaminimui 
muilo ... taip pat materijų, 
rankšluosčių, vacuum ' valy
tuvų ir daugeliui kitų jums 
pageidaujamų dalykų.

PRISTATYKITE
PANAUDOTUS RIEBALUS!

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

Sekmadieniais nėrą valandų.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei stogas rei- r 
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., w Grand st., Brooklyn, N.

Telefonas EVergreen 4-0758.

Baltimore, Md
Visko Po Biskį

Pas mus Baltimore fašisti
niai ir socialfašistiniai genero
lai, neturėdami savo fašistinių 
organizacijų, zuja po visuome
nės organizacijas ir organi
zuoja savo pasekėjų kliku- 
tes. Organizuotai ateina į su
sirinkimus ir riksmu grūmoda
mi išgauna pinigų iš visuome
ninių organizacijų savo fašis
tiniam tikslam. Jie taip pa
darė su kriaučių unijos sky
rium, su Liet. Svetainės Ben
drove ir su pašalpinėmis or
ganizacijomis. Nežinia, kodėl 
nariai tų organizacijų taip 
sileidžia ir duoda tiems 
naudeliams eikvoti savo 
ganizacijų turtą.

Stanley Raymondo United Na
tions Orkestrą.

Trumpas kalbas sakys mies
to majoras McKeldin ir M.. 
Long, sekretorius American 
Society for Russian Relief Bal
timore. Pirmininkaus Ph. Bis
coe, advokatas. Po koncerto 
bus balius ir šokiai, 
rašyta, kur koncertas 
Red.)

(Nepa- 
įvyks—

rodomi 
Vilniaus 

Kuprotas Ože- 
filma 

Rengia

ap- 
ne- 
or-

Lapkričio 17 Moterų Mezgė
jų Klubas su LLD 25 kuopa 
surengę farmerių vakarienę ir 
bankietą. žmonių susirinko 
gražus skaičius. Visos vietos 
prie stalo buvo užimtos. Kaip 
girdėti iš dalyvių, tai visi bu
vo patenkinti. Manau, kad ir 
pelno liks nemažai. Didelė 
garbė moterims už paga
minimą tokio gero maisto. Ne
mažai dalyvavo ir katalikų. 
Parengime taipgi dalyvavo ru
sai ir Ukrainai.

Lapkričio 25 d. įvyks kon
certas, kurį rengia bendras 
komitetas lietuvių, rusų ir uk- 
rainų. Tikslas yra sukelti pi
nigų medikalei pagclbai So
vietų Sąjungai. Bus chorai, 
orkestrą ir solistai. Turėsime 
svečią dainininką V. O. (Va- 
luką) net iš Wilkes-Barre, Pa. 
Jis mum padainuos lietuviškų 
dainų. Taipgi bus rusų choras 
ir didžiulis žydų choras, kuris 
susidės iš dviejų miestų cho
rų, tai yra, iš Washington, D. 
C., ir vietinio. Koncertui grieš

Gruodžio 9 d. bus 
krutami paveikslai “ 
Paėmimas” ir 
lis”. Taipgi Sovietinė
“Raudonos Tankos”. 
bendras lietuvių, rusų ir uk- 
rainų komitetas. Pelnas eis 
medikalei pagalbai Sovietų 
Sąjungai.

Šis parengimas įvyks Lietu
vių svetainėje, 851 Hollins st. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

St. Raymond

Gen. MacArthur įsake 
suimt dar 11 Japonijos ka
ro vadu, v
LAIMINGA PAGALBA NUO
ŽIAURIOS

< STRĖNŲ GĖLOS
Į \ j Štai švarus, naujas būdas liuosuot 
) z ) ) A Danrastą strėnų gėlą. Johnson’s 
Į f ' \ Back Plaster! Lengvina skausmų.
/ lOMS I KU8’*nK‘rn,l• {veržimų. Jautiesi pui- 
/\WWJ kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk

.iVTF'.T. Johnson & Johnson kokybės.

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 SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS IŠTAIGA

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

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

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

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užein 
pas “Green Star Bar and Gri’l” nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDH

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV 4-869>

159 GRAND ST.
(Skėriai nuo Republic Teatro)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Tru-Ember Fuel G)., Ine.
496 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

MDH
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



I

• i

f
Trečiadienis, Lapkr. 21, 1945

Gen. de Gaulle dar Bus 
Francijos Prezidentu

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
163. Komunistai balsavo 
prieš de Gaulle.

Praeitą penktadienį de 
Gaulle įteikė pareiškimą 
seimui, kad jis pasitrauks 
s laikinojo prezidento vie- 
t»s dėl to, kad nevyksta 
jam suorganizuot ministe- 
ių kabinetą; bet apsimąstė 

ir šeštadienį jis per radiją 
piršosi dar pabūti preziden
tu, jeigu seimas užgirs jį.

Komunistai reikalavo pa
vest komunistui viena iš 
trijų svarbiausių ministeri
jų— užsienio reikalų, karo 
arba vidaus reikalų. De 
Gaulle tada atsisakė skirt 
komunistą į bet kurią iš šių 
ministerijų. Todėl jam ir 
nepasisekė pirmasis bandy
mas suorganizuot sudėtinį 
ministerių kabinetą iš trijų 
didžiausių partijų.

žandarai ir Fašistai
Belaukdamas seimo posė

džio atsidarymo, generolas 
de Gaulle apstatė žandarais 
Bourbonų palocių, kur sei
mas posėdžiauja. Nes pir
madienį seimas turėjo bal
suot, ar užgirt ar atmest 
de Gaulle. Žandarais de 
Gaulle įspėjo, ką jis gali pa
daryt, jeigu seimas jį at
mestų.

