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Spalio 31 diena, man rodo, 
si, dr. A. L. Graičiūnui sukan
ka lygiai 75-ri metai amžiaus.

Dr. Graieiūnas — vienas 
seniausių Amerikos lietuvių.

Aišku, būtų klaida vertinti 
žmogų tik pagal jo amžių. Ki
tas asmuo tesulaukęs tik pusę 
amžiaus, kiek gerbiamas dr.
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43 13A. L. Graieiūnas, ir gali pa
likti didesnių darbų.

Dr. A. L. Graieiūno nuopel
nas keri tame, kad jis per vi
są savo sąmoningą gyvenimą 
dirbo visuomeniniame judėji
me, kad jis negyveno tik sau.

Dar svarbiau: Sulaukęs 75- 
rių metų amžiaus, dr. Grai- 
čiūnas nesako, kad jis jau per- 
senas. Ne! Jis veikia, — rašo 
spaudai, sako kalbas, — i)- 
ragina kitus daryti tą pati. Ir. 
įsidėmėtiniausia : G r a i čiūnas 
tvirtai stovi su demokratiniu 
judėjimu!

Spėju, kad d r. A. L. Grai- 
čiūnas dalyvaus Antrajame 
Demokratinių Amerikos Lietu
vių Suvažiavime Pittsburghe.

Ten suvažiavę atstovai jam 
paspaus dešinę.

O dabar tebūva leista man 
pasakyti laisviečių vardu : Gy
vuok, daktare; dar ilgiausius 
metus!

★ ★ ★
Sekmadienį Elizabethe (N. 

J.) įvyko LDS III-čio apskričio 
bankietas 15-kos metų organi
zacijos jubiliejui atžymėti. 
Pirmininkui A. Matuliui pa
prašius, svečiai sudėjo virš $70 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimui pasveikinti.

Tai pavyzdys, kuriuo turė
tų pasekti kiti.

Atsiminkime, kad Suvažia
vimui reikalingi ne tik atsto- 
vai-delegatai, — reikalinga ir 
plati moralė ir medžiaginė vi
suomenės parama.

Bostonietis Pranas Olsonas 
karo metu buvo Chinijoj, be
rods, Kunmingo mieste.

Šiomis dienomis gavau jo 
oro paštu siųstą laišką, prane
šantį, kad Pranas jau grįžta 
namo; apie lapkričio mėnesio 
pabaigą tikisi būti paleistu iš 
armijos.

“Kai tik pasieksiu New 
Yorką,” rašo jis, “dėsiu pa
stangų susisiekti su jumis ir 
pasitarti dėl busimojo LDS 
Seimo.”

Pranas Olsonas buvo stam
bus LDS veikėjas prieš karą. 
Dar nepaleistas iš armijos, jis 
jau ir vėl raitojasi rankoves 
darbui — suruošimui pavyz
dingo Seimo, kuris įvyks 1946 
m. birželio mėnesį Bostone.

Smagu skaityti toki laiškai!
★ ★ ★

Šiomis dienomis gavome 
uruguajiečių lietuvių laikraš
tį “Darbą” (iš rugsėjo 8d.).

Mano dėmesio atkreipė ja
me telpąs jaunimo skyrius, 
pavadintas Rincon Juveni! 
(Jaunimo Kampelis), kurį pri
rašė jaunuolis Juan Angel 
Bakšys.

Platokai aprašoma pramo
ga, lietuvių jaunuolių ruošta 
rugsėjo 15 d. Jaunieji Uru- 
gvaujaus lietuviai ten suvaidi
no komediją “Aš Numiriau” ir 
kitą ispanų kalboje komediją 
“El Pintor de un Muerto.” Sa
kyta kalbų, kurias atliko pa
tys jaunuoliai.

Skyrius vedamas ispanų kM; 
boj.

★ ★ ★
Montevideo lietuviai įsikūrė 

savo kliubą, pavadintą “Uru-
gvajaus Lietuvių Centru.” Jis 
įkorporuotas valdiškose įstai
gose. Fašistiniai pasturlakai 
dėjo didelių pastangų, kad 
valdžia neužgirtų kliubo čar- 
terio. Bet. . . “šuns balsas į 
dangų neina.”

Gen. Pattonas užginčijo 
pranešimą, kad jįš kalbėjęs 
prieš žydus.

Darbo Žmomig 
Dienraštis •

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Šimtai Tūkstančių Plieno Dar
bininkų Ruošiasi Balsuoti 

Streiko Klausimų del Algų

Gen. Marshall Siūlo Palaikyti 
Didžiulę Armijų; Priešinasi 

Greitam Veteranų Paleidimui
Pittsburgh. — CIO Jung

tinė Plieno Darbininkų U- 
nija kreipėsi į valdinę Dar
bo Santykių Tarybą, kad 
suruoštų -balsavimus 76i9-se 
plieno ir geležies fabrikuo
se. Tais balsavimais darbi
ninkai nusitars, ar strei- 
kuot dėl reikalaujamų pri-l 
dėt po du doleriu algos die
nai, paliekant tas pačias 
darbo valandas. Ši unija vi
so turi apie 900,000 na
rių, įskaitant aliumino dar
bininkus.

CIO unijų generalis pir
mininkas Philip Murray pa
reiškė, kad unija kartotinai 
bandė tartis su kompanijo

Tyrinės Atomine Jėgą Kas
dieniniams Reikalams

London. — Anglijos val
džia įsteigs mokslinį centrą, 
kur bus tyrinėjama, kaip 
pakinkyt atominę jėgą, kad 
ji tarnautų civiliams žmo
nių reikalams. Tam tikslui 
skiriama 300 iki 400 milio- 
nų dolerių. Apie tai prane
šė seimui Anglijos premje
ras Attlee.

Angly Seime Beveik 
Kasdien Keliamas 
Atomy Klausimas
London. — Tūkstančiai 

Anglijos mokslininkų reika
lauja, kad Anglija, Ameri
ka ir Kanada pervestu ato
mines bombas į didžiųjų 
Jungtinių Tautų žinybą. 
Anglų visuomenė* bendrai 
pageidauja, kad šie trys 
kraštai neslėptų atominio 
“sekreto” nuo Sovietų Są
jungos. Nes atomų bombos 
slėpimas blogina santykius 
tarp Anglijos - Amerikos, iš 
vienos pusės, ir Sovietų, iš 
antros.

Beveik kasdien keliamas 
atomų bombos klausimas a- 
biejose Anglijos seimo da- 
Ivse — atstovų rūme ir lor
dų rūme, rašo New Yorko 
Times korespondentas Her
bert L. Matthews.

Anglijoj pasklidus nuo
monė, kad Jungtinės Valsti
jos beveik monopoliniai sa
vinas! atomine bombą. Ang
lai primena, kad prie ato
mų bombos išradimo prisi
dėjo Anglijos ir Kanados 
mokslininkai; todėl jie rei
kalauja daugiau skaitytis 
su Angliją kas liečia politi
ni ir kitokį atominės jėgos 
išnaudojimą.

150 MOKSLININKŲ RAGINA PERDUOT ATOM-BOMBĄ Į TARPTAUTINU ŽINYBĄ
New York. — Manhattan 

Distrikto atominių moksli
ninkų sąjunga pasiuntė 
Jungtinių Valstijų kongre
sui ir prezidentui reikalavi
mą, kad kaip galint grei
čiau perduotų atom-bombų 
slaptybę į Jungtinių Tautų

mis dėl algų priedo darbi
ninkams, bet jos atsisakė 
nuo bet kokių derybų dėlei : 
algų pakėlimo.

Trumano Pasiūlymas | 
Dėl Algų Priedų

Washington, spal. 30. — 
Belaukiant prez. Trumano 
kalbos apie algų priedus 
darbininkam, neoficialiai 
pranešama, kad jis siūlys 
už 40 valandų darbo savai
tę mokėti tiek, kaip už 48 
valandų. Tatai būtų 20 nuo
šimčių priedas darbinin
kam.

Atsaukt Amerikos Kariuomenę iš Chinijos!—Reikalauja 
Fosteris, Amerikos Komunistų Partijos Pirmininkas

New York. — William Z. 
Foster, Amerikos Komunis
tų Partijos pirmininkas, pa
smerkė Amerikos kišimąsi į 
vidujinius Chinijos reikalus 
ir už rėmimą Chiang Kai- 
sheko diktatūros tenai. Sa
vo išleistame pareiškime 
spal. 29 d. Fosteris reika
laują, kad Jungtinės Valsti
jos atšauktų visą savo ka
riuomenę iš Chinijos. Fos
teris, be kitko, sako:

“Už pilietinio karo įsiver
žimą Chinijoj yra atsakin
gas Chiang Kai-shekas. Di
delė atsakomybės dalis pri
klauso ir pp. Byrnesui (A- 
merikos valstybės sekreto
riui), amerikiniam ambasa
doriui Hurley ir generolui 
Wedemeyeriui.

“Chiang Kai-shekas veda 
naminį karą prieš komuni
stus; tuom jis nori pastoti 
kelią išsivystymui stiprios, 
vieningos ir demokratinės 
Chinijos. Jis stengiasi išlai
kyti baudžiavinę, karinę, 
patvald. diktatūrą. Chiang

Mandžurijoj Chinai 
Komunistai Įsitvir

tina prieš Chiangą
Chungking. — Chiang 

Kai - sheko vidurinės Chi- 
nijos valdininkai sakė, jog 
chinų komunistų armija į- 
sitvirtino pietinėje Man- 
džurijoje ir apylinkėse trijų 
uostų, kur Amerikos laivy
nas planuoja iškelt daugiau 
Chiang Kai-sheko armijos. 
— Komunistai užėmė 100 
mylių Peipingo - Hankow 
gelžkelio.

kontrolę. Ta sąjunga turi 
150 narių, kurie tiesioginiai 
ir daug prisidėjo prie ato
minės bombos išradimo. Vi
si jie vienbalsiai užgyrė re
zoliuciją, raginančią per- 
v.est atominius “sekretus” į 
Jungtinių Tautų žinybą.

Aukščiausio Teismo Teisėjas 
Tapot Nauju, Laikinuoju 

Brazilijos Prezidentu
Reguliario Brazilijos Prezidento Rinkimai Skiriami 
Gruodžio 2 d.; Armija “Užtikrina Rinkimų Laisvę”

Rio de Janeird/spal. 30. 
— Brazilijos armijos vadai 
griežtai pareikalavo, kad 
prezidentas Getulio Vargas Brazilijos respublika, Pie- 
pasitrauktų, ir jis apleido itinėje Amerikoje, turi apie 

 31 milioną gyventojų ir 3,- 
290,564 ketvirtainių mylių 
plotą. Pačių Jungtinių Val
stijų plotas yra 3,026,789 
ketvirtainių mylių, bet pri- 

dentu. Reguliario preziden- dėjus Alaską, Filipinus ir 
to rinkimai nustatyti gruo- kitas valdomas žemes —i 
džio 2 d. Armijos, laivyno ir Jungtinėm Valstijom pri- | 
oro jėgų vadai “užtikrino j klauso 3,743,529 ketvirtai-1 
laisvus rinkimus”. 'nių mylių. i

savo vietą spalių 29 d. Ka
rinė vyriausybė paskyrė 
bepartyvį aukščiausio teis
mo teisėją Jose Linhares 
laikinuoju Brazilijos prezi- 1 i 1 • • • "1

Kai-shekas padarė sąjungą 
su chinų išdavikų - kvislin- 
gų kariuomene, kuri karo 
metu tarnavo Japonijai. Ti
kraisiais . savo priešais jis 
laiko demdkratines Chinijos 
jėgas. Štai kodėl jis paliko 
ginklus sumuštai japonų 
kariuomenei.

“Amerikos valstybės ir 
karo departmental, norėda
mi paverst Chiniją ameriki
nės intakos sričia, duoda 
Chiang Kai-shekui politinės 
ir karinės paramos. Tuom 
padrąsintas, jis pradėjo tik
rą naminį karą prieš ko
munistus ir visas demokra
tines Chinijos jėį’as. O pla
tus naminis karas Chįnijoje 
gręsia pasaulio taikai.

ATTLEE SU TRUMANU KUR DABAR ATOMU 
SVARSTYS ATOMINES SKALDYTOJAI IŠ

BOMBOS KLAUSIMA BORNHOLMO SALOS?
Washington. — Kai Ang

lijos premjeras Attlee atsi
lankys į Washingtoną, dau
giausiai jis kalbėsis su pre
zidentu Trumanu apie ato
minę bombą.

Jiedu taip pat pasitars a- 
pie santykius su Sovietais, 
apie anglų pageidaujamą 
paskolą iš Amerikos ir apie 
Palestiną, bet atomų bom
bos klausimas bus pirmojoj 
vietoj, kaip teigia praneši
mai iš Washingtono. Lau
kiama Attlee po keleto sa
vaičių.

San Francisco. — Su
streikavo 12,000 mašinistų, 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijos narių. Reikalauja 
pakelt algą 30 nuošimčių.

Manhattan mokslininkai 
pareiškė, jog atominė bom
ba tik trumpam laikui te
duoda Amerikai karinę pir
menybę.

“Jeigu Jungtinės Valsti
jos nori pastovaus saugumo 
nuo baisiosios atominės

Vargas diktatoriškai val
dė Braziliją nuo 1930 me
tu. c

“Amerikos ambasadorius 
Hurley ir generolas Wede- 
meyer davė tiesioginės me
džiaginės paramos Chiang 
Kai-sheko valdžiai viduri
nėje Chinijojė, kad pasiruo
štų karui prieš Chinijos ko
munistus. Pavyzdžiui, Ame
rikos lėktuvai gabeno 
Chiang Kai-sheko kariuo
menę į įvairius strateginius 
punktus po to, kai Japonija 
pasidavė. Tuomi buvo sten
giamasi užkirst kelią Rau
donosioms Chinų Armijoms, 
kad jos negalėtų užimti tų 
vietų, prie kurių buvo visai 
arti. Jeigu amerikonai ne
būtų tiesioginiai kariškai į- 
sikišę, tai chinų komunistų 
kariuomenė su Shanghajaus

London. — Kai kurie An
glijos seimo nariai statė 
premjerui Attlee klausimą: 
Kur dabar yra tie atominiai 
vokiečių mokslininkai, ku
rie darbavosi Danijos saloje 
Bornholme?

Ten jie darė daugiausiai 
atominių tyrinėjimų. Karo 
pabaigoje Sovietai laikinai 
užėmė tą salą. Nužiūrima, 
kad vokiečių mokslininkai iš 
Bornholmo dabar yra So
vietų Sąjungoj. Gal būt, jie 
ten tęsia atomų skaldymo 
tyrinėjimus.

Nauji automobiliai jau 
nebus racionuojami.

Pirkit Pergales Bonus!

bombos naikinančios jėgos, 
tai gali apsisaugoti tik tuo
met, jei perves atominę jė
gą į tarptautines rankas,” 
sako tie mokslininkai.

Manhattan Distrikto ato
minių specialistų pirminin
kas profesorius Irving Ka

New York. — Jungtinių I 
Valstijų armijos štabo gal-! 
va, generolas , George C. i 
Marshall apgailestavo, kad ;

Centralinio Anglijos
Banko Valstybinimas į

- - - - iLondon. — Anglų seimo' 
atstovų rūmas 348 balsais 
prieš 153 priėmė darbiečių 
valdžios sumanymą perimti 
į valstybės rankas centrali-Į 
nį Anglijos Banką.

Japonijoj amerikonai su
čiupo opiumo svaigalų už 
$50,000,000.

žmonių pagalba būtų anks-' 
čiau išvadavus tą miestą' 
nuo japonų.

“Šiandieniniai Chinijos į- 
vykiai yra Amerikos įsiki
šimo vaisiai. Pastaroji pre
zidento Trumano kalba taip 
pat duoda padrąsinimo re
akcinėms, prieš-demokrati- 
nėms jėgoms Chinijojė ir 
kituose kraštuose. Ta kalba 
suramina Japonijos ir Vo
kietijos fašistus, karininkus 
ir didžiuosius fabrikantus.

