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CIO Delegatai į Maskvą

17,000 an orių

kit-

parti jomis 
rinkimų, 
rinkimus

a-
gana 

įspėjo

Amerika pagamino karo 
reikmenų už 187 bilionus 
dolerių.

studentų streikai davė kari
ninkams drąsos nuverst Pe
rono diktatūrą.

Policija vėl puolė Holly- 
woodo judžių studijų strei- 
kierius.

asmuo 
griež-

Da- 
Su- 
500

Laisvamanis T. J. Kučins
kas Vienybėje šitaip kerta:

“Jeigu Strazdas yra tei
singas vyras (jisai taip save 
persistato), jis turi viešai pa
skelbti, kada jisai buvo sveiko 
proto.”

Gerai. Bet ką gi p. Kučins
kas darys tuomet, jei užklaus
tasis atsakys: “niekad”?

Komunistinė Jaunimo Są
junga turi apie 15,000,000 na
rių.

Greta to, yra milijonai kart-' 
didatų į partiją, politiškai be
siruošiančių būti josios nariais.

Iš Worcesterio vienas mūsų 
veikėjas rašo, kad iš ten var
giai būsią galima pasiųsti de
legaciją į šaukiamą Antrąjį 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą, kuris įvyks š. m. lap
kričio 23-24 dd. Pittsburghe.

Aš manau, kad rašinio au
torius į Suvažiavimo reikšmę 
žiūri perdaug paviršutiniškai. 
Esu įsitikinęs, jog tokia dide
lė lietuvių kolonija, kaip Wor- 
cesteris, turės gerą delegaciją.

(Kai šitie žodžiai buvo pa
rašyti, gavome iš Worcesterio 
žinią, jog tenaitinė Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugija iš
rinko į Suvažiavimą vieną at
stovą ir paaukojo (Suvažiavi
mui) $25.

(Tai parodo, koki tūli mūsų 
draugai yra prasti pranašai!)

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Brook lyno Lietuvių, Ameri
kos Piliečių Kliubas praeitą 
penktadienį savo bertaininia- 
me narių susirinkime, kuris 
buvo šauktas atvirutėmis, 
vienbalsiai išrinko du delega
tus į Suvažiavimą.

Philadelphijos Šiaurinės 
lies Lietuvių Republikonu 
sivienijimas (Kliubas) su
narių taipgi išrinko du delega
tus Suvažiaviman.

Brooklyniečiai organizuoja 
busą delegatams vežti.

Phiiadelphiečiai, tenka ma
nyti, turės didelę delegaciją 
taipjau.

Jei Visasąjunginės Komu
nistų Partijos durys būtų pla
čiai atdaros, tai į ją įstotų ke
lios dešimtys milijonų Tarybų 
Sąjungos piliečių. Bet taip nė
ra. Ši partija priima tik pa
čius ištikimiausius, gražiais 
darbais pasižymėjusius, labiau
siai pasiaukojusius socialisti
niam kraštui ir visiems 
žmonėms asmenis.

Būdamas partijoje, 
taipgi privalo laikytis
tos bolševikiškos disciplinos, 
kurią ne visi tegali pakelti. 
“Daug pašauktų, bet mažai iš
rinktų,” posakis tinka ir čia.

Atsižiūrint į visą tai, jeigu 
šiandien organizuotas komu
nistinis avangardas turi 20,- 
000,000 narių, tai yra milži
niškos reikšmės dalykas!

KRISLAI
Visasąjunginėje Komunistų 

Partijoje.
20,000,000 Komunistų.
Kučinskas Strazdui.

pastebėjo. Shapley, be 
ko, atsakė:

“Sovietų vaikai yra svei
kiausi iš visų, kokius aš bet 
kada mačiau;” tai yra įro-

narių, o prieš karą ji turėjo 
apie 3,500,000.

Neturime pamiršti, jog ko
munistų labai daug žuvo karo 
frontuose. Jie buvo pirmuti- į 
niai į mūšius ir paskutiniai iš 
mūšių.

Kai vokiečiai buvo pasiekę ■ 
Maskvą, komunistai pirmosio- i 
se eilėse grūmėsi su vokiečiais, Į 
kaip liūtai, iki įvyko persilau- i 
žimas. Ten jų daug savo gy-1 
vybes atidavė.

Neveizint to, partija šian
dien beveik du sykiu didesnė, 
negu ji buvo prieš karą!

Spauda rašo, jog partijon 
priimta daug didvyrių, pasižy
mėjusių karo frontuose. J Vi
sasąjunginę Komunistų Parti
ją nelengva bet kam įstoti: 
priimamasis privalo būti gra
žiai užsitarnavęs.
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Karininkai Favarč
Lrgeniinos Dikta
torių J. Peronų

Policija Puolė Žmones, Kurie Džiaugsmingai Demonstravo 
Dėl Perono Nuvertimo; Tebelaikomas Karo Stovis

Buenos Aires. — Gene
rolų Eduardo J. Avalos va
dovaujami, karininkai spal. 
9 d. privertė pasitraukt iš 
valdžios Argentinos vice
prezidentą diktatorių pulk. 
Juaną Peroną, kuris sykiu 
buvo karo ministeris ir dar
bo ministeris. Su armijos 
komąndieriais išvien ėjo ir 
laivyno vadai prieš Peroną.

(Neoficialiai pranešama, 
kad Peron areštuotas.)

Prezidentas Edelmiro Fa
rrell bandė perkalbėt kari
ninkus palikt Peroną val
džioj, bet buvo prispirtas 
sutikt su Perono išmetimu.

Buenos Aires gyventojai, 
sužinoję apie Perono pava- 
rymą, tuoj išėjo į džiaugs
mo demonstracijas gatvėse. 
Raita ir pėsčia policija puo
lė ir blaškė demonstrantus.

Po Perono nuvertimo, ta
po paleisti iš kalėjimo gene
rolai Arturo Rawson, Os
valdo Martin ir 5 kiti ofi- 
cieriai, kurie buvo suimti už 
sąmokslą prieš dabartinę 
valdžią praeitą mėnesį.

Dar tebelaikoma Argen
tinoj karinis apgulos stovis 
ir aštri spaudos cenzūra. 
Prez. Farrellio valdžia ža
da paskelbt ’ visuotinus rin
kimus 1946 m. balandyj.

Suprantama, kad masinės 
žmonių demonstracijos ir

NACIAI ISPANIJOJ 
DIRBA ATOMINĖM 
BOMBOM IŠRASTI

1955 M. PASAULIS BŪSIĄS 
ATOMINIAI GINKLUOTAS

Chicago. — Profesorius 
Arthur H. Compton antra
dienį pranašavo, kad apie 
1955 m. valstybės bus ato
miniais pabūklais apsigink
lavusios, jeigu pirm to tik
rai nesusitars taiką išlaiky
ti. Compton yra vienas iš 
aukštųjų mokslininkų, ku
rie išvystė atominę bombą.

Jei, pavyzdžiui, 1970 me
tais įvyktų karas tarp dvie
jų didžiųjų š^lių, tai rakie- 
tiniai lėktuvai su atominė
mis bombomis pirmąją va
landą sunaikintų visus 
stambius miestus, turinčius 
daugiau kaip po 100,000 gy
ventojų, sakė prof. Comp-

ton. Nuo pirmutinio smūgio 
žūtų dešimtadalis visų gy
ventojų.

Kraštas, kuris pradėtų a- 
taką, galėtų iš anksto suva
ryt savp žmones į slėptu
ves; bet užpultoji šalis vis 
tiek tuojau atominiais pa
būklais sunaikintų užpuoli
ko miestus ir fabrikus, 
part tų, kurie būtų 
giliai po žeme, . 
Comptonas.

Toki miestai, kaip
go ir St. Louis, galėtų būt 
nušluoti pačią pirmąją karo 
valandą, sakė jis, kalbėda
mas Chicagos Prekybos Są
jungos susirinkime.

Armijos Stabo Galva 
Reikalauja Verstino 

Kareiviavimo
Gen. Marshall, Generalio Štabo Vadas, Sako, Neužtenka 

Tik Masinu, Reikia Kareivių; Giria Sovietų Žygius
Washington.— Generolas 

George C. Marshall, Ameri
kos armijos štabo galva, 
spal. |9 d. davė dviejų metų 
raportą karo departmentui. 
Tame ilgame, gabiai paruo
štame raporte, gen. Mar-

Sumanymas Kongresui 
Dėlei Atominės Jėgos 

Kontroliavimo
Washington. — Jungtin. 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmo komitetas kariniais 
reikalais- rengiasi šios sa
vaitės pabaigoj perduoti vi
sam kongresui sumanymą, 
kad valdžia palaikytų savo 
rankose atominės jėgos iš
vystymą ir kontroliuotų tą 
jėgą.

Tokio įstatymo reikalavo 
prez. Trumanas.

HIROHITO GYNIMO 
PARTIJA

Tokio. — Japonijos reak- 
ccininkai steigia vadinamą 
“liaudies partiją”. Sako, jos 
tikslas bus ginti japonų im
peratorių Hirohito ir .kovo
ti prieš komunistus.

Mokslininkai Sako: Ne
slepi Atom-Bombą

London.
mokslininku pasirašė reika
lavimą, kad Anglija ati
dengtų atominės bombos 
paslaptis kitom Jungtinėms 
Tautoms. Reikalavimas bu
vo skirtas spalių 9 d. įteikt 
Anglijos premjerui Attlee. 
Tų mokslo vyrų t atstovas 
užreiškė, jog mokslininkai 
atsisakys tarnauti kaip,. į- 
rankiai tokios politikos, ku
ri su atomų jėgos pagąlba- 
prievarta siekia viešpatauti 
pasauliui.

Washington. — Fašistinė 
Franko valdžia Ispanijoje 
praeitą savaitę perėmė į sa
vo rankas visas vietas, kur 
gali būti uraniumo rūdos. 
Uraniumas z yra medžiaga, 
iš kurios dirbama atominės, 
bombos.

Nacių mokslininkai, kuJ 
rie beveik išrado atominę 
bomba Hitleriui, dabar Is- 
panijos laboratorijose pir
myn varo tą išradimą, kaip 
įspėjo demokratas kongres- 
manas John M. Coffee. Jis 
nurodė, jog vokiečių tarp
tautiniai trūstai' tebevaldo 
beveik pusę Ispanijos pra
monės /ir gamtinių turtų. 
Coffee priminė, kad naciai 
Ispanijoj žymia dalim išvys
tė ir rakietines robot-bom- 
bas, kurios ardė Londoną.

Coffee įnešė kongresui 
sumanymą, kad Jungtinės 
Valstijos su traukytų diplo
matinius ir prekybos ryšius 
su Franko valdžia.

NAUJOS GRAIKU VAL
DŽIOS SUDĖTIS

Athenai. — Pasitrauku
sios premjero Vulgario val
džios spaudos ministeris 
Basilius Dendarmis prane
šė, kad naujas ministerių 
kabinetas būsiąs sudarytas 
iš visų partijų atstovų, a- 
part komunistų.

Didžiosios Vokiečią ir 
Japoną Klaidos

Washington. — Jungtin. 
Valstijų armijos štabo va
das gen. Marshall savo ra
porte sako, jog didžiausia 
vokiečių klaida vakariniam 
fronte buvo tame, kad jie 
nesįiveržė į Angjiją, po to, 
kai išvijo ang*lų armiją iš 
Francijos, per Dunkirką. O 
japonai labiausiai suklydo, 
kad po smūgio Perlų Uos
tui jie neįsiveržė į Hawaii 
salas.

ITALUOS ŽMONĖS KENČIA 
SUNKŲ VARGĄ

Washington. — Jeigu I- 
talija po naujų metų negaus 
pagalbos, tai daugelis jos 
gyventojų turės badu mir
ti, kaip pranešė spaudai 
Sprugeon M. Keeny, Jung
tinių Tautų Šelpiamosios ir 
Atstatomosios , Administra
cijos (UNRRA) atstovas 
Italijai.

Kviečių derlius Italijoje

šiemet blogesnis, negu bet 
kada per 20 metų. Marški
niai lėšuoja $15, pora čeve- 
rykų $50. Šarančiai ir saus
ra /beveik sunaikino javus 
didelėj Italijos saloj Sardi
nijoj, kur siaučia ir malia
rijos drugio epidemija.

Neturėdami arklių nei 
mulų, vyrai ir moterys sten- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Norvegijos Rinki
mus Laimėjo Par
tiečiai ir Komunistai

Pasitraukė Graikijos 
Premjero Vulgario 

Ministerija

BUS SUŠAUDYTAS 
LAVAL, FRANCI- 
JOS IŠDAVIKAS

Paryžius. — Aukštasis 
francūzų teismas nusmerkė 
sušaudyti Pierre Lavalį, 
buvusios naciškos Vichy 
Francijos premjerą. Jis uo
liai bendradarbiavo su vo
kiečiais ir viešai pageidavo, 
kad Hitleris karą laimėtų.

Lavai kartotinai kėlė 
skandališką trukšmą teisme 
ir, pagaliaus, pabėgo iš jo. 
Taigi jis nusmerktas už a- 
kių. Kada jam kalėjime bu
vo praneštas teismo spren
dimas, Lavai sumurmėjo, 
būk neprašysiąs pasigailėji
mo. Bet United Press tei
gia, kad bus duotas laikina
jam Francijos prezidentui 
generolui de Gaulle prašy
mas dovanot Lavaliui gyvy-

I

shall parodė amerikiečių 
veiksmus ir planus visose 
karo srityse. Kartu jis ra
gino įvesti verstiną vienų 
metų kariuomenės tarnybą 
visiem tinkamiem šios ša
lies jaunuoliam. Sako, rei
kia taip iš anksto apsirū
pinti, kad Jungt. Valstijos 
reikale galėtų sumobilizuot 
4,000,000 lavintų vyrų armi
jų.

Generolas Marshall pri
minė naujuosius karo pa
būklus ir atominę jėgą, bet 
pabrėžė, jog karui neužten
ka vien mašinų-pabūklų.* 
Juo labiau išsivysto gink- 
klai, tuo daugiau reikia ka
riuomenės, kaip rodo praei-f 
tieji karai. Gen. Marshall 
taip pat atžymėjo smagenų 
mobilizavimo reikalą moks
liniams tyrinėjimams vesti 

"i ir naujiems atradimams da-

Oslo. — Norvegijos sei
mo rinkimuose darbininkiš- 
kpsi bei kairiosios partijos 
ir komunistai laimėjo dau
gumą atstovų, pagal nepil
nai suskaičiuotas balsavi
mų pasėkas. Rinkimai įvy
ko praeitą pirmadienį. Ko
munistai gavo kelis tūks
tančius kartų daugiau bal
sų šiuose rinkimuose, negu 
paskutiniuose 1936 m. rin
kimuose.

United Press neoficialiai 
skaičiuoja, kad naujame 
Norvegijos seime bus apie 
73 darbiečių atstovai, bent 
7 komunistai, 22 liberalai, 
20 konservatų (nepažangių- 
jų), 11 žemiečių (agrikultū- 
ristų) ir 9 Krikščionių 
Liaudies Partijos nariai. 
Tai dar pirmą kartą komu
nistai turės savo atstovus 
Norvegijos seimo.

JAPONŲ KOMUNISTAI 
SVEIKINA PALEISTUS 

POLIT. KALINIUS
Tokio. — Japonų komu

nistai surengė demonstraci
jas, kurios sveikino politi
nius kalinius, paleistus iš 
keturių kalėjimų Tokio 
mieste ir apylinkėje.