Tuo tarpu buvo suruoštos 
fašistinių studentų demons
tracijos gatvėse. Jie trukš- 
mingai sveikino de Gaulle 
ir smerkė komunistus. Jac
ques Duclos, Komunistų 
Partijos vadas, sakė, jog 
studentų demonstracijas už 
de Gaulle įkvėpė kagularai, 
pirmkariniai fašistai, penk- 
takolonistai ir ramsčiai bu
vusios fašistinės Vichy val
džios.

Chinų komunistai užgin
čijo paskalus, būk Sovietai 
leidžia jiem iškelt savo ka
riuomenę į Port Arthuro 
uostą.

Pasitraukė G r a i k i j os 
premjero Kanellopulo ka
binetas, esą, todėl, kad An-, 
glija nedavė jam paskolos.

■ (...,. . J'’ ' . , • .. •’ . ■
Ulhuanhn Pafly
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HOOVERIO RECEPTAS 
PALESTINAI

Buvęs prezidentas Her
bertas Hęovęris pasiūlė 
“lengvai” išspręst Palesti
nos klausimą tarp žydų ir 
arabų; sako> išvyt arabus į 
Iraką, tai ir viskas.

Siunčiama Irano Kariuomenė 
Prieš Azerbaidžaną

Teheran. — Irano val
džia siunčia du batalionus 
savo kariuomenės į Azer
baidžaną, prieš sukilėlius; 
rengiasi pasiųsti ir žandarų 
būrius. , _■

Sakoma, dar nežinia, 
Sovietų kariuomenė 
juos į Azerbaidžaną.

Iranas turi 120,000
riuomenės, 300 lėktuvų ir 
šiek tiek tankų.

ar 
leis

ka-

Užginčija Irano Atstovo 
parimą prieš Sovietus

London. — Čionaitiniai 
Irano atstovybės nariai sa
kė, nėra jokio tikro ryšio 
tarp Sovietų ir Azerbaidža
no tautos sukilimo prięš 
Iraną.

Tuomi jie užginčijo Irano 
ambasadoriaus Washingto
ne skelbimą, kad girdi, So
vietai suruošę iraniškojo 
Azerbaidžano sukilimą, sie
kiantį atsimest nuo Irano. 
— Sukilimui vadovauja A- 
zerbaidžano D e m o kratų 
Partija. .

ANGLAI IšžUDĘ 30,000 
INDONEZŲ

Batavia,, Java, lapkr. 20. 
— Anglijos lėktuvai bom
barduoja Indonezijos patri- 
jotus Semarang uostamies
tyje. Anglų tankai ir bom- 
banešiai atakuoja indonezus 
Surabayos uostamiestyje. 
Skaičiuojama, kad jie iki šiol 
užmušė jau 30,000 iki 40,- 
000 indonezų.

Chiang Kai-shek prašo 
Sovietų leist jam oru ga
bent kariuomenę į Mandžu- 
riją.

Nusižudė dar vienas japo
ną generolas dėl Japonijos 
sumušimo kare.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Punktai
778Geo. Shimaitis, Montello

P. Beeis—F. Kiaston
Great Neck ........................ 749

ALDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 624 
V. Ramanauskas, Minersville .. 
S. Puidokas, Rumford ..............
P. Anderson, Rochester ...........
C. K. Urbonas, Hudson .............

O. Valukas, Wilkes-Barre .. 
Šlajus, Chester ....................

Blažonis, J. Karsonas, Lowell 
Bekešienė, Rochester .........

V. Padgalskas, Mexico ...............
V. Ramanauskas, Minersville ....
P. Šlekaitis, Scranton ...............
ALDLD 25 kp., Baltimore .......
J. Burba, So. Boston ..................
ALDLD Moterų 20 kuopa, 

Binghamton .... .............
ALDLD 145 kp., Los Angeles

P.

568
540
497
486
468
442
434
388

372
324
292
260

240
218

if
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Penktaa pnaftpta

LIETUVIŠKU SVIRPLIU MOBILIZACIJA
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Arba paimti avantiūrą 
su Vaitkaus transatlantiniu 
skridimu, Dabar visiems 
protaujantiems žmonėms 
aišku, kad tai buvo politinis 
raketas ir kad lengvatikių 
žmonių kišeniąi buvo pa
lengvinta ant desėtkų tūks
tančių dolerių. Iš to visko 
neišėjo nei velnias nei gegu
tė. O kiek žioplo riksmo su
kelta. Socialistų barškalai 
su rimta mina tuomet aiš
kinosi, kad tai buvo “kova 
prieš klerikalus.” Girdi, jei 
ne-.mes, tai kuniginiai būtų 
suorganizavę transatlantinį 
skridimą. Dabar tai vienus 
ir kitus, jų suvažiavime 
Chicago j, pablagaslovins ar
kivyskupas Stritch!

Ar tai tokie tipai tinka 
vadovauti lietuvių visuome
nei?

Taip pat prisiminkime tų 
tipų gaspadoriavimą Susi
vienijime Lietuvių Ameri
koj. Ta organizacija jau 
virš 50 metų senumo. Ir ją 
taip nugaspadoriavo, kad 
ji turi vos 14 tūkstančių na
rių. Ir dabar dar ten nepa
sibaigė lopų lopymas. Tokie 
vadai daugiau nieko neužsi
pelno, kaip tik vilko bilie-

Arba jų ir jų laikraščių 
užsilaikymas antro pasauli
nio karo metu. Kaip tie ne
labieji sutvėrimai laukė 
Hitlerio pergalės, kaip jie 
buvo įsitikinę, kad Hitlerio 
“legionai” nušluos “gengs- 
terišką Stalino valdžią.”

Visos jų pranašystės bu
vo perdėm idiotiškos. Na, 
ir pastatyk tokius žioplius 
vadovauti tautai!