“Amerikos žmonės turi 
reikalauti, kad Chiang Kai- 
shekas nustotų skleidęs pi
lietinį karą. Jie turi reika
lauti, kad Amerikos valdžia 
sustabdytų savo kišimąsi į 
Chini ją ir savo paramą 
Chiang Kai-shekui. Jie turi 
reikalaut, kad visa Ameri
kos kariuomenė būtų paša
linta iš Chinijos. Jie turi 
griežtai reikalaut, kad 
Jungtinės Valstijos nustotų 
davusios karinius įrengi
mus pilietiniam karui prieš 
Chinijos žmones!”

200,000 Demokratiniu 
Partizaną Filipinuo

se Pasilaiką Ginklus
Manila. — Skaičiuojama, 

kad 200,000 Filipinų parti
zanų tebeturi ginklus, ku
riuos amerikonai pirmiau 
davė jiem kovai prieš japo
nus. Be to, jie yra pagrobę 
tūkstančius ginklų nuo ja
ponų. Partizanai reikalauja 
išvyti buvusius japonų ben
dradarbius - kvislingus iš 
valdžios ir įvest demokrati
ją vietoj dvarininkų - kapi
talistų viešpatavimo.

plan pažymėjo, kad jie ir 
jis supranta štai ką:

Pamatiniai atom-bombos 
dirbimo dalykai žinomi visų 
tautų mokslininkams. A- 
merikinis sekretas yra tik 
tame, kad čia atominis ži- 
nojimas paverstas į naiki-,

LAISVĖ-LIBERTY
Tile Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

veteranai “taip greitai” pa* 
leidžiami iš kariuomenės. 
Kalbėdamas republik. dien
raščio Herald - Tribune di
skusijose - forume, genero
las Marshallas spalių 29 d. 
ragino Ameriką palaikyti 
stambią armiją; peikė “pub
lika už atšalima kas liečia 
mūsų busimąsias pareigas” 
ii- rėmė prezid. Trumano 
siūlymą įvest verstiną kari
nį lavinimą jaunuoliam.

Marshallas sakė, kad ato
minės bombos išradimas 
reikalauja juo didesnės A- 
merikai karinės galybės 
“palaikyt bendradarbiavi
mą pasaulyj.”

PATARIAMOSIOS KOMI- 
SIJOS SUEIGA

• Washington. — Sovietų 
Sąjunga dar neatsakė į pa
kvietimą dalyvauti Pataria
mosios Komisijos konferen
cijoj dėlei Tolimųjų Rytų* 
Konferencija prasidėjo spa* 
lių 30 d. Washingtone. Da* 
lyvauja Chini j a, Anglija, 
Francija, Australija, Kana
da, Indija, Holandija, Nau
joji Zelandija ir Filipinai.

Chinijos Komunistai 
Kaltina Ameriką už 

Civilį Chiny Karą
Chungking, Chinija, spal. 

30. — Chinų komunistų at
stovas čia pareiškė, kad jei
gu Jungtinės Valstijos iš
trauktų savo kariuomenę iš 
Chinijos, tai greičiau liau
tųsi pilietinis karas tarp 
Chiang Kai-sheko, vidurin. 
Chinijos valdovo, ir komu
nistų.. Jis pabrėžė, jog na
minė chinų santaika pri
klauso nuo Amerikos.

Chiang Kai-sheko armi
jos gauna padrąsinimą iš a- 
merikonų, todėl atakuoja 
chinų komunistus, kurie ap
valė nuo japonų šiaurinės 
Chinijos plotus.

Chinų komunistų vadai 
peikia Amerikos valdžią y- 
pač už tai, kad jinai atsiun
tė 60,000 savo marininkų į 
Chinijos miestus ir uostus 
pašonėje komunistinio ruo
žo. Jie kritikuoja Ameriką 
ir už tai, kad jos laivai ir 
lėktuvai gabeno Chiang 
Kai - sheko kariuomenę į 
chinų komunistų užnugarę.

Karuizawa, Japonija. — 
Amerikonai susekė čia na
cių šnipų lizdą ir suėmė 21 
asmenį.

nimo pabūklą. Galimas 
daiktas, jog kitos tautos su
ras geresnius būdus atomi
nėms bomboms dirbti.

Manhattan mokslininkai 
kritikavo įneštą kongresui 
May - Johnsono sumanymą 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Prez. T rumuno Kalbą Įvertinant
Praeitą šeštadienį New Yorko mieste 

įvyko kolosališkas Laivyno Dienos minė
jimas. Atvykęs čion, prez. Trumanas da
lyvavo ceremonijose “nuleidimo” milžino 
lėktuvų nešiotojo — didžiulio jūrų mil
žino — “Franklin Delano Roosevelto”, 
pradėto statyti karo metu, bet užbaigto 
karui pasibaigus. Jis apžvelgė Hudsono 
upėje daugybę karo laivų, susikaupusių 
čion paradui; jis pasakė Centraliniame 
Parke kalbą, apibūdinančią Amerikos 
užsieninę politiką.

Savo kalboje prez. Trumanas pakarto
damas pareiškė militarinę Amerikos sti
prybę. Amerika, nurodė jis, šiandien turi 
didžiausį pasaulyj karo laivyną, tvirčiau
sią aviaciją, plus keturių milijonų gink
luotų vyrų numatomą pajėgą, plus ato
minę bombą. Niekas neginčys, kad Jung
tinės Valstijos šiandien yra pati galin
giausia valstybė pasaulyj.

Toji galybė, prez. pakartodamas nuim 
dė, bus naudojama taikos palaikymui pa
saulyj.

Netenka aiškinti, kad prez. kalba bu
vo sutikta ne vienodai. Pažangioji spau
da ir visuomenininkai tiesiog aštriai 
prez. kritikuoja, skelbdami, kad prez. 
kalbos tonas pasaulyj ne ramybę užtik
rins, bet sukels naujus nepasitikėjimus 
tautose. Tuo pačiu sykiu reakcininkai, 
priešai tarptautinio bendradąrbiavimo, 
toki, kaip sen. Wheeler ir sen. Taftas, 
prezidento kalbą šimtu nuošimčių užgi- 
ria.

Prezidento kritikai nurodo, kad net jo 
pateiktuose 12 punktuose, kurių tūli yra 
geri ir priimtini, randama prieštaravi
mų; randama kontradikcijų tarp mūsų 
vyriausybės žodžių ir darbų.

Jis, pa v., pareiškia, kad Amerika ne
nori užimti jokių “svetimų žemių”, ta
čiau, toje pačioje kalboje randama, kad 
Amerika užims ir valdys tokias salas, 
kurios reikalingos laivyno ir lėktuvų ba
zėms.

Kritikai tuojau primena: jeigu Jungt. 
Valstijos mano, kad jos gali ir turi teisę 
savo militarines bazes įsisteigti kur nors 
toli, toli nuo Jungtinių Valstijų teritori
jos, tai ar mes turime teisę uždrausti tai 
daryti kitoms šalims, — pav., Tarybų 
Sąjungai turėti bazes Viduržemio jūros 
srityj, ar kur kitur?

Kai kurie prez. kalbos kritikai suram 
da, kad jo kalba byvo vyriausiai nu
kreipta prieš Tarybų Sąjungą. Tai su
randa net ir tie, kurie jo kalbą pilniau
siai užgiria. Šitie kritikai suranda, kad 
prezidentas, kalbėdamas apie laisvę žmo
nėms apsispręsti, turėjo galvoje Balka
nus ,— Rumuniją, Bulgariją, Vengriją. 
Jie tuojau ir sako: gerai, bet kaip gi su 
Argentina, su Portugalija, su Ispanija, 
su Graikija? Ten veikia fašistai, ten val
do fašistai, didžiausi liaudies priešai, 
tačiau Amerika fašistų valdžias pripažįs
ta!

Tie patys kritikai stato ir tokį klausi
mą: jeigu kalbėti apie teisę tautoms 
apsispręsti savo likimu, tai neprivalome 
pamiršti, kad yra Indija, yra Indonezi
ja, yra Indo-China; vis tai kraštai su 
šimtais, su keliom dešimtim milijonų gy
ventojų, reikalaujančių laisvės ir apsi
sprendimo. Na, o mūsų pažiūra, mūsų 
vyriausybės nusistatymas link tų kraštų 
iki šiol buvo tik neutralus. Britai, holam 
dai, pasikvietę talkon japonus, tas tau
tas slopina, jų patrijotus šaudo, — šau
do iš Amerikos gautais ginklais, — bet 
mes kol kas tylime!

Netenka nei sakyti, kad šitos pasta
bos turi daug tiesos ir jos privers kiek
vieną pilietį gerokai pagalvoti.

Palaikymas slaptybėje atominės bom
bos — kitas klausimas, keliąs nerimą 
ne tik daugelyj Amerikos žmonių, bet ir 
kituose kraštuos. Turėjimas atominės

bombos slaptybėje neprivers kitų tautų 
nieko neveikti. Jos žino, kad atominė 
bomba pavojinga ir Amerika turi ją, atsi
sakydama dalintis jos padarymo formu- 
lomis su kitomis tautomis. Kitos tautos, 
kitos valstybės, taigi, dirbs savo bombas, 
— o tai reikš didesnį ginklavimąsi, ne
gu prieš aną karą; tai reikš tarptautinį 
didesnį nepasitikėjimą, negu jis buvo 
prieš karą. Na, o pasaulinis ginklavima- 
sis ves prie naujo karo, dar baisesnio, 
negu buvo antrasis pasaulinis.

Kaip neimsi, prezidento kalba, sakyta 
praeitą šeštadienį, ramybės pasaulyj ne
sutvirtino, bet ją susilpnino.

O tai reiškia negerą. Nes žymieji A- 
merikos mokslininkai jau ne kartą yra 
pareiškę: jei trečiasis karas kils, tai jis 
gali mus visiškai sunaikint; atominė 
bomba gali vienu ypu nušluoti Amerikos 
didmiesčius.

To Amerikos žmonės nenori. To neno
ri pasaulio tautos.

Šiandien viso pasaulio tautos, — su 
mažomis fašistinėmis išimtimis — trok
šta taikos, trokšta ramybės, trokšta lai
mingesnio, geresnio gyvenimo!

Victory Loan
Karas pasibaigė, tačiau karo finansa

vimas dar vis tebesitęsia. Milijonai mū
sų karių dar tebėra ginkluotose pajėgo
se; daugelis jų dar tebėra užsienyj. Ka
riuomenė reikia užlaikyti, kariai iš už
sienių (nereikalingi okupacijai) reikia 
parvežti namo.

Be to, staigus karo nutraukimas val
džiai kaštavo ir ginklų gaminimo srityj: 
bilijonai dolerių buvo išleista pagal kon
traktus, nors daugelis pagamintų daiktų 
bus nereikalingi karui.

Taigi karo užbaigai reikalingi pinigai 
ir mūsų vyriausybė nemato kitos prie
monės būtiniesiems dalykams finansuoti, 
kaip paskola, užtraukta iš pačių piliečių, 
iš pačių Amerikos žmonių.

Tuo būdu ir buvo paskelbta Pergalės 
Paskolos (Victory Loan) kampanija, ku
ri prasidėjo šią savaitę. Vyriausybe sie
kias! sukelti nemažiau 11-kos bilijonų 
dolerių paskolą. Vyriausybė trokšta, kad 
kiekvienas pilietis, sveikas ir dirbąs, tu
rįs susitaupęs kiek tiek pinigų, pirktų 
Pergalės Paskolos bonų.

Turime atsiminti, kad sutaupos, ku
rias žmonės deda į taupomuosius ban
kus, neša mažesnius nuošimčius, negu 
moka vyriausybė už jai skolinamus pi
nigus bonuose. Tuo būdu piliečio įvesdi
nimas pinigų į Pergalės Paskolos bonus 
neš naudos tiek kraštui, tiek jam pa
čiam. Kiekvienas privalo atsiminti, kad 
pirkimas Pergalės Paskolos bonų nėra 
auka, bet yra paskolai

Iš 11-kos bilijonų dolerių sumos, New 
Yorko valstijai paskirta $3,535,000,000 
kvota. Na, o iš šios sumos New Yorko 
miestui teks sukelti $3,045,550,000.

Tenka manyti, kad vyriausybės siūlo
ma kvota bus sukelta su geru kaupu.

Taksų Sumažinimo Klausimas 
Kanadoje

Kanadoje, kaip ir Jungtinėse Valstijo
se, karui pasibaigus, einama prie suma
žinimo piliečių taksų. Kanadiečių Liau
dies Balsas tuo reikalu rašo:

“Finansų ministeris įteikė parlamen
tui naują biudžetą. Biudžetas reikalau
ja numušti taksus. Bet pasirodo, kad kas 
daugiau gauna, tam daugiau ir taksų nu
mušama. Darbo žmonėms, kurie vos ga
lą su galu suveda, numušama 16 nuo
šimčių, o tiems, kurie daro didelius pel
nus — 46 nuošimčius. Faktinai, kapitalis
tams taksai numušami du kartu. 40 nuo
šimčių nuo viršpelnio ir 16 nuošimčių 
nuo įeigų.

“Vedęs darbininkas, jeigu uždirbo $2,'- 
000 j metus, mokėjo $231 taksų. Dabar 
jis mokės $194. Jo įeigos pakils pustrečio 
nuošimčio. Kapitalistas, kurio įplaukos 
siekė $100,000 į metus, mokėjo $77,187. 
Jam likdavo $22,813. Dabar jis mokės 
$64,837. Jam liks $35,163. Reiškia, jo į- 
eigos pakils 54 nuošimčiais.

“Tas dar ne viskas. Kapitalistai daro 
spaudimą, ir veikiausiai jie laimės, kad 
būtų sumažinti visoki socialiai patarna
vimai. Jie reikalauja, kad valdžios išlai
dos būtų sumažintos ant tiek pat, ant 
kiek yra sumažinami taksai. Turčiams 
tie socialiai patarnavimai nereikalingi.

“Kas daugiau turi, tam daugiau duo
da. Toks biudžetas yra negeras. Reikia 
numušti daugiau taksų tiems, kurių įei
gos žemos. Sustiprinimas darbo žmonių 
perkamosios jėgos yra svarbus reikalas, 
nes tuomi galima pakelti pareikalavimus 
visokių gaminių. Tai reiškia darbus be
darbiams.”

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

Lietuvių Archyvo Reikalai

bet 
kad

dar
ne-

Lietuv. Literatūros Drau
gija steigia lietuvių išeivi
jos spaudos archyvą. Darbą 
vos šiemet pradėjo. Atsi
šaukė į visuomenę para
mos ir, galima sakyti, tą 
paramą rado. Žinoma, vi
suomenė neatėjo į tąjį svar
bų darbą skubotai, neištie
sė rankos su dolerine lauk
tu ir nuskirtu laiku, 
visgi atėjo su parama, 
ir vėliau.

Apie archyvo svarbą 
nedaug buvo kalbėta,,
daug aiškinta visuomenei 
kodėl jis reikalingas ir ko
kią naudą jis teiks. O rei
kėtų apie, tai daugiau kal
bėti, kad lietuvių visuome
nė labiau įsitikintų, jog 
reikalo svarba yra remtina.

Neseniai daktarė J. Bal
trušaitienė iškėlė Laisvėje . 
klausimą, kodėl mes neturi-, 
me Amerikos lietuvių isto
rijos žinių? Kodėl jų niekas 
dabar nerankioja? Sykiu ji 
nurodė priežastis, būtent, 
kad tam darbui nebuvo dar
bininkų, kad nebuvo kas to
kį darbą remtų, finansuo
tų; kad visi mūsų dabarti
niai rašytojai, . dirbą prie 
laikraščių, yra tik darbinin
kais už kasdieninę duoną. O 
labiausia, daktarė sako, ken
kė tas, kad mūsų žmonės, 
supratę reikalą apmokėti 
kunigui, minyškai, dakta
rui, advokatui, karčiamnin-l 
kui (visiškam bemoksliu!) 
ir visiems kitiems, — tik ne 
rašytojams.