Athėnai. — Spalių 9 d. 
pasitraukė Graikijos prem
jeras Petras Vulgaris su 
savo ministerių kabinetu. 
Tai todėl, kad jis negalėjo 
susitarti su skaitlinga libe
ralų partija ir kitomis de
mokratinėmis 
dėlei būsiiųųjų 
Vulgaris skyrė 
sausio 20 d. po naujų metų. 
Anglija ir Amerik 
kuo greičiausiai įvykdyti 
rinkimus. Demokratin. par
tijos reikalavo atidėti juos 
tolyn, kad galima būtų su
registruoti balsuotojus. Nes 
kitaip dabartiniai atgalei- 
viai valdovai (fašistiniai 
monarchistai) galėtų klasto
mis ir smurtu pakreipt rin
kimus savo naudai. '

Paryžius. — Išvyko į Ma
skvą dvylika CIO delegaci
jos narių, dalyvavusių Pa
saulinės Darbo Unijų Są
jungos suvažiavime. Sidney 
Hillman, delegacijos vadas, 
staptelės Berlyne, pagal ge
nerolo E'isenhowerio pak
vietimą.

CHINŲ FAŠISTAS NUŠO
VĖ KOMUNISTĄ

Chungking. — Tapo nu
šautas chinų komunistų va
das Li Hsao Shih, komunis
tinio laikraščio redaktorius. 
Teigiama, kad kulka buvo 
taikoma komunistui gene
rolui Chou En-lai, bet jo 
vietoj nukirto Li Hsao Shi- 
hą. Tėmytojai tvirtina, kad 
šovė fašistinis Chiang Kai- 
sheko valdžios rėmėjas.

Generolas Marshall 
Apie Stalingradą

Washington. — Amerikos 
generalio štabo galva Mar- 
shallas savo raporte paduo
da vokiečių armijos štabo 
feldmaršalo Keitelio žo
džius apie nacių sumušimą 
Stalingrade. Keiteliš, šalia 
kitko, sakė:

“Vokiečiai visiškai nesu
prato, kokią pramonės ir 
gamybos galybę rusai turi į 
rytus nuo Uralu.”

PROF. SHAPLEY TVIRTINA, KAD SOVIETAI ŽINO 
ATOMINES JĖGOS SLAPTYBES IR JOS IŠVYSTYMĄ

Washington. — Profeso
rius Harlow Shapley, Har
vardo Universiteto Obser
vatorijos direktorius, kalbė
jo sueigoje senato karinės 
ir prekybinės komisijų apie 
atomines bombas. Tarp kit
ko, jis pastebėjo, kad Rusi
joj yra žinomi atomų ener
gijos sekretai ir kaip tą e-

nergiją išvystyti. Prof. 
Shapley nedavė atsakymo į 
klausimą, ar teisingai prez. 
Trumanas tvirtino, kad tik
tai Amerika teturi tokius į- 
re^gimus ir išteklius, kad 
ji viena tegali* atomines 
bombas gaminti.

Shapley, tačiau, įspėjo: 
“Neapsigaudinėkime, būk

mes galime apsisaugoti, jei
gu nepaskelbsime savo ato
minių atradimų.”

Prof. Shapley, narys ke
turių amerikinių mokslo 
draugijų komitetų, neseniai dymas, kad Sovietuose, ge- 
su kit. amerikiečiais mok
slininkais lankėsi Sovietų 
Sąjungoj. Senatorius Kilgo
re todėl užklausė, ką jis ten

rai pažįstamas ir naudoja
mas mitybos mokslas^

Rusai pasižymi vadina- 
(Tąea 5-me pusi.)

ryti.
Jis pripažino didžius 

Raudonajai Armijai nuopel
nus dėlei Vokietijos sumuo
simo. Marshallas sakė, jog 
Sovietai^ sumušdami vokie- 
Čiūs Maskvos fronte, pa
kreipė karą talkininkų-nau
dai. Po žemėlapiu, rodančiu 
Raudonosios Armijos kelią, 
į Berlyną, generolas Mar
shal! rašo: “šiame kelyje 
buvo sunaikinta du trečda
liai vokiečių armijos.”

Stettine Hitleriniai 
Gaivalai Veikia iš 
Slaptą Savo Lizdą

Stettin. — Naciai Stetti- ’ 
ne, slaptai veikdami, kursto 
vokiečius prieš lenkus. Iš 
antros pusės, jie siundo len
kus prieš rusus. Stetino 
uostamiestis p r i j u ngtas 
Lenkijai, pagal Potsdamo 
konferencijos nutarimą.

Lenkai areštavo 60,000 i- 
ki 80,000 vokiečių ir suvarė 
juos į darbų stovyklas va
dinamose vokiškose žemėse, 
kurios teko Lenkijai.
ARMIJA LAUŽO ANGLŲ 

STREIKĄ
London. — Anglijos dar

biečių valdžia pašaukė ka
riuomenę iškrauti laivus, 
prieš kuriuos streikuoja lai- 
vakrovių unija. Streike da
lyvauja daugiau kaip 30,-r 
000 laivakrovių.

Vokiečiai Išromiję
_ Trejetą Amerikoną
FrankfūTt prie Mainzo.— 

Pasklido gandai, kad vokie
čiai išromiję tris ameriko
nus kareivius, kurie drau
gavo su vokietėmis mergi
nomis. Amerikonai žiūrinė
ja ligonines, jieškodami iš 
romytų.

Amerikonai dažnai susi
kerta su grįžusiais iš armi
jos vokiečiais, ypač už 
draugavimą su vokietėmis. 
To bijodamos, jos pradeda 
šalintis jankių.
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Dolerinių Vajus Rug
t

pjūčio ir Rugsėjo
Mėnesiais

naujų

Kas Ką Rašo ir Sako

nacius.

ŽEMOS IŠ LIETUVOS

Paroda

Redakcijos Atsakymai

't

Pitts-
New

pirmą. Nuokiui, kaip ilgiausiai (virš 33 
metus) išdirbusiam pedagogi
nį darbą, Vykdomasis Komi
tetas davė karvę.

Gust Yext, Mahanoy 
St. Norkus, Chester;

Balchen, Chicago; 
Urbonas, N. Brad- 
A. Valinchus,

$3.75

I

i

Juliui Tačialiui, Northville, 
Mich. — Jei norite siųsti Lie
tuvon savo giminėms ar drau
gams pinigų, tai galite atlikti 
per banką. Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas pinigų 
persiuntimu Lietuvon neužsi
ima. Bankai gali pinigus siųs
ti net ir telegrafu.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

; Vykdomasis 
mokyklos ap- 
pavasarį žemė 
ir apsėti.Dau- 
pavasarį gavo 
kitų daržovių
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Vadinasi, Jie Plepėjo Dykai!
Žinios skelbia, kad Budapešto (Veng

rijos sostinėje) miesto rinkimuose, kurie 
įvyko praeitą sekmadienį, daugumą at
stovų išrinko konservatyvų partija, — 
smulkiosios buržuazijos partija. Jinai iš
rinko miesto tarybon 122 atstovus, o ko
munistai su social-demokratais teišrinko 
tik 104 atstovus. Kitos, smulkesnės par
tijos išrinko po mažiau atstovų.

Na, kokią iš to galima padaryti išva
dą? Ant greitųjų mes galime tokią iš
vadą padaryti: Vengrijoje dar tebėra 
Raudonoji Armija su maršalu Vorošilo- 
vu priešakyj. Tačiau toji armija visiškai 
nesikišo į vidujinius Vengrijos žmonių 
reikalus. Rinkimai praėjo laisvai, kaip ir 
kituose kraštuose, ir žmonės galėjo bal
suoti už tą, už ką jie norėjo.✓ *

Jei Budapešto rinkimuose būtų dau
gumą atstovų laimėję komunistai, tai 
Tarybų Sąjungos priešai būtų bliovę: 
kaip Raudonoji Armija norėjo, taip rin
kimai išėjo.

Dabar jie turės susičiaupti.
Privalome atsiminti, kad lietuviškieji 

fašistai nuolat bliauna, būk 1940 metais 
Raudonoji Armija padiktavo Lietuvos 
liaudžiai rinkimus į Liaudies Seimą.

Nieko toliau nuo tiesos!
Raudonoji Armija nė^kišo į Lietuvos 

žmonių vidujinius reikalus, nesikiša į 
Lenkijos, nesikiša į Vengrijos, Austri- 

, jos, Rumunijos neigi Bulgarijos žmonių 
vidujinius reikalus. Kaip liaudis tvarko
si,—-jos dalykas.

Tarybų Sąjungos vyriausybė laikosi 
tokios politikos: Duok liaudžiai—darbo 
žmonėms — laisvę, o ji pati savo reika
lus apsispręs, kaip jai geriausiai patin
ka#

Antanui Bimbai Išvykus
Ilgametis Laisvės redakcijos darbinin

kas ir Amerikos lietuvių visuomenės vei
kėjas, Antanas Bimba, išvyko Tarybų 
Lietuvon susipažinti su padėtimi, kad, 
sugrįžęs, galėtų pranešti Amerikos lie
tuvių visuomenei apie tenaitinę padėtį.

Kad mūsų visuomenė užgiria siuntė
jų (Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto) sumanymą pasiųsti d. Bimbą Tary
bų Lietuvon, parodo ir tas faktas: poros 
dienų bėgyj suruoštas išleistuvių vaka
rėlis arba pramogėlė Brooklyne sumetė 
apie puspenkto šimto dolerių Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui aukų d. 
Bimbos kelionei finąnsuoti!

Mes tikimės/kad kitų miestų lietuviai 
paseks šiuo pavyzdžiu ir sumes šiam tik
slui daugiau aukų, nes Komitetas neno
ri d. Bimbos kelionei naudoti tų pinigų, 
kurie buvo surinkti medikamentams ir. 
kitokiems daiktams, siunčiamiems Lie
tuvos liaudžiai.

Drg. Bimba Tarybų Lietuvoj© pabu
vojęs, susipažinęs šu padėtimi, sugrįš ir 
čia padarys pranešimus apie tai, ką jis 
matė ir girdėjo.

Ši jo kelionė, be abejo, yra istorinė ke
lionė ir mes tikimės, kad ji bus pilnai 
pasekminga.

Linkime Antanui Bimbai laimingai nu
vykti Tarybų Lietuvon, perduoti karo iš
vargintai Lietuvos liaudžiai Amerikos 
lietuvių linkėjimus, susipažinti su’;1Lietu
vos liaudies gyvenimu,— džiaugsmais ir 
sielvartais, — ir pranešti mums, ką jis 
ten matė ir girdėjo.

Lietuviškiem Fašistam Pastogėlė
Dienfaštis Vilnis rašo:
“ ’Argentinos Lietuvių Balsas’ (Rug

pjūčio 23 d.) praneša:
“Manoma, kad kelesdešimts tūkstan

čių lietuvių atvyks Argentinon. Ministe- 
ris Dr. K. Graužinis raštu prašė Ar
gentinos vyriausybę suteikti įvažiavimo 
leidimą Lietuvos tremtiniams.”

“Čia kalbama apie bėglius Vokietijon 
ir Švedijon. Graužinis yra smetonininkų 
“atstovas” Argentinoje.

“Jei Argentinos vyriausybė sutiks įsi
leisti Argentinon tūkstančius tų bėglių, 
tai tuomi dar kartą bus pademonstruo
ta, kad fašistas fašistą iš tolo pamato.-

“Mums teko patirti, kad ‘Amerikos 
Lietuvių Taryba’ (klerikalų ir socialde
mokratų kombinacija) taip pat deda di
džiausių pastangų, kad gavus leidimą 
parsigabent Amerikon bent žymesniuo
sius pravadyrius lietuviškai naciško vai- 
sko.

“Reikia tikėtis, kad Amerikos valdžia 
kietai nusistatys prieš jų įsileidimą.”

SMB

William Urban, narys laivastačių unijos (CIO), vie
nas iš sėdėjimo streiko dalyvių Camden, N. J., laiva- 
stątykloje, kaip ir daugelis kitų ' streikierių, negalėjo 
pareiti su namiškiais pasimatyti. Dėl to jo žmona ma
žą dukrytę atnešė pas jį. Unija streiką laimėjo. Buvo 
iššauktas firmai pravarius 29 veiklius unijistus neva 
už “tinginiavimą.”

TARYBŲ SĄJUNGOS MI- 
NISTERIO URUGVAJUJ 

. KALBA LIETUVIŲ 
CENTRE

Uruguajuje esąs naujasis 
Tarybų Sąjungos atstovas- 
ministeris, N. Gorelkinas, 
buvo pakviestas š. m. rug
pjūčio 18 d. į Uruguajaus 
Lietuvių, Centro Klubą 
(Montevideo mieste) tarti 
savo žodį. Tai buvo masi
niame lietuvių susirinkime, 
sušauktame minėjimui pen- 
kerių metų sukakties nuo 
Lietuvos patupimo tarybi
ne respublika.

Žemiau telpa ministerio 
Gorelkino kalba:

“Tarybų Socialistinių Res
publikų. Sąjungos vardu svei
kinu per šią demokratinę 
organizaciją visą Urugvajaus 
lietuvių koloniją, minint 5- 
kių metų sukaktį nuo Lietu

I
*

■
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Šią vasarą rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesiais buvome 
atsišaukę gauti 
.Skaitytojų už vieną dolerį 
šešiom savaitėm. Anksčiau 
esame paskelbę gražių re
zultatų iš to atsišaukimo. 
Tačiau šis, paskutinis pra
nešimas yra svarbiausias iš 
visų. Po vieną dolerį, še
šiom savaitėm naujų skai
tytojų gavo šie asmenys:

Walter Willis, Providen
ce; P. Podzokinas, Tarrif- 
ville;

vos įstojimo į Tarybų Sąjun
gą-

“Laike. Tėvynės karo, nar
siai kovojo jūsų broliai ir se
serys; kartu su visais tarybi
niais piliečiais, prieš užpuo
likus, vokiškuosius
Dabar, po pergalės, broliš
kai stato bendromis jėgomis, 
sugriautus kaimus ir miestus.

“Jūs, dirbdami šį kultūri
nį darbą, didžiai prisidėjote 
prie bendros kovos, prieš fa
šizmą. Kaip jūsų tėvynė Lie
tuva, taip visa Tarybų Są
junga, didžiai dėkinga už 
jūsų dvasinę ir medžiaginę 
pagalbą laike karo. Tačiau ir 
dabar, po karo, pareigos link 
Tėvynės tebėra tos . pačios: 
kuo daugiau paramos jūsų 
broliams, kurie didžiai reika
lingi jos,, iki, bus atstatyta 
kas buvo sugriauta laike vo
kiškųjų banditų okupacijos.

“Linkiu jums sėkmingai 
tęsti šį darbą.”

20-tojo Amžiaus Stebuklas!
Komercinė spauda deda pirmuose sa

vo puslapiuose tokią “sensaciją”: Japo
nijos imperatorius Hirohito žinojo apie 
Perlų Uosto užpuolimą...

Kas gi iki šiol sakė, kad jis nežinojo? 
Ta pati komercinė spada. Teisindama 
gen. MacArthurą dėl jo minkštos politi
kos Japonijoje, dėl jo pataikavimo Japo
nijos karo kriminalistams, toji pati spau
da nuolat plepėjo, būk, girdi, dievas-im- 
peratorius Hirohito buvo priešingas ka
rui, buvo priešingas pasalingam užpuoli
mui ant Perlų Uosto. Girdi, tą viską at
liko imperatoriaus priešai,' Tojo ir ki- 
ti, o imperatorius buvęs labai didelis tai
kos mylėtojas.

Bet štai, princas Naruhiko Higaši-Ku- 
ni, imperatoriaus Hirohito pusbrolis, pa
reiškia, kad dievas-imperatorius žinojęs, 
kad jo valdžia ruošiasi užpulti Perlų 
uostą, tik jis manęs, jog tai reikią pada
ryti po to, kai karas formaliai būsiąs 
paskelbtas!...

Mes visuomet sakėme, kad imperato
rius Hirohito yrą vienas didžiųjų karo 
kriminalistų, todėl jis ir visa monarchis- 
tų šaika Japonijoje turi būti suimtas ir 
baudžiamas išvien su bilais karo krimi
nalistais.

Japonijoje turi būti suteikta žmonėms 
laisvė kovoti prieš monarchiją; Japdni- • 
joje turi būti monarchija patalpinta 
siukšlynan, kaip sako to krašto komuni
stinio judėjimo vadai, šiomis dienomis 
paleisti iš kalėjimų.