Amerikos progresyviai 
lietuviai niekad neužmirš, 
kaip tie lietuviški pasturla
kai agentavo lenkų tremti- 
ninkų valdžiai Londone, 
kaip jie klonio jos generolui 
Michailovičiui, kaip jie lai
žėsi prie ukrainiečių separa
tistų. Ir kiekvienu atveju 
jie suklupo ir išvoliojo pur
vyną.

S. Penkauskas-
P. Tamašauskas, Lawrence ....

A. Valinčius, Pittston ................
Smitrevičienė, Detroit .......

A. P. Dambrauskas, Haverhill 
Wilkas, Wilmerding ......
Lingevičius, Saginaw ...........

J. Krasauskas, Norwood ..

M.

212
208
185
166
156
148

F.
J.
J. Grybas-

V. J. Valley, New Britain ........
J. Rudman, New Haven .........
J. Kazlauskas, Wethersfield ....
H. Žukienė, Binghamton ...........
J. Simutis, Nashua ...................
L. Pruseika, Chicago ..............
M. JanulienS, Detroit ..............
H. Tamašauskienė, W. Roxbury 52
J. Adairts, Grand Rapids ............. 24
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 14

144
130
130
120
114

96
88
72

Vajaus lentelėje mažai pasikeitimų šį sykį, Bet vis- 
vien reikia priminti, kad drg. M. Svinkūnienė iš Wa
terbury puikiai pasirodė šį sykį: ji prisiuntė 5 naujas 
prenumeratas ir pluoštą atnaujinimų. Bravo už tai! Ji 
pralenkė Stripeiką ir Kudirką. Matyt, kad moterys 
neužleis vyrams pirmos vietos.

Brooklynietis A. Balčiūnas gražiai progresuoja: jis 
pralenkė philadelphiečius, priduodamas atnaujinimų.

Philadelphijai pagelbėjo šį sykį G. Lukoševičius, pri- 
siųsdamas atnaujinimų.

Geo. Shimaitis prisiuntė naują prenumeratą ir at
naujinimų. Jis lygiom išėjo su Hartfordu; gal kitą sy
kį pasiseks pralenkti Hartfordą.

Pirmadienį Laisvės ofise lankėsi L. Bekešienė iš Ro- 
chesterio; ji pridavė atnaujinimą (pirm to prisiuntė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų), tad gražiai pakilo 
punktais.

P. Baranauskas prisiuntė naują prenumeratą ir at
naujinimų.

Laukiame po naują skaitytoją nuo pavienių skaityto
jų. Kadangi dabar užeina šventės, artinasi Kalėdos, tai 
būtų.gražu užrašvti dienraštį Laisvę giminėms ar 
draugams kaipo dovaną. 1

Širdingai dėkojame vajininkams už pasidarbavimą.
LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Vidoje eilėje europinių 
šalių komunistai ir socialis
tai bendradarbiauja ir ben
drai darbuojasi valdžiose. 
Na, o šie lietuviški pastur
lakai apie komunistus kas
dien gieda iš hitlerinių 
gadzinkų.

Lietuviški reakcininkai ir 
profašistai vis labiau ir la
biau susilieja su kraštuti
niais Amerikos reakcinin
kais, su Tribune, su Hears- 
to spauda, su Reynoldsais, 
Taftais, Hofmanais, su Di- 
es’ais ir kitais raudonbau- 
biais. Jie niekad nepasmer
kė tokius rasistus, kaip 
Kankinas ar Bilbo.

Žodžiu sakant, jie nusiri
to per varsnų varsnas nuo 
velionio Roosevelto politi
kos. Ne veltui jau pereitoj 
prezidentinėj kampanijoj 
jie piktai atakavo CIO Poli
tinės Akcijos Komitetą ir 
specifiškai Hillmaną, ata
kavo kaip tiktai tą politinę 
jėgą, kuri daugiausia prisi
dėjo prie Roosevelto perga
lės.

Nei vienu atveju, nei vie
nu klausimu jie nelaimėjo. 
Visur jie pasirodė žiopliais 
ir trumparegiais. Visame 
kame jie suklupo. •

Prasmego Avantiūrizme
Jei pas tuos pravadyrius 

būtų bent krislas politinio 
padorumo, jie muštųsi į 
krūtinę ir prisipažintų, kad 
klydo, klydo, klydo.

Bet ar galima įsivaizduot 
tokioj rolėj marijonų ora- 
telį Šimutį, Naujienų barš
kalą Grigaitį, ar Gaba- 
liauską su Urbonavičium?,

Tik nepagedę žmonės prisi
pažįsta prie klaidų. Tik 
tvirtesnio būdo žmonės 
moka kritiškai į save žiū
rėt. Bet kalbamieji vadai 
savo politiniame avantiūriz
me taip toli nuėjo, kad su
degino paskui save visus 
tiltus. Jiems nieko daugiau 
nelieka, kaip tik choleriškai 
staugti sykiu su Smetonu- 
kais ir Karpiais, kad “kaca- 
pai” pasmaugs visą lietuvių 
tautą, jeigu ją neišgelbės 
Pakštai, Balkūnai, Grigai
čiai ir Tysliavos.

Jūs galite įsivaizdinti, į 
kokį žvėrinčių pavirstų Lie
tuva, jeigu j on subėgtų tas 
amerikoniškai lietuviškas 
amaras, plus Plechavičiai, 
Biržiškos, Raštikiai ir 
Skvireckai!