Mano manymu, ne tiek 
daug reikia kaltinti pačią 
Amerikos lietuvių visuome
nę, kiek jos vadovybę. Jei 
vadovaujančios įstaigos ir 
organizacijų centrai būtų 
šiuo dabar keliamuoju rei
kalu anksčiau pasirūpinę, 
būtų galėję surasti būdus, 
kad tas darbas jau būtų 
buvęs atliktas. Bet jei iki 
šiandien nebuvo susirūpin
ta organizuotai to darbo 
imtis, tai jis ir likosi nepra
dėtas.

Prisimenu, jau su virš 
dešimtmetis, kaip rašytojas 
A. Bimba buvo susirūpinęs 
šiuo reikalu — rinkti me
džiagą Amerikos lietuvių 
istorijai. Tam reikalui ir aš 
paskolinau jam kelis kom
pletus žurnalų bei senesnių 
laikraščių, kurie ir po šiai 
dienai pas rašytoją tebegu
li. Regis, prieš du metu at
gal, klausiau apie grąžini
mą, bet jis prašė dar palai
kyti. Vadinasi, jo sumany
mas nelikviduotas. Tik — 
spėju — jis turi per maža 
medžiagos.

Gi dabar steigiamas Lie

tuvių Literatūros Draugi
jos centralinis archyvas 
duos progą tą medžiagą su
rinkti daug platesnę. O rei
kia žinoti, kad tąja medžia
ga galės pasinaudoti ne vie
nas rašytojas ir ne vienam 
reikalui. Tik reikia, kad 
lietuvių visuomenė teigia
mai į tąjį reikalą atsiliep
tų, paremtų jį aukomis ir 
duotų jam visą galimą duo
ti medžiagą: knygas, bro
šiūras, žurnalų kompletus, 
istorinės reikšmės lapelius 
bei paveikslus.

Šešetas metų atgal, ar
chyvo reikalu kalbėjo Lais
vėj chicagietis A. A. Stel
mokas. Jis nurodė reikalą 
išleisti anglų kalba knygą 
apie Amerikos lietuvius, 
nes anglų kalboj esamos, a- 

1 pie lietuvius žinios, išblaš
kytos ir vienur ir kitur, yra 
i ne tik labai menkos vertės, 
1 bet dažnai ir klaidingos. O 
žmonių, norinčių gauti ži
nių apie lietuvius, yra ne 
maža. Tomis žiniomis domi
si kaip čia augęs lietuvių 
jaunimas, taip kai kurių mo
kyklų bei universitetų stu
dentai. Tos žinios reikalin

gos ir žymesnėms nioiiote- 
koms.

Be rinkimo ir grupavimo 
tos svarbios medžiagos, be 
įkūrimo archyvo, tas visas 
reikalas nėra įmanomas. O 
surinkus tą svarbią medžia
gą, Stelmokas sako, reikia 
prirengti gerą bibliografiją 
(ko dabar visai nėra), kuri 
sudėstytų laikraščių, kny
gų, žurnalų, dokumentų ir 
įvairių raštų turinius temi- 
škomis dalimis, nes krūva 
neorganizuotos medžiagos 
nesiskolina greitam ir pa
rankiam suieškojimui dali
nių faktų.

Be to, Stelmokas nurodo, 
jog Amerikos lietuvių gy
venimas, nuo pat lietuvių 
imigravimo į šią šalį, turė
tų būti aprašytas atskiro
mis dalimis, pavyzdžiui:

LLD 11 Kp. Darbuotė.
Spalių mėn. susirinkime bu

vo priimta 3 nauji nariai. Tai 
jau bus 19 naujų narių įrašyta 
į mūsų kuopą, ir tą garbingą 
darbą atliko mūsų finansų sek. 
d. S. Janulis.

Pagelbos teikimo Lietuvai 
atstovybė reportavo, kad dra
bužiu rinkliava eina be apsisto
jimo o sukėlimui pinigų tam 
reikalui įvyks vakarienė 2 d. 
gruodžio.

Iš pikniko, kuris įvyko 30 d. 
rugsėjo kuopos naudai raportą 
davė J. M. L., sakė pelno liko 
$11.61. Ačiū draugėms, kurios 
padėjo mum tame darbe, būtent 
M. žukienė, M. Deksnienė ir 
O. Stonkienė.

Laisvės vajaus darbą vėl va- 
_ . . vv. . ro ilgų metų vajininkas d. J. J. 

lietuvių drama, laikraščiai, i Bakšys. Jis išdavė jau gerą ra
in u z i k a, organizacijos, 'Porto LLD 11 kp. susirinkime, 
frakcijų karai ir 1.1. O tai j Sako matydamas reikalą vėl
būtų rimtas apšvietos dar
bas, kurį ir Amerikos uni
versitetai pagirtų.

Aišku, kad šitokią istori
ją reikėtų mums turėti ir 
anglų ir lietuvių kalbose. O 
tas reikalas kūnysis tik per 
steigiamąjį archyvą. Todėl 
rūpinkimės jį remti ir duo
kime jam medžiagą!

St. Jasilionis.

Veteranai Perka Šerus
Grįžę iš Europos rudąjį kitiems už prisidėjimą prie 

žvėrį sunaikinę, veteranai Namo Bend'rovės, 
Antanas Vasaris ir Al Pur
vinas įsigijo Lietuvių Dar
bininkų Namo Bendrovės 
Šerų. Antanas Vasaris nu
stebo, kad jis dar pirmas iš 
Montello pirko namo šėrų. 
Al Purvėnas pirko du šėru, 
Vasaris vieną. Būdamas, 
fronte, Vasaris pirko Lais
vės Kooperatyvo šėrų už 
$20.00 ir padovanojo $25.- 
00 vertės karinį boną jau
nuoliams vajininkams.

Daugiau iš įsigijusių Na
mo Bendrovės šėrų yra šie 
asmenys:

Antanas Balčiūnas, 4 Še
rus, Louis šilabaitis, Brook
lyn, Conn., vieną, Martinas 
Staniulis, Jersey City, N. 
J., vieną, Vera Bunkienė, 
Brooklyn, N. Y., du, Valys 
Bunkus, Brooklyn, N. Y., 
du, Pranas Buknys, Brook-

norime 
prisiminti, kad pažadais ne
galime ilgai džiaugtis; rei
kia pinigų. Ašku, jog paža
dais namo nepasistatysime, 
reikia turėti pinigus ant 
rankų pirma negu pradėsi
me rimtai eiti prie dalyko.

Siųsdami mokestį už Še
rus, čekius ir money orde
rius, rašykite: HOME FOR 
LITHUANIAN WORK
ERS, INC., ir adresuokite, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn

pasilikau vajininku ir prašė vi
sų gauti naujų skaitytojų.

Draugės ir draugai, padėkim 
d. Bakšiui šiame vajuj gauti 
naujų skaitytojų.

Buvo skaitytas ir priimtas 
laiškas reikale Amerikos De* 
mokratinių Lietuvių Antrojo 
Suvažiavimo. Susirinkimas šau
kimą vienbalsiai užgyrė ir įga
liojo visą valdybą dalyvauti 
bendrame susirinkime visų pa
žangiųjų draugijų ir aptarti tą 
istorinį suvažiavimą.

Lapkričio 11 d. 10:30 ryto 
So. Bostone įvyksta LLD 7-to 
Apskričio metinė konferencija. 
Mūsų kuopa nutarė pasiųsti 
skaitlingą deelgaciją iš šių 
draugų: J. J. Bakšys, J. M. Lu
kas, J. Skliutas, S. Janulis, A. 
Pilkauskas, B. Mizara, Z. Dva
reckas ir P. Sadauskas.

Kadangi LLD 11 kp. susi
rinkimas išpuola tą dieną, ka
da konferencija įvyksta, tai li
kosi nutarta susirinkimą laiky
ti 4 d. lapkričio, 10 vai. ryto, 
29 Endicott St. svetainėj ir čia 
turėsim 
Centro 
metų.

nubalsuoti narius į 
Valdybą dėl ateinančių

jau buvo minėta, kad tas 
namas bus patalpa visų na- 
cionalių pažangiųjų ] 
organizacijų centrams. Tai
gi jis bus visos Amerikos 
lietuvių namas. Iš visų ko- Washington. — Anglijos 
lomjų, didelių ar mažų, lau- premjeras Attlee ketina a- 
kiame namo įsisteigimui pa- pje kalėdas atvykti pas 
ramos. Visur organizacijų prez. Trumana. Jis nori su

lietuvių Anglu Premjeras Attlee At
vyksiąs pas Trumaną

Lietuvių Darbininkų Na - 
mo Bendrovės Šero kaina 
yra $25.00. Tokią sumą .tik
rai kiekvienas dirbantys 
žmogus gali įvestinti į taip 
puikų dalyką. Bet perkant 
tik už $25, būtų sunku su
kelti $75,000 dolerių sumą. 
Kurie geriau stovi finan
siniai, privalo pirkti už 
daugiau kaip už $25.00.

Dėkodami veteranams ir

mitinguose turėtų būti pri
simintas namo reikalas.

P. Buknys.

Daktarą Andrių L. 
Graičūną

kuriam . šiandien sukanka 
lygiai 75 metai amžiaus, ir 
linkiu jam dar ilgai gyventi 
ir visuomenės darbo neuž
miršti.

Ilgiausių metų!
D r. A. Petriką.

prezidentu aptarti atomi
nės bombos klausimą ir į- 
vairius tarptautinius daly
kus, tame skaičiuje Ameri
kos prisidėjimą prie Pales
tinos klausimo sprendimo.

Redakcijos Atsakymai

Kvietei, kad kiekvienas gyvenimo kelią 
Pilnam aiškume pažinotų,
Iš pelkių kad eitų į aukštumą gražią, 
Kad amžių raiste neklampotų.

Beeidams į saulę, į laimės vilionę, 
Ir kitą stengeis pavadinti.
Kam žodį, kam ranką ryžaisi ištiesti, 
Skriaudos palytėtą — raminti.

Ji vede tave į skaidrėjančią sritį, 
Toli nuo kaimiečio1 artojo ...

DR. ANDRIUS L. GRAIČIŪNAS.
Nuotrauka padaryta Pirmajame Demo

kratinių Lietuvių Suvažiavime, įvykusiame 
1943 m., New Yorke, jam sakant kalba.

Šiandieną sukanka trys amžiaus 
ketvirčiai,

KELIONE
(Dr. A. L. Graičūnui, jo 75 metų am
žiaus sukakčiai, 1945 m. spalių 31 d.)

Žmogau, tu anksti išėjai į pasaulį, 
Vilionė pirštu tau pamojo, —

O tu — tebetęsi kelionę, — 
Drąsus, pasiryžęs, taip pat,

Matąs tąją skaisčią vilionę.

kaip 
jaunystėj,

Gyvuokie, žmogau!—mes linkėjimą 
sakom,

Ir tavąjį žygį branginam!
Ir mes gi, kas gero — tai puošiame,

♦ rėdom,
Kas blogo — po kojų tik minam.

Stasys Jasilionis.

Jonui Rainiui, Philadel
phia, Pa. — Klausiate, ko
dėl po Jungt. Tautų čarte- 
riu pasirašė tik trys tary
binės respublikos, Rusija, 
Ukraina ir Bielorusija, kuo
met iš viso tarybinių res
publikų yra 16-ka? Kol kas 
Jungt. Tautų narėmis tėra 
tik trys, pačios didžiausios 
tarybinės respublikos, todėl 
jos ir pasirašė. Turime at
siminti, kad oficialiai Mo
lotovas San Francisco kon
ferencijoje atstovavo visą 
Tarybų Sąjungą, visas ta
rybines respublikas, taigi ir 
Lietuvą, ir už jas pasirašė. 
Su laiku visos tarybinės 
respublikos, — 16-ka jų, — 
be abejo, reikalaus būti pri
imamomis Jungtinių Tautų 
Organizac. narėmis. Nors 
tūlos buržuazinės valstybės 
nenori visom tarybinėm 
respublikom pripažinti tei
sės įeiti į Jungt. Tautų or
ganizaciją, tačiau, su laiku 
jos bus priverstos su tuo 
sutikti.

Phila., Pa.
Raštu apie tuos kunigus ne- ) 

galime pasinaudoti. Į jų tuos 
reikalus mums neverta kištis.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?
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Kas nors iš miims mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Hartfordiečiai Remia Lietuvą 
ir Savo Spaudą

Iš Literatūros Moterų Kliubo 
Susirinkimo

Spalių 23 d. įvyko ALDLD 
Moterų Kliubo susirinkimas. 
Nors oras buvo prastas, bet 
draugės moterys to nenusigan
do, susirinko gražus būrelis 
narių ir svarstė pakeltus klau
simus.

Drg. V. Kazlau išdavė ra
portą iš mezgimo skyriaus ir 
iš A. S. R. R. (American So
ciety for Russian Relief), kad 
mezginiai pasiųsti į Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
centrą, 417 Lorimer St., Brook
lyn 6, N. Y. ir kad gavo gra
žiu vilnų iš A. S. R. R. Bus 
mezgami įvairūs drabužiai. 
Keletas draugių paėmė mez
gimo. Bravo, draugės, už tai!

Tame pačiame raporte 
taipgi sakė, kad spalių 14 d. 
A. S. R. R. turėjo pramogą. 
Buvo sušaukti visų draugys
čių atstovai. Turėjo gerą kal
bėtoją, kuris važinėjo po So
vietu Sąjungą su šelpimo rei
kalais. Jis sakęs, kad labai 
viskas karo sunaikinta, žmo
nėms reikalinga greita pagal
ba ir kad daug žmonių priėję 
prie jo prašė padėkoti Ameri
kos žmonėms už jiems suteik
ta nagalba drabužiais, maistu 
ir kitokiom reikmenimis.

Taipgi sakė, kad nuo gruod
žio 1-mos dienos A. S. R. R. 
pradės veikimą atskirai nuo 
War Chest.
Ruošiamės Spaudos Vakarui 

Ir Prašom Talkos
Komisija spaudos perengir- 

mnį ruošti, L. Žemaitienė ir M. 
Barnett sakė, kad sparčiai 
prie jo rengiasi. Jis įvyks lap
kričio 11 d.. Laisvės Choro 
svetainėj. 155 Hungerford St. 
Yra išdalvti tikietukai. Prašom 
vis-i pardavinėt iš anksto, ne- 
laikyt padėjus ant lentynų. 
Per narengimą turėsim dau
ginu vertingu dalyku išleisti.

Taipgi nutarėm spaudos va
kare turėti šeimininkių stalą 
ir prašom visus drauges ir 
draugus ka nors paaukot. Už 
tai bus labai ačiū. Būtų gerai, 
kad iš anksto praneštumėt, 
ka aukausit, tai komisija ži
notu, kas daryti su valgiais.

Dovanų valgiais jau paža
dėjo: V. Kazlau iškeps pyra
gą. Ji ne sykį mus vaišino su 
skaniu pyragu. L. Žemaitienė 
pagaudys skanių silkių.

Mos tikimės, kad daugiau 
atsiras draugių, katros iškeps 
gardėsių, nes žmonės mėgsta 
namu darbo pyragus. Ir kad 
visi draugai ir draugės į mūs

Jaunuolėms sukneles forma 
9115 gaunama 11 iki 17 ir 10 
iki 18 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer ir dydį, sykiu su 20 cen-J 
tų, siųskite: Mary Sincus, 427
Lorimer St., Brooklyn 6. N. Y. nė, M. Lukštienė, M. Vilkienė,

prašymą atsilieps su dovano
mis, kaip ir visuomet.

Taipgi prašom visus vieti
nius ir iš apylinkių draugus 
ir prietelius atsilankyti į mi
nėtą parengimą. Mes užtikri- 
nam, —turėsit garą laiką ir 
skanių vaišių, tik nevalgykti 
daug namie.

Apie “Nemiegantį Kaimą”
M. Barnett raportavo apie 

būsimą Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto parengimą, ku
ris įvyks gruodžio 9 dieną, 
Kliubo salėj, 227 Lawrence 
St. Tai bus graži operetė “Ka
da Kaimas Nemiega.” Ją su- 

1 vaidins Worcester, Mass., ak- i toriai, kurie yra gražiai pasi
žymėję vaidinime.