Japonijoje turi būti įsteigta tikroji de
mokratija, liaudies demokratija, jei mes 
nenorime, kad už keleto desėtkų metų 
mums reikėtų kariauti su ta šalimi.

To privalo siektis Amerikos ir jos tal
kininkių vyriausybės, kurių priežiūroje, 
kurių valioje šiandien yra Japonija.

Ar Jis Paklausys?
Apie 33 žymūs amerikiečiai, — rašyto

jai ir visuomenininkai — pasiuntę kab- 
legramą Anglijos ministerių pirminin
kui, reikalaujant, kad Anglija atidarytų 
Palestinos duris ir įsileistų bent 100,000 
žydų, trokštančių tame krašte apsigy
venti.

Ką p. Attlee į tai atsakys, -nežinome. 
Bet jau metas būtų' darbiečių valdžiai 
atsisakyti nuo senos torių politikos ir 
pradėti pildyti savo pažadus, duotus 
parlamento atstovų rinkimo metu.

Šypsenos
Paršas ir Aš

{Pagal angliškų^—Autoriusnežinomas')

Kartą, per ilgą rudens dieną, 
Aplankiau karčiąmą ne vieną; 
Kožndj ištraukdamas aš brogos, 
Jaučiau, kad galva turi vogos.

Tik kuomet pinigus pragėriau, 
Strimagalviais pro duris nėriau.

Gatvėj aš nuolat strapaliojau, 
Kai toliau eiti nevaliojau-: 
Paslydęs virtau į liūgyną, 
Man rodėsi, kad geriu vyną, 
Nebežinodams, kad paslydau.

Taip begulėdamas išvydau 
Paršą čia pat pas savo šoną.

Jis mane švarino, kai poną, 
Kažin iš kur jis atmaršavo, 
Bet už tai ilgai negaišavo:

Šalimai gulė į liūgyną. ’
Tuomi laiku praeivis ėjo, 

iSlizernai į mus pažiūrėjo.
Nė tai prikaišiojo, nė barė, 
Kuomet jis šituos žodžius tarė:

“Nereikia vieną pažinoti, 
Tam, kad jo būdą sužinoti: 
Iš jo draugų £u jį ‘pažinsi 
Ir tos'teisybės neužgihsi.”

'Vos tai ištart praeivis spėjo. 
Paršas protingai sufcriūksėjo 
ir nėt sekundos jis nelaukė: 
Skubiai nuo manęs atsitraukė.

* A< Dagilis.

Gražiai Aprūpintos Mokyklos 
Vandžiogaloje

■Vandžiogala per karą nu
kentėjo mažiau, kaip kitos a- 
pylinkės. Čia išliko ir mokyk
los namai, kuriuose dabar tel
pa pradinė mokykla ir pro
gimnazija. Veikia biblioteka, 
skaitykla Jr vaikų darželis. 
Valsčiaus ribose ' veikia 13 
pradinių mokyklų, kuriose dir 
ba 27 mokytojai. Kultūros 
darbininkai darbui čia turi 
palankias sąlygas, nes švieti
mo įstaigoms tikrai rimtai pa
deda valsčiaus 
Komitetas, čia 
rūpintos žeme, ] 
padėta išdirbti 
gelis mokytojų 
sėklos—bulvių, 
ir grūdų. Mokyklos turėjo pa
kankamai kuro. Mokyklos ir 
vaikų darželis turi pakanka
mą kuro atsargą jau ateinan
tiems mokslo metams. Ibėnų 
mokyklos mokytojui Jankovs-

Sieninių Laikraštėlių 
Panevėžyje

Gegužės pabaigoje Panevė
žyje profsąjungų, darbuotojų 
pastangomis, buvo suruošta į- 
monių, įstaigų, komjaunimo 
bei mokyklų sieninių laikraš
čių paroda. Daug panevėžie
čių turėjo progos aplankyti ir 
pasigrožėti gausia ir įdomia 
sieninių laikraštėlių paroda, 
kurioje išstatytieji laikraštė
liai tiek formos^^iek turinio 
atžvilgiu buvo įdomūs.

Buvo sudaryta komisija, 
kuri sien. laikraštėlius įverti
no ir premijavo.'Pirmą vietą 
laimėjo Statybos kontpros Nr. 
11 sienlaikraštėlis ‘/Darbas”, 
antrą vietą—-Mokytojų Semi
narijos III kurso “Nauja Link
me”, trečia vieta teko Valst.

Paul 
Geo. 
dock; 
ton; A. Stankevich, 
\ork City; M. Smitravičie-
nė, Detroit; J. Stanelis, Ba
yonne; Jonas Zaleckas, Un
ion, N. J.

Po du naujus skaitytojus 
6 savaitėms gavo: V. Kel
melis, Torrington, ir Z. 
Kondrotas, Grand Rapids.

Metams vieną naują pre
numeratą gavo*: R. Merkis, 
Phila.; J. Paznokaitis, Phi
la.; Valentinas Kazlauskas, 
Richmond Hill; A. Kupchu- 
nas, Phila.; D. P. Lekavi-, 
čius, Pittsburgh; A. P. Ga
brėnas, Trenton; J. Mažei
ka, Chicago; R. Mizara, B- 
’klyn; D. M. Sholl, B’klyn; 
Alex Pikūnas, Connerton; 
Geo. Shimaitis, Brockton; 
Lillian Kavaliauskaitė, B’
klyn; J. Žilinskas, Lewis
ton; P. Buknys, B’klyn; S. 
Penkauskas, Lawrence; J. 
Bender, B’klyn; Elena Fei- 
ferienė, B’klyn; A. Apšie- 
gienė, Auburn; Ant. Janu- 
tavičius, Chicago; M. Va
lentine, Jewet City; A. Va- 
linčius, Pittston; J. Mažei
ka, Chicago.

Visi, kurių vardai aukš
čiau paduoti, pasidarbavo 
prieš spalių 
spalių pirmos veikiantieji) 
yra skaitomi prie regulia- 
rio mūsų dienraščio vajaus. 
Už aukščiau paskelbtas 
prenumeratas jokių punk
tų nėra duodama niekam.

Vasariniu vajum, rugpjū
čio ir rugsėjo mėnesiais ga
vome 23 naujus metinius 
prenumeratorius, 19 pus
metinių ir 5|9 šešiom savai
tėm. Viso gavom 101 nau

ją skaitytoją. Tai buvo ga
na gražūs dviejų pačių kar
ščiausių mėnesių rezultatai.

Dėkojame visiems pasi
darbavusiems laike vasari
nio vajaus ir kviečiame vi
sus stoti į mūsų reguliarį 
metinį naujų skaitytojų ga
vimui vajų.

Aukų dienraščio reikalu 
įplaukė sekamai:

Nita Betts, Portland, O- 
regon, $10.

Po $5: Mike Wallant, 
Montello, Mass., (gerai ži
nomas biznierius); Juozas 
ir Marijonai Potsiai, Brock
ton, Mass.; Jonas Lastaus- 
kas, Camden, N. J., Anta
nas Makulis, New Haven, 
Conn.; M. Yakštienė, Wood
haven, N. Y.; Antanas ir 
Kostancija Zinskiai, Med-. 
ford, Mass.

Po $3.50: Paul Karpovich, 
Methuen, Mass., A. Osta- 
puk, Newark, N. J.; Mrs. 
Ursula Winski, Everson, 
Wash.

Po $2: Antanas Grades
kis, Tariffville, Conn.; A- 
lex Sherbin, Pittburgh, Pa.

Po $1.50: V. Kelmelis, 
Torrington, Conn.; P. A- 
lekna, Rich. Hill; M. Severi
nas, Rochester, N. Y.; Mrs. 
M. Subach, Thomas, W. 
Va., J. Diamont, Pittsburgh, 
Pa.

Po $1: F. Navardauskas, 
Phila.; P. Vizbor, Anson; 
A. Bagdonienė, Bingham
ton; Peter Rusinskas, 
Gloucester; Julia Devets- 
kienė^Weehawken; Mrs. M. 
Peshino, So. Boston; P. 
Gavėnas, Huntington St.; 
M. Miliauskas, B. Miller, 
Anna Miller, Phila., Pa.

Po 50c: Walter Bogush, 
Bloomfield; Ona Mažuikie-' 
nė, Dorchester; D. Grize, 
Endicott; J. Bulauka, Phi
la.

Širdingai dėkojame vi
siems, kurių vardai aukš
čiau paduoti, už gražią fi
nansinę paramą.

Laisvės Administracija

degtinės Gamyklos sien. laik
raštėliui “Gamyklos Tiesa”, 
ketvirtą vietą laimėjo Staty
bos Remontp Kontoros laik
raštėlis “Aušra” ir penktą 
vietą—“Panevėžio Valsčiaus 
Tiesa”.

Iš surengtos sien. laikraštė
lių parodėlės, sien.- laikraštė
lių redakcinės kolegijos galė
jo daug ko gera pasimokyti. '

Kalnius

A. A. Dallen (Dalinkevičie- 
nei), Bridgeport, Conn. — 
Tamsta galite rašyti savo bro
liui, prof. Juozui Dalinkevi- 
čiui, tiesiog. Mes nežinome, 
kuriame Tarybų Lietuvos uni
versitete jis profesoriauja: 
Vilniaus ar Kauno. Patariame 
tamstai rašyti jam laišką, sa
kysime, Vilniun. Adresuoti ga
lite sekamai: Prof. Juozas 
Dalinkevičius, Vilniaus Univer
sitetas, Vilnius, USSR. Jeigu 
jis moko Kauno universitete, 
tai jam iš ten persiųs laišką į 
Kauną.

Streikūojąnti Sinclair ir Shell Oįl Co. darbininkai,* nariai „ Oil Workers. Interna
tional Uhijos (CIO), sulaiko Phillips Petroleum išvežiojimy troką Chicago, Ill. 
Visoje šalyje sustreikavo 27 tūkstančiai aliejaus darbininkų,' reikalaudami 52 va
landų mofcesties už 40 vdlahdų darbą, kad pasilaikyti algas ir perkamąjį išteklių 
tokiu, Jkųkį -turėjo karo laiku.

Laiškų iš Lietuvos siuntė
jams. — Paskutiniuoju laiku 
daugelis mūsų skaitytojų pri
siuntė savo giminių bei drau
gų laiškus, prašydami juos 
įdėti Laisvėn. Dėl susikaupu
sių daugybės kitų raštų mes 
nebepajėgiame visų laiškų 
greit laikraštin sudėti. Neuž
ilgo tai padarysime, tat prašo- f. * 
me prisiuntėjų kantrybės.
Laiškai bus sugrąžinti siuntė
jams. j
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Lietuvos Mokslų Akademijos Atkūrimas
Rašo PROF. J. BULAVAS, 

Lietuvos TSR Mokslų -Akade
mijos generalinis sekretorius

Daug svarbių, aktualių ir 
neatidėliotinų valstybės apa
rato organizavimo ir krašto 
atstatymo reikalų turėjo Lie
tuvos TSR Vyriausybė. Ta
čiau ji, jau iš pat pirmų savo 
veiklos dienų vėl atkreipė rim
tą dėmesį į Mokslų Akademi
ją : išskiriamos lėšos remon
tams ir likusių tarnautojų al
goms, pavedama laikinai 
Akademiją globoti švietimo 
Liaudies Komisarui. Netrukus 
po to seka ir visiškas Mokslų 
Akademijos atkūrimas. 1945 
m. vasario mėn. 13 dieną Lie
tuvos TSR Liaudies Komisarų 
Taryba, siekdama atgaivinti 
mokslo ugdymą, pakelti mok
slo lygį Lietuvos TS Respubli
koje ir susieti mokslinį darbą 
su Tėvynės karo ir socialisti
nės statybos uždaviniais, nu
tarė atnaujinti Mokslų Akade
mijos veikimą ir sudarė M. A. 
Organizacinį Komitetą iš tri
jų narių: prof. J. Matulio 
(Pirmininko), prof. J. Žiugž
dos ir šio straipsnelio auto
riaus. Mokslų Akademijos Or
ganizaciniam Komitetui buvo 
pavesta paruošti naują Moks
lų Akademijos statutą, numa
tytą Mokslų Akademijos 
struktūrą, organizuoti sky
rius bei institutus ir, iki bus 
suorganizuotas Mokslų Aka
demijos Prezidiumas, vykdy
ti jo funkcijas.

Pradėjus naują Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos or
ganizacinį periodą — josios 

, atkuriamąjį periodą, laikino
ji Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos vadovybė — Organi
zacinis Komitetas, tampriai 
bendradarbiaudamas su Vy
riausybe ir veikiančiųjų Moks
lų Akademijos Institutų ben
dradarbiais, išsprendė eilę pa
grindinių organizacinio pobū
džio klausimų. Vienas iš tokių 
klausimų buvo Mokslų Aka
demijos statuto parengimas ir 
struktūros nustatymaę.

Lietuvos TSR Liaudies Ko
misarų Tarybos 1945 m. ba
landžio mėn. 14 dieną patvir
tintas Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos statutas nurodo, 
kad pagrindinis Mokslų Aka
demijos uždavinys yra: telkti 
mokslines respublikos jėgas ir 
visapusiškai padėti bendram 
teorinių ir taikomųjų mokslų 
pakėlimui Lietuvos 
publikoj studijuoti 
TSRS, o taip pat ir 
nės mokslo minties
mus, darbo pagrinde dedant 
planingą mokslo laimėjimų 
panaudojimą.

Pagrindiniam u ž d a v i niui 
vykdyti Lietuvos TSR Moks
lų Akademija: a) savo veiki
mą koncentruoja j stambią
sias vedamąsias visų mokslo 
sričių problemas, ypatingą 
dėmėsi kreipdama Jį lietuvių 
tautos istorijos, kalbos ir kul
tūros tyrimą; b) tiria Lietu
vos TSR gamta ir jos gelmių 
turtus, gamybines respublikos 
pajėgas, taip pat kultūrinius 
ir ekonominius žmonijos lai
mėjimus ir prisideda prie jų 
racionalaus tinkamu laiku pa
naudojimo; c) prisideda prie 
Lietuvos TSR mokslo darbuo
tojų kvalifikacijų kėlimo; d) 
aptarnauja Lietuvos TSR 
aukštuosius vyriausybinius or
ganus moksline ekspertyze.

Kad kuo geriau panaudotų 
savo mokslines jėgas bendra
me mokslo ugdyme, Lietuvos 
TSR Mokslų Akademija ^palai
ko savo moksliniu veikimu ir 
konferencijomis ryšius su 
TSRS Mokslų Akademija, kaip 
priešakinės mokslinės minties 
centru, o taip pat su sąjun
ginių respublikų mokslo įstai
gomis.

Šiems uždaviniams vykdyti, 
Lietuvos TSR Liaudies Komi
sarų Taryba patvirtino ir ati
tinkamą Mokslų Akademijos 
vadovybės parengtą Lietuvos

a) Chemijos ir 
technologijos, b) 
ir geografijos, c)
d) Eksperimenti-

struktūrą. Pagal ją mokslinis 
Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos veikimas kreipiamas 
dviem kryptimis, suvedant 
svarbiausias artimesnes moks
lų šakas į du pagrindinius sky
rius: 1) Gamtos, matematikos 
ir taikomųjų mokslų skyrių ir 
2) visuomenės mokslų skyrių. 
Pirmasis skyrius apima šiuos 
institutus: 
cheminės 
Geologijos 
Biologijos,
nės medicinos ir onkologijos, 
e) žemės ūkio ir f) Botani
kos sodą.

Šio skyriaus institutams teks 
atlikti milžiniškus mokslinio 
tyrimo darbus, susijusius su 
krašto natūralinių turtų išty
rimu ir jų racionaliu panau
dojimu socialistinės krašto sta
tybos reikalams, o taip pat at
likti svarbius tyrimus ekspe
rimentinės medicinos ir jos 
plataus pritaikymo srityje. Di
deli mokslinio tyrimo ir jų 
praktiško pritaikymo dąrbai 
reikia atlikti žemės ūkio ir gy
vulininkystės srityje.