Jų tarpe dabar ant pir
mo smuiko griežia klerika- 
liški muzikantai. Šie ponai 
yra ispaniškai-frankistiško 
tipo. Ne veltui Amerikos 
liet, klerik. spauda ištikima 
Franko režimui dar nuo ci
vilio karo laikų. Jie ir Lie
tuvą nori paversti dievomū- 
kų ir rūpintojėlių šalim. A- 
merikoj lietuviškų kunigų 
produkcija taip padidėjo, 
kad eksportas verkiant rei
kalingas. Nesenai jie eks
portavo kelis savo vienuo
lius Brazilijon. Pamislykit, 
kokios puikios jiems susida
rytų perspektyvos, jeigu 
juodajai armijai atsidarytų 
vartai Lietuvon!

Naujieniniai ir keleivi
niai socialistai šiandien yra 
niekas kitas, kaip klapčiu
kai, kurie patarnauja jaga- 
masčiams! Švaresni socialis
tai ateina pas mus. Despe- 
ratai, tamsūnai ir fanati
kai liekasi pas juos.

Ta proga aš noriu tarti 
kelis žodžius apie tuos lie
tuvius, ypač inteligentus, 
kurie nepritaria reakci
niams samozvancams, kurie 
gerai supranta, kad tiems 
smalaviriams amžinai • už
daryti vartai Lietuvon, bet 
kurie prisibijo viešai pasi
sakyti už demokratinių lie
tuvių akciją. Tokių yra ne
mažai tarpe biznierių ir 
profesionalų.

Mat, jei dabar tokioj Chi
cago j teisėjas Zuris, ar ku
ris daktaras, ar koks stam
besnis biznierius, ar kuris 
bent narys Naujienų ai' 
Draugo štabo viešai pa
smerktų tą lietuviškų reak
cininkų kliką, tai tą žmogų 
jie užplaktų savo liežu
viais, boikotų ir “black
mail”. Kada trys partijos, 
trys klikos pradeda sutarti
nai loti, tai padoriam be- 
partyviam žmogui pasidaro 
nejauku.

Atsiminkite, kaip tie gai
valai užpuolė pittsburghietį 
J. Mažukną, kuris juk nie
kad nebuvo bolševiku. Pa
kantos ir tolerantiškumo 
pas tuos gaivalus nėra nei 
krislelio-. Ar čia ne bjau
riausios rūšies diktatūra?-

J. Mažukna, tačiaus jų 
neišsigando. Atsiras ir dau
giau tokių vyrų. Joks svei
kai protaujantis Amerikos 
lietuvis negali tikėti, kad 
Lietuvon grįš Julius Sme
tona su Oliu, Skvireckas su 
Urbonavičium arba jų klap
čiukai Michelsonas su Gri
gaičiu.

Tai fantastika, kuriai 
negali tikėt joks pilnapro- 
tis žmogus.

Viename Justo Paleckio 
piršte yra daugiau pajėgos, 
negu visuose tų “tautos gel
bėtojų” liežuviuose ir ma
kaulėse.

Naujienos (lapkričio 15) 
filosofavo, kad apie tą lai
ką, kacia Chicago j-įvyks jų

jomarkas,.’ jau bus. išspręs
tas atominės bombos klau
simas. Sako, tai bus geriau
sias momentas taip “susio
rientuoti”, kad Vakarų de
mokratijos atneštų jiems 
Lietuvą ant skaurados.

Tai idijotų sapaliojimas, 
kuriam nepatikės net aky
lesni davatka-

Bridgeport, Conn
Šiuos žodžius rašau nedėlios 

vakare, šiandien diena man 
buvo kaž-kaip “ūkanota,” 
nors tikrenybėje lauke giedra, 
kaip auksas. Mat, vakar va
kare turėjome pas gerus prie- 
telius stuboje parinkę — tai 
buvo mums (man ir kitoms 
dviem geroms Bridgeporto 
veikėjom) palinkęjimas sklan
džios ir laimingos kelionės į 
Pittsburgho Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą.

Pariukė buvo gausi vaišė
mis ir gėrimais. Geri- priete- 
liai su draugėmis sumetė arti 
70 dol. parinkęs iškaščiams. 
Ir nuo to visko liko $30, kurie 
bus pavesta Pittsburgho De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimo reikalams.

Du zuikiu nušovėm vienu 
šūviu — linksmai laiką pralei
dom ir trejetas desėtkų dole
rių lieka labai naudingam tiks
lui.

Šiandien mačiau komediją 
“Kiss and Tell,” kurioje, be
rods, vadovaujančią rolę turi 
Shirley Temple. Tai vienas 
veikalas iš daugelio, kuris su
sijęs su natūraliu gyvenimu; 
ir betėmijant filmą reikėtų 
idijotiško užsispyrėlio, kad 
vienur-bei-kitur išsilaikytų ne
nusikvatojęs. . . Svarbiausia 
dar tas, kad visas komedijos 
branduolys glūdi ant pačių 
gabiausių ir jauniausių šios 
šalies aktorių.

“Kiss and Tell’ komediją 
parašė F. Hugh Herbert’as.

Kada minimas veikalas at
eis į prieinamesniūs teatrus— 
būtinai stengkitės jį pamaty
ti.

Bridgeporte yra keletas tur
tingų lietuvių. Tačiau pačių 
turtingiausių žmonių idėja 
buvo ir yra — tai $. . . Vis
kas kitas jiems tik “šiaudai.” 
Tie žmonės visada yra “pink
lės” progresui. Pagaliau, kaž
koks supuolimas įvyko, kad 
mūsų turčiai vienas po kitam 
atsiduria ligoninėse, nors fizi
niai, sakoma, jie esą sveiki. 
Gal vėliau man “cenzūra” leis 
apie šiuos įvykius tiksliau pa
rašyti.