Prakalbų rengimo komisija 
draugės O. Silk ir V. Kazlau 
pranešė, kad sparčiai rengias 
prie prakalbų. Bus labai ge
ras kalbėtojas, D. M. šoloms- 
kas iš Brooklyno. Jis pasakys 
daug svarbių, įdomių dalykų. 
Visuomet žmonės myli drg. 
Šolomsko kalbą. Taipgi bus 
dainų. Dainuos Laisvės Cho
ras. Jis sparčiai rengias prie 
to. Bus kvartetų ir dar kas — 
sužinosim gruodžio 2 d., 227 
Lawrence St.

Praeitą mėnesį buvo išrink
tos L. Žemaitienė ir M. Mule- 
rankienė į Lietuvių Literatū
ros Draugijos 3-čio apskričio 
konferenciją, spalių 28-tą, 
Waterbury. Bet dėl svarbios 
priežasties drg. Mulerankienei 
negalint dalyvauti, jos vieton 
apsiėmė K. Miller.
Dalyvausim Demokratinių Lie

tuvių Suvažiavime
M. Barnett išrinkta delega

te į Antrąjį Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą, kuris įvyks 
lapkričio 23 ir 24 dienomis, 
Pittsburghe. Ir paskyrė $5 iš 
kasos pasveikinti suvažiavimą 
arba padengti išlaidas, kurių 
pasidarys daug.

Išrinkta komisija dėl paren
gimo sutikti Naujiems Me
tams. Apsiėmė M. Muleran- 
kienė, K. Miller, A. Dagilienė. 
Tikimės, kad draugės suruoš 
sėkmingą parengimą.

Apie Mūsų Drauges
Nutarta pasiųsti užuojautos 

atvirutę Mrs. J. Gedraitis. 
Girdėjom, kad ji sunkiai sir
go, buvo ligoninėj. Mes labai 
apgailestaujam ir linkim greit 
pasveikti. Mr. ir Mrs. Gedrai- 
Čiai — labai malonūs žmo
nės, leido jų studijoj siūt 
Raudonajam Kryžiui. Jie turi 
studiją ir gėlių įstaigą ir vi
suomet gražiai patarnauja pri- 
einamom kainom.

Drg. M. Yuškienė prisirašė 
prie mūsų kliubo.

Mūsų viena draugė, S. Am- 
šiejutė, apleido Hartfordą, iš
važiavo į savo senąjį miestą, 
kuriame gyveno seniau, į Law
rence, Mass. S. Amšiejutė pri
klausė ir prie kitų draugysčių 
ir po kiek darbavosi. Buvo 
nuolatinė parengimų rėmėja 
ir šiaip linksmaus, draugiško 
būdo. Girdėjau, kad ji pakeis 
savo gyvenimą. Taigi, drauge, 
mes jums linkime linksmaus 
ir laimingo gyvenimo.
Apdovanojom Lietuvos Vaikus

Spalių 14-tos vakarą turė
jom gražų ir naudingą paren
gimą. Nors žmonių buvo ne
daug, bet visi gfažiai atjau
tė kare nuskriaustus Lietuvos 
vaikučius. Vieni aukavo dra
bužių, kiti pinigais. Valgių 
sunešė draugės kliubietės. Dėl 
alaus paėmė iš kliubo iždo. 
Manau, visi buvo pasitenkinę 
tuo svarbiu parengimu.

Valgius aukavo: M. Juškie- 

M. Mulerankienė, O. Silkienė, 
A. Lapata, O. Verketienė. O. 
Gįraitienė, V. Kazlauskienė,
L. Monkienė, L. Žemaitienė,
M. Bernotienė. Ačiū draugėm 
už aukas.

Pinigais Ir Drabužiais 
Aukavo:

A. Klimas $10. t
Po $5: A. ir J. Saurusaičiai, 

A. Lopata, J. Beržinis, M. But
kevičius, A. Ramon.

Po $4 : M. Ramoškienė ir A. 
Vets.

Po $2; J. žemaitis, J. Kaz
lau, P. Giraitis, E. Baranaus
kienė, K. Vilkas, B. Muleran- 
ka, J. Barnett, A. Stabasavi- 
čia.

Po $1 : J. Kuktis, L. Mon
kienė, Ch. Brazauskas, J. Kaz
lauskas, S. Makaveckas, M. 
Lukštienė, V. Brazauskas, F. 
Repšis, M. Juškienė, A. Lin- 
gienė, L. Žemaitienė, J. Lukš
tas, A. Grigaliūnas. Viso $72. 
Vienas drg. žadėjo $5, kai 
gausime, vėliau paskelbsime.

Drabužiais Aukavo:
L. Monkienė 20 suknelių, 1 

pr. čeverykų. L. Žemaitienė 16 
suknelių, 2 svet., 1 žaketą, 1 
siūtą, 1 čeverykus, 1 šaliką. 
Ą. Giraitienė 2 pr. pirštinių, 
3 kepures, 1 šaliką, 1 sukne
lę, 5 muilo, 3 paišelius. M. 
Pilkys 5 sijonus, 6 bliuzes, 3 
svet., 2 pr. kojinių, 2 apatines 
kelnutes. A. Ramon 2 dreses.

M. Lukštienė 2 siūtu, 2 mar
škinius, 2 viršutinius kautus. 
V. Kazlau 1 svet., 1 pirštines. 
M. Vilkienė 3 sukneles, 1 si
joną. O^bSilk 1 siūtą, 1 kautą. 
M. Kazlauskienė 2 sukneles,
1 apatinį. F. J. Repšys 1 
“snow” siūta. A. Totorėlis 2 
šiltus marškinius. K. Miller 
vaikui siūtą, 1 kelnes, 1 svet.,
2 pr. kojinių, 1 marškinius, 3 
apatinius, 1 žaketą. K. Nakti- 
nienė 2 marškinius, 1 kautu- 
ką.

A. Lingienė 3 sukneles, 1 
pr. apatinių. M. Banotienė 3 
sukneles, 3 svet., 3 pr. pirš
tinių, 3 pr. kojinių, 3 apati
nes kelnutes, 3 slipukus, 1 
marškinius berniukui. O. Ku- 
ktienė 12 suknelių, 3 nakti
nius, 1 kautuką. M. Juškienė 
5 sukneles, 2 apatinius, 2 bliu
zes, 1 “slack” siūtuką berniu
kui. M. Margaitienė 10 suk
nelių. A. Dagilienė 5 sukne
les.

Varde Lietuvos vaikučių, 
ALDLD Moterų Kliubas taria 
širdingai ačiū už aukas vi
siems. Manau, ne mažiau bus 
dėkingi Lietuvos vaikučiai, 
kurie gaus tas mūsų dovanas.

Linkim Laimės
Spalių 21-mą d., Maikis Ra

manauskas buvo surengęs gra
žų pokilį savo dukrelei Biru
tei. Birutė apsivedė rugp. 27 
d., su T/Stg. Lawrence E. Hess, 
Armijos Chapel, Miami Beach, 
Fla. Jaunasis yra iš Indiana 
valstijos. Jis ištarnavo armi
joj 4 metus, 6 mėnesius bu
vo vokiečių belaisvėj, o dabar, 
paliuosuotas iš tarnybos, mo
kinasi mašinerijos inžinierių. 
Apsigyveno pas Birutės tėvelį 
M. Ramanauską, 226 Ward 
St. .

M Draugas Ramanauskas pri
klauso prie L. S. ir D. D., vi
suomet lanko mūsų parengi
mus, paaukauja geriems tiks
lams ir yra nuolatinis dien
raščio Laisvės skaitytojas. Bi
rutė pirmiau priklausė prie 
Laisvės Choro. Manau, gal ji 
vėl sugrįš, kaip sutvarkys sa
vo reikalus.

Linkim Birutei ir jos gyve
nimo draugui Lawrence links
maus ir laimingo gyvenimo.

Kliubo koresp. M. B.

New Yorko ir Bronx ligoni
nėms dar trūkstą 500 mote
rų, dijetistams padėjėjų vete
ranų ir civiliniams ligoninėse.

Moterys darbininkės laukia savo eilės patikrinti sa
vo krūtinės sveikatą X-spinduliais. Patikrinimas veda
ma Furriers Joint Council (CIO) auditorijoj, New 
Yorke. Unija nusitarė pravesti patikrinimą sveikatos 
100,000 savo narių ir jų šeimų. X-spinduliai suseka 
mažiausius džiovos pradus, kada kitais būdais visai 
dar negalima pažinti. Pradžioje susekta džiova leng
va išgydyti, bet ligai įsigalėjus sunku ją benugalėti.

Brooklyniečių Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubas nu
sitarė sumobilizuoti vietos lietuvius taip nutraukti krū
tinės paveikslus. Masiniai susimoblizavus lėšuoja tik 
po $1. Registraciją su mokestimi kliubietės priima jau 
dabar. Kaip tik susidarys pakankamai skaitlingas bū
rys, registrantams diena ir vieta bus pranešta atviru- 
kėmis.

BINGHAMTON, N. Y.
Spalių 21-mą dieną čia kal

bėjo Dr. J. J. Karkiančius iš 
Newark, N. J.

Prakalbų pasiklausyti buvo 
susirinkęs gražus būrys žmo
nių ir visi atydžiai klausėsi, 
kaip Dr. J. J. Kaškiaučius 
širdingai ir nuosekliai dėstė 
būtiniausius dalykus, liečian
čius sveikatą. Mes, vietos lie
tuviai, esame didžiai dėkingi 
Dr. J. J. Kaškiaučiui už jo to
kį didelį, energingą pasiau
kojimą plačios visuomenės 
sveikatos reikalais, ši Dr. Kaš- 
kiaučiaus prakalba, mūs vietos 
lietuviuose, pasiliks ilgai at
mintyje.

Taipgi Dr. Kaškiaučius pa
prašė susirinkusios publikos, 
kad paaukotų pagal savo iš
galę dėl Lietuvos nukentėju
siu kare. Ir buvo renkamos 
aukos. Aukavo sekamai:

Lietuvos Draugas $30.
J. ir K. Vaicikauskai $5.
I. ir M. Liužinai $3.
V. Kaminskienė $2.
Po $1: A. Zmitra, P. Gri

nius, I. Vezis, J. Kastenai, K. 
Kulbis, M. Pronskunas, M. 
Kulbienė, K. Staniulis, Juozas 
Strolis, A. Pagiegala, F. Mal- 
daikis, A. Barzdevičienė, M. 
Bekerienė, E. Vezienė, V. Ka- 
pičauskienė.

Po $1 : P. Mačiukas, B. Zmit- 
raitė, V. Zmitraitė, M. Kaz
lauskienė, O. Girnienė, N. Yų- 
dikaitienė, F. Gauberis, F. ži- 
boris, L. šimoliunas, P. Juoza- 
paitis, V. Gaidis, Jonas Stro
lis, A. Navalinskas, J. žemai
tis, U. šimoliunienė, S. Jasi- 
lionis, A. Mainonis, J. Nava- 
linskienė, A. Žemaitienė ir K. 
Juozapaitienė.

Po 50 c.: N. Garnienė, K. 
Dzidulionis, J. Aleksandrau- 
čienė, P. Kastravickas, J. Ga- 
bužis, N. židonaitė, A. Tvari- 
jonienė ir H. Pagiegalienė. P. 
Bakšienė 30 c. Po 25 c.: V. 
Knizikevičįenė, Kokalienė, Sa- 
ladunienė ir E. Okulevičienė. 
Smulkių 70 c. Viso $81. Pra
kalbų išlaidų buvo. Svetainė 
ir plakatai $9.25. Lieka $71.- 
75. Pinigai perduoti Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
vietinio skyriaus iždininkui 
drg. L Liužinui. Aukų rinkė
jos: V. 'Zmitraitė, A. Žemai
tienė,-J. Navalinskienė ir M. 
Kazlauskienė.

Varde Moterų Skyriaus, ta
riu širdingiausį ačiū Dr. J. J. 
Kaškiaučiui už labai gerą pa
mokinančią prakalbą; visai 

publikai už dalyvavimą ir gau
sias aukas dėl mūs brolių lie
tuvių.

Moterų Skyriaus koresp.
O. Girnienė

Moterys Balsavimu
Prarado Pilietybę

Mažiausia 60 amerikiečiu 
moterų praradusios Jungtinių 
Valstijų pilietybę balsavimu 
Anglijos rinkimuose pereitą 
liepos mėnesį. Ėjo anglikai jų 
vyrai balsuoti, ėjo ir jos. Me
nama, didžiuma iš jų tai pa
darė visai neįžiūrėdamos, kad 
tame būtų kas negero. Natu- 
rališkomis akimis žiūrint atro
do, jog, kur gyveni, ten turė
tum dalyvauti visuomeniškam 
gyvenime. Jos taip ir padarė. 
Bet, kada jos nuėjo pas J. 
Valstijų konsulą atkeisti savo 
pasus ant naujų, konsulas at
sisakė pasus prailginti ar iš
keisti po to, kada jos atsakė 
balsavusios rinkimuose.

Naujasis Pilietybės Aktas, 
išleistas 1940 metais, nusako, 
kad bile kuris pilietis, vyras 
ar moteris, balsavęs svetimos 
šalies vyriausybės rinkimuose, 
praranda Amerikos pilietybę.

Stebėtina, kaip daug yra 
mūsų šalies žmonių, aukštai 
įvertinančių teisę balsuoti, bet 
tos teisės nuturinčių. Iš kitos 
pusės — stebinančiai daug to
kių, kurie turi teisę balsuoti, 
bet nebalsuoja arba balsuoja 
visai neapgalvotai, nepilietiš- 
kai. Kaipgi kitaip galima, iš
aiškinti faktą, kad dideli skai
čiai žmonių pasilieka visai ne
balsavusiais. Arba, kad išren
kama įstatymdavystėn ir vy- 
riausybėn žmonės griežtai 
priešingi didžiumos intere
sams. Tokiais specimenais ga
lima skaityti Rankinai, Bilbos 
ir yra nemažai jiems panašių 
kitų mūsų aukščiausioje įstai
goje — šalies Kongrese, vals
tijų seimeliuose ir atskirų 
miestų valdžiose.

Ateinantį antradienį, lapkri
čio 6-tą, mūsų moterys pilie
tės turėtų visos dalyvauti bal
savimuose. Ir balsuoti protin
gai ir sau naudingai — bal
suoti už darbininkų ir kitus 
progresyvius kandidatus.

WAC atleidimo iš karinės 
tarnybos punktai numažinami 
nuo 39 iki 37 lapkričio 1-mą.

Rochesteriečiai Apdovanojo 
Lietuvos Vaikus

Iš Mezgėjų Kliubo Veikimo

Rugsėjo 15 d. turėjome su
rengę pažmonį Lietuvos vai
kučiu Kalėdų dovanoms. Pa
vyko gerai. Svečių ir viešnių 
turėjom gražų būrelį, visi gra
žiai laiką praleido.

Kadangi įžanga buvo ką 
nors atnešti dėl vaikučių, tai 
ir atėjo visi su dovanomis.

Popieros ir paišelių atnešė:
R. Barauskas, K. Vaivada, J.
S. Vaivada, J. Bonikat, Vik
torija Bullienė, G. Labeika, J. 
F. Konteniai, J. Palapis, A. 
Duobienė, E. Duobienė, A. O. 
Milčiai. Ju dovanose radosi 
visko, ko reikia mokykloje.

Drapanų atnešė: F. J. Kon
teniai mergaitei siūtelį, rašo
ma plunksną ir paišelį. E. 
Duobienė 2 marškinius, koji
nes. B. Mičienė marškinius, 
kojines. J. Bonikat 3 marški
nius. A. Duobienė 3 marški
nius. E. čereškienė 2 naujas 
dreses ir padėvėtų drapanų. 
V'. Greibienė naujų ir padė
vėtų drapanų.

Numezgė: B. Morkevičienė 
2 poras kojinių, S. Palapienė 
2 pr. kojinių, Ona Milčienė 
16 sveterių. B. Mičienė 18 pr. 
pirštinių. E. Duobienė 2 sve- 
terius su rankovėm ir aukš
tais kaklais. A. Duobienė ša
liką. L. Bekešienė 4 sveterius 
su rankovėm, 24 kepures. V. 
Bullienė 2 kepures.