Visuomenės mokslų skyrius 
apima šiuos institutus: a) Lie
tuvių kalbos, b) Lietuvių lite
ratūros, c) Lietuvos istorijos, 
d) Ekonomikos ir e) Teisės.

Kiekvienas minėtųjų institu
tų turi savo uždavinius, ati-

tinkančius instituto paskirtį ir 
išplaukiančius iš bendrųjų 
Mokslų Akademijos uždavi
nių. Taip pat kiekvienas vei
kiąs institutas jau turi savo 
darbo planą bei tematiką ir 
pradeda jį vykdyti, šiuo me
tu jau yra iš dalies sukom
plektuota ir veikia šie moksli
nio tyrimo institutai: a) Lietu
vių kalbos institutas su žody
no redakcija, b) Lietuvių li
teratūros institutas su Vilniaus 
ir Kauno Literatūriniais Mu
ziejais, c) Lietuvos Istorijos 
Institutas su Vilniaus ir Šiau
lių “AUŠROS” etnografiniais 
muziejais ir tautosakos sekci
ja. šie institutai jau įeina į 
normalias darbo vėžes ir pra
deda vykdyti savo darbų te
matiką : rengia mokslinius vei
kalus, renka literatūrinę bei 
mokslinę medžiagą, restoruo- 
ja muziejinius eksponatus ir 
t.t.

Artimiausiu laiku numaty
tas suorganizuoti Ekonomikos 
Institutas, kuris turės daug 
darbo ekonominių bei ūkio 
problemų tyrimams atlikti.

Iš gamtos, tiksliųjų ir tai
komųjų mokslų skyriaus kol 
kas veikia tik botanikos so
das Kaune. Numatoma, kad 
artimiausiu laiku bus organi
zuoti ir pradės veikti Chemi
jos, žemės ūkio ir kiti šio sky-

Urugvajaus Lietuviai Minėjo Penkių 
Mėty Tarybą Lietuvos Sukaktį

Kaip žinoma, liepos 21-mos 
paminėjimą teko atidėti į rug
pjūčio 18, nes tą dieną Monte- 
videjuje siautė toks žiaurus 
oras — smarkiai lijo ir pūtė 
žvarbus, šaltas vėjas, — jog 
nebuvo įmanoma net butą ap
leisti. Todėl, apgailestaujant, 
Lietuvių Centro Valdyba isto
rinės datos paminėjimą atšvęs
ti parinko rugpjūčio 18, šešta
dienį.

ir

TS Res- 
ir plėsti 
pasauli- 
laimėji-

Penkių metų sukaktį nuo įsi
kūrimo Lietuvoje tarybų san
tvarkos, Urugvajaus lietuviai 
paminėjo kaip dera tikriesiems 
patriotams, įrodydami savo su
sipratimą ir gilų simpatingu
mą link Lietuvos Tarybų So
cialistinės Respublikos. Centro 
klubo patalpos buvo perankš- 
tos sutalpinti visą publiką. Iš 
rengėjų pusės pritaikyta pro
grama, nežiūrint mūsų kuklių 
galimumų, pavyko gerai, nes 
buvo įtraukta daug programos 
pildytojų, senosios ir jaunosios 
meno pajėgos ir, bendrai, matė
si įdėto nemažai triūso.

žymiausias šio parengimo 
įvykis, kurio niekad atsilankiu
sieji nepamirš ir, kurio įspū
džiai sukėlė maloniausių atgar
sių visoje mūsų išeivijoje, buvo 
aukšto svečio apsilankymas, bū
tent, gerb. Tarybų Sąjungos 
Įgalioto Pasiuntinio Urugvaju
je, pil. Nikolajaus Gorelkino. 
Kartu su juo atvyko ir gerb. 
Tarybų Sąjungos konsulas pil. 
V. Riabovas, tačiau, konsulas 
turėjo apleisti ir, atsisveikinęs, 
tuojau išvyko.

Tarybų Sąjungos, — p kartu 
ir Lietuvos, — oficialiam diplo
matui įeinant į. salę, publika pa
sitiko delnų plojimu. Palydėjus 
aukštą svetį į garbės vietą, ta
po išpildyti Urugvajaus ir Ta
rybų himnai, po kurių prasidė
jo kalbos ir meninė programa. 
Gerb. N. Gorelkinas, taipgi, 
materialinių priežasčių verčia
mas, turėjo mūsų patalpas ap
leisti programai įpusėjus. Prieš 
išvykimą, gerb. ministras atsi
stojo ir nuoširdžiais žodžiais ir 
tonu, pasveikino susirinkusius. 
Tokiu būdu, lietuviškoji publi
ka turėjo progos iš arti pasi
matyti ir išgirsti brolišką atsi
liepimą link mūsų tautos iš di- 
plonjato lūpų, kuris čia atsto
vauja didžiąją Tarybų Sąjun
gos’tautų šeimą. Mūsų jaunieji 
artistai G. Rasikas ir Vėlyvytė, 
gerb. ministrui įteikė gražių 
gėlių buketą, vardu ’visos lietu
vių kolonijos.

Be gerb. įgalioto pasiuntinio.

šiame parengime dalyvavo 
kitų tautų broliškųjų organiza
cijų specialūs atstovai, kaip tai: 
nuo “Maksimo Gorkio” Centro, 
“Vorošilovo” komiteto, rusų 
“Už Tėvynę” k-to, “Diario Po
pular” Draugų Ratelio, ukrai
niečių ir bielorusų sąjungos ir 
kt., kurių atstovaujamos valdy
bos, be to, dar prisiuntė sveiki
nimus raštu. Dėl vietos stokos 
negalėdami tuos sveikinimus 
patalpinti, juos išvardinsime: 
“Urugvajaus Slavų Susivieniji
mas” (susidedąs iš 33 organiza
cijų), liaudies dienraštis “Dia
rio Popular,” “Už Laisvą Len
kiją” k-tas, Demokratinė Drau
gija “Už Laisvą Bulgariją,” 
“Urugvajau^ Ukrainiečių Kul
tūros Centras,” “Rusų Emi
grantų K-tas Remti T. Sąjun
gą” ir “Maksimo Gorkio Kul
tūros Centras.”

Tiek atvykę atstovai, kaip ir 
pasiųsti nuoširdūs sveikinimai, 
puikiai parodo, jog lietuviai 
broliškai ir vieningai sugyvena 
su visų tautų demokartiškomis 
organizacijomis.

Apie meninę programą turi
me štai ką pažymėti:

Jaunuolė, muzikos mokytoja, 
Edelma Labanca, tikrai meniš
kai išpildė pianu Urugvajaus ir 
T. Sąjungos himnus.

A. Matulevičiūtė gražiai pa
deklamavo poemą apie Mariją 
Melnikaitę.

Jaunuoliai I. Mikalajūnaitė 
ir A. Mikalajūnas pianu ir 
smuiku išpildė žavėtinų muzi
kos šedevrų, tokių autorių, kaip 
Šopeno, Mocarto, Strabano, Si- 
belio ir tt.

Veikiančiosios lietuvių moky
klėlės mokinys G. Rasikas de
klamavo lietuvišką eilėraštį.

Klasiškąjį liaudies šokį “Ka
zokėlį” išpildė G. Rasikas ir L. 
Brazytė.

Po to, scenoje buvo suvaidin
tas St. Štabinsko sukurto 3-jų 
veiksmų veikalo “Naujoji - Lie
tuva” tretysis veiksmas. Vaidy
ba labai visiems patiko. Lošė: 
St. štabinskas, Vanda Mažei
kaitė, Jonas Mikoliūnas, Anelė 
Matulevičiūtė, Eduardas Ma
žeika, Pr. Kviėsulaitis, Jonas 
Stanulis ir Jonas Kibirkštis. 
Sufleravo ir programą praneši
nėjo Juozas Donkus. Scenarios 
—Romualdas Valionis. \ ,

Parengime jautėsi tokia, 
draugiška nuotaika, jog—patį/ 
pasilinksminimą teko užtęsti 
iki 4.vai. ryto, nės publika 3-čią 
vai. ryto nei nemanė apleisti 
kliubo patalpas.

(Iš “Darbo’’).

riaus institutai.
Be anksčiau išvardintų 

mokslinio tyrimo institutų ten
ka paminėti svarbią Mokslų 
Akademijos įstaigą, turinčią 
ir komplektuojančią didelių 
mokslinių vertybių lobyną — 
Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos Biblioteką. Ji yra viena 
didžiausių Lietuvos bibliotekų 
ir atlieka rimtą tiek bibliote
kos komplektavimo, tiek ir 
mokslinio tyrimo darbą.

Artimiausias Mokslų Aka
demijos uždavinys pritraukti 
į Mokslų Akademiją daugiau 
mokslinių bendradarbių, su
komplektuoti savo įstaigų bei 
institutų kadrus ir vykdyti sta
tute-numatytus uždavinius pla
čiai išplečiant vis'ų Mokslo 
Akademijos institutų bei įstai
gų mokslinę veiklą. Tarybinė 
vyriausybė kreipia į Mokslų 
Akademiją rūpestingą dėme
sį, skiria mokslų ugdymui pa
kankamai lėšų ir teikia kitokią 
materialinę paramą.

Dėl to žymiausios mūsų res
publikos mokslinės pajėgos, 
susibūrusios į Lietuvos TSR 
.Mokslų Akademiją, nežiūrint 
sunkių pokarinių darbo sąljr- 
gų, turės plačiausių galimy
bių prisidėti prie mokslinio 
darbo plėtimo bei jo ugdymo 
ir’ jo kuo plačiausio pritaiky
mo 
nes 
vės
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Gen. George S. Patton, Jr., 
neseniai Eisenhowe^r’io praša
lintas iš vadovybes 3-čiai Ar
mijai už pataikavimą naciams, 
paliekant juos valdvietčse Ba
varijoje, kuri buvo jo koman- 
dantūros žinioje. Prie to pri
sidėjo visuomenės spaudimas- 
reikalavimas’prašalinti nacius 
iš valdžios, ko Pattonas neno
rėjo daryti.
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Paterson, N. J
Laiškus iš Lietuvos.

Iš Merkinės valsčiaus, Veis- 
mūnų kaimo, atrašė laišką ma
no brolis Julius Aučius seserei 
į Detroit, kuri persiuntė man 
tą laišką. Jis skhmba sekamai:

mūsų socialistinės 
atstatymui ir josios 
kėlimui.

tėvy- 
gero-

REIKALAUJA GELBĖT 
EUROPIEČIUS NUO 

BADO IR LIGŲ
Washington. — Prezid. 

Trumanas atsišaukė į kon
gresą. kad greičiau paskir
tų $550,000;000 UNRRA 
fondui pašelpti sunkiausiai 
nukentėjusioms nuo karo 
tautoms Europoj. Kitaip 
būsią masinis badas ir ligos 
tiems žmonėms, sakė prezi
dentas.

PATTERSONG IŠGĄSTIS 
DĖL ATOMŲ BOMBOS
Washington, spal. 9. — 

Jungtinių Valstijų karo se
kretorius Patterson sakė, 
jog turi būti paskirta kong
resinė komisija atominės 
jėgos reikalais. Ta komisija 
turėtų žiūrėti, kad būtų ve
dami tinkami moksliniai ty
rinėjimai plačiau išvystyti 
atomų jėgą ir tvarkyti jos 
naudojimą. Jeigu to nebus 
daroma, tai gręsianti pra
žūtis ir Amerikai ir pasau
liui, — su išgąsčiu kalbėjo 
Pattęrsonas.

Birželio 30, 1945 m. 
Brangioji Sesele!

Jūsų laišką gavau. Mes esa
me visi sveiki. Apie Franuką 
nieko nežinome, jis gyveno 
Lenkijoj. Mes dėkingi Raudo
najai Armijai, kad mus išva
davo nuo plėšikų, barbarų ir jų 
pakalikų, kurie išžudė šimtus 
tūkstančių, ne tik vyrų, bet mo
terų ir vaikų.

Bet Raudonoji Armija išblo- 
škė, išgrūdo visus hitlerinin
kus, žmonių žudikus. Taigi, dė
kui Raudonajai Armijai ir jos 
sąjungininkams. Mano sūnus 
Julius tarnauja Raudonosios 
Armijos eilėse.

Jūsų brolis Julius Aučius.
Tai taip rašo brolis iš Lietu

vos. Gi priešai Amerikoj visaip 
meluoja apie Raudonąją Armi
ją, naują tvarką ir baltina vo
kiečius, kurie šimtus tūkstan
čių išžudė Lietuvoj žmonių.

, R. Aučius.

AMERIKINIAI JAPONŲ 
AUTOMOBILIAI

Tokio. — Amerikonų ko
mandai pareikalavus, japo
nų valdžia pranešė, kad 
1944 m. gruodyje Japonijoj 
buvo 104,521 keleivinis au
tomobilis, trokas ir auto
busas. Apie pusė jų, būtent 
48,051, gaminti Amerikoje.

TAKE A LESSON FROM THE ARMY <»
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Kur Aš Esu?
(Feljetoniukštis). Rašo Es-Džei

Jei aš paklausiu jūsų, 
broliai mieli, vieno klausi
mo, spėju, kad jūs šiandie
ną nebegalėsite atsakyti. 
Galvokite jūs sau, kaip no
rite, bet jei tiesos žvilgsniu 
žvelgsite visą gyvenimo ap
linkumą, jū prieisite tą pa
čią išvadą, kurią priėjo mū
sų tautos šulas klevelandie- 
tis Kazys Karpius.

Jūs- žinote, kad Kazys 
Karpius turėjo ir tebeturi 
galvą. Tik, žinoma, nepra
dėkite lyginti jo galvos prie 
kopūsto galvos. Jo galva — 
tai ne kopūsto galva, o gi
laus mąstytojo, galinčio 
svarstyti ir spręsti visas 
giliąsias gyvenimo proble
mas,

Karpius mokėjo ir tebe
moka mąstyti lygiai taip, 
kaip mąstė tautos vadas 
Smetona. Karpius sakė, jog 
Smetonos viešpatavimas 
(kontinuįtetas) tebesitęsia, 
nors I paties Smetonos kau
leliai jau pasiliuosavę nuo 
vienas kito. Jis sakė, jog 
Lietuvos įėjimas į Tarybų 
Sąjungą — reiškia lietuvių 
tautai pražūtį.

žinoma, neįsisvajokime, 
kad Tarybų Sąjungoje pra
žus tik viena lietuvių tau
ta, — ne. Ten pražus visos 
tos tautos, kurios tik yra 
susidėjusios į Tarybų 
jungą. Tautos pražus, o 
siliks tik bolševikai.

Karo užbaiga rodo, 
Tarybų Sąjungos ribos

pa

jog 
pra

siplėtė. Mūsų geismas, kad 
jos ribos sumažėtų — žlu
go, subyrėjo, kaip peredžiu- 
vęs medinis viedras. Taip 
sakyt,! ir to perdžiūvusio 
veidro 'lankeliai nulakstė, ir 
viedro šulelių jokie klijąj 
nebeklijuoja. O reikia atsi
minti,- kad Tarybų Sąjun
gos pasieniai, susiduriu su 
kitomis šalimis, brendina 
tas kitas šalis, lygiai kaip 
ir skaisčioji saulė, ne kam 
kitam,į kaip bolševizmui. 
Vadinasi, perspektyvos yra 
tokios, kad ilgainiui ir kai
myniškos šalys pribręs bol
ševizmui, susijungs su Ta
rybų Sąjunga, d Tarybų 
Sąjungos ribos plėsis ir 
plėsis. To plėtimosi pavojus 
gręsia visam pasauliui.

Be abejonės, jūs, broliai 
mieli, paklausite manęs: o 
kur šioms išvadoms faktai?

Aš atsakysiu, jog tų fak
tų pilna visur. Neįtikėtume 
mes tiems faktams, jei jie 
tik bolševikų būtų sklei
džiami. Sakytume, jie kal
ba tik už tai, ko jie tikisi 
atsiekt. Sakytume, jog visa 
tai, ko jie tikis — tebūna 
tik jų sapno radinys. Tikro
vėje jų siekiniai tegul nesi
pildo.