Beje, Padėkavonės Dienoj, 
dvi kitos delegatės ir aš ža
dam būti pas Laisvę 8-tą vai. 
ryte. Bet jeigu, išmušus laik
rodžiui lygiai 8-tą vai., mes 
dar nebūtume prie Laisvės du
rų — turėkite kantrybės mi
nutę ar dvi palaukti; neišva
žiuokite į Pittsburghą palikę 
tris Bridgeporto delegatus.

Aš manau, kad gali būti ne 
tik pats Pittsburgho Lietuvių 
Suvažiavimas, bet ir kelionė į 
Pittsburghą labai interesinga. 
Man ypatingai teks pirmu 
kartu ten būti (nors mano tė
vas ten yra gyvenęs).

Tai ir baigsiu, nes mano 
“dzūkutis” nori iš manęs ra
šomąją mašinėlę atimti. Viso 
gero visiems. Pasipatysime 
ketvirtadienio ryte.

Petras B.
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PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

Suvienytas Komitetas iš Lietuvių, 
Rusų, Ukrainų organizacijų ruošia 
koncertą, lapkr. 25 d. Liet. Salėje, 
851 Hollins St. Programe dalyvaus 
3 chorai, bus ir solistų, duetų, taip
gi dainuos solistas Valukas su sū
num iš Wilkes-Barre, Pa. Po Kon
certo šokiai, valgiai ir gėrimai. Tad 
prašome jsitėmyti dieną ir laiką ir 
dalyvauti. Pelnas skiriamas pagal
bai Lietuvos žmonėms. (272-273)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija rengia draugišką parengimą ar
ba balių, lapkr. 25 d. Laisvės Cho
ro salėje, 155 Hungerford St. Pra
džia 1:30 vai. dieną. Įžanga 50c. 
Visi nariai ir pašaliniai kviečiami 
dalyvauti ir tuomi paremsit Drau
giją. — Komitetas. (272-273)

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ!
NUOLATINIS DARBAS — GERA ALGA

Paprasti Darbininkai • Be 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, Inc
Gate 43, Lakeside Ave., West Orange, N. J.

(274)

Edison Emark Battery Division

REIKIA TUOJAU
DŽIANITORIŲ • SKREPŲ KRAUSTYTOJŲ

PRODUKCIJOS DARBININKŲ (Priedai už Gabumus)

GERI DARBAI — GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS

KREIPKITĖS

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

(274)

BUŠU DRAIVERIAI 
MECHANIKAI 

APVALYTOJAI
Nuolatinis Darbas

KREIPKITĖS 9 IKI 5

1R0NB0UND 
TRANSPORTATION CO.

6 MARGARETTA ST.
NEWARK, N. J.

Stalioriai
l-MOS KLASĖS

KRAUTUVIŲ RAKANDAM 
IR BUFETAM 

PUIKIAUSIOS ALGOS 
ŠAUKITE

GLENMORE 2-4590

(274)

(273)

APVALYTOJAL Ofisų Būdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $37.25. Matykite Mr. 
INGE, 59 Pine Street, New York City.

(X)

Šypsenos
Pažintys.

Plikis jau kuris laikas gy
veno viename apskrities mies
te. Kartą jis sužinojo, kad jo 
batsiuvio duktė ištekėjo už jo 
siuvėjo sūnaus. Plikis paten
kintas klausia batsiuvį:

— Na ir sakyk, kur tie 
vaikiūkščiai taip ir susipaži
no ?

— Ogi su sąskaitomis amži
nai bevaikščiodami pas tams
tą “įšalusių” pinigų atsiimti.

Užuojautos
“Tu leidaisi vakar 
jaunojo vyro bu-

Motina: 
vakare to 
čiuojama!’

Duktė: “Taip. Jis pasisakė, 
kad miręs jo dėdė, ir aš iš 
užuojautos leidausi pabučiuo
jama..”

Motina:
tik per savaitę neišmirs 
jo giminės.

žiūrėk, žiūrėk, ar 
visi

Atvirai
— Pagalvok, jaunasai 

re, aš savo dukteriai, kol 
mirsiu, tol nė cento neduosiu.

— Na, ką padarysi, porą 
metų galiu palaukti.

vy-
nu-
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HELP WANTED—FEMALĖ 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
NAUJAI DIRBTUVEI

MERROW & MERROW HEMMERS;
TAIPGI VALYTOJOS & APKARPYTOJOS 

NUOLATINIS DARBAS

HUGO S. BARON
401 MULBERRY ST. NEWARK. N. J.

3-čio Fl.
(278)

REIKIA
SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORIŲ 

VIENTIK PATYRUSIŲ 
GEROS ALGOS. APMOKAMOS ŠVENTĖS 

5 DIENŲ SAVAITĖ
REMA UMBRELLA MFG. CORP. 

70 RIDGEFIELD AVE. 
RIDGEFIELD PARK, N. J. 

HACKENSACK 3-1190
(274)

GEROS RANKINĖS 
SIUVĖJOS

Puikiausia proga pakilimui
ALEXANDER KITT
30 WEST 57TH STREET 

NEW YORK CITY
(ant 6-tų lubų)

(274)

NAMŲ DARBININKĖ
Mažam aparlmentui. 2 vaikai. Pagoidaująma 
tokios, kuri nakvotų ant vietos. Turi nakvoti 
ant vietos du vakaru. Nėra valgių gaminimo. 

Gera alga.
MRS. WILLIAM HAMMER.

601 West 115th St. MONUMENT 2-9329
(274)

MERGINOS MERGINOS 
18 IKI 30

* Lengvas Fabriko Darbas
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nuolatinis Darbas—Užtikrintas Darbas

Progos Pakilimams
Poilsio Periodas, Linksmos Aplinkybes 

Apmokamos Vakacijos ir šventas 
Kreipkitės Nuo Pirmadienio Iki 

Penktadienio, 8:30 iki 5.