Pasiuvo: E. Duobienė 3 pr. 
vaikams kelnių. E. Čereškienė 
2 sukneles (savo materijos). 
L. Bekis 23 berniukam ir mer
gaitėm ©verkautus, 14 sukne
lių, 8 pr. kelnių, viso 45 ka- 
valkus. M. Shurkienė įsiuvo 
visiem ©verkautam skyles. R. 
S. nupirko 12 poru kelnių vai
kam. A. L. Bekešiai nupirko 
70 pr. kojinių ir 16 metų vai
kinui siūtą, 14 apatinių marš
kinių.
Iš mezgėjų iždo pirkom 74 pr. 

vaikam apatinių kelnių už $20, 
už $22 pirkom materijos dra
bužiams siūti, o $87.98 pa- 
siuntėm draugei K. Petrikie- 
nei nupirkimui vaikams čeve- 

1

rykų 53 poru. Viso dovanoms 
išpirkom iš iždo $129.98.

Draugai A. M. Balzariai 
aukavo $10 dėl čeverykų. Tai 
jau kelinta stambi auka Lie
tuvos žmonėms pagelbėti. (Be
je, draugai Balzariai pirko 
naują gražią užeigą—Restau- 
rantą. Jų vieta, Cottage Inn, 
randasi prie Jefferson Town 
Line Rd. Turi skanių valgių 
ir gėrimų.)

Draugė G. Labeikienė auka
vo' staltiesę ir pat ią išleido, 
padarė $5.

Valgiais dovanoms aukavo: 
A. Evans, O. Gendrėnienė, B. 
Morkevičienė, S. Palapienė, Jk. 
Duobienė, V. Bullienė, L. Be
kis, D. Valtienė.

Parengimas davė pelno 
$68.30, suaukota $66.82, viso 
$135.12. Išleidom dovanoms 
supirkti $129.98, dovanu per
siuntimas $5.97. Nedatekliaus

Spalių 12-tą, draugas R. 
Sherelis išvežė į paštą 8 bak- 
sus padėvėtų drapanų, viso 
210 svarų, taipgi 32 poras če
verykų.

Drapanų aukavo: M. Budris 
ir O Zapiškietė čeverykų; A. 
Velykiai, E. Duobienė, K. Vai
vada drapanų, muilo ir čeve
rykų ; A. Evans. A. Milčienė, 
nepažįstamas drapanų ir če
verykų ; V. Greibienė, E. če
reškienė, J. Šliekis, P. Sigane- 
vičia, Mrs. Meek, V. Bullienė 
ir daug svetimtaučių drapanų.

Atleiskite, draugai, jeigu 

keno vardą praleidau. Praneš
kite, aš klaidą pataisysiu.

★ ★ ★
Spalių 23-čią R. Sherelis 

vėl išvežė į paštą 8 baksus. 
šeši baksai buvo Kalėdų do
vanos Lietuvos vaikams —< 
230 svarų drapanų, 12 pr. 
naujų čeverykų, 5 pr. biskĮ 
padėvėtų* gerų čeverykų. Spa
lių 25 d. vėl pasiunčiau 1 bak- 
są Kalėdų dovanų.

Viso naujų vaikam dovanų, 
pasiuntėm 393. Prie dovanų 
padėjo prisagstyti korteles E. 
Duobfenė, B. Mičes, O. Mali
nauskienė ir Thelmutė Mali
nauskaitė.

Parengimui maistą aukavo: 
G. Labeikienė, A. Evans, A. 
Duobienė, D. Valtienė, V. Bul
lienė, S. Palapis, L. Bekis. Vi
rėjos: A. Duobienė, V. Bullie
nė, S. Palapienė, G. Labeikie
nė. Už baro J. Labeika. Val
gius suvežė J. Evans. Tikie- 
tukus pardavė E. čereškienė, 
V. Greibienė.

Šie draugai ir draugės au
kavo dėl Kalėdų dovanų pini
gais :

Ona Milčienė $12.
A. M. Balzariai $10.
V. Bullienė, J. B. Morkevi- 

čia, M. Shurkienė, R. Sherel- 
kis po $5.

O. Gricienė, A. Koch po $3.
W. Skauronas, A. Bekešius 

po $2.
A. Gužauskienė, D. Valtie

nė po $1.66.
Po $1: K. Anderson, O. Za

piškietė, A. Evans, A. Gali- 
naitis, P. Vaivodienė, Ch. Si
maitis, J. Labeika, E. Duobie
nė, V. Greibienė, E. čereškie
nė, J. Šliekis. J. Bonikatienė 
50 c. Viso pinigais $66.82.

Varde mezgėjų širdingas 
ačiū visiems dirbusiems ir au- 
kavusiem ir šiam parengime 
dalyvavusiem. Koks bus džiau
gsmas Lietuvos siratom vaiku
čiam, kada jie gaus iš Ameri
kos lietuvių nors mažas Kalė
dų dovanas.

Draugai, katrie tik aukavo
te pinigais ar kitokiais daik
tais, visų vardai ir antrašai 
yra užrašyti ant kortelės ir 
prisegti prie kožnos dovanos. 
Lai laimingai pasiekia Lietu
vą ir lai nešioja sveiki. O mes 
jaučiamės linskmi, kad galė
jom šiek tiek su dovanomis* 
pasidarbuoti.

L. B.

Puošni šeimininkė apsi
džiaugs tokiu žiursteliu šven
tėms. Išsiuvinėtas — didesnei 
dovanai, nesiuvinėtas rfiažes- 
nei dovanai.

Užsakymą (su numeriu ir 15 
centų) siųskite: Mary Sincus, 
427 Lorimer St., B’klyn 6, N.Y.



Trečiadienis. Spaliu 31, 1945

MIRUSIŲJŲ LAIVAS
8-20-45 PARAŠE B. TRAVEN —60—

Waukegan, III.

(Tąsa)

41
Su kitais komandos nariais aš labai 

mažai tekalbėdavau. Daugumas jų buvo 
niurnos, blogai nusiteikę ir mieguisti, 
jei nebūdavo nusilakę, kas įvykdavo 
kiekviename uoste. Tačiau, jei aš noriu 
būti visai garbingas, tai ištikrųjų jie su 
mumis nekalbėdavo. Aš tebuvau tiktai 
trimeris, aš ir Stanislovas. O trimeris 
toli gražu nėra toks, kaip vairininkas, 
net gi nre toks, kaip denio darbininkas. 
Palyginus su trimeriu, anie visi yra po
nai. Trimeris trinasi po purvą ir pelenus 
ir pats yra purvas ir pelenai. Prisilietus 
jį, galima susitepti pirštus. O toliau yra 
dailidė arba net, jei dar toliau siekti į ' 
viršų, butsmanas! Prieš juos trimeris 
tėra tiktai kirminėlis. Niekas nėra toks 
specialistas sudaryti kuo smulkmėms- 
kiausią klasių suskirstymą, kaip darbi
ninkas.

Paimkime, pavyzdžiui, fabriką! Tas, 
kuris suka sraigtus, tūkstančiais, visus 
pagal šabloną, koks jis jaučiasi esąs di
delis žmogus, palyginti su tuo, kuris 
tuos straigtus turi nutempti krepšyje! 
O tas, kuris tempia straigtus, kokioj jis 
nepasiekiamoj aukštumoj prieš tą, kurio 
darbas valyti salę! Ir tas, kuris valo sa
lę, mušasi į krūtinę ir sako: “Ak, tas 
juk vien knaisiojasi po purvą, jis taip 
pat privalo surinkti ir misingines drož
les, su juo aš negaliu bendrauti. Į ką tai 
būtų panašu?”

Ir tarp mirusiųjų tas luomų skirtumas 
neišnyksta. Jis yra beveik dar didesnis. 
Kuris esti kur nors kapų užpakalin už
kištas prie sienos, kandangi vis dėlto kur 

’ nors jį reikia paguldyti, tas yra niekas. 
O kuris jau esti palaidojamas egliniam 
karste, tas jau šį tą daugiau reiškia. Kai 
jie naktimis šoka, toks nė karto nepažvel
gia į patvorin nukištąjį, bet ilgėdamasis 
žiūri į tuos, kurie šoka su savo ąžuoliniais 
karstais.. O į. tuos, kurie gravitatiškai 
slankioja su savo metaliniais karstais, 
kurių kampai paauksinti, jis nedrįsta pa
žvelgti, nes, aišku, tuo juos labai papik
tintų. Kad viską tuojau iš anksto būtų 
galima nustatyti, dėl to vieni ir esti lai
dojami metaliniuos karstuos su paauk
sintais kampais, o kiti keturkampėse me
dinėse dėžėse nukišami kur nors į užkam
pį. Vien tik kirminams ir kandims, tiems 
revoliuciniams valytojams ir griovėjams, 
tik jiems nieko nereiškia luomų skirtu
mas. Jie visi yra balti ir visi vienodo dy
džio, jie nori ėsti ir ėdalą jie imasi ten, 
kur tik jo gauna, jie traukia jį lygiai 
tiek pat iš metalinių karstų, su paauk
sintais kampais, kaip ir iš medinių dė- v • zių.

Ponas dailidė ir ponas butsmanas ir 
ponas donkimenas buvo žemesnieji ka
rininkai, puskarininkiai. Jie buvo lygiai 
tokie pat purvini, kaip ir mes, taip pat 
jie nebuvo ilgiau už mus plaukioję, tai
syklingai “Jorikės” kelionei jie buvo 
daug mažiau svarbūs kaip mes, tačiau 
vis dėlto mes, trimėriai, turėjom ponui 
donkimenui patarnauti. Turėjom nuneš
ti jam iš virtuvės valgį, pastatyti ant 
stalo ir po to stalą vėl nuvalyti. Tuo bū
du reikėjo išlaikyti luomų skirtumą. Don
kimenas yra gervių mašinistas ir kai lai
vas stovi uoste, o kūrikai ir trimeriai tu
ri dienos darbų, tuomet jis turi kūrenti 
katilus, net ir naktimis. Kelionėj gi jis 
maišosi po kojų, čia truputį pavalo ma
šinas, čia įpila tepalo, čia vėl jis privalo 
išardyti kokią nors mašinos dalį, šen ten 
nuvalyti purvą, o kitoj vietoj jo prinešti. 
Už tai jam nereikia miegoti bendram di
džiajam komandos būste, bet mažame, 
kur tėra tiktai du ar trys guoliai, ir už 
tai sekmadieniais jis gauna pudingo su 
avietėmis ir du kartu per savaitę mels
vo sukietėjusio slyvų kisieliaus, kai tuo 
tarpu mes sekmadieniais negauname jo
kio pudingo ir tik kartą per savaitę mels
vo sukietėjusio slyvų kisieliaus. O jei 
mums pasitaiko du kartu gauti slyvų ki
sieliaus su suakmenėjusiomis sūdytomis 
žuvimis, tuomet jis gauna jį tris kartus. 
Gauna jis, butsmanas, dailidė, ir puska
rininkiai. Už tai jis turi būti visumet už 
mūsų nugaros ir stebėti, kad mes neuž- 
suktumėm kokio katilo bunkerio, kai esti 
blogas oras ir kai dar apatiniam bunke
ry yra bent pora kilogramų anglių. Ką 
gi būtų veikęs Cezaris su savo armijo
mis, jei jis nebūtų turėjęs jokių puskari-

ninkių, kurie stovi ant pirmos į general- 
feldmaršalus kopėčių pakopos. Puskari
ninkiai, kurie paskiriami iš viršaus, ne
tinka naudoti, jie turi atsirasti iš apa
čios. Tie, kurie, vakar dar buvo mušti, 
geriausiai tinka, nes jie gali geriausiai 
kitus mušti.

Po to pagal ranga sekė A. B. ir dar de
nio darbininkai. Stanislovas pažino dau
giau negu tris A. B., bet jis tebuvo tik
tai purvas. Jiems būtų labai patikę, jei 
būtų buvę įsakyta, kad trimeriai, kai jie 
nori praeiti pro donkimena, turėtų pa
klausti, ar jiems leidžiama pro jį praeiti.

Ir vis dėlto, nors visi jie buvo mirusie
ji, nors jie visi jau buvo pakeliui atitek
ti žuvims.

Kol jų išdidumo jausmas nebūdavo 
įžeistas, dar būdavo galima su jais susi
kalbėti, ir jie jautėsi lygiai kaip ir mes 
toj pačioj mėšlo krūvoj. Mažiau iš mūsų 
plaukioję denio darbininkai tarp mūsų, 
senų jūros šunų, jausdavos labai nesau
giai, kad galėtų mums nors kiek pasi
priešinti. Laikui bėgant, dar prisidėda
vo susigyvenimo jausmas, kurio pagrin
dų sudarydavo visų mūsų bendras liki
mas. Mes visi buvom sudūlėję, nors ir nė 
vienas iš mūsų nenorėjo su tuo sutikti ir 
vis dar tikėjosi kaip nors pasprukti. 
Mums visiems gręsė vienodas gladijato- 
rių likimas, kurį mes visi žinojom, bet 
apie tai atvirai nekalbėdavom. Jūrinin
kai nekalba apie laivų nelaimes ir apie 
skendimus, tai nėra gerai. Tai baido iš 
laivų keleivius. Tačiau kaip tik šis lau
kiamas žinojimas, šis drebantis nuo vie
no iki kito uosto dienų skaitymas, šis su
laikomas faktų nutylėjimas, kuris, ne
žiūrint, kaip ilgai jis užsitęstų, tačiau 
vis dėlto kiekviena diena mus vis arčiau 
ir tikriau artino prie paskutinės dienos, 
kai reiks brutaliai kovoti už nuogą gy
venimą, ypatingu saitu mus visus siejo 
vieną su kitais. Niekumet nė vienas mū
sų neidavo paskirai į uostą, o vis dviese 
ar trise. Jūros plėšikai negalėjo nė ketvir
tadaliu taip blogai atrodyti, kaip mes at
rodom. Mes niekumet nedarydavom jo
kių biznių su kitų laivų komandomis. Iš 
dalies mes jiems atrodėm per daug pur
vini ir apdriskę, iš dalies gi jie nenorėjo 
su mumis prasidėti. Mes galėjom sakyti, 
ką mes norėjom, jie gi elgėsi, lyg jie mū
sų visai negirdėtų, išgerdavo vyną arba 
degtinę ir eidavo savo keliu. Jie buvo 
garbinga darbo klasė, ketvirtasis luo
mas ; mes gi buvom penktasis luomas, ku
ris nieko negali nuveikti, kol dar ketvir
tasis tebesėdi prakartėlėj. O, gal būt, 
mes buvom net šeštasis luomas ir turė
jom dar porą šimtmečių laukti.

Tie iš ketvirtojo, garbingojo luomo ne- 
sisėsdavo su mumis, kadangi jie mus lai
kė desperadom. Tokie mes ištikrųjų ir 
buvom. Mums viskas buvo abejinga. Kas 
nebūtų įvykę, mums nieko blogiau ne
begalėjo įvykti. Taigi, šalin jį!

Kai mes ateidavom į kurią nors jūri
ninkų smuklę, jos šeimininkas visumet 
būdavo susirūpinęs, kaip galima grei
čiau, mumis atsikratyti, nors mes viską 
leisdavom į visas keturias puses, ką tik 
turėdavom kišenėse arba burnoj, nes ki
šenės būdavo sudriskusios, arba ir odi
nėse piniginėse, jei jas dar turėdavom. 
Mes buvom geri klijentai,bet kol mes bū- 
davom smuklėj, šeimininkas nė valandė
lei neatitraukdavo nuo mūsų akių ir ste
bėdavo kiekvieną mūsų žingsnį ir kiek
vieną žvilgsnį. Jei jam pasirodydavo, 
kad bent vienas mirktelėjo akimi ir bent 
vienas garbingojo luomo per daug aiš
kiai pažvelgė, tai šeimininkas tuojau pri
eidavo prie to aiškiai žvilgterėjusio jūri
ninko ir taip jį apdirbdavo, kad tas tuo
jau iš lokalo išsinešdindavo, 
kas turėdavo su juo atsargiai 
apsidirbti, nes, jei minėtasis 
pastebėtų, kas įvyko, tai vis dėlto, gal 
būt, jis papliaukštų ką nors ir prasidėtų 
kumščių koncertas.

(Daugiau bus)

Šeiminin- 
ir švelniai 
jūrininkas

Gerbiami skaitytojai ir LLD 
140 kuopos nariai: Visi gerai 
žinome apie šaukiamą Antrą
jį Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimą ir no
rėtume siųsti delegatus, bet 
pas mus nėra ištekliaus mūsų 
kuopos kasoj. Aš dėl to siū
lau sukelti kelionės lėšų de
legatams sumetant po kiek ga
lima aukų.

Aš aukoju $5. Kas norite, 
galite prisidėti, per dr. A. L. 
Graičiūną.

Frank Kresūnas.

Dr. Graičūnas, su keliais 
Waukegano veikėjais dalyvausi 
Chicagos ir apylinkės lietuvių 
draugysčių atstovų konferen
cijoj, kuri įvyks lapkričio 4 
dieną, Lietuvių Auditorijoj.

Visos organizacijos, kurios 
dar neišrinko delegatų ragina
mos tai padaryti tuojau. Ku
rioms nebus proga išrinkti, 
valdybos gali ir privalo 
vauti konferencijoj.

Visi išrinkti delegatai 
vau kite.

Pasižymėkite, 
bus lapkričio 4, pradžia 10 v 
ryto, Lietuvių Auditorijoj.

Komitetas.

Po $2: Beržanskis, K. Mali
nauskas ir J. Kališauskas.

Po $1: P. Juozokas, K. Ge
nys, J. Stine, J. Dališauskas, 
P. Seniauskas, S. Rauduvė, S. 
Kvaslavičius, I. Klevinskas, J. 
Gruselionis, G. Isaacs, J. Zda
nys, J. Račius, B. Razevičius, 
C. Zamaras, P. Sižauskas, V. 
Maurukas, J. Lizauskas, A. 
Valinčius, R. Jervis, A. Zen- 
kevičienė, Mr. & Mrs. Shukis, 
Valeria Tunyla,, Petras Vičius, 
Kundrotą, Rumžis, A. 
nauskas, Lucy Rauduvė.

Stravinskas 50c.
Jeigu visų pavardžių 

taį meldžiu atleisti.
Šio rengimo komisijoj 

Marė Jančiukienė,
Kasparienė, B. Radzevičius "ir 
P. Juozokas.

Varde mūsų kuopų, nušir- 
džiai ačiū visiems!

Buvęs.

SOUTH BOSTON, MASS.

KONCERTAS
Sušelpimui Karo Našlaičių Lietuvoje 

Rengia Lietuvių Moterų Sąryšis

daly-

Wilkes-Barre, Pa
Gerai pavyko ALDLD 43 

ir LDS 7 k p. koncertas ir ba
lius, kuris įvyko 14 d. spalių, 
1945. Pelno liks apie 80 do
leriu. *

■ Koncertą pildė Eugenia 
Evanauskaitė dainininkė, J. 
Sčarnuliutė ir A. Grigaičiutė 
pianistės: Stasys Kuzmickas, 
Vincas Valukas dainininkai; 
kvartetas, Jurgis Surdokas, 
Aldona ir Viųcas Grigaičiai ir 
Milda Kaspariutė. Daininin
kam akompanavo A. Vanagai
tė ir Balukoniutė. Pirmininka
vo Antanas Sčarnulis. Visi la- 
Ipai gražiai pasirodė.

Pertraukoj pirmininkas pa
kvietė svečią Igną Klevinską 
tarti porą žodžių, pagelbėti 
Lietuvos žmones. Aukų surink
ta $36.87.

Aukotojų vardai.
Aukavo $3 E. Cibulskienė.

Eva-

nėra,

buvo
Amilija

So. Boston, Mass. IGNAS KUBILIŪNAS

Sekmadienį,

Lapkričio
11

November
MUNICIPAL AUDITORIUM

East Broadway
(tarp G ir H gatvių)

Pradžia 3 vai. dieną

Įžanga $1.50 ir $1.25

ALDLD 2-ra kuopa, susirin
kime spalių 25 d. išrinko du

konferencija i delegatu, II. Tamošauskienę ir 
i A. Dambrauską į ADL Suva- 
I žiavimą, kuris įvyks lapkričio 
j 23 ir 24 dd., Pittsburgh, Pa.

Prof. B. F. Kubilius, d e lega
lias nuo Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybos, sako, nors mažai lai
ko turi, bet mano aeroplanu 
skrisiąs, tai vis vien galės da
lyvauti Suvažiavimo.

Mūsų kuopa dalyvavo sve
timšalių teisių gynimo konfe
rencijoje, kuri atsibuvo spalių 
20 ir 21 dd., New Yorke. 
Praksiniu delegatu buvo prof. 
B. F. Kubilius. Jis išdavė ra
portą apie tos organizacijos 
veikimą ir nuveiktus žygius.

Sekančiame kuopos susirin
kime, lapkričio 29 d., turėsime 
Centro Valdybos balsavimus 
ir veikiausia delegatų rapor
tus iš Demokrat. Amerikos 
Lietuvių Antrojo Suvažiavimo 
ir 7 apskričio konferencijos. , 
Tai jau bus visų kuopos narių 
pareiga dalyvauti susirinkime.! 
Nepamirškite!

KONCERTO PROGRAMĄ PILDYS:
Gertrude Uliskas, iš Waterbury, Conn.
Barbara Raulušaičiutč ir Vincent Motiejaitis,

iš Worcester, Mass.
Latvių Choras i Ignas Kubiliūnas
Ekvilia Siauriutė 1 Dzūkas, Zanavykas ir (?) 
Harmonijos Grupės Vyrų Kvartetas ir ikti.

Draugės ir Draugai: Atsilankydami į šį gražų 
koncertą, ne tik kad linksmai praleisite laiką, klausy
damiesi gražių dainelių, bet taipgi padėsite ne vienam 
Lietuvos našlaičiui nubraukti nuo veido ašarėlę.

Kviečia RENGĖJOS. 
į----- :-----~~--------~~-------- •—----- -----—  

sibuvo vaakrienė, naudai de-> žingeidumo skirtingų šeiminin- 
legatų kelionės lėšų. ■ kių, bet jog tikslas yra labai

Lapkričio 3 d. II. Simanau- į svarbus. D. J.
čienė tą patį padarys. I-------------------------------------------

Lapkričio 10 d. Sabulėnienė stabdyk veriantį skausmu
su Rauplienc taip pat surengs
vakarienę.

Vieta: 318 W. Broadway,
8 vai. vakare. Būkime skait
lingai vakarienėse, ne vien dėl

Jį STRĖNŲ GĖLOS
/N Štai švarus, naujas būdas liuosuot 

z , / /I strėnų gėlą. Johnson’s
/ / / \ Back Plaster! Lengvina skausmą.
) / // sustingimą, jveržimą. Jautiesi pui- 

kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Telef. HUmboldt 2-7964

Spalių 27 d., Mary Mastei- 
kienės rūpesniu ir lėšomis at-

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

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

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

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

SENUS NAMUS APDAROME Š1NGELIAIS
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, KY.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties. Tel EVergreen 4-9508

—  —.. H
...........................- ---------------------------GREEN STAR BAR & GRILL

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

Ateikite pasimatyti su Glvlals.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDH

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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



LTSR 
narys,

New Haven, Conn.

Cleveland, Ohio

Ar norite Didžiojo New Yorko Lietuviams 
Namo, kuris tarnautų kaip kultūros Centras?

rinkimai 
ima iš- 

kad jie

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. Jubiliejinis 30 m. 

balius lapkr. 4 d., 408 Court St. Visi 
kviečiami dalyvauti šiame baliuje, 
linksmai praleisti laiką. Pradžia 8 
vai. vak. —■ Kom. (254-255)

WILKES-BARRE, PA.
Lapkr. 3 d., Benjamin Franklin 

Kliubas (K. P.) ruošia šokius Crys
tal Salėje, kamp. Sherman ir E. 
Market Sts. Gros Len’s pagarsėjusi 
Polkų Orkestrą. Kareiviai ir kiti ka
rinėse jėgose uniformuoti asmenys 
bus įsileidžiami veltui. Pelnas bus 
skiriamas K. P. apšvietos reikalams. 
Kviečiame visus dalyvauti. (255-256)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

2 d. lapkr, 8 v. v., 407 Lafayette St. 
Meldžiu visų narių dalyvauti/ yra 
daug tarimų kas link rinkimų dele
gatų į L. D. Suvažiavimą. Taipgi 
turiu daug knygų atiduoti nariam. 
— A. Jocis. (254-255)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. balius įvyks lapkr. 

d., West End Hall. Pradžia 7:30 v. v. 
Pelnas bus skiriamas parėmimui 
kelionės lėšų į Demok. Liet, suva
žiavimą, kuris įvyks lapkr. 23-24 
dd. Pittsburghe. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. — Kom.

(255-256) “

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Jei norite, tai tuojau nusipirkite Lietuvių 
Darbininkų Bendrovės Šerų.

Šero Kaina $25 /

Trečiadienis, Spalių , 31, 1945 -i*

150 Mokslininkų už 
Tarptautinę Atomy 

Bombų Kontrolę
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

dėlei atominės jėgos valdy
mo. Jie sakė: Tas sumany
mas “siekia išlaikyt Ameri
kos monopolijų atom - bom
boms dirbti, o reikėtų pa
ruošti kelių į tarptautinį a- 
tominės jėgos kontroliavi
mų.”

Jie taip pat peikė May- 
Johnsono bilių už tai, kad 
jis siekia įvesti cenzūrų lai
sviem atomų jėgos tyrinėji
mam ir moksliniams raš
tams apie naujus atradimus 
toje srityje. Mokslininkai 
sutinka tik su tuom, kad 
valdžia galėtų Uždraust 
skelbti grynai karinius at
radimus.

Premjeras Attlee su Specia
listais Netrukus Bus Pas 

Prezidentą Trumaną
London, spal. 30. — Ang- 

Ii j os premjeras Attlee pra
nešė seimui, kad jis apie 
lapkričio 11 d. atvyks į Wa- 
shingtoną. Su juom atlėks 
ir technikiniai anglų specia
listai. Jie ir prez. Truma- 
nas ypač svarstys atominės 
jėgos sutvarkymo klausimą. 
Su anglų atstovais bus ir 
Kanados premjeras Mac
kenzie King.

Cleveland© miesto 
artėja, reakcininkai 
versta gerkle šaukti, 
bijosi, jog nebūtų vėl išrink
tas į Miesto Mokyklų Tarybą 
A. Johnson. Girdi, jis esąs 
komunistas, tai kaip bus mo
kinama mūsų vaikai?

A. Johnson geriausia jiems 
atsakė, pabrėždamas, kad jis 
yra darbo klasės žmogus ir 
tokių žmonių išrinktas j Mo
kyklų Tarybą ir jis stengiasi 
prižiūrėti, kad darbininkų vai
kai nebūtų skriaudžiami. Be 
to, jis rūpinasi, kad mokyk
lose nebūtų rasinės bei religi
nės neapykantos. Kartu jis at
virai nurodo tas klaidas, ku
rios kartais pasitaiko. Jei ki
tas pareigūnas būtų jo vietoj, 
gal jis užtylėtų, užslėptų.

Republikonai stato savo 
kandidatą į majorus Roy C. 
Miller. Net keturi laikraščiai 
suriko už tą reakcininkų pa
kaliką, kad jį išrinktų į ma
jorus lapkričio 6 dienos rin
kimuose.

Darbininkų i n d o r s u o tas tais dėlei tarpsavinio karo 
kandidatas į majoro vietą, da- sustabdymo.

Pirkite Tuojau

Galite pirkti ir daugiau kaip po vieną serą. 
Pirkite po keletą. Pirkite tuojau, nes sulyg 
parduotų serų galėsime spręsti, kokį namą 
mes galime įsigyti.

Siųsdami už Šerus pinigus, čekius ar money- 
orderius išpirkite sekamu vardu:

Home For Lithuanian Workers, Inc.
Nes tokiu vardu banke yra padėti namo ben
drovės pinigai, todėl čekiai ir money-orderiai 
turi būt taip rašomi.

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, Inc.
46 Ten Eyck St. Brooklyn 6, N. Y,

bartinis majoras Thomas Bur
ke, tų rę.akčininkų niekina
mas. Bet, kaip atrodo pasi
kalbėjus su daugeliu darbi
ninkų, tai greičiausia bus iš
rinktas deomkratas T. Burke, 
nes jį remia unijos ir šiaip pa
žangūs žmones.

Lietuviai turėtume daugiau 
rūpintis rinkimų klausime ir 
daugiau rašyti į spaudą. Tu
rėtume surengti masinį mitin
gą rinkimų klausime.

Miesto pareigūnų rinkimai 
turėtų visiems lygiai apeiti. 
Jei turėsime tinkamus parei
gūnus miesto tvarkyme, tai 
bus visiems geriau.

Balsuotoja.

Bankietas Pavyko Gerai.
LLD 32-ra kp. surengė va- 

karienę-bankietą 21 d. spalių 
Liet. Bendrovės Namo salėje. 
Publikos prisirinko vidutiniai, 
apart vietinės, buvo ir iš kitų 
miestų atsilankę. Iš New Bri
tain, Conn. drg. V. J. Valley su 
žmona ir Aug. Kaleskey su 

i šukaitiene. Iš Waterbury buvo 
Vidžiūnų visa šeima (drg. Vi- 

i džiūnai, B. Vikšrienės duktė ir 
žentas). Laike vakarienės pra
mogos vedėja drg. B. Medelie
nė iššaukė pakalbėt drg. V. J. 
Valley, kuris kalbėjo šios die
nos klausimu ir nušvietė orga
nizacijos reikšmę. Kalbų sakė 
ir daugiau, kurie buvo pašaukti 
per vedėją. Visi kalbėjo apie 
organizacijos padėtį. Po vaka
rienei, prie geros muzikos, tę
sėsi šokiai iki 9 vi. Mačiau 
drg. A. Valuskas pardavinėjo 
tikietus Sovietų filmos “The 
Fall of Berlin,” kuri bus rodo
ma Whalley Theatre, lapkričio 
14 d., 1945.

Susirinkę smagiai laiką pra
leido besikalbėdami įvairiais 
bėgamais klausimais.

Važiuosime į Antrą Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą.

LLD 32-ra kuopa išrinko 2 
atstovus važiuot į aukščiau su
minėtą suvažiavimą, kuris 
įvyks lapkričio 23-24 dd. Pitts- 

i burghe. Manau, kad LDS 16 
kuopa taip pat išrinks delega
tus savo sekančiame susirinki
me, kuris įvyks lapkr. 6 d.

Beje, vakarienę surengė vien 
moterys, tik vienas vyriškis 
berods padėjo dirbti prie baro 
patarnavimo. Vakarienė buvo 
skani — kalakutienos ir ska
naus kugelio. Kas tik atsilanko 
pas newhaveniecius ant bankie- 
tų - vakarienių, tas jau nesi
gaili, nes skaniai prisisotina ir 
už mažą pinigą. M. Antanuk.

Derybos Delei Naminio Ka
ro Sustabdymo Chinijoje
Chungking. — Praneša

ma, kad Chiang Kai-sheko 
Chinijos valdžia pradės de
rybas su chinais komunis-

tahvfc—•Liberty, Lithuanian Daily

PIRMASIS LIETUVOS TSR INTELIGENTŲ SUVAŽIAVIMAS
(Pabaiga)

Prof. Dr. Kairiūkštis baigia 
savo kalbą žodžiais:

— Mes atiduosime visas sa
vo jėgas socialistinei mūsų 
krašto statybai, glaudžiomis 
eilėmis eisime su Lenino—Sta
lino vėliava, kuri aukštai buvo 
pąkelta Tėvynės karo žygių 
metu ir dabar išdidžiai ple
vėsuoja kaip ' taikos ir kūry
bos vėliava..

Susirinkusieji ’ audringais 
plojimais pritaria prof. Dr. 
Kairiūkščio kalbai.

Tribūnoje pasirodo 
Mokslų Akademijos 
porf. Dr. Matulis.

— Tarybiniam mokslui, — 
sako akademikas Matulis, — 
charakteringa racionali, plati 
jo koordinacija, Tarybų Są
jungoje mokslas virto pagrin
diniu visuomeninio gyvenimo 
principu. Nežiūrint sunkių ka
ro sąlygų, tarybinis mokslas 
klestėjo ir šiandien nėra ki
tos tokios šalies, kur būtų to
kia plati mokslo skalė ir taip 
būtų gerbiamas ir vertinamas 
mokslo darbuotojas, kaip Ta
rybų Sąjunga.

Prof. Dr. Matulis ilgiau ap
sistojo ties TSRS Mokslų Aka
demijos jubiliejine sesija, ku
rioje jis dalyvavo kaip LTSR 
Mokslų Akademijos atstovas.

— Šiandien, — sako prof. 
Dr. Matulis, — greta kitų ta
rybinių respublikų mokslo a- 
kademijų, mes turime savąją, 
LTSR Mokslų Akademiją. 
Kiekviena tauta stengiasi įneš
ti kuo didesnį indėlį į tarybi
nį mokslą, vyksta toks lenk
tyniavimas, kuris sukuria gra
žią tautų kūrybos harmoniją. 
Šis principas turi skatinti ir 
mūsų kūrybą. Mes turime vi
somis jėgomis kovoti prieš 
buržauzinius nacionalistus ir 
jų banditizmą, prieš vulgarų 
šovinizmą, prieš napagrįstą gan 
dų skleidimą, kurie trukdo 
Lietuvos atstatymą, mūsų ra
mų kūrybinį darbą, draugišką 
tautų sugyvenimą, mokslo 
plėtimą.

— Mes turime, — sako a- 
kademikas Matulis,’ — labiau 
politiškai įsisąmoninti, studi
juodami marksizmo mokslą, 
socialistinių mokslų korifėjus 
Leniną ir Staliną. Visa mūsų 
inteligentija turi įsijungti į di
dįjį mokslinės kūrybos darbą, 
kuris padės kurti visai Tary
bų Sąjungai ir mūsų kraštui 
šviesią ateitį. Tik suprasdami 
gilius socialistinės kūrybos prin

cipus, susispietę apie mūsų ta
rybinę vyriausybę, mes sukur
sime gražų mūsų šalies ryto
jų. (Salėje audringi plojimai.)

žodis suteikiamas Ukmer
gės inteligentų atstovui moky
tojui drg. žižiui. Drg. žižys 
pasveikina pirmąjį LTSR in
teligentų suvažiavimą Ukmer
gės inteligentijos vardu.

— Vokiškieji okupantai, — 
sako drg. žižys, —mums pa-

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.

TEL. MARKET 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Penktai pualspli

net 1,000 naujų stu-

PATYRUSIOS — SEKŠIN DARBAS

padarinių

T

(255)

PRANEŠIMAI

3

(255)

(261)

ir

(?6»)

(259)

A.-v -y-'

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

sostines 
metinių 
Raudo- 

vokiškus

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Užkandžių Rūmas
Išlikimų Bonai

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

gauna Vilniaus Valst. 
režisierius B. Daugu- 

susirin- 
Valstybinio 

Drg.

Pokariniai Militariai 
Ištobulinimai

Nuolatinis Darbas
Lark Division 

Fairchild E. & A
184-10 Jamaica Ave.

Jamaica, L. I.

L. I.
(257)

NUVIRINTOJAI ir
DAŽYTOJŲ PAGELBININKAI

Kreipkitės
SEYER SILK DYEING & 

FINISHING CO.
250. BELMONT AVE., 

HALDEON, N. J.

MERGINOS
Dirbti Prie Retikulių 

NEPATYRUSIOS

REVERE 
HANDBAG CO.

517 74th St., North Bergen, N. J.
(257)

I u 

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

STALIORIAI
Patyrę prie mažų radio šėpukių. Nuolatinis 

darbas. Gera proga.
PEARL MFG. CORP.,

112-01 NORTHERN BLVD., CORONA,

RAŠTINEI BERNIUKAI 
IŠSIUNTIMŲ ROMUI IR PASIUNTIMŲ 

TARNYBAI
Kreipkitės asmeniškai, netelefonuokite.

A. SCHRADER’S SON, 
470 VANDERBILT AVE., BROOKLYN.

_____ ________________________ (<W

Bonai Už Gabumą 5 Dienos
Apmokamos Vakacijos 

Apskritų Metų Darbas

PATRAUKIANTI DARBAI

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. $35. 
Kreii>kitės tarp 4 ir 5 I’.M.

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

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Nuoltinis Darbas—Viršlaikiai 
KITOKĮ NAUDINGUMAI

KIERNAN-HUGHES CO.
(Paper Boxes) 

9th & Brunswick Streets, 
Jersey City, N. J.

OPERATORIAI 
IR FINIŠERIAI

NUOLATINIS DARBAS
35 Valandų Savaitė—Laikąs ir pusė 

po to viršlaikiai
Ideal Garment Co.

128 WHITEHEAD AVE.
SOUTH RIVER, N. J.
SOUTH RIVER 2282

• Guizakm Skylių Siuvėjos • Guzikų Siuvėjos
• Closers ant Pinker Mašinų • Blindstitch
• Sampelių Siuvėjos • Prosytojos • Apkarpytojos

• Operatorės ant Singer Mašinų

The JORAC, Ine.
BUVUSI VENUS FROCK CO.

350 Rector St., Ground Floor 
KAMPAS FAYETTE IR RECTOR STREETS

Perth Amboy, N. J.

REIKIA OPERATORIŲ
Moderniškas, Linksmas Naujas Fabrikas 

f Vaikų ir Moterų Medvilnės Plaunamų Suknelių Išdirbimui

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

FINIšERKOS
Su Paliudijimais 

Kreipkitės 
9 iki 12:30

HENRY a la PENSEE
9 East 55th St., N. Y. <

MERGINOS
Produkcijos Darbininkės
Patyrimas Nereikalingas

Puikiausios Darbo Sąlygos
TALON, INC.
461 — 8th Avė.

(34th St., 5^os lubos)
(256)

RAŠTININKES, PRADINES (2)
PAPRASTA RANKA RAŠYMAS 

Kreipkitės asmeniškai, netelefonuokite.
A. SCHRADER’S SON, 

470 VANDERBILT AVE., BROOKLYN. 
____________________________________(263)
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darė daug žalos ne tik mate
rialinės, bet ir moralinės. Lik
viduojant hitlerinės okupaci
jos padarinius, ypatingą dė
mesį turime kreipti į mūsų 
kaimą. Kaimo ' inteligentija 
šioje srityje turi didžiausius 
uždavinius ir ji nori šiuos užda
vinius vykdyti. Kaimo inteli
gentija trokšta knygų, laikraš
čių, tikro, teisingo tarybinio 
žodžio, gyvo žodžio. Mes, in
teligentai, esame tarybinės 
santvarkos statytojai. Ateinan
čios kartos laikys mus laimin
gais, kad mes gyvenome he
rojiško Stalino gadynėje. Mes 
turime sukurti sau ir savo ai
niams taikingą, laimingą tary
binį gyvenimą. Tat linkiu 
šiam pirmajam Tarybų Lie
tuvos inteligentų suvažiavimui, 
— baigdamas pareiškė drg. 
žižys, —sėkmingai dirbti ir 
kelti mūsų inteligentijos kū
rybinį entuziazmą.

Kalba Vilniaus Valstybinio 
Universiteto Rektorius prof. 
Dr. K. Bieliukas.

—' Šiandien, — sako Rekto
rius drg. Bieliukas, — esame 
tarybinės Lietuvos 
Vilniaus išvadavimo 
išvakarėse, šauniajai 
najai Armijai išvijus 
grobikus iš mūsų krašto, ne 
tik Vilnius, bet ir kiti mūsų 
miestai, bei miesteliai atrodė 
išmirę griuvėsiai dengė gat
ves, o gaisrų dūmai—padan
gę. Praėjo tik vieneri metai— 
ir koks didelis darbas atlik
tas likviduojant vokiškosios 
okupacijos padarinius. Tatai 
pareikalavo iš mūsų daug iš
tvermės ir pasišventimo, ta
čiau mes sukūrėme tvirtą pa
grindą naujajai, savo žaizdas 
greit užgydančiai Lietuvai. 
Dar tebesireiškiantis mūsų 
krašte banditizmas yra hitle
rinės okupacijos liekana Lie
tuvoje. Mūsų inteligentijos už
davinys yra išvystyti plačią 
masinę politinę akciją prieš 
buržuazinius nacionalistus^ ir 
jų banditines gaujas.

Vilniaus Valstybinis Uni
versitetas, —tęsia drg. Bieliu
kas, — mokslo metus pradėjo 
apgriautose patalpose, sunai
kintose laboratorijose. Nežiū
rint to, mūsų pastangomis, pa
dedant vyriausybei ir partijai, 
pasisekė šį kultūros židinį at
gaivinti, ir šiais metais mes iš
leidome 136. naujus kultūros 
darbuotojus. Ateinančiais 
mokslo metais mes rengiamės 

priimti 
dentų.

žodį 
Teatro
vietis. Jis’pasveikina 
kusius Vilniaus 
Dramos Teatro vardu. 
Dauguvietis kalba apie inteli
gentijos pareigą kovoti dėl 
moralinių bei politinių hitle
rinės okupacijos 
likvidavimo, apie inteligenti
jos uždavinį vesti plačiosiose 
masėse kultūrinį aiškinamąjį 
darbą.

žodis suteikiamas Pedago
ginio Instituto direktoriui drg. 
Brazdžioniui.

Drg. Brazd'žionis kalba apie 
tą didelį vaidmenį, kuris ten
ka mokytojui kultūriniame gy
venime.' Kalbėtojas pažymi, 
kad didieji darbo liaudies va
dai — Leninas ir Stalinas — 
didžiausią dėmesį kreipia mo
kyklai, mokytojui. 1941 me
tais buvo plačiai išplėstos 
mokslo įstaigos mokytojams 
paruošti. Vokiečių okupacijos 
metu šios mokslo įstaigos bu
vo uždarytos, kadrai išvaiky
ti. Atstačius Lietuvoje tarybi
nę santvarką, sugriautosios 
mokslo įstaigos vėl atkurtos ir 
jose dabar mokosi rekordinis 
mokinių skaičius. Kalbėdamas 
apie mokytojų uždavinius, 
drg. Brazdžionis pažymi, kad 
mokytojas, turėdamas tikslą 
išauginti socialistinės kūrybos 
entuziastus, pats turi būti en
tuziastas. Jis turi būti aktyvus 
visuomenininkas, kovotojas 
dėl visų partijos ir vyriausy
bės liaudžiai statomu uždavi
niu įgyvendinimo.

Pirmininkaujantis praneša, 
kad gautas LTSR liaudies poe
to Liudo Giros sveikinimas. 
Sveikinimą skaito rašytojas T. 
Tilvytis. Visi susirinkusieji 
karštai ploja mylimam lietu
vių tautos poetui.

Suvažiavima sveikina LTSR 
Sveikatos Apsaugos Liaudies 
Komisaras prof. V. Girdzi
jauskas.

žodis suteikiamas Kauno 
inteligentijos atstovui prof. 
Dr. Mažyliui, žinomasis gine
kologas didesnę savo kalbos 
dalį 'Skiria dirbančiosios mo
ters sveikatos apsaugos klau-1 
simams.

Kalbėtojas iškelia garbingus 
Lietuvos inteligentijos uždavi
nius kuriant naują, laimingą 
Lietuva.

— Aš tikiuosi, — baigda
mas sako prof. Mažylis, — 
kad šis inteligentijos suvažia
vimas sumobilizuos visą kraš
to inteligentiją dar aktyves
niam darbui Tarybų Lietuvos 
gerovei.

žodį gauna Kauno Valsty
binio Dramos Teatro režisie
rius Kupstas. Jis plačiai nu
šviečia ilgą mūsų liaudies ko
vą prieš kapitalistinę pries
paudą ir jos pasiaukojantį, 
darbą kuriant naują tarybinę 
Lietuvą. Kalbėtojas kviečia 
suvažiavimo dalyvius sumobi
lizuoti visą krašto inteligenti
ją didiesiems socialistinės kū
rybos uždaviniams.

Toliau dar kalbėjo agrono
mas Motuzas iš Šiaulių, dai
lininkas V. Jurkūnas iš Vil
niaus, Raseinių apskrities de
legatas drg. Korumnas, Zara
sų apskrities delegatas moky
tojas Makarskas ir prof. J. 
Dagys.

Po pietų suvažiavimo daly
viams įvyko paskaita tarptau
tinėmis temomis. Vakare Vil
niaus Dramos Teatras suruošė 
suvažiavimo dalyviams spek
taklį — B. Dauguviečio “Nau
joji Vaga”.

MILIONAS CHINŲ 
KARIAUJĄ

Chungking. — .Skaičiuo
jama, kad mūšiuose tarpe 
Chinijos valdovo Chiang 
Kai-sheko armijos ir chinų 
komunistų dalyvauja milio- 
nas kareivių iš abiejų pu
sių.

(257)

PRADINE—RAŠTININKE 
fimant tarp departtnentų pasiuntimų ap

tarnavimų. Kreipkitės asmeniškai, 
netelefonuokite.

A. SCHRADER’S SON,
470 VANDERBILT AVE., BROOKLYN.

(255)

VYRAI
Mes turime puikiausių progų vyrams, 
kurie nori patapti lavintais gumos dar
bininkais. Gera alga lavinimosi periodu 
ir greitas pakilimas. Linksmos darbo są
lygos su užkandžiais nemokamai, medika- 
lis aptarnavimas nemokamai, gan gera 
grupinė apdrauda ir )>ensijos planas, 6 
apmokamos šventės ir 1.1. Gana patogus 
pasiparkinimas ir reguliaria busais aptar

navimas. Pas mus dabar yra vietos

1- MAS ŠIFTAS 
VADOVAUJANTI PUODŲ

VYRĄI 
PRIĖMĖJŲ 

PAGELBININKAI 
KIEMUI VYRAI 

ABELNAM 
APTARNAVIMUI

2- RAS ŠIFTAS 
RANKOM (PAIPŲ) 
HOSE DARYTOJAI

AUDIMO SUKIRPĖJAI 
AUDĖJAI 

VADOVAUJANTI VYRAI 
STAKLĖM 

OPERATORIAI 
ABELNAM 

APTARNAVIMUI 
‘kreipkitės i PERSONNEL 

DEPARTMENT 

WHITEHEAD BROS.
RUBBER CO. 
WHITEHEAD ROAD, 

TRENTON, N. J.
(256)

DAŽYMO DIRBTUVEI 
DARBININKAI 

2-rain ir 3-fiam Šiftam 
Dažymo Skyriuj ir Užbaigimų 

Departments
2- ro šifto Algos $1 į valandą

3- Čio Šifto Algos $1.05 j valandą 
Bus Duodama Pirmenybė Veteranams

Patyrusiems Aplikantams. 
Kreipkitės Į ofisą

PYRAMID PIECE DYE 
WORKS, Inc.

44 Lewis St., Paterson, N. J.
arba telefonuokite SHERWOOD 2-8783

(256)

VYRAI 
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
OPERATORIAI 

JR

PAPRASTI DARBININKAI
48 VALANDŲ SAVAITE 

GERA ALGA
NĖRA PALEIDIMŲ— 

PAKILIMAI

CITRO CHEMICAL CO. 
MAYWOOD AVENUE 

MAYWOOD, N. J.
(257)

POLIŠIUOTOJAI
Patyrę

DUBIŲ SIDABRU-APTRAUKTŲ 
INDŲ

FRIEDMAN SILVER
1226 FLUSHING AVE.

BROOKLYN

DŽIANITORIAI
INDŲ MAZGOTOJAI

VIRTUVES PAGELBININKAI
Linksmos darbo sulygtos airporte. Moderniniai 

įrengimai. Pakilimų progos. Kreipkitės 
kasdien 9—2. šeštadienį A. M.

T.W.A. Hangar No. 6, 
LA GUARDIA FIELD.

(258)

MEDŽIO 
DARBININKAI
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Reikalavo Suspenduoti

Mokytoją

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

GALYBE ŽVAIGŽDŽIU IR TŪKSTANČIAI 
' PUBLIKOS MITINGE UŽ DAV1S

Mūsą Rūpestis-Darbas 
Rinkimuose Gerai

Apsimoka

Unijos Darbuosis, Kad 
Darbininkai Gautą 

Laiko BalsuotiTurėjo Gražią Talką Baigti I močius, O. Čepulienė, K. Pet- 
rikienė, A. Zablackienė po 1

■ j v.
V. Čepulis ateina siuntinių 

susverti, suadresuoti ir sure
gistruoti kožną dirbamą vaka- 

|rą arba po kitų dirbto vakaro, 
į Be to, komitetų nariai pašven
tė po vakarą susirinkimui, o 

'disi garsai plaktukų, užkalan- l tūli dar vaikščiojo-važinėjo ir 
I čių skrynias čeverykų. Girdi- drabužiu rinkti, atvežti.
si braškėjimas-pokšėjimas dra
bužių spaudimo mašinos ir na
muką drebinantis bumpsėji- 
mas iš mašinos išverčiamų ke
lių šimtų svarų drabužių rutu-

negalėjusio čia pribūti darbi
ninko ir progresyvio pareiga 
yra eiti pas žmones su infor
macijomis apię Ben Davis.

Kas pasakyta už Davis, tas, 
be abejo, lygiai tinka pasa
kyti už patį Quillą, Bronxe, ir 
už Cacchione, Brooklyne.

Trumpai kalbėjo patsai Da
vis. Pasakė įspūdingą kalbą.

Rep.

Spalių 28-tos popietį teko 
užeiti į Piliečių Nepartinio 
Komiteto iš naujo išrinkimui 
Benjamin Davis, Jr., 'suruoštą 
popietį Golden Gates Ballrui- 
myje, Harleme.

Nemačius, stačiai būtų sun
ku persistatyti tokį masinį są- 
skridį ir jo entuziazmą. Dide
lė, šešis tūkstančius publikos 
talpinanti salė, perpildyta. 
Kelių valandų programa iš
sagstyta žymiais meno talen
tais, galinčiais po vieną atski
rai duoti šaunų koncertą su 
aukštomis įžangomis, čia de- 
sėtkai jų išstojo asmeniškai ir 
daug kitų atsiuntė savo ben
drus pareiškimus, kad jie dar
buosis ir balsuos už Davis.

Davis, Miesto Tarybos na
rys su vienu iš puikiausių dar
bo rekordų, kandidatuoja iš 
naujo išrinkimui tarybon iš

Dešimtą Siuntinį
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komitetas šiomis dienomis 
baigia suruošti išsiuntimui Lie- 

'.‘Ituvon Dešimtą Siuntinį dova- 
l nu Lietuvos žmonėms. Tai dėl
to jo centre, 417 Lorimer St., 

kas vakaras gir-

Miesto Tarybos narys Peter 
V. Cacchione atsišaukė į New 
Yorko Miesto švietimo Tary-1 
bą su reikalavimu suspenduoti ; 
iš pareigų fašistinę propagan
dą skleidžiančią mokytoją.

Reikalaujamąja suspenduot Brooklvne 
yra Mrs. Gladys 
m er, 
dies Mokykloj 
lyne, o dabar
9, West End Ave. ir 82ml St., 
Manhattan.

Cacchione savo laiške tary
bai sako:

“Pribrendo laikas mums 
apvalyti mūsų mokyklų siste
mą nuo fašistiškai protaujan
čių mokytojų, kurie nuodytų ))ajofj 
mūsų jaunimo protus, kiršin
tų vienus prieš kitus ir sėtų 
juose netolerantiškumą.”

Pačių mokytojų pastangos, Į
padedant kitiems kovingiems kara ir> jei reikS( 31 mOs (pri- 
demokratiniams žmonėms, ta-1 klausvs nuo to. ar dar bus li
me skaičiuje ir Cacchionei, | kp (]arbo).

Bėgiu 4 darbo vakarų (22- į 
24-26-29) dirbo:

V. Bunkus, J. W. Tomsonas,
' L Levanienė po 3 vakarus.
j J. Rušinskas, pro-* -or . K. Balčiūnas,

^ai Buknienė, M. Misevičienė, Ma
ry Tumelis, tL. Gavrilovičius 
po 2 v.

Piocco Capace. 45 m., apsi- F. Reinhardt, G. Wareso- 
skundė policijai, kad du vyrai nas, J. Zablackas, Mary Wil- 
apiplėšę jį ant $200, vidurdie- son, P. Tumelis, J. Vinikaitis,

tuščiame lote, 471 Austin A. Mikniaus, M. Gražienė, K.
Ruškys, V. Karlonas, J. Kas-

Laubenhei-1 
pirmiau mokinusi Liau- | 

25-toj, Brook-
I drabužių rinkti, atvežti. Ir 
i dar, bėgiu savaitės spėjo susi- 
I mobilizuoti 26 asmenis visos 
Išalies darbui Drabužių Centre, 
j Tikiu, visi pripažins, jog 
neblogas rekordas.

čia, žinoma, neįskaityta 
i lutiniai darbai supirkėjų 
Ivanu ir reikmenų, darbai 
Ikretorių, sudarymai atskaitų, 
i priėmimai ir sunešimai į krau- 
jtuvę siuntinių, kurie juk patys

I pereitą pirmadienį vėl buvo į nesueina, nepasikvituoja. Tai 
I suėję darban dideliu būriu. Ir i vis taip vadinami nematomie- 
Į tikėjosi dar dirbti 30-tos va- ji darbai, kuriuos net prie ge-

Dešimtą Siuntini nori išsiųs- 
Į ti šį ketvirtadienį.

Išgirdę apie reikalą skubiai 
i siuntini ir susikaupu

sius daugius darbo, žmonės 
j pereitą i

Cacchionei, l 
pagaliau prašalino iš mokyto-1 
javimo anti-semitę May A. 
Quinn. Patys mokytojai nebe-j 
turi kantrybės matyti, kad jų Į 
visų gero mokymo pastangas I 
paverstų kokios fašistinės 
pagandistės skleidžiamos 
kybės.

riaušių norų nėra kaip 
ruoti, atžymėti, tačiau 
rių negalima apsieiti.

tai

sa-
do-
se-

atmie- 
be ku-

ni, 
Pl. Bronx.

J. Balčiūnas,
T. Lisajus, N.

Daviso kampanijai dar vis 
talki- 
Vieta 
aukš-

labai reikia liuosnorių 
ninku raštinės darbams. 
—35 E. 12th St., trečiam 
te.

iš Ku- 
sukne- 

rasta

Maria Odio, 35 m., 
bos, atvykus užpirkti 
lių Costa Piica firmai, 
iššokus ar nukritus mirtin iš
savo kambario viešbutyje Cla- 
ridge, New Yorke.

darbininkui

Anglies Gasai Užmušė 
Du Žmones

New Yorko CIO Taryba iš
leido paraginimą visoms savo 
unijoms pasidarbuoti suteiki
me darbininkams šapose in
formaciją ir užtikrinimą, kad 
jie įstatymiškai turi teisę iš
likti iš darbo 2 valandas nuei
ti balsuoti rinkimų dieną, lap
kričio 6-tą.

New 
ninkai 
landas

Yorko valstijoj darbi- 
turi teisę tas dvi va- 
pasiimti su alga.

MIRĖ

Vienas mūsų geras “fren- 
tas” aną dieną parėjo iš dar
bo nešinas apie pusantro šim
to dolerių čekiu, už kurį jis 
dirbo, bet kurio jis nesitikėjo 
gauti.

Buvo taip. Karo laiku, pa
sinaudodamas nebuvimu įstai
goj padorios unijos, šapos sa
vininkas paliepė darbininkams 
dirbti viršlaikius. Tai buvo tie
sioginis darbo valandų padau
ginimas. Bet bosui atrodė, kad 
pusdieni ekstra
padirbėti — visai mažas kla- 
patas — turėtų 
Darbininkai priminė, kad jiem 
reikėtų gauti mokesties už 
viršlaikį. Tačiau bosui atrodė, 
kad tik jam pinigai reikalingi 
ir kad juos išmokėti darbi
ninkams nebūtų prasmės, jei
gu jis gali nemokėti. O ka
dangi šapoj, kaip 
žmonių darbas ar nedarbas, 
gyvenimas ar* negyvenimas 

j priklausė tik nuo vieno sam
dytojo, nebuvo darbininkų or
ganizacijos, tad bosas ir ne
mokėjo viršlaikių.

Vieną gražią dieną darbi
ninkai gavo iš vyriausybinės 
Algų ir Valandų Divizijos už- 

I klausimą apie jų algas ir va
landas. Darbininkai tūli bijojo 
pasakyti teisybę, tačiau kiti 
nebijojo, pasisakė atsakysią 
teisingai, kaip dalykai yra. 
Pasidrąsinę, visi taip padarė. 
Praėjo keletą mėnesių tylos. 
Tačiau pasirodė, kad vyriau
sybinė įstaiga veikė. Nei iš šio 

i nei iš to šapos savininkai pa
tvarkė darbininkams nebe
dirbti viršvalandžių. O dar vė
liau, mandagiausia, pristatyta 
ii- čekiai už praeityje nemokė
tus viršlaikius.

žinoma, gavęs ekstra ček1’ 
darbininkas sutiko, jog tai dė
ka ‘išrinkimui šalies, valstijos 
ir miestų įstatymdavystėsna 
tokių Wagneriu, Marrantonių, 
Cacchionių, Davisų, Quillu ir 
kitų, kurie kovoja už gerus 
įstatymus ir jų pravedimą gy
venime. Tai viena iš pasek
mių buvusios Naujosios Daly
bos. Prieš desėtką metų nebu
vo tokių prajovų, kad vyriau
sybė tau 
samdytojų
Tas verta atsiminti visada, o 
ypač pirm rinkimų. R.

džiaugtis.

mineta' New Yorko apskrities (Man-
hattan).

Tarpe eilės sakiusių trum
pas sveikinimų kalbas,' 
reikšmingiausias pasakė 
n as Max Felshin, atėjęs 
džioje mitingo pasakyti 
dą, taipgi Michael

bene 
rabi- 
pra- 
mal-

J. Quill, 
patsai Miesto Tarybos narys ir 
kandidatas iš Bronx.

Felshin pirm maldos pasa-

Nors pečius kūrenosi apart- 
mentinio namo skiepe, 2134 
Aqueduct Ave., Bronx, ta
čiau anglies dujos išsirangė 
pei\ plyšius į namą ir porą tas grab. J. Garšvos koplyčioj, 
žmoniv numarino. Mrs. Anna 231 Bedford 
Rayfield, 55 m., ir jos anūkas, lyne. Laidotuvės įvyks lapkr. 
Stewart Rice, 13 metų, rasti i 2 d., šv. Jono kapinėse, 
uždusę nuo tų dujų.

Pavojus name buvęs paste- našlę Malviną. Taipgi uošvius 
betas 7 valandą 
licijos pašaukta 
pagalbos grupė, 
tų mergaitė pirmame bildingo 
aukšte prisvaigusi nuvirto ant 
grindų. Tada policija ėjo po 
visą bildingą įspėdama gyven
tojus atsidaryti langus. Ar 
Mrs. Rayfield jau buvo tiek 
prisvaigus, kad nebepajėgė

Walter J. Burke, 41 m. am
žiaus, mirė spalių 28 d.,-Willi
mantic, ♦ Conn. Kūnas pašarvo-

Avenue, Brook-

Velionis paliko nuliūdime

ryto ir iš po- 
nepaprastos 

kada 14 me

Mr. ir Mrs. Anthony Yokimai- 
tis, 34.3 So. 5th Street, Brook-

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lapkr. 1 d., Laisvės salėje įvyks 
LDS 1 kp. susirinkimas. Visos ir 
visi kviečiami dalyvauti. Taipgi pa-“Leiskite man jūs, 

draugai, perspėti, jog 
rint, kaip daug aš tikiu j mal
dą, malda, nežiūrint, kaip sėk
minga, pati viena neišrinks 
Ben Daviso. Jūs turite išeiti 
rinkimu dieną ir tą atlikti.”

Michael J. Quill, Transpor
to Unijos vadas, pareiškė, jog 
“rezoliucijos ir Daviso guziku- 
čiai Daviso neišrinks, 
skambinimas prie durų ’ 
lių ji išrinks.”

Jis sakė, kad New 
CIO Politinės Veiklos 
tetas mobilizuoja savo 
ėjimui pas balsuotojus į na
mus. Tačiau, ragino jis, kiek
vieno čia esančio, kaip kad ir

mano įspėjimo išpildyti, ar gal nesu- Visi nvicutum ucujvauu.

prato svarbos, nepaisė, dabar sistengkite pasimokėti už šiuos me-
. . .v .v, . tus. Bandykite atsivesti ir naujų

nežiū-
jau niekas neišaiškins, nes 
12:30 dieną jinai su berniuku 
jau buvo rasti mirusiais.

Nelaimė atrasta kam nors 
nuėjus patirti dėl ko berniu
kas nebuvo mokykloje tą 
priešpietį.

narių įrašyti į organizaciją. — M. 
Stakovas, prot. rašt. (255-256)

EAST NEW YORK
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

šį ketvirtadienį, lapkričio 1-mą, 8 
vai. vakare, pas draugus Misevičius, 
115 Montauk Ave., Brooklyn, N. Y.

(256)U.S.A. - U.S.S.R. TALKININKAI Už TAIKA

R.

York o 
Kom i'
ll ari us

. jik 
varpe- DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

Įžanga: 60c - 85c 
$1.20 - $1.80 - $2.40. 
Kenčia:

išj ieškotų buvusį 
nusuktą uždarbį.

. Workers Bookshop, 50 E. 13 St.,Bil.etai gaunami Musjc Room ]28 w 4| Sf

National Council of American-Soviet Friendship, Inc., 114 East 32 St., New York 16, N. Y.

VALANDOS’ J 9 12 ryte vala.suuo. į 1— g vakare

Penktadieniais uždaryta

Kalbėtojai:
DEAN ACHESON, Pagelbinis Valstybės Sekretorius (
NIKOLAI N. NOVIKOV, Veikiantysis U.S.SJL Ambasadorius
PAUL ROBESON
JOSEPH E. DAVIS, Pirmininkas, Buvęs U. S. Ambasadorium Sov. Sąjungoj

GARBES SVEČIAI IŠ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS:
THE VERY REV. HEWLETT JOHNSON, CANTERBURIO DEKONAS.

MADISON SQUARE GARDEN, TREČIAD., LAPKR. 14, 7:30 P. M.

ERTAS

R EG IN A ST K A Z E VICIC TE.
Tai talentinga dainininkė. Ji pir
mu kartu dainuos šios šalies lie
tuviams.

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS, 
žynius koncertų dainininkas, teno
ras, irgi dalyvaus šioje programoje.

BIRUTA RAMOŠKAITE.
Per visą Ameriką žinoma Ope
rų ir Koncertų dainininkė, da
lyvauja dienraščio 
certo programoje.

NAUJA KRAUTUVĖ
Atsidarė nauja grosernė — 

Lee’s Grocery — ant So. 2nd 
St., kampas Hooper St. Čia 
galima nusipirkti visokių rei
kalingų groserių. Krautuvė iš
rodo labai gražiai.

Laisvės Kon-

F. W. Slialins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas iaidotuVes 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Anderson, 
numeris

PARTIZANŲ CHORAS, diriguojant Dr. Lujo

Taipgi programoje dalyvaus AIDO CHORAS, diriguojant Aldonos 
RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ, šoks rusų liaudies šokius. Kitas svarbus 
tai JUGOSLAVŲ “JEDINSTVO”
Goranin. Koncerto akompanistč, ELSA FIEDLER.

Sekmad^ lapkr« 11 November
LABOR LYCEUM SALEJE

949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N. Y.

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

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

Sėdynės rezervuotos. Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus.

NOTARY 
PUBLIC

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

B
j

s
rfilter j

Urs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
esant ir 

tokio

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

St., Brooklyn,
JONAS

512 Marion
Kampa* Broadway ir Stone Ato. 

prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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.
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