Bet imkime Karpiaus 
Dirvą ir skaitykime dienos 
klausimų išvadas, o surasi
me tai,,ko surasti nesitikė- 
jom. Rugsėjo 14 dienos lai
doj, Karpius sako, jog tu
rint atominę bombą, “bolše
vikai niekuomet negali būti 
pavojingi.” Tačiau žvel
giant politiniai, “bolševikų 
pavojus visuomet bus dide
lis. Paremtas neišvengia
mos ekonominės nelygybes 
faktu... komunizmo šaltinis 
yra neišsemiamas. O poka
riniai laikai kaip tik suda
ro geriausią komunizmo 
dirvą... Komunistai savo 
darbo niekur nei minutei 
nenutrauks.”

Toliau, Rugsėjo 21 dienos 
laidoj, Karpius mums tvir
tina, jog “bolševikų agentai 
šioje ir kitose; šalyse išsi
juosę dirba, kad komuniz
mo nuodai kuo toliau, tuo 
labiau pasklystų. Į savo ei-

les jie yra įtraukę ištisus 
pulkus profesorių, intelek
tualų, pramonininkų bei * 
prekybininkų ir kitų veikė
jų.” Jie “skleidžia komunis- • 
tinę propagandą.”

Taigi, ve, broliai mieli,— 
aš tyčia pabrėžiau Karpiaus 
žodžius, kad perskaitytu- 
m ė t e ir pakartotu- 
mėte,*o pakartoję pamąsty- 
tumėte apie išvadas. Gi pa
mąsčius apie išvadas, jos 
palieka aiškios, kaip saulė
toje dienoje rankos delnas: .

(a) jei bolševiku pavojus 
visuomet bus didelis,

(b) jei jį gimdo ekonomi
nės nelygybės faktas, o jų 
šaltinis — neišsemiamas,

(c) jei komunistai savo 
darbo nei minutei nenu
trauks,

(d) jei bolševikų agentai 
šioje ir kitose šalyse dirba 
išsijuosę,

(e) jei jie savo eilėse turi 
įtraukę profesorius, pramo
ninkus ir prekybininkus, tai 
ką gi bereikš ir atominė s 
bomba? Jei atomine bomba 
darysi galą bolševizmui, 

kuris plečiasi šioje ir kitose 
šalyse, tai tuo pačiu sykiu 
pasidarysi galą ir sau.

Žinoma, einant Karpiaus 
išvada, tai geriau galas 
sau, negu susilaukti bolše
vizmo. Juk panašiai atsiti
ko ir su tautos vadu Sme
tona.

Bet aš sustojau, dairausi 
ir nebežinau, kur aš esu. 
Čia chaosas, kelionė'be ke
lio... bolševizmo pavojus... o 
atominės bombos neturiu... 
Kas bus?

O iš.Lietuvos ateina džiu
giną laiškai, kad ten kuria
mas naujas gyvenimas, kad 
item viltys skrajoja taip 
smagios, kaip pavasario 
kregždės.

Kur aš esu?

Lawrence, Mass.

At Camp Edward*, Mast., T/5 Arthur H. Maxwell of Plymouth, N. H., 
performs the first step in the Army’s efficient fat salv«0» operation. 
He Is trlmrjxing meat preparatory to cooking, and the fat he cuts off 
will be rendered. The shooting war is over, but the boys have found 
they can still help their country by salvaging used fat.

Išleistuvių Pare.
Rugsėjo 16 d. buvo Surengę 

“surprise parę” išleistuvėms 
Aldonos Supetriūtės į kolegiją, 
kuri išvažiavo 4-riems metams 
mokytis chemijos.. l

Į parę susirinko gražus bū
rys draugų ir draugių. Skaniai 
užvalgę ir išsigėrę šnekučiavo
si, tada drg. Ig. Čiulada pakvie
tė prie ramybės ir iššaukė kelis 
dalyvius pakalbėti. Visi linkėjo 
jaunuolei geros kloties moksle. 
Taipgi ir Aldona pasisakė, kad 
nepaisant ant kiek bus sunku
mo, bet ji sieks įgyti tą aukštą 
mokslą.

Kadangi, Aldona visada pa
dėdavo darbininkų judėjimui, 
kaip tai piknikuose ir vakarie
nėse dirbdama, taipgi jos tėve
liai yra Laisvės skaitytojai ir 
darbininkiškų draugijų nariai, 
visada remia darbininkų judė
jimą, tai visi pasitiki, kad Al
dona ir įgijus mokslą dalyvaus 
su mumis. Linkime jai daug 
laimių. 

* ♦ ♦
Lawrence ir apylinkės lietu

viai klausinėja, ką mes darysi
me lapkričio 4 dieną, ar būsime 
stuboj, ar eisime kur be tikslo? 
Bet tikrumoj tai visi 4 d..lap
kričio galės labai gražiai ir nau
dingai laiką praleisti, nes 2 va
landą bus pradėta vaidinti ope
retė, Lietuvių Kliube, 41 Berke
ley st. Vaidins ‘pagarsėję lošė
jai iš Worcesterio, gi operetė 
vaizduos Lietuvoj žmonių kovas 
prieš vokiečius. Čia girdėsite 
daug labai gražių dainų. Pelnas 
skiriamas pagalbai Lietuvos 
žmonių. Taigi, visi Lawrence ir 
apylinkės lietuviai,' kaip mies
tiečiai, taip ir ūkininkai ateikite 
į šį svarbų parengimą. Pagelbė- 
kite savo broliams ir seserims 
Lietuvoj.

S. Penkauskas
j ■ - -i&Wh
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$10. t •■ 
atlikta pagerbimui 
Rado, kuris yra už 
yra pasiekęs

Penktadienį, spalių 5 d., 
draugai Skeistaičiai suruošė 
savo sūnui Capt. Walter Skeis- 
taičiui labai gražią sulauktu- 
vių puotą. Svečiai gražiai 
linksminosi prie labai daug 
įvairių valgių ir gėrimų, tuo 
pačiu sykiu sveikindami ka
pitoną Skeistaitį.

r/ v <

ka- 
ma- 

aukštą 
laipsnį Oro spėkose, taipgi pa
gerbimui Radienės, kuri yra 
Laisvės skaitytoja ir nepa
vargstanti mūsų veikėja.

Drg. Radienė visada dirba 
ir veikia, ar tai parengimuo
se, ar tai valgykloj, gaminda
ma valgius. Nors sirgo jos

Ketvirtas puslapis

MIRUSIŲJŲ LAIVAS
(Tąsa)

Juk būti negyvu kartais yra skaudu, 
nors į tai ir senai būtum pripratęs. La
banakt. Aš nebesiprausiu, tiesiog nebe
galiu pakelti rankų. Neleisk, Pipipai, iš
kristi iš krosnies ardelėms, tai kaštuoja 
kraują. Labanakt.

— Šventoji Marija, gailestingasis 
Gabrieliau, Juozape 4š Arimatejos, po 
perkūnų, šimtas velnių-----

Kūrikas rėkė, kaip dvasių apsėstas. 
Kiek atsikvėpęs, jis įsibėgėjęs paleido to
kią naujos serijos keiksmų ir prakeiki
mų kanonadą, kad visų pragarų gyven
tojai turėjo būti raudoni iš gėdos. Iš jo 
Dievo išaukštinimo, iš Dangaus Karalie
nės, Nekaltos Mergaitės skaistumo, iš 
šventųjų kilnumo nieko daugiau nebeliko. 
Jie paskendo gatvės purve ir buvo ištep
ti griovelių srutomis. Pragaras jam ne
bekėlė jokios baimės, jo nebegalėjo patai
kyti baisus dangaus ištrėmimo spindu
lys, nes kai aš paklausiau:

— Kūrike, kas gi atsitiko? — jis su
kaukė, kaip kraujo ištroškusi bestija:— 
šešios ardelės yra iškritusios. Šventoji 
sukėkš-----

Išeidamas Stanislovas buvo pasakęs, 
kad ardelių iškritimas kaštuoja kraują. 
Tuo jis norėjo pasakyti, jei vienos iškrin
ta. Dabar gi buvo iškritusios net šešios. 
Atgal jas sudėti mums kaštavo ne tik 
kraują, netiktai atkritusius mėsos gaba
lus ir apdegintus odos lopus. Mums rei
kėjo mokėti kraujuojančia sferma, iš
temptomis gyslomis, iš kaulų vamzdžių 
tekančiomis smegenimis, kurios tekėjo, 
lyg kokia pavandeniavusi lava, o sąna
riai braškėjo, kaip laužomas medis. O 
tuo metu, kai mes, kaip apsvaigusios kir
mėlės, dirbome, garas vis krito ir krito 
žemyn. Ir mes matėm, koks darbas mus 
laukė, kol tą garą vėl pakelsim. Ta min
tis, kai mes terliojomės su tomis ardelė- 
mis, šaldė mūsų gyslose kraują ir smau
gė mus lavonus. Nuo tos nakties as esu 
iškilęs virš visų dievų. Aš nebegaliu būti 
prakeiktas. Esu laisvas, galiu dabar ne
sirūpindamas elgtis ir daryti, ką tik no
riu. Aš galiu prakeikti dievus, galiu pra
sikeikti, galiu elgtis, kaip man patinka. 
Joks žmogiškasis įstatymas, jog dieviš
kasis įsakymas nebegali daugiau mano 
veiksmų paveikti, nes aš nebegaliu būti 
prakeiktas. Pragaras yra rojus. Jokia, 
žmogiškoji bestija nebegali išgalvoti to
kių pragariškų kančių, kurios mane'ga
lėtų išgąsdinti. Kaip tas pragaras bebū
tų sukurtas, jis yra išganymas. Išgany
mas, palyginus su iškritusių “Jorikės” 
laivo ardelių įstatymu į jų vietas.

Kapitonas niekumet nėra buvęs kati
linėj, taip pat čia nėra buvęs nė vienas iš 

'abiejų karininkų. Savo noru niekas į šį 
pragarą neina. Jie net išsisukdavo iš ke
lio, kai jiems reikėdavo praeiti pro angą, 
kuri vedė į katilinę. Inžinieriai gi į kati
linę drįsdavo tik tuomet įeiti, kai “Jori- 
kė” ramiai sau stovėdavo uoste, o katili
nės darbininkai dirbo valymo ir švarini- 
mo darbus, traukinėjo vamzdžius, valė 
mašinų salę ir dirbo kitus panašius pur

tinus dienos darbus. Net ir tuomet inži
nieriai diplomatiškai susirasdavo sau ke- 

•lių, kad nesusidurtų su juodais bandi
tais. Kadangi tie darbininkai visumet 
ir visumet buvo taip nusiteikę, jog galė
tų į inžinieriaus galvą pakaukšėti plak
tuku. Ką gi reiškia tokiems katilinės ti
pams kalėjimas, sunkieji darbai arba ir 
kartuves? Jiems į visa taį tik nusiš\^lpt!

•Iš mašinų salės tarp dešiniosios laivo 
patilo pusės ir dešiniosios laivo sienos 
pusės ėjo siauras koridorius. Tas korido

rius vedė į katilinę. Nuo mašinų skyriaus 
jis buvo atskirtas sunkiomis geelžinėmis 
mažomis durelėmis, kurios nepraleisda
vo vandens, — jei ką nors iš viso “Jori
kės” laive buvo galima pavadinti saugu 
prieš vandenį. Jei kas išeidavo iš mašinų 
skyriaus ir pasiekdavo liuką, tai jam dar 
teikdavo nulipti keletą kopėčių pakopų 
gmyn, kad patektų į tą koridorių. Šis 

ridųriukas buvo tiktai trijų pėdų plo
čio ir toks žemas, jog reikėdavo eiti visai 
susilenkus, kad nesutrenktum galvos į 
geležinius, aštriakampius skersai jo iš
temptus spyrius. Tas koridorius, kaip ir 
viskas “Jorikjj,” kaip lygiai ir katilinė,

Laisvi—*.Liberty, Lithuanian Daily

buvo visai tamsi tiek dieną, tiek naktį. 
Be to, tas koridorius buvo dar toks kar
štas, kaip lydimo krosnis. Mes, trimeriai, 
tą koridorių mokėtume pereiti ir užrišto
mis akimis, nes jis priklausė specialių 
kankinimų keliui. Šiuo koridorėliu mums 
reikdavo nutempti iš bunkerio į katilinę 
keletą šimtų tonų anglių ir ten juoš su- 
traiškinti. Tuos anglis mums reikėda
vo nutempti iš bunkerio, kuris buvo gre
ta mašinų skyriaus. Mes gerai žinojom 
šį kančių kelią ir jo labirintišką mįslę. 
Kiti žmonės jo taip gerai nežinojo. Štai 
nukrito gana smarkiai žemyn garas, 
daug žemiau negu šimtas trysdešimt, 
tuomet budįs inžinierius turi ką nors da
ryti. Už tai jam juk ir alga mokama. Pir
masis inžinierius niekumet neateidavo 
į katilinę. Niekumet kelionėj’. Sulaužyta 
pečiomentė jį išmokė, kad katilinės vy
rams kelioųėj nereikia įkyrėti. Dabar jis 
paprastai tik rėkdavo nuo denio žemyn į 
šachtą: “Garas krinta!” Tai surikęs, jis 
vėl greitai sprukdavo šalin. Nes iš apačios 
pasigirsdavo bliovimas: “Tu Dievo pra
keiktasis kalės vaike, mes tai patys ži
nom ! Ateik čia žemyn, kiaule, jei tu taip 
nori!” Kartu su tais žodžiais į įėjimo an
gą sklisdavo anglių gabalai.

Nėra ko kalbėti darbininkui apie pado
rumą, mandagumą ir gerus papročius, 
jei kartu nenori sudaryti jam tokių sąly
gų, kad jis galėtų likti padorus ir man
dagus. Purvas ir prakaitas dažo, ir vidų 
labiau dažo negu išorę.

Antrasis inžinierius palyginti dar bu
vo jaunas. Gal būt, jis turėjo trisdešimt 
šešerius metus. Jis buvo didelis karjeris
tas ir mielai norėjo būti pirmuoju inži
nieriumi. Jis tikėjosi savo sumanumą 
geriausiai galėsiąs įrodyti visur kur be
vaikydamas katilo vyrus, ypač kai lai
vas stovėdavo uoste, kadangi tuomet ma
šinų skyrius būdavo jo žinioj. Jis nebuvo 
joks geras mokinys ir tik sunkiai, ištik
tųjų gi ir visai neišmoko, kaip elgtis su 
“Jorikės” katilinės vyrais.

Yra inžinierių, kuriuos katiliečiai tie
siog dievina. Kartą aš pažinau vieną ka
pitoną, kurį katilinės vyrukai garbino 
lyg kokį dievą. Tas kapitonas kiekvieną 
dieną asmeniškai ateidavo į virtuvę ir sa
kydavo :

— Virėjau, aš noriu pamatyti tą val
gį, kurį šiandien gaus mano kūrikai ir 
trimeriai! Noriu paragauti! Tai mėšlas! 
Mesk jį tuojau per bortą! Kūrikai ir tri
meriai varo garlaivį, o ne ka^ kitas...—O 
kai jis ant denio sutikdavo bent vieną 
kūriką arba trimerį, jis sakydavo: — 
Trimeri, na koks buvo šiandien valgis, 
užteko mėsos? Kaip pasidalinot pieną? 
Vakare jūs gausite ekstra porciją kiau
šini^ ir lašinių. Junga jums taip pat že
myn tvarkingai* tam tikru laiku nuneš 
arbatos, jam jau yra įsakyta. (Junga — 
laivo berniukas, pasiuntinys.)

Nuostabus dalykas, tame kibire kūri
kai ir trimeriai taip elgėsi, kad juos bu
vo galima'kviesti į pasiuntinybės balių.

Kai garas, mums taip bestatant arde- 
les, vis krito ir krito žemyn, koridoriumi 
atėjo tuo metu budėjęs antrasis inžinie
rius. Jis apsižvalgė apie katilp kampą ir 
tarė: “Kas čia darosi su garu? Dėžė tuo
jau sustos vietoje!” Kūrikas kaip tik tuo 
momentu rankoje turėjo raudonai įkai
tintą kačergą, kuria jis bandė iŠ pelenų 
iškasti vieną iškritusių ardelių. Baisiai 
surikęs, krauju pasruvusiomis akimis ir 
apsiputojusia burna kūrikas tuomet stai
ga,* lyg koks beprotis, pasisuko ir, lyg 
koks beprotis, karšta kačerga puolė inži
nierių, norėdamas ja perskrosti jo kūną.

(Daugiau bus)
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Kapitonas Walter Skeistaitis

Kapit. Skeistaitis grįžo na
mon, trumpom atostogom po 
arti dviejų metų tarnavimo J. 
V. armijoje) užsieniuose. Jis 
labai džiaugiasi pasimatęs su 
savo žmona Aldona, buvusia 
Juodeškaite ir su mažučiu sū
neliu — Baby Walter, kurio 
jis buvo išsiilgęs.

Abu jaunieji. Skeistaičiai 
prieš karą buvo Sietyno Choro 
nariai. Kapitonas sakosi, kad 
gal vėliau, kaip bus galima, 
jis papasakos daug ką jis ma
tęs užsieniuose ir apie savo 
patyrimus. Linkime kapitonui 
linksmai praleisti laiką su sa
vo šeima ir, kad neužilgo būtų 
galima jam pasilikti namieje 
ant visados! Rep.

Aukos Lietuvos Žmonėms
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo nares, susirinkę pa
gerbti mūsų seną narę ir vei
kėju Oną Radienę ir paminėti 
jos sūnaus gimtadienį, paau
kavo ir Lietuvos žmonių 
galbai

Tai 
rio H. 
rių ir

pa-

draugas, bet ir tas nesulaikė 
ją nuo visuomeniškos veiklos. 
Kaip pagalvoji, yra mūsų na
rių, kurios “neturi laiko į su
sirinkimus ateiti,” gi drg. Ra
dienė visada randa laiko ir 
dirba. Reikia atminti, kad 
kiek daugiau nudirbsime, tai 
bus mums pačioms lengviau 
gyventi, mūsų vaikams ir anū
kams ateityje. Teisingam rei
kalui darbas įdėtas, tai taip, 
kaip sėkla, mesta į dirvą —- 
išauga, išskleidžia žiedus ir 
suteikia gerus vaisius. Ir ant 
kiek mes daugiau iškovosime 
laisvių, ant tiek bus mums ir 
mūsų vaikams lengviau gy
venti.

Vieno žmogaus užtikrintas 
gyvenimas, tai reiškia tiek, 
kaip jūroj lašas vandens, bet 
kada visi veikiame, kada tie 
lašai susilieja į masę, tai ir 
pasidaro jėga. Mūsų stiprybė, 
tai vienybėj ir veikloj. Todėl 
pagerbdamos veikėją drg. Ra
dienę, kartu mes dar daugiau 
pasiryžtame veikti ir dirbti 
dėl žmonijos labo, o drg. Ra- 
dienei linkime daug laimių ir 
energijos.

Kliubo Nare.

Spalių 1 d., pasidavė po 
operacija gerai žinomas veikė
jas Newark e ir apylinkėje — 
George Jamisonas (Janušo
nis). Jis randasi Memorial 
Hospital, 12th Ave. ir New
ton St., Newark, N. J. Lanky
mo valandos 2—4; 7—8 kas
dien. Kambarys 207. Būtų ge
rai, kad pažįstami ir draugai 
jį aplankytų šią savaitę. Lin
kime jam greitai pasveikti 
vėl darbuotis visuomenėje.

Rep.

Rochester, N. Y

Ketvirtadienis, Spali’? 11, 1945

Pittsburgh, Pa
Svarbus Pranešimas

Pranešame visiems Pitts
burgh ir apylinkės lietuviams, 
kad nedėlioj, spalių 21 d., 
LMD Svetainėje, 142 Orr St., 
Pittsburgh, atsibus labai svar
bus parengimas, kurį rengia 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas. Parengimo tikslas— 
pagelbėti Lietuvos žmonėms.

Koncertas prasidės lygiai 2 
vai. po pietų, po koncerto bus 
vakarienė. Koncertinėj pro
gramoj dalyvaus iš Clevelan- 
do Moterų Choras, vadovystėj 
M. Mačionienės, o pianu skam-

bins Ruth'Mačionaitė, bus so
listė V. Čipiutė, manome, kad 
bus ir J. Krasnickas iš Cle- 
velando. Taipgi ir mūsų vie
tinės dainininkės — seserys 
Paukštienė ir Vienienė. Taigi, 
koncertas bus geras. Išgirsite 
labai daug ir gražių dainų.

Po koncerto bus skani vaka
rienė, o po vakarienei, jeigu 
rasis ukvatninkų, tai galės ir 
pasišokti, nes kliubo gaspado- 
rius pavėlins savą muziką. 
Įžanga į koncertą tik 50 cen
tų, o į vakarienę tik $1, tai 
labai pigiai, kaip dabartiniais 
laikais. Visi ir visos kviečiami 
atsilankyti.

Rengimo Komisija.
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Pabandyk tą D gaida, Jane Froiąan,"
sakė Elsie, Borden Karvė, garsiajai dainininkei. “Vitaminas D—nes 
BORDEN’S HOMOGENIZED PIENAS apsčiai jo turi—ir dar tą 
gardų gausingą smetonini skonj. Pabandyk tai su mūsų padėka už 
puikų tamstos dainavimą kaip viešnios - žvaigždės mūsų Borden 
Radio Programoj.” (WABC, Penktadienį, 7:30 P. M.)

Telef. HUmboldt 2-7964

ir
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Atsiliepimas į Antrų, 
Suvažiavimą.

D. L. K. GedeYnino D-tė 
kytame susirinkime spalių 5 d.
išrinko du delegatus į Antrą 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą : Petrą Bugailiškį ir 

‘Petrą Andrašūną.
LDS 11-ta kp. — W. Černaus- 

ką. Mezgėjų Kliubas — L. Be- 
kis. Tai jau vienas delegatas 
daugiau negu pirmajam suva
žiavime.

Susirinkimai dar bus Sūnų- 
Dukterų, Politiško Kliubo- ir 
ALDLD 50 kp. Iš m’inėtų drau
gijų galima tikėtis dar daugiau 
delegatų.

Tas reiškia, kad pažangieji 
rochesteriečiai rūpinasi gerai 
antruoju suvažiavimu. č.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 

IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.
Stogų ar Namų Singeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Meš taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-/661

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMQNAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Glvials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

‘ PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
MDH

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8696

iMiąąruĮĮMMiMiąąiviaRM

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

I-

S

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Ketvirtadienis, Spalių 11, 1945 LahvS—Liberty, Lithuanian Daily Penktas puslapto 
======3

Prof. Shapley Tvirtina, 
kad Sovietam Žinoma 

Atominė Jėga

Don’t forget 
the need among our Allies

Hartford, Com

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
m u o s e “nepraktiškuose” 
moksluose. Pritaikomoje 
matematikoje niekas nevir
šija rusų, o grynoje mate
matikoje jie užima pirmąją 
vietą po amerikiečių.

Rusų mokslininkai žiūri į 
savo darbą, kaip į pareigą 
visai tautai. Tokia moksli
nė nuotaika atspindi ir so
vietiniuose laikraščuose, pa- 
reškė prof. Shapley: “Jeigu 
mus ir nenustebino, bet bu
vo įdomus mums tas faktas, 
kad mes radome daug lais
vės tarp mokslo darbuoto
jų” Rusijoj.

Italijos Žmonės Kenčia 
Sunkų Vargą Glve'genefously to> ***

OWE Gift

Klaidos. Pataisymąs, (
Laisvėj iš 8 d. spalių įvyko 

klaida, kur sakoma, kad dai
nuos basso Rapolas Griška, tai 
turi bųti Rapolas Juška.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 

............................ . ............................. .i .............. ........... i ............

. VIRĖJĄ—ŠEIMININKE 
Patyrusi

2 šeimoje. 6 Kambariai 
Ant vietos guolis. 

Nėra Skalbinių
BUTTERFIELD 8-8946 I (1

HELP WANTED—MALĘ 
REIKALINGI VYRAI

■. ■■■■— ■ i 111, ................................... .

reikalingi vyrai
...... ..n <i n' m'III —I !■

PHILIP CAREY MFG. CO

Wilkes-Barre, Pa.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
giasi rankomis apdirbt lau
kus. Reikia italam ne tik 
greitosios pagalbos maistu, 
drabužiais ir vaistais, bet 
turi būti nusiųsta jiem žem
dirbystės įrankių, trąšų ir 
duota paskolų, sako Keeny. 
O jei ne, tai 1946 metais i- 
talų būklė bus lygiai sunki, 
kaip ir dabar.

Iki naujų metų bus pris
tatyta Italijai 50 milion. do
lerių vertės reikmenų iš 
UNRRA fondo. Po naujų 
metų pašalpa italam taip 
pat būtinai reikalinga, pa
brėžia Keeny.

N E W YO R K 0T10 N A L WAR FUND

57 WILLIAM STREET' •• NEW YORK 5. NjC ' 80wmng g»hn 9-7500. _ JO,:

Viena Laisvės Diena 
Vokiečių Okupacijoj

BRAZILIJOS TAKSIŲ 
STREIKAS

Rio de Janeiro. — Strei
kuoja '6,000 taksių vežikų 
Brazilijos sostinėje Rio de 
Janeiro. Streikieriai pro
testuoja, kad už gazoliną 
turi mokėti perbrangias, 
juodosios rinkos kainas. Jei 
gazolinas nebus nupigintas, 
tai jie reikalauja valdiškai 
nustatyt didesnį mokestį, 
imtiną iš važiuojančių tak
siais.

STALINAS SVETKAS, 
SAKO HARRIMAN

Viena. — Čia staptelėjęs 
W. Averell Harriman, 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Maskvai, užginčijo 
gandus apie Stalino ligą. 
Jis pareiškė, jog Stalinas 
sveikas. Harrimanas pra
našavo, kad susimegs drau
giškesni santykiai tarp So
vietų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų.

Amerikonai savo užimtuo
se Vokietijos plotuose įveda 
apribotą vietinę vokiečių 
savivaldybę.

Four-Pointed Points

talking seal, Is mak-

a
Si- <

Sharkey, the
Ing an announcement, and he hopes 
housewlve* will get four points 
waiting for them at the butcher’s 
for every pound of used fat they 
save and turn In. It’s FOUR RED 
POINTS now instead of two for a 
pound of kitchen grease. Save every 
drop and earn needed extra points.

Vieną šaltoką 1941 metų 
rudens naktį, vežimas įdar
dėjo į Užugirio pradžios 
mokyklos kiemą. Jame, be 
senyvo vežiko,, sėdėjo busi
masis tos mokyklos moky
tojas Jurgis, jo žmona ir jų 
mažas sūnelis, Juozukas. 
Juozukas, visu keliu džiau
gęsis, kad jis daro “di...di...” 
jau buvo užmigęs.

Silpna balanos šviesa ap
švietė jų mažą, gal dešim
tį metų remonto nemačiusį, 
kambariuką. Pora pundelių 
ir mažas vaikas sudarė vi
są mokytojo Jurgio turtą. 
Kambaryje jokių baldų, iš
skiriant ant kryžiokų pas
tatyto lentų stalo, nebuvo. 
Mokytojo žmona Elena pa
tiesė ant grindų porą paklo
džių, vienoje pusėje po jo
mis pakišo kažkokį rūbą ir 
padėjo pagalvę. Mažasis 
Juozukas buvo paguldytas 
ant pagalvės, o Jurgis su 
Elena įsitaisę greta, užsi
kloję kas savo paltu, nuta
rė pailsėti po ilgos ir sun
kios kelionės iš Vilniaus į 
Užugirį.

— Kaip tau atrodo, ar jie 
čia mūsų neras? — paklau
sė pakuždomis Elena.

— Manau, ne. Bent jau 
iprmąją naktį. Kas čia gali 
įspėti, kad mes taip toli per 
vieną naktį atsidūrėme.

Ilgokai dar mokytojas 
Jurgis svarstė su savo žmo
na naujo gyvenimo per
spektyvas, baisius pavojus, 
stovinčius prieš jų akis, kol 
pagaliau užmigo.

Ryto metą Jurgis stovėjo 
prie savo kambario lango 
ir stebėjo tolyn besivingiuo- 
jantį kelią. Jame nesimatė 
nė gyvos dvasios, nes ši a- 
pylinkė yra tolimas užkam
pis, į kurį gali atklysti žmo
gus tik turįs tokias bėdas, 
kokias turėjo mokytojas 
Jurgis. O mokytojo Jurgio 
bėdos buvo nepaprastos. Vi
sų pirma, jis pats buvo ta
rybinių laikų aktyvistas, o 
dėl to dabar persekiojamas. 
Vargas būtų jam, jei jį su
čiuptų vokiečių gestapas ar 
lietuviškieji fašistai. Antra 
bėda, sakyčiau dar didesnė, 
buvo tai, kad Elena buvo ne 
ariškos kilmės. Ta p(atb be-? 
da lietė ir mąž^jį . Juozuką. 
Pradžioje jie visiz slapstėsi 
Vilniaus apylinkės miškuo
se, bet kai visus žydus su
varė į getą ir pradėjo šau
dyti, kai po Vilniaus apy
linkes ėmė siausti abląvos, 
gyvenimas net ir miške pa-

Tada

Geras Koncertas
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 43 kp. ir LDS 7 kp. ren
gia labai gerą koncertą, ne-. 
delioj, spalių 14 d., Lietuvių 
Progresyvių Kliubo Svetainėj, 
325 E. Market St., Wilkes- 
Barre. Pradžia 6 vai. vakare.

Programos išpildyme daly
vaus Stasys Kuzmickas iš She
nandoah, Vincas Valukas, se
serys Dorothy Judzentavičie- 
nė ir Nancy Ramanauskienė, 
buvusios Zdaniutės, kurios yra 
atvykę iš Chicagos. Dorothy 
ten vadovauja net du chorus, 
o Nancy yra pasižymėjus lošė
ja. Dalyvaus Eugenia Evanaus- 
kaitė — solistė, Lyros Kvar
tetas, kurį sudaro: Alena Gri- 
gaičiūtė, Johanna Scarnuliutė 
ir kiti.

Po koncertinės programos 
bus šokiai. Turėsime skanių 
valgių ir tinkamų gėrimų. 
Įžanga tik 50 centų ypatai. 
Visus ir visas prašome atsi
lankyti.

Kviečia Rengėjai.

FILE TVARKYTOJOS
Žemiau 30 
PROGA.

$20 PRADŽIAI
Gera Ateitis

PARENTS MAGAZINE
52 VANDERBILT AVE.

NEW YORK CITY
'it (239)

GEROS 
RANKOM SIUVĖJOS 

Nuolatinis Darbas. 
Gera Alga 

Alexander Kitt
30 West 57th St. 

(6-tos Lubos)
(240)

MERGINOS ir MOTERYS
LENGVOS DIRBTUVĖJE 

SUSTATYMAI
$25.30 Už 5 </2 DIENŲ SAVAITĘ

. LAIKE MOKINIMOSl
GALI UŽDIRBTI $35 IKI $40 Į SAVAITĘ

Nuo Kavalkų Darbąs Išsimokinus
Nuolat—Pasitarimai—9 A.M> iki 12 Tiktai.

JERSEY CITY MFG. CO.
IDEALITE BLDG.

49 Fremont St. (Nuo Grand St.)
JERSEY CITY, N. J.

Važiuokite No. 1,- 14 ar Crosstown Linijom.
(239)

REIKALAUJA DAUGIAU VYRU
JŪS galite 'padėti apsaugoti taiką, kurią mūsų 
ginkluotos pajėgos mums suteikė... JEIGU 
JŪS DABAR PADĖSITE gaminti daiktus, kurie 
taip gyvybiniai reikalingi naujai prieš mus sto
vinčiai konstrukcijai.

GERA ALGA—GEROS VALANDOS
GEROS DARBO SĄLYGOS

GREITA IR LENGVA TRANSPORTACIJA .
X . ’ • • • . /• . • a k

Matykite mūsų personnel departments 
dėl smulkmenų ir kitokiom progom.

PHILIP CAREY MFG. CO
571 Smith St

Perth Amboy, N. J

Tiesiog prie kampo Smith Street 
ir Convery Blvd, (arti Victory Bridge).

sidarė neįmanomas.
Jurgis, turėdamas mokyklų 
inspekcijoj pažįstamą žmo
gų, išsirūpino sau neva mo
kytojo darbą, kuris garan
tavo jo šeimai laikiną pa
stogę, o jam darbo pažymė
jimą, kad atsitiktinis ges
tapininkas nepačiuptų jo iš
vežti į Vokietiją kaipo be
darbio.

Deja, jau po kelių jų buvi
mo dienų Užugiry prasidė
jo neramumai. Vieną kartą 
iš vieno miestelio, kitą kar
tą iš kito> į netolimą miške
lį buvo atvaryta keli šimtai 
žmonių, kurie čia pat buvo 
sušaudyti. Net šūviai girdė
josi. Tai buvo baisu.
.—Jurgi, juk tu žinai, kad 

ir mūsų ten vieta. Kas da
ryti? — kalbėjo siaubo pa
gauta Elena.

Taip, tai buvo baisi tiesa, 
iš kurios atrodė nebuvo jo
kios išeities. Varšas Jurgis, 
girdėdamas tolimus šūvius, 
įsivaizdavo, kad ir jis ten 
stovi prie duobės su savo 
Elena ir mažu Juozuku, ir 
jie visi trys miršta, kaip 
miršta tūkstančiai’žmonių, 
miršta visa Lietuva.

— Ne, mes ten nepakliū- 
sime. Atbėgome tiek, bėg
sime dar toliau. Mes netu
rime žūti, reikia daryti vis
ką, kad nepatektume jiems 
į nagus. Mums pasigailėji
mo nebus, jokių apeliacijų, 
jokių kasacijų... Kraustysi- 
mės toliau, jei čia bus pavo
jus. Į Baltarusiją, pagaliau 
Ukrainą, kas čia sugaudys 
kas mes tokie ir iš kur.

Eleną dar rugpjūčio mė
nesį neteko savo tėvų, bro
lių, seserų su mažais vai
kais ■— jie visi buvo sušau
dyti. Jurgis neteko savo 
motinos, nes ji, sužinojusi, 
kad Jurgis su žmona ir vai
ku taip pat sušaudyti, nebe- 
atlaikė ir mirė širdies prie
puoliu. Jo tėvas buvo mi
ręs anksčiau, o brolis gyve
no toli atsiskyręs.

Taip ir Jurgis ir Elena 
neturėjo jokių giminių, tė
vų, jokios užuovėjos. Jie tu
rėjo patys vieni grumtis už 
gyvenimą ar mfrtį baisiame 
vokiečių okupacijos košma-

Mokytojas Jurgis mokyk
loje nemokė pradžioje dėl 
to, kad mokinių nebuvo, o 
vėliau, kai mokinių atsįra- 
db’ nemokė dėl to? kai! apy
linkėj tariamai, siautę dė
mėtosios šiltinės epidemija.

(Pabaiga Rytoj)

Grand Rapids, Mich.

delsė ir nepakėlė

darbininkai išstojo 
Po’ dviejų savaičių 

savinin- 
priešin- 
nuošim-

Po dviejų savaičių streiko 
American Seating Co. dirbtu
vėj darbininkai laimėjo strei
ką. Su tos įmonės savininkais 
ėjo derybos per nekurį laiką. 
Jungtinė Rakandų Darbininkų 
Unija (CIO) vedė derybas dėl 
algų pakėlimo ir kitų sąlygų. 
Darbdaviai 
algų. '

Pagaliau 
į streiką,
kovos įsitikino įmonių 
kai, kad neverta toliau 
tis ir sutiko pakelti 10 
čių. Kontraktą pasirašė unija
metams. Algas pakeltas kompa
nija sutiko mokėti nuo rugpjū
čio 20-tos.

Apart algų pakėlimo, darbi
ninkam duos apmokamas atot 
stogas ir pripažins įsidirbimo 
—seniority teises.

Dėlei karo veteranų kontrak
te tokia taisyklė. Jie visi mielai 
priimami dirbti įmonėn. Nie
kas jų nevers stoti unijoų. Bet 
po 30 dienų dirbimo privalo 
įstoti unijon, kitaip ir būti ne
gali. Juk tai jų pačių organiza
cija ir jų naudai.

Grand Rapids darbininkai 
neatsilieka nuo kitų miestų sa- 
jro 'brolių. Darbininkė.

PRANEŠIMAI
EASTON, PA.

ALDLD 13 kp. susirinkimas 
įvyks 14 d. spalių, 2:30 vai. dieną, 
V. J. Stankaus barzdaskutykloj, 
Ferry St. Dalyvaukite visi, nes yra 
Centro balsavimo blankos. Taipgi 
yra ir kiti svarbus reikalai. — Sekr.

(238-239)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 12 d. Liet. Šaleje, 315 Clinton 
St., 7:30 v. v. Susirinkimas svarbus, 
nes 12-to Apskr. konferencija įvyks 
pas mus, tad turime ruoštis prie su
rengimo vakarienes tą dieną. — P. 
Mikola jūnas, pirm. (237-238)

PAJIWO.JIMAI
Pajieškau Marcelino Motuzo, ku

ris paeina iš Lietuvos Rokiškio apsk. 
Labai geras kriaučius, 4 metus mo
kinosi Peterburge. Girdėjau, kad gy
vena Brooklyne. Aš irgi iš to paĮies 
miestelio ir gerai jį pažįstu. Norė
čiau susitikt ir pasikalbėti su juo. 
Mr. Anthony Valda, (Valadka), 227 
E. 18th St., New . York City, N. Y.

(238-239)

Pajiėškau savo vyro Jurgio Velio
nis. Jis apleido mane ir namus nuo 
334 Chauncey St, Brooklyne, apie 
3 metus atgal. Jis yra apie 5 pėdų, 
6 colių aukštumo; svoris apie 200 
sv. (tuo laiku); amžiaus 58 m. Esu 
girdėjus, kad jis gyvena kur nors 
Btooklyne. J<ąš žino kur jis gyve
na ir praneš ipąn, bus atlygintas su 
dovana. Prašau kreiptis pas mane: 
Petronėlė Velionis, 334 CJiauncey 
St, Brooklyn, I?. Y.

4

RANKINĖS SIUVĖJOS
IR

FINEŠERKOS
GEROS ALGOS

Pleasant Coat & Suit Co.,
1 Pleasant Ave., Clifton, N. J.

(239)

OFISŲ VALYTOJA 
valandos naktimis. Pradedant pirmadienį, 

baigiant penktadieniu. Gera alga.
gerai žinoma firma.

SKAMBINKITE HANOVER 2-6900, 
EXTENSION 557.

, (238)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų, Nuolat, 
$31, {skaitant viršlaikiui.

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

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Darbai. Nuolatinis darbafl.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbyitžje

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 WEST BOTH ST-, NEW YORK

" . . (X)

PRANEŠIMAI

VYRAI
Interesuojantiesi Nuolatinius Darbus 

kaipo
CHEMICAL OPERATORIAI

Patyrimas Nereikalingas 
DARBAS ARTI NAMŲ 

GEROS ALGOS 
VIRŠLAIKIAI, 

JEI PAGEIDAUJAMA 
LEGALĖS ŠVENTĖS 

APMOKAMOS 
Dauguma mūsų darbininkų yra 

mumįs per keliolika metų.
Užsitikrinkite sau ateitį. 
ATEIKITE ŠIANDIEN 

Richards Chemical Works 
Inc.

Warren and Morris Streets 
Jersey City, ft. J.

(238)

su

(244.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas - įvyks 

14 d. spalių, 7 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Ateikite pasiimti knygą — 
Bernardo Gavelio Klaida. Bus ren
kami delegatai į 6-to apskr. konfe
renciją; į Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą ir taipgi į Centro Ko
mitetą balsavimai. Būkite laiku. — 
J. Šmitienė. (238-239)

GREAT NECK, N. Y.
Namų Sav. Org. rengia prakalbas, 

spalių 14 d. A. J. Kasmočių Salėje, 
91 Steamboat Rd. Pradžia 5 v. v. 
Kalbės geri kalbėtojai, įskaitant ir 
J. W. Andziulaitį-Anseli iš Nęw 
Yorko. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti,, išgirsite svarbių 
dalykų. Įžanga veltui. (238-239)

STALIORIAI
DARBAS PRIE STALŲ IR MAŠINŲ

$1.35 f VALANDĄ /
NUOLAT — DAUG VIRŠLAIKIŲ

MODERN REFRIGERATION 
& STORE FIXTURE CO.

29-31 DIVISION ST., JERSEY CITY. N. J.
(244.

PRAPLĖTIMO PROGRAMA
VADOVAUJANČIAME 

Naujosios Anglijos 
Metalo Dekoravimo ^Fabrikas 

Reikalauja Daugiau
Darbininkų: J

FOREMANO
Sekančiuose Departmentuose J

LACQUER 
PLATING 
ETCHING

Taipgi •
SPRAYERIŲ

PRESSMANŲ 
FEEDERIŲ

DIEMAKERIŲ į
PIRMOS KLASĖS :

Rašykite dėl smulkmenų 
Arba ateikite į fabriką

ANDERSON&SONS
WESTFIELD, MASS. : 

_____________________<112!
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LAWRENCE, MASS.
LDS 125 kp. susirinkimas įvyks 
vai. dieną pas draugus Milvidus,2 

spalių 14 d. Nariai būkite susirin
kime, nes yra daug svarbių klausimų 
aptarti. Būkite laiku, nes įvyks ki
tas susirinkimas 4:30 vai. dieną, 
Maple Parke. Visų Draugijų Kom. 
susirihkimas, kalbėsime kaip būt 
geriau prisirengti prie Dem. Liet: 
Suvažiavimo, kuris įvyks lapkričio 
23-24 dd. Pittsburghe. Nepamirškite 
dalyvauti visi. — S. Penkauskas.

(238-239)

WORCESTER, MASS.
Spalių 14 d. Liet. Salėje, 29 Ein- 

dicott St. įvyks bankietas ir koncer
tas, pagerbimui Vacio Tumanio, už 
jo ilgų metų nenuilstantį dainavimą 
ir veiklą. Šiuo tarpu drg. Tumanis 
verčiamas ligos, negali dalyvauti 
veikloj nei Aido Chore, kurio jis na
riu išbuvo per daugelį metų. Aido 
Choras, su pagalba kitų org. rengia 
šį bankietą. Programos koncertinę 
dalį atliks vietiniai if taipgi Ig. Ku
biliūnas iš Bostono. Prašome visų 
dalyvauti. Pradžia 4 vai. dieną. — 
Kom. (238-2Š9)

SCRĄNTON, PA.
ALDLD 39 kp. sųsirinkipias įvyks 

14 d. spalių, 2 vai. diena/ pas drg. 
E. Gęležauskienę, 1210 Blair Ave. 
Visi draugai dalyvaukite laiku; nes 
turime daug svąrbių dalykų aptarti. 
Taipgi bus rinkimas delegatų į 12-to 
Apskr. pusmetinę konf., kuri įvyks 
28 d. spalių, 1 vai. dieną, 315 Clin
ton St. Taipgi turime balsavimo 
blankas ALDLD Centro viršininkų 
1946-47 m., ir daugiau svarbių rei
kalų. — P. Šlekaitis. (238-239)

WORCESTER, MASS.
ALDLt) 11 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 14 d., 11 vai. ryto; 29 Ehdi- 
ęptt St. Draugai, prašesni yisį daly
vauti. — J. M. Lukas, Sekr.

(128-239)

PAPRASTI DARBININKAI 
APSKRITŲ METŲ DARBAS 

Grupinė Apdrauda 
Pensija Viršlaikiai

UNIJINĖ ALGA 
Vienas Blokas Nuo Ferry 

PASITARIMAI KASDIEN 9-4 
SCANLAN WOOL CO., INC. 
613 WEST 40TH ST., NEW YORK 

(240)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas, Nuolatinis darbas. 
Vienoj iš didžiausių muilo ISdirbyitėje
JOHN T. STANLEY CO., Ino.

642 WEST 80TH ST., NEW YORK
(?)

APVALYTOJAI
Nuolat; banke. Patogi vieta. 

Kreipkitės ant 8-čių lubų. 
2-3 P. M.

41 Broad St., N.Y.C.

PAPRASTI / 
DARBININKAI 

prie
Produkcijos ir 

Materialų Kraustymo 
Kreipkitės 

UNITED 
COLOR DEPT.

Calco Chemical 
Division 

American 
Cyanamid Co. 

158 Mt. Olivet Ave.
Newark, N. J. 

ar 
338 Wilson Ave. 
Newark, N. J.

a
(289)

(240)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS 

. .Z----------------- -------------------- :--------------

MERGINOS—VYRAI 
Prįe Skalbyklos Darbo 

5 DIENŲ SAVAITE 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga 

THRIFT LAUNDRY
68-14 62nd STREET 

RIDGEWOOD, BROOKLYN
(244,

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. įvyks spalių 10 d., 

7:30 v. v., 103 Grėen St. Malonėki
te dalyvauti, atsiimkitę knygą, kurią 
parašė R. Mizara. Labai įdomi kny
ga. — Raštininkas.

NEWARK N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

spaliu 11 ęj., 8 v. v. šy. Jurgio saloje, 
180 New York Avė. Viši nartai daly
vaukite, nes susirinkimas bus svar
bus. Paul Casper. (257-238)

CHEMICAL OPERATORIAI 
PATYRĘ OPERAVIMUI ; 
CHEMINIŲ ĮRENGIMŲ 

prie 
CENTRIFUGES 
FILTER PRESŲ 

STILLSŲ 
NITRATORIAIS 

SULFONATORIAIS 
DŽIOVINTO.! AIS 

REACTORIAIS 
ir kitokių CHEMIJOS PROCESŲ 

MAŠINERIJŲ.
Čia yra vietų Vyrame, kurie NELAVINTl 

Siame amate, kurie žingeldauja 
mokytis M Arnoto.

Taipgi PATYRĖ VAMZDŽIŲ SUVEDĖJAI ir 
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJŲ PAGELBININKAI 

. Givaudan 
Delawanna, Inc.

DELAWANNA, N* J.
—4 .. j"
APVALYTOJAI, Ofiių Būdlnkuoie. Nuolat, 
blenoraii ir Raktimlt. 187.25 Matykite Mr> 
INGE, 59 Pine Street, New York City.T ’ *• 
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ll žk luptas)

žino, kad

ir

P.

išleistuvių
po ranka

F.
Ru-

daugiau, jie
nuo kelionės lėšų Ii-

Mikalaus, F.
J. Steponaitis,’ J.

Mrs. Mankus,

Choristas.

se

Jo-

rasėj ui 
smagu, 

žmonių, 
su ku-

Antradienį atplaukė 
Queen Elizabeth su 
kariškių, o trečiadienį 
pribusiant 
šiais laivais.

Choro entuziastei narei 
Stankaitienei. Ji nuo tos 
ne tik neatsisakė, bet, 
ir visuomet, entuziastiš-

laivas 
15,000 
laukta 

13,000, kitais

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBAS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

PUIKI LIETUyiŲ IŠTAIGA
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir kitokiems poklliams.

280 UNION AVENUE BROOKLYN, N..Y.
Kampas Stagg Street. Telephone EVergreen 4-9672

9 Julė Stankaitienė

NohYoilo^z^W7iiiū>i
Liet. Literatūros D-jos 
1 Kuopos Susirinkimas

Apie Katrina Dilbienę

Aš Jau Kų Nors 
Suuodžiu...

I" ---------
Moteris, vadinama “kaimo 

radijo“ viską suuodžia — ji 
žino, kas su kuo meilaujasi, 
kur bus vestuvės, kur pabaig
tuvės, kas vakarais ar dieno-

mis kaime atsitinka — ji vis
ką žino ir kitiems papasako
ja.

Ta “kaimo radijo,“ tai naš
lė Morta, Aido Choro, stato- 
moj scenon operetėj “Kada 
Kaimas Nemiega.“

Tikram gyvenime ši, visuo
met linksma ir draugiška mo
teriškė visai nėęa tokia, kokia 
ji turi pasirodyti Mortos rolė
je.

Nepaisant, kokia rolė nebū
tų, kad ir labai nemaloni, kas 
nors vistiek turi apsiimti joje 
vaidinti.

Taigi ir ši rolė teko Liau
dies Teatro ir vėliausiu laiku 
Aido 
Julei 
rolės 
kaip
kai mokinasi. Mortos rolė yra 
gana ilga, bet J. Stankaitienė 
jau ją seniai yra išmokusi at
mintinai. Šių žodžių 
visuomet buvo ir yra 
kad 
kaip 
riais 
re,

randasi tokių
J. Stankaitienė,
tekdavo Liaudies Teat- 

o dabar ir Aido Chore,
bendradarbiauti.

žinoma, J. Stankaitienė at
liks gerai Mortos rolę. O jūs 
atlikite savo, ateidami į Labor 
Lyceum svetainę, sekmadienį, 
spalių 21 d. ,

Gaisragesių leitenantas 
seph Fager susižeidė pareigo
se prie gaisro, iškilusio Vic
tory Food Co., 1328 38th St., 
Brooklyne.

Taip Brooklyniečiai Palinkėjo 
A. Bimbai Laimingos Keliones
Brooklyniečiai, matomai, 

aukštai Įvertino Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto pa
siryžimą pasiųsti atstovybę 
Tarybų Lietuvon. Pritarė tam 
ne vien tik galvos palingavi- 
mu, bet ir materialiai.

Mūsų žmonės aprokavo, kad 
net Antanas Bimba be laivo 
Atlantiko neperplauks. Kad 
ten nuvykęs taip pat atomu 
neskraidys — norint pamatyti 
šalį, jos žmones, reikia ją ap
keliauti, -o tAhT'taip pat reikia 
lėšų. Tam jie prisidėjo neskū- 
paudami, geriausia, kiek kas 
tuo laiku (netikėtų 
staiga 
turėjo.

Dar 
kožnas
kęs centas bus panaudotas pa
didinimui šio, Dešimtojo Siun
tinio dovanų Lietuvos žmo
nėms. Tad, jie sako, lai svie
tas žino, kad d. A. Bimba iš
vyko ne taip sau pasižmonėti, 
kaipo asmuo, bet kad išvyko 
kaip visų Lietuvos draugų 
Amerikoje atstovas.

Brooklyniečiai mano, kad ir 
kitų miestų žmonės taip pat 
pažiūrės į d. A. Bimbos svar
bią misiją Lietuvon, nors jie 
ir ^neturėjo laimės dalyvauti 
išleistuvėse.

Patys Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto nariai, ku
riem daugiausia tenka dirbti 
visada, neatsiliko.

Komiteto Nariai Aukojo;

Valis Bunkus, Vincas Kar
iūnas po $10.

Antanas Bimba, Nastė Buk- 
nienė, Vincas Čepulis, M. Kli
mas po $5.

Jurgis Warisonas $2.
Lilian Kavaliauskaitė, Ona 

Yakštienė, Biruta Kalakaus- 
kaitė, J. Tomsonas po $1.

Kiti Aukojo;

Surinko M. Sinkevičiūte 
Ona Yakštienė:

V. ir M. Bovinai, $10.
Po $5: K. Rušinskas, 

Wort, J. Bimba, A. Kasmočius, 
V. Glaubičius ,L. Gavrilovich, 
V. Žilinskai, J. Balčiūnas, W. 
Baltrušaičiai, P. & A. Bechis, 
J. Grušelionis, A. Leimonas.

Po $2: S. Bimba, M. Pakš
tienė, M. Kraujalis, G. Žu
kauskas, P. Alekna, S. Griš- 
kus, J. Kairys, J. Kuraitis.

Po $1 : M. Stakovas, 
Klaston, O. Bajorkas, J. 
seckas, Mrs. 
Reinhardt,
Stakvilevičius, 
M. Yakštienė, O. Lukauskaitė, 
M. šolomskas, Z. Kavaliūnas, 
F. Waitkens, drg. Barzdaitis, 

Grabauskas, O.’ Yakštis.

Surinko Nastė Buknienė ir 
L. Kavaliauskaitė:

S. Sasna $25.
Po $5: F. ir A. Pakalniškiai, 

J. Lazauskas, M. Panelis, So
phie Kaškiaučienė, J. Vitkū- 
nas, J. Gužas, D. M. ir K; 
šolomskai, A. Višniauskienė, 
R. ir E. Mizarai.

Po $3: A. Balčiūnas, J. 
Dainius.

Po $2: A. Kalakauskienė, 
Elzbieta Granickienė, Antho
ny Valda, M. Kalvaitienė, J. 
Lazauskienė, Helen Yeskevi- 
čiutė, J: ir H. Kudirkai.

Po $1: M. Juškienė, M. Jr 
P. Tamuliai, P. Jankauskas, 
V. Senkevičius, A. Kalvaitie
nė, M. Janulevičienė, Olga 
Reinhardtienė, O. Lukauskie- 
nė, G. ir A. Kazakevičiai, F. 
ir J. Klastonai, A. Tenys, Gri
galius Belinis, Jonas Mankus;* 
Marion Thomas, Domicėlė -šal- 
čiunaitė, Ch. ir A. Young, He
len Zablackas, Ig. Urbonas, 
Kazys Degutis, M. Hacinkevi- 
čius.

Surinko E~) Gasiunienė ir B. 

 

KalakauskaitB:

Po $10: . ir E. Liepai, J.
Vaiginis.

Po $5: F. Dobilas, W. Luk- 
min, P. Kapickas, A. Matulis, 
A. Skirmontai, O. Depsienė, 
E. Simonavičienė, M. Wilso- 
nienė.

F. Shimkienė $3.
Po $2: J. Bertašius, C. Bal

čiūnas, M. Norbuta, C. Kai
rys, V. Venskūnai.

Po $1: Elsie Gasiunienė, Pe
tras šolomskas, Jonas Gasiū- 
nas, O. Čepulienė, V. Lisajie- 
nė, Sofija Tamsonienė, J. Aba- 
zoris, Uršulė Bagdonienė, Pe
tras Vaznys, N. Nagulevičiu- 
tė, Helen Feiferienė, G. Mar
cinkienė, T. Levanienė, A. La
sas, P. Strolis, F. Budronis, J. 
Grubis, A. Stripeika, K. Mi- 
chelsonas, J. Stankaitienė.

Surinko V. ir V. Bunkai:
V. Rudaitis, $5.
Po $2: P. Velykis, drg. Lit- 

vinskas.
Po $1 : J. Byronas, V. Bė

rėms, J. Barkus, V. šibeikienė,
A. Plevokas.

Surinko J. Thomsonas ir A. 
Rainienė:

Po $10: Dr. J. Kaškiaučius, 
V. Skuodis, C. Vigunas.

Po $5: M. Sapiega, N. Ven- 
tienė, S. Cedronienė, N. Kau- 
linienė, P. 
lovaičiai, 
Petriką.

J. Ažys
Po $2: 

Joneliunas, 
Urbonas, A. Velička, V. Ker- 
šulis.

Po $1: drg. Lisajus, A/ Z.,
B. .., J. Nauda, P. Nemuras.

Viktorija Balkus, 50c. ,
Surinko V. W. Žilinskas:
Po $5: J. Marcinkevičius ir 

Labašauskienė, P. Maršonas.
S. Varpius, $1.
Viso aukų—$461.50.

Rainys, G. Stanis- 
J. Stanelis, Dr. A.

ęs.
drg. Adomonis, K.

J. Siurba, Jonas

Lietuvių Atletų Kliubas 
Įsigijo Pilnų Leidimų
Antradienį, spalių 9 d., Juo

zas Petersonas, pirm. Liet. 
Atletų Kliubo pranešė, kad 
kliubas įsigijo pilnas Liquor 
License, galės parduoti ajų, 
vyną ir degtinę. Tad dabar 
visi kliubo prieteliai ir pažįs
tami galės užsisakyti ko tik 
norės, užėję į kliubo patalpą/ 
168 Marcy Ave., Bnooklyne. 
Linkime kliubui daug pasise
kimo su naujais laisniais.

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR 18 KITUR.

Brooklyno Polytechnic Ins
titute studijoms šį rudenį įsi
rašė 2,593 studentai. Įstaiga' 
pradeda 91-mus mokslo me
tus.

Pranciškų ir Marijonų 
Pokylis Šapoje

Pereitą penktadienį Juškevi
čiaus šapoje įvyko tos šapos 
darbininkų pokyliukas. Tai pa-, 
sveikinti Pranciškams ir MąJ 
rijonai su jų- vardadieniais. 
Pranciškų čia esama viso kvar
teto: F. Reinhardt, F. Šimaitis, 
F. Buteliauskas, F. Milišąus- 
kas. Marijoną turi tik vieną— 
Mary Andriukaitienę.

Varduvėse gražiai pasilinks
minta, tų vardų savininkams 
palinkėta laimingai pagyventi, 
o likusius iš pasilinksminimui 
susidėto fondo $2 šapos pirmi
ninkas Reinhardt atnešė dien
raščiui Laisvei... Dėkojame už 
dovaną ir linkime visiems dar 
daug smagių varduvių.

Įvyks ketvirtadienį, spalių 
11 d., 7:30 vai. vakare, Lais
vės svetainėje, 419 Lorimer 
•St., Brooklyne. Nariai prašo
mi būti susirinkime. Turime 
daug svarbių dalykų apsvars
tyti. Gausite žurnalą “Šviesą,“ 
kuris yra kiekvienam nariui 
svarbu perskaityti.

Kurie dar negavote naujos 
knygos “Bernardo Gavelio 
Klaida,“ ateikite pasiimti. 
Knyga lengvai skaitosi, joje 
aiški lietuviška kalba. Kuo
met pradedi skaityti, nenori- 
si nustoti. Mano supratimu, 
autorius Rojus Mizara nuka-* 
lė - parašė populiariškiausią 
apysaką. Populiariškesnę už 
visas pirmesnes. Tokiu būdu, 
ta knyga turi būti priemone 
gavimui naujų narių į LLD 
kuopas.

Organizatorius, J. K.

Frank Višniauskas 
Parvyko Atostogų

Metropolitan

Katrina Dilbtenė mirė spa
lių 7-tą, namuose, 436 Union 
Avė., Brooklyne. Pašarvota 
buvo Radzevičiaus laidotuvių 
įstaigoj, 402
Avė. Palaidota spalių 10-tą,

Paliko didelę 
dukteris, Marijoną Gražienę, 
Oną Geležauskienę ir Julijo
ną Gražienę, sūnus, Joną ir 
Petrą. Vaikai visi, apart Onos, 
gyvena Brooklyne. Taipgi pa
liko 7 anūkus, jau suaugusius 
į jaunuolius ir 11 proanūkų.

Dilbienė, po tėvais Jurdikė, 
buvo kilus iš Nork’aičių kaimo, 
netoli Tauragės. Amerikon at
vyko 1912 metais, pas pir
miausia atvykusią dukterį Ma
rijoną ir kiek pirmiau pribu
vusį sūnų Joną. Dar vėliau 
čionai atvyko dukterys Julijo
na ir Ona ir sūnus Petras — 
veik visa šeima. Jos vyras 
re Lietuvoje.

Nors Amerikon atvyko 
pagyvenus, virš 50 metų,
kus išauginus, tačiau dar daug 
metų jinai sunkiai dirbo šei
miniu kystėje : laikydama įna
mius, prižiūrėdama anūkus, 
kad dukterys galėtų uždar
biauti ir prasigyventi, kad pa
čiai senatvės sulaukus nerei
kėtų iš kitų duonos kąsnio 
laukti. To ir nereikėjo. Vai
kams susikūrus savo šeimas, 
išėjus iš namų, jinai pakaito
mis yra pagyvenus pas vieną 
ir pas kitą. O pastaraisiais še
šiais metais, kada jos spėkos 
beliko.labai menkos, gyveno

šeimą: tris

mi

jau 
vai-

ADVOKATAS A. WESLAN PASKIRTAS 
DISTRIKTO PROKURORO PADĖJĖJU

Anthony J. Weslan (Viz- 
lanskas) pereitą antradienį, 
spalių 9-tą (1945); tapo pri
siekdintas Kings County pro
kuroro padėjėju — Deputy 
Assistant District Attorney — 
per distrikto vyriausi prokuro
rą George Beldock.

Džiaugiamės adv. Vizlans- 
ko pasisekimu jo profesijoje ir 
linkime jam geros kloties at
eities darbuose.

Antanas, sūnus Petronės ir 
velionio Antano Vizlansko, mi
rusio pereito liepos mėnesio 
19-tą yra 38 metų ir per pa
staruosius 10 metų praktikavo 
advokatūrą. Mokslą ėjo Brook
lyn Technical High School,. 
Western Maryland Kolegijoj, 
Columbia Universitete, Brook
lyn© Law School. Pastarąją 
baigė 1935 metais.

Pilnas advokato teises gavo 
1936 metais ir nuo to laiko 
praktikavo advokatūrą visuo
se teismuose. Viena jo raštinė 
randasi namie, 135 St. Nicho
las Ave., o kita'Ofisų bildinge, 
16 Court St., abi Brooklyne.

Lietuviškoji sritis jam taip 
«pat sava, kaip ir jo profesija. 
Yra nariu lietuvių šv. Jurgio 
Draugystės, Lietuvių Amerikos

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius ,

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN 

Telephone: EVergreen 8-9770

ku-

Martino Luther’io

Piliečių Kliubo Brooklyne, 
rio yra ir politinis vadas, ir 
Liet. A. Piliečių Kliubo, Mas- 
pethe,
Draugystės, Lietuvių Profesio
nalų Vyrų Kliubo ir Liet. At
letų Kliubo. Yra užsirašęs de
mokratu balsuotoju, bet po
litinėse partijose nepriklauso. 
Tik rinkimuose paremia tuos 
kandidatus, kurie jam tuo me
tu atrodo tinkamiausi.

Annos ir Petro Viš- 
pereitą sekmadienį 

iš karinės mokyklos 
pas tėvus ir sesutę

Frank, sūnus žinomųjų dar
buotojų 
niauskų, 
parvyko 
atostogų
Helen. Frankis gražiai atrodo, 
jaučiasi energingas ir, kaip vi
suomet,' draugiškas. Pirmą 
progą gavęs, su motina užėjo 
pasimatyti su savo ir tėvų se
nais draugais A. Bimbos išleis
tuvėse. Ir labai apgailestauja, 
kad Aido Choras savo operetę 
“Kada Kaimas Nemiega“ sta
tys 21-mą, o ne šį sekmadienį.

Frankis šiuo tarpu grįžo iš 
N. Carolines, o po atostogų 
vyks Illinois valstijon tolimes
nėms karinio mokslo studijoms. 
Tikisi turėsiąs ten pabūti ilgo
ką laiką. Linkime geriausios 
kloties!

pas dukterį Marijoną, jos 
priežiūroje. Mirė * sulaukus 
gražaus amžiaus, 85 metų.

Marijonai Gražienei ir vi
sai šeimai reiškiame užuojau
tos dėl mirties motinos ir se
nutės Katrinos Dilbienės.

D-e.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA '

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkui 

■teičius bu naujausiais {taisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiežiam Planų.

Darome ir Pritaikome Akinius.

H

■

,''į'

a

Drs. Stenger & Stenger 
• Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342
tt

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

1 padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKESJONAS

512 Marion St., Brooklyn, 
Kampai Broadway ir Stone An. 

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-6048

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
R"

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N./Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

CHARLES
UP-TO-DATE ,

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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