SCOTT PAPER COMPANY
CUT-RITE DIVISION

50 Harrison St., Hoboken, N. J.
________________________________________(273)

POPIERINĖS DĖŽĖS
Stokes & Smith Operatorės 

Patyrusios. Gera Alga. 
Nuolatinis Darbas.

SPECIALTY PAPER BOX
255 McKibben St, B’klyn.

(B.M.T. Morgan Avė. Sta.)
(272)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. 135.
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.

INCE, 59 Pine St., New York City.

FINISERKO8 PRIE UNIFORMŲ 
TAIPGI MERGINOS PRIE SKALBYKLOS 

DARBO. NUOLAT—GEROS ALGĮOS. 
CUNNINGHAM LAUNDRY. 

138-02 ELDER AVE., FLUSHING. L. 1. 
FLUSHING 3-0193

(278)

MONTELLO, MASS.
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi

tetas, viet. skyr., rengia delegatams 
išleistuvių vakarą į 2-rą visuotiną 
Amerikos Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą, įvyks trečiadienio va
karą, lapkr. 21 d., 7:30 v. v. Įžan
gos nėra. Bus užkandžių ir išsigėrj,- 
mų. — Kom. (271-272)



Trečiadienis, Lapkr. žl... . ■—

NwYoilo^Mj^jZiiiioy
Samuel Kazlauskas Jau 

Parvyko iš Užjūrio
Iš Ridgewoodieciy Parengimo

Korporalas Sam Kazlaus
kas, brolis brooklyniečiams 
gerai žinomos ridgewood ietės 
Mrs. Anna Zurnis (žurinskie- 
nės), 88 1 Hart St., lapkričio 
14-tą parvyko iš užjūrio j 
Camp Kilmer. Tikėtasi, kad 
ne už ilgo po tos dienos turėtų 
ir visai pasiekti namus.

Samuel yra ištarnavęs ilgo
ką laiką, sausio mėnesį sueis 
trys metai nuo išėjimo tarny
bon. Didžiumą to laiko, du ir 
pusę metu, išbuvo užjūriuose, 
buvęs daugelyje kampanijų, 
maršavęs i Vokietiją ir tenai 
iki pergalės. Tarnavo 29th In
fantry lauko artilerijoj. Ga
vęs 5 Battle Stars ir atžyrnė- 
jimą (citation).

Laimei, visuose tuose žy
giuose jisai išėjęs visai nesu
žeisi as.

Ne taip laimingai išliko jo 
brolis Jonas, sugrįžęs iš ka
rų ir karo ligoninės pereitą I 
rugsėjį. Jis buvęs skaudžiai 
sužeistas, nukentėjęs daug 
karo kančių, nors, tiesa, ir jis 
po tų visų kančių ir vargų iš
liko, palyginti, laimingai, ga
linčiu sau pasitarnauti ir pa- j 
sirinktą darbą dirbti. Po to
kių pergyvenimų ne vienas 
pasilieka lovoje ilgiems lai- i 
kams.

Trečias brolis, Edward as 
Kazlauskas, dar vis tebesiran- 
da tarnyboje, Virginia valsti
joje.

Taigi, turėdama du brolius 
karuose, trečią brolį ir sūnų 
pasiruošiančius karams, Mrs. 
Zurnis daug ko prigyveno, 
daug prisirūpino ir pridumo- 
jo. Bet dabar, sako jinai, su 
didžiausiu džiaugsmu sutinku 
jau antrą sugrįžtantį brolį ir 
tikiuosi, kad brolis Edward as, 
o taip pat ir sūnus Leonardas 
turės laimingai sugrįžti pas 
mus.

žurinskų sūnus Leonardas, 
saržentas, 20 metų amžiaus, 1 
irgi tarnauja jau treti metai 
nuo liepos mėnesio, šiuo tar
pu randasi Idaho valstijoje, 
lanko aukštesniuosius karinin
kams kursus, kuriuose, kaip 
pranešama iš tenai, Leonardui 
gerai sekasi.

Kur link teks pasukti tuos 
kursus užbaigus, nežinia, žu- 
rinskai, kaip ir visi tėvai, kaip 
visi mylintieji seserys-broliai 
ir giminės trokšta, kad su per
gale ant fašizmo karas būtų 
baigtas. Ir kad visi priartinu
sieji tą pergalę mūsų jauni 
žmonės juo greičiau galėtų su
grįžti namo ir į pertrauktą 
gyvenimą. R.

Lapkričio 17 d., šapalo-Vai- 
ginio svetainėje, 147 Thames 
St., Lietuvių Literatūros Drau
gijos 55-ta kuopa turėjo su
rengus labai puikią vakarie
nę. Ji pavyko labai gerai. 
Svečių ir viešnių atsilankė 
tiek daug, kad daugelis turė
jo grįžti be vakarienės. Iš tų, 
kurie turėjo tikietus ir nega
vo vakarienės, rengėjai atpir
ko tikietus. Tarp vakarienia
vusiu dideliu nusiskundimu * * c

nebuvo, kad kai kurie būtų 
buvę perdaug nedavalgę.

Sakoma, kas dirba, tai ir 
darbo vaisiais naudojasi. Va
karienės rengimo komisija ir 
kiti nariai iš anksto pareiškė, 
kad šių metų vakarienė turi 
būt didelė. Tokia ir buvo. Ko
misija ir kiti nariai darbavo
si pardavinėjime iš anksto ti- 
kietų. čampijonas buvo Frank 
Varaška, jis vienas pardavė 
30 tikietų. Varaška dar ne il
giausiai yra šios kuopos na
rys, bet dėl organizacijos taip 
energingai yra pasidarbavęs 
jau ne pirmu kartu.

Vakarienės komisijoj buvo 
apsiėmęs Petras Babarskas,

Juozas Kairys, Frank černevi- 
čius, A. Žurinskas-Zurnis.

Gaspadinės: M. Babarskie- 
nė, A. Varaškienė, Stripeikie- 
nė. Patarnautojos prie stalų 
buvo Eleanor ir Lillian Brie- 
daitės. Ruth Babarskaitė-Vey- 
ne ir Florence Kazakevičiūtė.

Baigiant vakarieniauti, va
karo pirmininkas d. J. Kairys 
pakvietė keletą iš svečių išsi
reikšti savo mintis. Apart kitų 
svečių, pakvietė P. Buknį. 
Nors Buknys negavo vakarie
nės, bet už tai jis mums pasa
kė labai gerą kalbą

Nors aukų nebuvo prašyta 
ir renkama, bet prie vieno sta
lo svečiai bevalgydami ir kal
bėdamiesi apie Lietuvos žmo
nių padėtį suaukavo keletą 
dolerių Lietuvos žmonių pa
galbai. August Ilinca aukavo 
dolerį, kiti svečiai po mažiau. 
Petras Višniauskas perdavė 
aukas P. Babarskui, kuris yra 
mūsų kuopos atstovas vietinia
me Lietuvai Pagalbos Teikti 
Komitete. ,

M. Stakovas,
kuopos korespondentas.

Koncertuos Carnegie 
Salėj su Simfonija

Doris Doree

Metropolitan Operos artis
tė, dainuos su Philharmonic 
Symphony Society šio ketvir
tadienio vakarą, 22-rą, ir 
penktadienio popietį, 2:30 
vai., Camogie Hall, Wagne- 
rio kūrinių programoje.

Kailiasiuviai Veteranai

Naujos Miesto Tarybos 
Politinis Veidas

Sunkvežimis Užgavo 
Jurgį Nalivaiką

Dabar Kovoja už Savo 
Draugą Parvežimą

Pasivaišinsime ir Žino
sime LDS15 Mėty 

Istoriją
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo Brooklyno ir apylin
kės kuopos minės savo 15 me
tų sukaktį su šaunia vakarie
ne. Jos programoje bus ir kal
bų, kuriose aiškins šios orga
nizacijos įsikūrimo ir gyvavi
mo istoriją.

Visų kuopų nariai ir drau
gai pasistengkite parduoti vi
sus jums prisiųstus tikietus.

Mūsų gaspadinės geriausia 
priruoš “turkieną” ir kitus 
užkandžius. Gerai pavalgę, 
pasišoksime prie geros orkes- 
tros.

Bankietas įvyks lapkričio 
24 vakarą, Liet. Am. Piliečių 
Kliubo svetainėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Vakarienė 7 
vai. Komisija.

Kunigystė — pelningas sto
nas. New Yorke dabar teisia
mi trys vyrai, kurie kaltinami 
darę per metus $75,000 kuni
giško biznio be palaiminimo iš 
kurio nors dvasiško trusto ir 
be dalinimosi su jais pelnu.

, Naujojoj New Yorko Mies
to Taryboje, susidedančioj iš 
23 narių, demokratai turės 
14-ką. Jie, menama, veiks 
kaipo organizuota grupe, par
tinei mašinai labai saugojant 
juos nuo iškrypimo iš reakci- 
jinio kelio, nors, anaiptol, ne 
visi jie yra nepalaužiamais re
akcininkais.

Į kai kuriuos iš jų veiks, 
tas, kaip laikysis, kaip susi
tars tarybos mažuma ir kaip 
veiks darbininkų ir liaudiški 
judėjimai už tarybos sienų.

Trys demokratai, beje, bu
vo CIO užgirti, kaipo prielan
kesni darbininkams už dauge
lį kitų. Demokratams, kaip pa
sirodė, nei kiek nepakliudė 
turėjimas darbininkų užgyri- 
mo. Queens darbininkų užgin
tas James A. Phillips išrink
tas už vis pirmiausiu. Brook
lyne Joseph T. Sharkey iš
rinktas pirmiausia iš demo
kratų (tik sekamu po komu
nisto). New Yorke William A. 
Carroll irgi įėjo pirmuoju iš 
demokratų (pirmesniais už jį 
buvo Isaacs, nepriklausomas 
rep., taipgi darbininkų užgin
tas, ir Davis, komunistas).

Tarybos mažumą sudarys 
trys republikonai, du komu
nistai, du darbiečiai, du libe
ralų.

šie, žinoma, neveiks kaipo 
organizuota mažuma. Queens 
republikonas A. J. Phillips (ne 
giminė demokratų atstovo 
James A. Phillips’o), be abe
jo, susidės su reakcingiausiais 
iš demokratų. To paties gali
ma tikėtis iš liberalų, Gold- 
berg’o ir Palestin.

Du nepriklausomi republi
konai, Isaacs ir Earle, abu pa
žangesni už reguliarius repu- 
blikonus ir už daugelį besiva
dinančių demokratais, aišku, 
kartais parems darbininkų 
mažumą, du darbiečius ir du 
komunistus, o kartais parems 
ir didžiumą.

Komunistai bent pereitose 
tarybose nesilaikė griežtai di
džiumos nei mažumos, bet 
principo: kurie iš vienos ar 
kitos grupės iškėlė naudingus 
žmonėms pasiūlymus, tuos pa
rėmė. Abiejuose jieškojo ir 
gavo paramos tūlais ir komu
nistų iškeltais klausimais. Vei
kiausia, kad jie panašiai lai
kysis ir naujoje taryboje.

T-as.

Lapkričio 19-tą, 7:30 vai. 
vakaro, prie Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo Railway 
Express trekas smarkiai už
gavo Jurgį Nalivaiką. Jis tuo
jau tapo nugabentas į ligoni
nę. Nalivaika ėjo iš Rutkūno 
restaurano skersai Stagg St. 
i Piliečiu Kliuba. » v *•

Lėktuvas Įskrido Upėn
Skrisdamas aklai pastoju

siame regėjimą lietuje, civili
nis lėktuvas Cessna nėrė į 
North River ties Edgewater, 
N. J., pirmadienio vakaro apie 
6:28. Jieškoma 4 jame buvu
sių asmenų.

Lėktuvas buvęs savastimi 
Continental Industries, Ine., 
345 Madison Ave., N. Y. Skri
dęs iš Washingtono į LaGuar
dia stotį.

Leonard Moss, taksiko vai
ruotojas, rastas mirtinai pa
šautas savo taksėję, kuri su
stojus pusiau užėjusi ant ša
ligatvio prie Lenox ant 124th 
St., New Yorke.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys. Gali atsišaukti pora, .kuri ga
lės lengvus valgius pasidaryti. Taip
gi priimami ir pavieniai. Kreipda
miesi, prašome neiti pas kaimynus, 
jeigu nerasite nieko namieje, užei
kite sekančią dieną arba vakarą. 
Antrašas: 189 So. 2nd St., Brook
lyn, N. Y. (272-274)

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
Mūsų skaitytojai raginami 

remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Turbūt dar visi New Yorke 
atsimena, kaip energingi ir so
lidarūs pasirodydavo New Yor
ko kailiasiuviai ir odų apdirbi
mo darbininkai unijistai (fur
riers) reikalavimuose suvaldyti 
fašizmą, nedaleisti fašistams 
užpulti pasaulį.

Tačiau, žinoma, ne nuo vienų 
kailiasiuvių tas priklausė. Dau
gelis kitų unijų ir neorganizuo
tu darbininku tebesnaudė. 
ši z m as paskelbė pasauliui 
vergimo karą.

Ir kas neatsimena, kiek 
liasiuviai išpirkdavo 
kiek sukeldavo
Kryžiui kraujo ir dolerinių au
kų, kad fašizmas būtų sumuš
tas. Jie be galo daug nuvei
kė remti kare nukentėjusius. 
O vienu iš pačių gražiausių jų 
pasimojimų buvo 
Jungtinių Tautų 
kailiniais žaketais, 
goms supirkti jie
nigus. žaketams pasiūti 
aukojo darbą. Desėtkus tūks
tančiu tokiu žaketų jie pasiu
vo, išdovanojo.

Fa- 
pa-

kai- 
bonų, 

Raudonajam

apdovanoti 
jūrininkus 

Medžia- 
aukojo pi

ji e

PARDAVIMAI
Parsiduoda Stationery Krautuvė 

(saldainių, sodės ir tt.) Central 
Brooklyne. Biznis išdirbtas per 14 
metų. Krautuvė didelė, užpakalyje 
yra kambarys gyvenimui. Prie
žastis pardavimo — nesveikavimas 
ir senatvė. Kas nupirks, nesigailės. 
Prašome kreiptis po: 72 Hudson 
Ave., Brooklyn, N. Y. (272-278)

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

NOTARY 
PUBLIC

Mašinistai savo suvažiavime, New Yorke, kur dalyvavo 1,000 delegatų, pasi
sako, kad darbininkai kovos prieš stūmimą depresijon ir openšaperių sąlygas, 
kaip industrialistai yra tam pasimoję po šūkiu “atgal i normališką padėtį.” Uni
jos ir žmoniškos algos industrialistams atrodo nenormalu. Kairėj: Harvey Brown, 
unijos prezidentas, mato du senus draugus, darbo sekretorių Schwellenbach ir 
James A. Duncan, Grand Lodge atstovą iš Seattle, susitinkant konvencijoj. De
šinėj: AFL prezidentas William Green kviečia mašinistus pasimokėti pagalvio 
duokles ir liktis Darbo Federacijoj.

Dabar, daugeliui kariškių 
sugrįžus, unijas susikvietė savo 
veteranus į pokylį viešbutyje 
McAlpin. Suėjo visi, net 1,100 
veteranų tos unijos narių. Bu
vo čionai linksmas pasimaty
mas, pasikalbėjimas, pažmo- 
nys.

Tačiau, kada unijos vadai, po 
pasveikinimo veteranų, pranešė 
susirinkimui, jog dar šimtai tos 
pat unijos narių, o taip pat mi- 
lionai jaunų žmonių iš kitų uni
jų ir neunijistų karių laukia 
progos sugrįžti namo — tas 
tūkstantis su virš veteranų pa
sisakė norį ką nors daryti par
vežimui savo draugų.

Pasitarę, susitarę, veteranai 
nutraukė linksmą pokylį ir išė
jo į Times Square demonstruoti

už parvežimą savo draugų.
O kada tokia unija, kaip kai

liasiuviai, imasi žygių, tai sig
nalas, kad laikas veikti visiems, 
kad tam yra rimtas reikalas. 
Karių parvežimas irgi ne nuo 
vienų kailiasiuvių priklauso.

T-os.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrinon ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais x

2-4 P.. M.
6-8 P. M.

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tei. ST. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-
esant ir 

tokio

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

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

lZaT restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

.01

grupių ir 
IŠ senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui 
padidinu 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKESJONAS

512 Marion St., Brooklyn, 
Kampai Broadway Ir Stone Ave.

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

TELEPHONE
STAGG 2-5043

i

'L

* C
Persodlnam Deimantus jums belaukiant. 

Turime ekspertus taisymui laikrodžių 
ir laikrodėlių.

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

\ Jules, Jurgensen.

2

13

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.* J

*

ROBERT LIPTON
701 Grand St
TeL BT. 2-2173

> I 
i

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS




