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Nauja, “bekraujė revoliuci
ja” įvyko Brazilijoj. Armijos 
ir laivyno vadai, militaristai, 
įsakė Getuliui Vargasui pasi
traukti iš prezidento vietos ir 
jis pasitraukė, o jo vieton at
sisėdo Jose Li n h arės, vyriau
sias Brazilijos teismo teisėjas.

Žinoma, tai nebuvo jokia 
revoliucija, o smurtas. Smur
tu Vargasas buvo prezidento 
vietą užėmęs, smurtu 
pašalintas. Viskas 
viskas ramiai!. . . *

Jeigu tai galima 
noje, jeigu tai galima Vene- Į 
zueloj, tai kodėl ne 
joj ?!
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Brazi Ii- j
Komunistinė Chinų Kariuomenė Užėmė Pajūrį, Kur Ameri- 

didžiau- kos Laivynas Laipino Krantan Chiang Kai-sheko TautininkusBrazilija — pati 
šia Lotynų Amerikos 
turtinga, plati ir graži. Ta
čiau milijonai žmonių 
vargsta baisiau, negu kur ki-> 
tur. Saujelė dvarponių valdo 
milžiniškus žemės plotus, o 
milijonai vos pakenčiamą 
skurdą velka.

Savo “tėvų kraštu” brazi-' lių, kaip 
liečiai skaito Portugaliją : į press> amerikinė žinių 
oficialė Brazilijos kalba taip- — -
gi portugališka.

Portugaliją šiandien valdo 
fašistai ir jie nesidrovi fašiz
mo propaganda 
braziliečius.

Vokiečių Brazilijoj taipgi Shanhaikwaną, 9 mylios į 
gyvena daug; nemažai jų dar i žiemius nuo Chinwang

tao, ir Petaiho, 8 mylios į 
pietus nuo jo, tame ruože, 
kur Amerikos laivynas pir
madienį iškėlė krantan 
daugiau Chiang Kai-sheko 
chinų tautininkų kariuome
nės.

Chinai komunistai, paim
dami minimus miestus, 
dviejose vietose perkirto 
svarbiausią geležinkelį, ei
nantį iš senojo Chinijos so- 
stamiesčio Peipingo į Muk
deną, Mandžurijos pramo
nės centrą ir geležinkelių 
mazgą.

Toliau į vakarus, komu
nistinė chinų armija atėmė 
iš Chiang Kai-sheko tauti
ninkų Tsining ir Fengechen

iš laivų į Chinwangtao, 
šiauriniai - rytinėje Chini- 
jos pakrantėje, atsidūrė 
žiotyse tarp chinų komunis
tų kariuomenės dviejų da- 

i praneša United 
j a- 

gentūra. — Chinwangtao y- 
ra arti pietinės Mandžuri-

I jos sienos.
pavaišinti! Chinų komunistų armija 

užėmė du pajūrio miestus,

geležinkelio stotis ir Liang- 
cheng miestą. Tose stotyse 
chinai komunistai perkirto 
geležinkelį tarp Peipingo 
didmiesčio ir Suiyuano pro
vincijos.

Užkirsti Esą Chiang 
Kai-shekui Keliai i 4.

Mandžuriją

/

Eisenhower Įspėja, 
Kad Naciai Galį Su 
kilt Prieš Jankius

Vokiečiai Bruzda prieš Nedarbą, prieš Maisto Stoką ir prieš 
Jankiu Broliavimą su Ju Merginomis ir Moterimis

Frankfurt prie Mainzo, 
Vokietija. — Generolas Ei
senhower, karinis guberna
torius amerikonų užimtame 
Vokietijos ruože, raportavo 
prez. Trumanui, kad vokie-

vis apnuodinti nacizmo nuo
dais.

Klerikalizmas Brazilijoj la
bai tvirtas ir jis eina ranka 
rankon su reakcija.

Be to, kaip skelbia žinios, 
Jungtinių Valstijų ambasado
rius p. Berle “suvaidino ne
mažą vaidmenį” Brazilijos 
“revoliucijoje.”

Neapsigaukite: “revoliuci
ja” Brazilijoje nepakreips to 
krašto politinio ir ūkinio gy
venimo pažangos kryptimi.

Pirmieji “revoliucionierių” 
žingsniai buvo: puolimas ant 
Brazilijos komunistų partijos 
centrų; suėmimai, areštai ir 
kalinimai komunistų veikėjų. 
Luis Carlos Prestes taipgi, sa
koma, jau suareštuotas.

šis vyras dar visai neseniai 
buvo iš ilgų metų katorgos iš
leistas.

K o m u n i stus reakcininkai 
puola dėl to, kam jie reikalau
ja sušaukti Steigiamąjį Seimą, 
kuris paruoštų naują kraštui 
konstituciją; kam jie reikalau
ja pravesti žemės reformą, 
kad milijonai bežemių lauku 
darbininkų gautų po sklypeli 
žemės!

Netenka aiškinti, kad Bra
zilijos “revoliucija” gali pa- 
akstinti fašistus kitose Loty
nų Amerikos respublikose 
siektis to paties. Atsiminkime: 
Ispanijos falangistai (fašistai) 
yra giliai suleidę savo šaknis 
daugelyje ispaniškai kalban
čią respublikų.

O vis tik vilties netenka pra
rasti : anksčiau ar vėliau Lo
tynų Amerikos respublikų 
liaudis suves su fašistais są
skaitas!

DĖL NAMINIO KARO 
KRINKA POLITINĖ 

CHINU TARYBA

Chungking. — Chinų ko
munistų armija visai už
tvėrė Chiang Kai-sheko 
tautininkų kariu omenei 
sausumos kelią į Mandžuri- 
ją ir užblokavo pajūrį, kad 
Amerikos laivai negalėtų į- 
gabent chinų tautininkų į 
Mandžuriją, kaip rašo Uni
ted Press.

Į pietus nuo Yangtze u- 
pės komunistinė chinų ar
mija ruošia galingesnius 
smūgius Chiang Kai-sheko 
tautininkams, sako ta pati 
žinių agentūra. Chinai ko
munistai planingai ir vis 
sėkmingiau ardo geležinke
lius, einančius į šiaurinę 
Chiniją, kad Chiang Kai- 
shekas negalėtų jais per
mest savo kariuomenės 
prieš komunistus, kaip tei
gia United Press.

Prasidėjo streikas 
Greyhound auto-busų 
jas nuo Kentucky iki 
Yorko.

prieš 
lini-

Anglija, Visais Garais Siunčia 
Karo Jėgas prieš Indonezus

Trumanas Stoja už 
Civilės Valdžios Įve

dima Vokietijoj

čiai bruzda prieš amerikinę 
valdybą; vienur kitur jie 
jau kėlė riaušes ir užpuldi
nėjo amerikonus. Eisenho
wer įspėjo, kad gali išsiverž
ti organizuotas vokiečių pa
sipriešinimas amerikonams, 
ypač dėl tokių priežasčių:

Daug paleistų kareivių ir 
šiaip vokiečių neturi dar
bo; 60 procentų gyventojų 
negauna nė tiek maisto, 
kiek būtinai reikia sveika
tai palaikyti; dėl to gręsia

Batavia, Java, lapkr. 1.— 
Vidurinėje Javos salos da
lyje Anglijos kariuomenė, 
daugiausia indusai, puolė 
gyventojus, kovojančius už 
savo ir kitų Indonezijos sa
lų nepriklausomybę. Tuo 
pačiu laiku Anglijos lėktu
vai bombardavo Jąvos ko- 
vūnus. Anglai praneša, kad 
jie atgriebę nuo javiečių di
desnę pusę Surabayos uos
to ir miesto.

Anglai urmu siunčia vi
sus galimus savo karo lai
vus ir lėktuvus į Javos sa-

lą. Po to, kai gyventojai nu
kovė anglų generolą Malla- 
by, anglų komandierius gen. 
Christison išleido pareiški
mą, jog jis karine jėga slo
pins Javos žmones, kurie 
tik neklausys anglų.

Sakoma, kad Indonezijos 
respublikos prezid. Soekar- 
no atsišaukė į savo tautie
čius nesipriešint . anglams; 
esą, javiečiai tiktai holan- 
dus laiko savo priešais. Bet 
gyventojai neklauso atsi
šaukimo ir tęsia kovą prieš 
anglus.

Sovietai Atmetė Angly 
Ir Amerikos Protestus

Dėl Sutarčių

Jankiai Užklupo Vokie- 
čiij Bankus, Kurie 

Remia Nacius

Washington. — Prezid. 
Trumanas sutiko su gene
rolo Eisenhowerio patari
mu, kad Vokietijos valdžia 
būtų pervesta į civilę di
džiųjų talkininkų valdybą. 
Savo laiške prezidentui Ei- 
senhoweris siūlo tatai pa
daryti ne vėliau kaip 1946 
m. birželyje. Karinės talki
ninkų jėgos tuomet taip 
pat pasiliktų savo srityse, 
bet jau ne jos tiesioginiai 
valdytų Vokietiją. .

Raportuodamas Truma
nui, Eisenhoweris priminė, 
jog amerikonų, Sovietų ir 
anglų vyriausybė nori suda
ryt bendrą Vokietijai val
džią iš savo atstovų; bet 
tam priešinasi francūzai, ir 
tik jų pasipriešinimas su
laiko nuo apvienytos Vo
kietijai valdžios sudarymo

Jauni vokiečiai kerštau
ja, kad amerikonai “bro- 
liauja” su jų merginomis ir 
pačiomis. Naciai skleidžia 
lapelius prieš jankius.

Amerikiniame ruože te
bėra 535,000 nesugrąžintų 
svetimšalių, daugiausia ven
grų ir lenkų. Jie dažnai su 
ginklais užpuldinėją ir plė
šią vokiečius.

Dėl tų ir kitų priežasčių 
vokiečiai vis atviriau kriti
kuoja karinę amerikonų 
valdybą; sako, kad ameri
konai neturi jokio plano, ir 
esą nežinoma, ko jie nori.

Amerikonai išbandys ato
mines bombas ant užgrobtų 
karinių Japonijos laivų.

I

.y

Niujorkiečiai uoliai ruošiasi 
antradieniui, lapkričio 6-ta- 
jai. Tą dieną turėsime munici
palinius rinkimus.

Į šiuos rinkimus turi atkrei
pęs dėmesį visas kraštas, nes 
New Yorkas, kaipo didžiau
sias miestas pasaulyje, vaidina 
žymų mūsų krašte vaidmenį.

Atrodo, kad O’Dwyeris tik
rai bus išrinktas miesto ma
joru.

Atrodo, kad visa eilė dar- 
Liečiu kandidatų bus praves
ta į miesto tarybą.

Labai svarbu, kad būtų 
miesto tarybon išrinkti du ko
munistai : Manhattano Davis ir 
Brooklyno Cacchione.

O jie bus išrinkti, jei tiįtf 
kiekvienas sąmoningas pilie
tis, kuriam rūpi siekimasis sau

(Tąsa 5-me pusi.)

Chungking.— Buvo skir
ta, kad lapkričio mėnesio 
pradžioj susirinktų Pata
riamoji Politinė Taryba iš 
atstovų nuo Chiang Kai- 
sheko Kuomintango tauti
ninkų partijos, nuo chinų 
Komunistu Partijos ir įvai
riu demokratinių partijų 
bei nenartijiniu grupių. Bet 
kada Chiang Kai-shekas, a- 
merikonų vadų padrąsintas, 
pradėjo ofensyvą prieš 
chinų komunistus, tai neį
vyks Politinės Tarybos su
sirinkimas bent šiuo lai
ku, kaip praneša ameriki
niai korespondentai.

Chiang Kai-sheko valdžia, 
vidurinėje Chinijoje, prašė, 
kad chinų komunistų vadas 
gen. Mao Tse-tungas at
siųstu atstovus į tarybą. 
Bet Mao Tse-tungas taip 
užsiėmęs kariniu apsigyni-

Kainų Administracija pa
kele sviesto kainas 5 iki 6

Attlee Siūlysiąs Atom-Bombu 
Kontrolę Penkiem Didie- 

siem Talkininkam
London. — Pranešama, 

jog Anglijos premjeras At
tlee, kada jis atsilankys pas 
prez. Trumaną, tai siūlys 
pervest atominių bombų 
kontroliavimą penkiems pa
stoviems Jungtinių Tautų 
tarybos nariams — Angli
jai, Amerikai, Sovietų Są
jungai, Chinijai ir Franci- 
jai.

mu nuo Chiang Kai-sheko, 
kad neturėjęs laiko atsaky
ti į jo pakvietimą.

London. — Anglija ir A- 
merika protestavo Sovie
tam, kad jie padarę, girdi, 
“vienpusiškas” prekybos su
tartis su Vengrija ir Rumu
nija.

Sovietų vyriausybė atme
tė protestus. Savo atsaky
me Anglijai Sovietai pareiš
kė, jog tos sutartys nekliu
do teisėtų Anglijos reikalų.

Frankfurt, lapkr 1. —Ge
nerolo Eisenhowerio įsaky
mu, amerikonai užklupo še
šis didžiuosius vokiečių ban
kus ir suėmė 21 jų direkto
rių, amerikinėje Vokietijos 
srityje. Nes buvo patirta, 
jog tie bankai rėmė Hitlerio 
karą.

Galas Kariniam Japonijos 
Laivynui

Washington. — Amerika, 
Anglija, Sovietai ir Chinija 
susitarė nuskandinti 60 di
desnių Japonijos karinių 
laivų, o likusius 38 mažes
nius tarp savęs pasidalinti.

HIROHITO TURTAI EI 
ŠIA I KARINI 
ATLYGINK

■I
■I

Pirkite Pergales bonus!

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prezidentas Nereikalauja, 
Kad Visi Samdytojai Pa
keltų Al^as Darbininkam

VAJAUS LENTELE

K. Žukauskienė, Newark ................ ........
P. Pilėnas, Philadelphia .........................
M. Svinkunienė, Waterbury......... ..........
A. Balčiūnas, Brooklyn...........................
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth ....
J. Bakšys, Worcester ...............................
V. J. Stankus, Easton.............................
P. Bečis—F. Klaston, Great Neck ....... .
V. O. Valukas, Wilkes-Barre ..................
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport

(Tąsa 5-tam pusi.)

Punktai 
2194 
20192 
1524 
1513 
1436
1144

. 672 
. 567 
. 468 
. 436

Washington. —Prez. Tru- 
manas sakė koresponden
tams, kad jis nenustato nuo
šimčio, kiek fabrikantai tu
rėtų pridėt algų savo dar
bininkams; dėl to galį dar
bininkai per savo atstovus 
derėtis su samdytojais pas
kirose pramonėse.

Iš prezidento pasikalbėji
mo su spaudos atstovais 
matyt, jog jis taip pat ne
reikalauja, kad visi samdy
tojai pridėtų darbininkams 
uždarbio.

Tokio. — Japonų impera
torius- turi daugiau kaip 
100 milionų dolerių turto, 
skaitant jo auksą, perlus, 
deimantus, dvarus, miškus •, 
ir kitokią nuosavybę, — 
pranešė amerikonų koman
da. Be kitko, Hirohitui pri
klauso 5,178 ketvirtainės 
'mylios žemės.

Lapkričio 1 d. pranešta, 
jog bent dalis Hijohito tur
tų bus panaudotu . i atlygi
nimų sąskaitą talkininkam.

Amerikonai Japonijoj už
grobė 200 iki 400 milionų 
dolerių aukso. Jo dalis taip 
pat buvo imperatoriaus Hi
rohito nuosavybė.

Maršalas žukov įsake už
grobti visą nacių partijos, 
jos vadų ir hitlerines vals
tybes nuosavybę sovietinėje 
Vokietijos dalyje.

Marininkų Vadas Curran Protestuoja, kad Valdžia Negrąžina Namo Amerikos
Karo Veteranų, o Šimtus Laivų Bergždžiai Laiko arba Blogam Naudoja

----- 0--------------------------- -— 0------- 1--------
New York. — Šimtai tūk

stančių Amerikos kareivių 
nekantriai laukia, kad juos 
grąžintų namo iš Europos 
ir iš Pacifiko Vandenyno 
srities, o tuo tarpu daugiau, 
kaip 400 laivų, tušti susta
tyti, bergždžiai rudy j a Jung. 
Valstijų prieplaukose. Taip

■' ' r V’i1'' ''* d ’■«>' »•

Curran Taipgi Peikia Valdžią, kad Ji Naudoja Amerikos Laivus Kovai prieš Chinijos ir Indonezijos Žmones
protestuodamas p a reiškė 
Joseph Curran, CIO Nacio- 
nalės Marininkų Unijos pir
mininkas, tik ką sugrįžęs iš 
Europos. Jis dalyvavo « Pa
saulinės Darbo Unijų Są
jungos suvažiavime Pary-

žiuje, kaip vienas iš CIO de
legatų.

Apart šįmtų laivų, pasių
stų į “kapines” Amerikoje, 
valdžia pervedė 55 laivus 
privačiams biznieriams, pri
minė Joseph Curran; o vien

šiais 55 laivais galima būtų 
pargabenti 150,000 vetera
nų į Jungtines Valstijas.

Curran mušė telegramą 
prez. Trumanui, raginda
mas nelaikyt laivų prieplau
kose ir nepervedinėt jų ki-

tiems kraštams, bet vartoti 
juos Amerikos kareivių 
gražinimui namo.

Būdamas Europoj, Mari
ninkų Unijos pirmininkas 
Curran kalbėjosi su šimtais 
kareivių, kurie vargsta sto-

i

vykiose paniūriuose Fran
ci jos pajūriuose. Nesulau
kiant grįžimo, daugeliui su
iro nervai ir per savaitę še
ši veteranai nusižudė, o 12 
išėjo iš proto.

Kuomet Washingtono val
džia nieko nedaro tokiai 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Bravo, SLA nariai, kad jūs turite pi
lietinės drąsos savo reikalams svarstyti!

Šiuo metu, beje, prasidėjo SLA pild. 
tarybos narių nominacijos. SLA nariai 
sudarė specialį komitetą, — Senų SLA 
Narių Komitetą, — kuris siūlo SLA na
riams nominuoti į pild. tarybą sekamus 
asmenis:

Prezidentu B. F. KUBILIUS, 188 
narys, Boston, Mass.

Vice-Prezidentu J. ŽEBRYS, 136 
narys, Cleveland, O.

Sekretorium S. MASYTĖ, 352 kp. 
re, Detroit, Mich.

Iždininku J. K. MAŽUKNA, 86 
narė, Pittsburgh, Pa.

Iždo 
narys,

Iždo
Mass.

Daktaru Kvotėju DR. J. T. BALTRU
ŠAITIENĖ, 40 kp., Pittsburgh, Pa.

Jei šie asmenys bus į pild. tarybą iš
rinkti, tai, be abejojimo, liks be “džia- 
bų” ir visokį žandarukai, besisiekią SLA 
nariams burnas uždaryti.

Dr. Andrius L. Graičunas

kp.

na-

kp.

kp.Glob.. J. MILIAUSKAS, 286 
McKees Rocks, Pa.
Glob. P. JATUL, iš Stoughton,

Ištraukti Mūsų Karius iš
Chinijos

Kongresinanas Mike Mansfield 
mokratas iš Montanos) reikalauja,
Amerikos marininkai būtų ištraukti iš 
Chinijos, kad jie nesikištų į vidujinius 
Chinijos reikalus; kad Amerika paliktų 
patiems Chinijos žmonėms savo reikalus * a . •

Žemiau sekąs straipsnis 
buvo parašytas 1940 m., kai 
dr. Graičiūnui sukako 70 m. 
amžiaus. Jis tilpo ‘‘Šviesos” 
num. 4-tame, 1940 m. š. m. 
spalių 31 d. sukako dr. A. 
L. Graičiūnui 75 m. amžiaus 
ir šia proga mes išspausdi
name šį straipsnį, pastebė
dami, kad paskutiniai pen- 
keri metai dr. Graičiūno ne
buvo veltui praleisti, — jie 
buvo kupini kukliais jubilie- 
jato visuomeniniais darbais.

—Laisvės Red.

Prieš porą dienų republikonų partijos 
organas Herald-Tribune taipgi patarė 
vyriausybei ištraukti iš Chinijos gink
luotąsias Amerikos pajėgas, kad patys 
Chinijos žmonės galėtų išsispręsti savo 
ateitį, — jei negali gražiuoju, tegu gi 
išsisprendžia ginklu, pastebėjo dienraš
tis.

Vis daugiau ir daugiau Amerikos žmo
nių reikalauja, kad Amerika neremtų 
reakcinės Kuomintango klikos, kuri val
do pietinę Chiniją ir nori užkarti savo 
valdžią visai Chinijai, nepaisant, kad tos 
valdžios žmonės nenori ir jos nekenčia.

Žandarukas SLA Narių Mitinge
Vienas SLA narys parašė iš Pittsbur

gh© korespondenciją apie ten (spal. 28 
d.) įvykusį SLA narių mitingą, paauko
tą išimtinai SLA reikalams apsvarstyti. 
Koresp. tilpo penktadienio Laisvėje.

Patsai mitingas buvo reikšmingas ir 
didelis, o jam pirmininkavo SLA 286 
kuopos narys J. Mažeika. SLA narys ra- v so:

“Atidarius susirinkimą, pirmininkas 
pirmiausia pakvietė pakalbėti SLA vice
prezidentą P. Dargį. Dargis, vietoj kal
ti, pradėjo kabinėtis prie pirmininko ir 
reikalauti, kad jam pirmininkas išduotų 
vardus tų, kas tą SLA susirinkimą šau
kė. Jis sakė, kad jis gavo telegramą iš 
centro ir atėjo ištirti, kas įgaliojo tą 
susirinkimą sušaukti. Mat, sulyg Dargio 
proto, tai SLA nariams nevalia nei susi
rinkti, nei kalbėti SLA reikalus be leidi
mo tam tikro štabo.

“Susirinkimo pirmininkas padarė rim
tą pastabą Dargiui, kad jis griežtai klau
sinėti neturi galios ir jei nori, tai tegu 
kalba SLA reikalais, o jei ne, tai pirmi
ninkas pakvies kitą kalbėti. To Dargiui 
užteko ir protestuodamas pabėgo iš susi
rinkimo. Bėgdamas iš susirinkimo dar 
pasakė, kad jis palieka Bakaną, kuris 
viską rekorduos ir praneš, o tada tai 
jau....? Dėl Dargio išbėgimo iš SLA su-

Telieka Tik Kelios Dieneles
Lapkričio 6-ta diena jau visai arti. 

New Yorko miesto piliečiams, vadinasi, 
tenka rimtai pagalvot ir nusistatyt, už ką 
jie balsuos municipaliniuose balsavimuo
se.

Dauguma piliečių, atrodo, pasirinks 
demokratų partijos ir Amerikos Darbo 
Partijos bendrą kandidatą William O’- 
Dwyerį miesto majoro vietai. Jį pasi
rinks dėl to, kad jis stoja su pažangiuoju 
visuomenės sparnu, kad jis pasižada tęs
ti prez. Roosevelto paliktą programą, 
kad jis kovoja prieš Dewey’o republiko
nų mašiną, kuri stato savo kandidatu 
teisėją Goldsteiną.

Balsuojant už Williamą O’Dwyerj, rei
kia balsuoti Am. Darbo Partijos sąraše.

Goldsteiną stato republ. partija ir A- 
merikos Liberalų Partija — atskala A- 
merikos Darbo Partijos. Liberalų Parti
jai vadovauja reakcininkas Dubinskis ir 
Ko. ir šią partiją ima globon ir jai eulo- 
gijas gieda tokis reakcininkų organas, 
kaip dienraštis “World-Telegram”!

Jau tik tas faktas parodo, kad pažan
giajai, demokratinei visuomenei su 
Goldsteinu ne pakeliui.

Tą patį galima pasakyti ir apie Mor- 
risą, kandidatuojantį “No Deal” partijos 
sąraše. Tiesa, Morrisas neturi savo už- 
nugaryj republikonų ir “liberalų” maši
nos, bet jis, kaipo tokis, nėra prieš nie
ką atsakomingas ir jis, beje, neturi pro
gų rinkimus laimėti.

Apie kitus kandidatus mes čia nekal
bėsime. Nekalbėsime ir apie Amerikos 
Darbo Partijos kandidatus į miesto ta
rybą, — kandidatus, kurie bus renka
mi proporcionaliai ir kurie bus balsuo
jami ne mašinomis, bet pažymint nume
rius ties kiekvieno savo pasirinkto kan
didato vardu.

Su tuo skaitytojas, be abejo, galėjo 
susipažinti iš praeito šeštadienio (spal. 
27 d.) Laisvės laidos, kurioj buvo smulk
meniškai aiškinti visi susiję su balsavi
mais klausimai. Be to, dar bus aiškinta

Rašo Dr. A. Petriką
rinko jai aukas bei jos or
ganui “Laisvajai Minčiai” 
prenumeratas; jis pats au
kojo ir kitus kvietė aukoti 
Kupiškio laisvom kapinėm 
bei skaityklai. Juk jisai ku- 
piškietis, tat savo vietos pa
triotizmą nori įamžinti ge
rais darbais! Jam rūpi svei
kata netik amerikiečių, bet 
ir Lietuvos ' žmonių. 1937 
m. birž. mėn. jis man ra
šė:

“Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugija jau važiuoja 
visais ratais ir darbuojasi 
žmonių sveikatos pagerini
mo reikalais. Dartės reiktų 
atkreipti domę Lietuvos 
gydytojų, ypač Sveikatos 
Departmento, kurie įsileido 
pas kaimietį viešėti net si
filį, trachomą ir džiovą! Ir 
Liet. Sveik. Dep-tas, kuris 
gana patenkinančiai ap
mokamas, sėdi ir kojas už
sidėjęs ant stalo laiko, o a- 
pie kaimiečio sveikatą nesi
rūpina. Tai daugiau, negu 
sarmata! Būtų pageidauti
na, kad kas apie tai para
šytų į pažangiuosius Ame
rikos lietuvių laikraščius. 
Aš apie tai ne sykį jau ra
šiau; reikia, kad ir kiti 
daktarai vieną kitą žodį 
tartų!”

Kas iš sąmoningų lietu
vių nėra girdėjęs d-ro A. 
L. Graičūno vardo? Tokio 
nei kapuose nerastum! 
Kiekvienas amerikietis lie
tuvis ypatingai yra gerai, 
blogai ar indiferentiškai 
link jo nusiteikęs.

Šių metų spalių mėn. 31 
d. daktarui A. L. Graičūnui 
sukako lygiai 70 metų am
žiaus! Tai pulkas metų. Tai 
gražus, galima sakyti, vidu
tinio piliečio amžius. Tačiau 
ne tą ilgą amžių mes nori
me minėti; daug kas gyve
na ir ilgiau. Jeigu ilgą am
žių neatitinka geri ir nau
dingi darbai, jis yra be ver
tės. Ilgas bevertis vegetavi- 
mas — tai lėtas puvimas!

D-ro A. L. Graičūno ju
biliejus, tai darbų, didelių, 
naudingų darbų jubiliejus. 
Jau bus 46 metai, kai jis 
dirba visuomenei. Jo delnai 
pūslėti nuo lietuviškų dirvo
nų arimo!

Nesu girdėjęs, kad bent į j gos) jisai dirbo prie ameri- 
vieną kultūrinį lietuvių dar- konų daktarų 
bą mūsų gerbiamas jubilia- leidžiamo 
tas nebūtų aktingai reaga
vęs.

Per rusų-japonų karą 
(1904 m.), žinodamas, kad 
tarp daugybės rusų karo 
imtinių Japonijoj turi būti 
nemaža ir lietuvių,— jisai 
čia Amerikoj rinko jiems 
pinigų ir knygų. Nusiuntė 
jiems net rankinę armoni
ką. Nelaisviams lietuviams 
buvo tai didelis suramini
mas ir pagalba!

Prieš Didįjį Karą, kada 
Lietuvą slėgė caro letena, 
jisai pinigais ir darbu rė
mė nelegalę lietuvių spau
dą ir tas jėgas, kurios kovo
jo už carizmo nuvertimą. 
Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, jisai visuomet 
buvo su tais, kurie stovėjo 
už sąžinės bei švietimo lais
vę, už spaudos bei asmens 
neliečiamybę, už ekonomi
nės bei politinės lietuvių 
būklės gerinimą. Jis agita
vo už Lietuvos laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugiją,

Am. Liet. Dakt. Dr-ja, 
sutverta, rodos, 1912 m., ir
gi daugiausia d-ro Graičū- 
no darbo dėka; tai sveikin
tinas žygis! Per septynis 
metus (iki 1939 m. pabai-

Draugijos 
žurnalo “index 

medicus” skyriaus. Jam ten 
pavyko įregistruoti Lietu
voj išeinančią “Mediciną” 
ir kitus Kauno universiteto 
išleistus darbus bei medici
nos fakulteto profesorius. 
Rašytoją Upton Sinclairį, 
tuomet studijuojantį socia
linius mokslus Chicagos u- 
niversitete, d-ras Graičunas 
supažindino su skerdyklose 
(stokjarduose) dirbančiais 
lietuviais. Tos pažinties dė
ka — Sinclairis parašė pa
garsėjusią 
“Raistą”.

Kai 1936 : 
Clevelande 

Am. lietuvių 
buvo įsteigta Lietuvių Eti
nės Kultūros Draugija, d- 
ras Graičunas buvo išrink
tas jos sekretorium. Drau
gija buvo pasimojusi atlikti 
didelius darbus, nuvaryti 
platų švietimo barą: remti 
Lietuvos laisvamanius, leis
ti čia Amerikoje specialų 
žurnalą, etc. Tačiau d-rui

savo apysaką

m. birž. 21 d. 
visuotiniame 
suvažiavime

Graičūnui teko nusivilti; 
sandarbininkų jisai rado 
nedaug. Sekamų metų ba
landžio 24 d. jis man, be ki
ta ko, rašė ir skundėsi, kad 
“dauguma veikėjų šliejasi 
prie smetonininkų, pasitikė
dami, kad taps paglostyti 
ir... palaiminti!”

Dr. A. L. Graičunas, be 
to, yra kieto būdo žmogus, 
tipiškas kupiškietis. Pri
mygtinai jam buvo siūloma 
ordinas, tačiau jisai nuo jo 
atsisakė. Savo laiške iš š. 
m. rugs. 29 d. jis man ra
šė:

“Smetonos režime mėgin
ta man suteikti per du sy
kiu Gedimino III laipsnio 
ordiną. Nepriėmiau moty
vuodamas, kad aš esmi A- 
merikos pilietis — ir ačiū 
už įkainavimą mano dar
bo.”

Paklaustas, ar nenorėtų 
grįžti į savo gimtąjį Kupiš
kį, kuriam tiek daug čia 
būdamas dirbo ir dirba, at
sakė (š. m. rugs. 17 d.):

“Daug ką širdis geidžia, 
bet nuodėmės neleidžia. 
Taip ir su pamatymu Ku
piškio. Mat, turiu dar sko
los netoli tūkstančio dole
rių, tai pirma reikia atsi
teisti. Ar ne? O vėliau sva
joti apie pamatymą Kupiš
kio. O čia jau nebe jaunat
vė — spalių 31 d., 1940 m., 
sukanka lygiai 70 metų am
žiaus. Priegtam ir čia Ame
rikoje esu reikalingas.”

Į klausimus, kodėl per 
tokį ilgą amžių nesusirinko 
jokių turtų, kaip kad tūli 
kiti jo profesijos žmonės; 
ar negaila laiko, įdėto į vi
suomenės darbą; ar lietu
viai įvertina savo veikėjus 
ir jų pasiaukojimą, —gerb. 
jubiliatas atsakė sekamai 
(š. m. rugs. 25 d.):

“Lietuvių tautos nariai 
dar tebegyvena stadijoj 
(laipsnyje) kiniečių filosofi
jos: jei tu mane išgelbėjai 
nuo mirties, tai tu esi mano 
priešas ir aš tau negaliu 
būti dėkingas. Taip ir su 
lietuviais: jei tu mane iš
traukei iš purvo ir supuvi
mo — esi prakeiktas. Žino
ma, ne visi, bet diduma tik
sliai ir noriai tave pauperi- 
zuoja (ubagina) — iš pavy
do!

“Man nerūpėjo ir nerūpi, 
kad mano riekutė duonos 
būtų aptepta storai sviestu. 
Man rūpi ir rūpės, iki kol 
krūtinėj širdis plaks, mano 
brolių ir sesių gerbūvis ir 
palaima gyvenime. Kai ma
no broliai ir sesės prisiauk- 
lės, tai ir mums bus leng-

.....  t .....................- 

viau. O dabar nėra ko gai
lėtis, jei kartais duonos 
pluta padažyta druskoj ir 
vandeniu nugerta. Tai tavo 
puota už visuomeninį dar
bą!”....................... J .

Koks taurus idėjininkas 
tasai senukas! Savęs išsiža
dėdamas, turtų nepaisyda
mas, visuomenės reikalus 
aukščiau savų statydamas, 
— jisai gali būti mums vi
siems pavyzdžiu! Jis visai 
nesisieloja dėl to, kad vietoj 
stambios banko sąskaitos— 
tūkstančio dolerių skola 
jam stėri į akis, kad jo se
natvė neaprūpinta! Jam 
širdį skauda tik, kad jis ne
gali dirbti visuomenei tiek, 
kiek norėtų: “Tai neleng
vas darbas — rašo savo 
laiške. O čia turto medžia
ginio neturiu ir pensijos 
man niekas nemoka.”

D-ras A. L. Graičunas 
tvirtai tiki lietuvių tautos 
ateičia, jos kultūriniu iš
prusimu, jos galia kitiems 
vadovauti, kitiems kelią ro
dyti:

“Ne sykį aš tapau pašiep
tas, kad tikėjau jog lietuvių 
tauta atgims ir taps ne tik 
nepriklausoma, bet vado
vaus pasaulio socialiam gy
venimui. Išsipildys! Po Sta
lino mirties, gal lietuvis 
taps vadovaujanti jėga! 
Tik kultūrinkimės ir švies- 
kimės, tai ir Amerikos lie
tuviai suteiks pasauliui so
cialinio gyvenimo vadus.” 
Iš to paties laiško).

Kai iš Lietuvos pas Hit
lerį pabėgo Antanas Smeto
na su būriu savo sandarbi
ninkų ir prie valstybės vai
ro stojo liaudies pastatyta 
nauja vyriausybė, d-ras 
Graičunas sveikino įvykusį 
bekraujį perversmą, jis 
džiaugėsi demokratine Lie
tuvos žmonių orientacija:

“Kunigai, rabinai, popai 
ir ponai prarado Lietuvos 
žemelėj; rojų. Nuskriausta
sis, paniekintas žemutinis 
sluoksnis žmonių, kurie am
žiais vergavo kunigams ir 
ponams, atbudo ir nusikra
tė galutinai vergijos jun-> g 

ga.
“Kas čia tokio baisaus ar 

blogo atsitiko, jei kunigas 
ir ponas turės sėti žirnius, 
sodinti bulves ir malkas 
skaldyti, kad iš prakaito sa
vo sau gyvenimą padaryti, 
save prasimaitinti, kad iš 
bado nemirti?!

“Tad moterys ir vyrai, 
vieton sielotis, kas atsitiks 
su nariais nuverstos val
džios, ką jie valgys ir kur 
miegos, — stverkimės skai
tyti ir studijuoti supopulia
rizuotas mokslinio turinio 
knygas, kurių yra lietuvių 
kalboj nemažai išleista. 
Tverkime ir remkime mo
kyklas jaunuoliams, kad 
pramoktų lietuvių kalbos, 
kad įgytų atsparumo ir ne-
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sirinkimo nariai turėjo gardaus juoko.

“Susirinkime paliesta konversijos 
klausimas ir kiti žalingi SLA Pild. Tary
bos veiksmai. Susirinkime daugiausia 
kalbėjo J. Miliauskas ir J. K. Mažukna. 
Kalbėjo ir daugelis kitų SLA narių nuo 
įvairių SLA kuopų iš Pittsburgho ir apy
linkės. SLA narių dalyvavo virš du šim
tai.”

Kaip matote, SLA narių mitingan bu
vo atėjęs savotiškas žandarukas, kuris 
norėjo nariam užčiaupti burnas, kad jie 
nekalbėtų apie savo organizacijos reika
lus. Tasai žandarukas yra uolus smeto- 
nininkas, uolus fašistėlis. Jis dar vis at
simena, kaip buvo gera Lietuvoje, kada 
Smetonos žandarai neleisdavo žmonėms 
susirinkti ir savo reikalus svarstyti; ka
da kalėjimai buvo perpildyti anti-fašisti- 
niais kaliniais. Kaip tuomet buvo gera 
Lietuvoje, galvoja žandarukas! Ir jis 
darbuojasi, kad Lietuvon ir vėl tokią pa
čią “santvarką” sugrąžinti — smetoniš
ką, fašistišką “santvarką.”

Bet SLA nariai jo grąsinimų, kaip 
matome, nepaklausė. Jie pasiliko salėje, 
pasijuokė iš paknopstomis iš salės bė-

tiek Laisvėje, tiek rinkiminėje literatū
roje, kuria balsuotojus aprūpins ar jau 
aprūpino Amerikos Darbo Partijos vei
kėjai.

Mums čia norisi pasisakyti tik dėl 
dviejų kandidatų į miesto tarybą: Ben
jamin Daviso, Jr., kandidatuojančio 

Manhattane, ir Peter V. Cacchionės, 
kandidatuojančio Brooklyne.

Abu kandidatai yra komunistai; abu 
jau yra tarnavę miesto taryboje ir abu 
gražiai užsipelnė mūsų miesto žmonėse 
pagarbos ir pasitikėjimo visuomenėje.

Abu jiedu turėtų būti grąžinti miesto 
tarybon dar dvejiems metams.

Ir jiedu bus išrinkti, sugrąžinti, jei tik 
kiekvienas balsuotojas tuo pasirūpins.

“Pasirūpinti” gi reikia greit, tuojau, 
nes laiko iki rinkimų beliko tik trejetas 
dienų. Kiekvienas šitų žodžių skaitytojas 
raginamas pasiekti prieš rinkimus bent 
keletą savo pažįstamų, savo kaimynų, 
savo draugų ir jiems patarti, kad jie sa
vo balsus paduotų už tuodu kandidatu.

Taip, Brooklyno ir Manhattano bal
suotojai privalo šias tris dienas su
naudoti svarbiam tikslui, — pasiruošti 
rinkimams, įvyksiantiems lapkričio 6-tą 
dieną.

Paryžietes taipgi stovi eilėje laukdamos progos balsuoti. Jos balsuoja pirmu kar
tu. Ir šie nacionaliai rinkimai buvo pirmi Francijoj nuo 1936 metų. Balsavimai nu
šlavė visus reakcininkų spėliojimus apie būsimus reakcininkams laimėjimus. Komu
nistai gavo daugiausia balsų ir atstovų iš visų atskirų partijų.

siduotų taip greit ištautė- 
ti.” (“Vilnis,” spalių mėn.)

D-ras Graičunas nėra ko- j 
munistas. Formaliai ir fak- 
tinai jis nei vienai Ameri
kos lietuvių srovei nepri- 

! klauso. Jis yra plataus mas- 
I to liberalus kultūrininkas, 
| švietėjas, ir publicistas. Ne 
I stebėtina todėl, kad visuo
menės dirvoj jam tenka su
sidurti su visom mūsų lie
tuviško gyvenimo srovėm. 
Jis dirba visų lietuvių nau
dai, jam rūpi visų geras!

Labai daug būtų galima 
prirašyti apie d-rą A. L. 
Graičūną, kaip žmogų ir vi
suomenininką. Tačiau aš 
turiu baigti savo raštą. 
Baigdamas dar noriu pa
sveikinti mūsų gerbiamą 
jubiliatą, sulaukusį tokio 
gražaus amžiaus ir nuvei
kusį tiek daug naudingo 
darbo. Visa širdžia linkiu 
jam dar daug metų dirbt jo ’ 
pasirinktoj ir pamylėtoj 
srityj!

- į iiiiiittWhtef
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Tarptautinė Apžvalga
(Pabaiga)

Ar Sovietų Sąjunga Bus 
Izoliuota?

Tūli diplomatai ir korę$* 
• pondentai numato, kad jei

gu taip vieningai kapitalis
tinis pasaulis laikysis prieš 
Sovietų Sąjungą, jeigu vi
sur ir visada vieningai bal
suos, tai Sovietų Sąjunga 
negalės pravesti nei .pasau
linės taikos politikos, nei 
jos žodis bus išgirstas pa- 
liuosavimui kolonijų žmo
nių, nei jai bus noro daly
vauti tose konferencijose. 
Ir kam dalyvauti, jeigu ji 
žinos, kad prieš ją bus su
darytas blokas?

Karo šalininkai visur ve
da plačią agitaciją panai- 
kiriti Teherano, Krymo ir 
Berlyno konferencijų susi
tarimus.

Anglija nori pasisavinti 
visas buvusias Italijos ko
lonijas. Jungt. Valstijos tą 
daro su Japonijos koloni
jom. Sovietų Sąjungai rei
kalingas vandens kelias pro 
Bosforą ir Darda nellus, 
bet tam prieštarauja Ang
lija. Arrpenijos žmonės pa
vergti Turkijos, jie nori 
vienytis su Sovietų Armėni
ja, bet tam prieštarauja 
Turkija, nes ją palaiko An
glija. Azerbaidžaniečių 4,- 
000,000 žm. pavergti Irane, 
jie nori jungtis su Tarybų 
Azerbaidžane savo broliais, 
bet tam ^priešinga Irano 
valdžia, o Anglija Iraną pa
laiko. Anglija turi su So
vietų Sąjunga draugiškumo 
sutartį, bet ant ‘ kiekvieno 
žingsnio ji ardo tą draugiš
kumą. Francija turi su So
vietų Sąjunga draugiškumo 
ir bendro apsigynimo su
tartį, bet generolas De Gau
lle tuo pat kartu jau orga
nizuoja vakarų bloką, nau
ją “Aši” prieš Sovietų Są
jungą. vv/

Kapitalistinis pasaulis 
reikalauja “demokratijos”, 
tokios valdžios formos, kuri 
būtu nukreipta prieš Sovie
tu Saiunp-ą Bulgarijoj, Ru- 
nwnb’oi, Vengrijoj, Lenki
ni. tai vra, Sovietų Sąjun
gos našonėj. Kas būtų, jei- 
mi Sovietų Sąjunga parei
kalautu jai prielankios val
džios Meksikoj, arba Kana- 
doi? Chinijoj Amerikos lėk
tuvai ir karo laivai gabena 
generolo Chiang Kai-sheko 
armiją, kad ji užimtų mies
tus, neleistų “komunistų ar
mijai” užimti; kas būtų, 
ieigu iš kitos pusės Sovietų 
Sąjungą gabentų “komuni- 
shi armijas”?

Tai<n, jau eilėje tarptau- 
Gniu konferencijų Sovietų 
Sąjungą nedalyvavo. Jos 
delegacija buvo atvykus į 
Chicagą dalyvauti aviacijos 
konferencijoj, bet kada su
žinojo, kad į tą konferenci
ją be jos žinios buvo pa
kviesta fašistų Ispanijos, 
Portugalijos ir Hitleriui 
pataikaujančios Šveicarijos 
delegacijos, tai Sovietų at
stovai nedalyvavo.

Quebec mieste, Kanadoje, 
eina maisto reikalais konfe
rencija, ten yra pora de- 
stėkų Soviet. Sąjungos mai
sto specialistų, bet jie jau 
dalyvauja tik kaipo apžval
gininkai.

Lapkr. 1 d. Londone atsi
darė apšvietos reikalais 
konferencija, bet. Sovietų 
Sąjunga nedalyvauja. Mr. 
Bymes sumanė šaukti pa
tariamąją konferenciją Wa
shingtone Japonijos reika
lais, bet kada tai yra tik 
patariamoji, o Japonija 
buvo parblokšta ir Raudon. 
Armijos pastangomis, tai 
Sovietų Sąjunga nedalyvau
ja. L

Mr. H. L. Matthews sako, 
kad kur tik Sovietai daly
vauja, tai visur prieš juos 
balsuoja 4, arba 7, tiek, 
kiek ten būna kapitalistinių 
valstybių atstovų. Turčių 
ir Sovietų Sąjungos priešų 
spauda džiaugiasi, bet ka$ 
bus toliau? Ar tie ponai jau 
pamiršo, kaip jie pirm 1939 
metų organizavo, kurstė, 
pranašavo ir provokavo fa
šistų karą prieš Sovietų Są
jungą, o karas įvyko kitoje 
pusėje?

Ar jie mano, kad genero
lo MacArthuro politika — 
pataikavimas Japonijos ka
raliui ir imperialistams ne
išaugins ten naują Hitlerį? 
Ar jie mano, kad jų politi
ka Chinijoj padeda išvengti 
naminio karo? Ar jie mano, 
kad anglų imperialistų poli
tika Vokietijoj — stiprinti 
turčių klasę, kad išgelbėti 
kapitalizmą Europoj, kad 

; grąžinti seną prieškarinę 
padėtį, nesudaro ten pavo- 

, jaus? Ar jie mano, kad jų 
paneigimas Bulgarijos, Ru
munijos, Vengrijos, Jugos
lavijos ir Lenkijos žmonių, 
kelių desėtkų milionu žmo
nių valios, ir palaikymas 
saujelės f ašis tu o.į ančių bu
vusių Hitlerio sėbrų ir tur
čių padės jų “demokrati
jai”? Argi jie mano, kad 
Amerikos žmonės nusigąs 
vardo “komunistų” ir liau- 

’ sis streikuoti ir kovoti už 
geresnį gyvenimą? Ar jie 
mano, kad ką negalėjo at
likti Hitleris ir Mussolinis, 
tai ta galės kitas kokis kie
takaktis ir grąžinti šimtus 
milionų darbininkų, valstie
čiu ir kolonijų vergu į seną 
padėti, kad juos galėtų tur
čiai išnaudoti?

Jeigu jie taip mano, tai 
labai klysta. Senas pasaulis 
iau atgyveno ir sena padė
tis nei Lenkiioi, nei Rumu
nijoj, nei Bulgarijoj, nei 
Vengrijoj, nei Italijoj, nei 
Pabaltvj, nei Franciioi. An
glijoj ir Jungt. Valstijose 
nesugrįš! Atominės bombos 
kvaitulys turės išgainioti, 
taip, kaip Hitleriui išgaravo 
tankų ir lėktuvų taktikos 
pirmenybė.

Amerikos iY Sovietų Są
jungos gražus ir glaudus 
bendradarbiavimas vra rei
kalingas abiems šalims ir 
naudingas. Jo nori Ameri
kos liaudis, jo nori ir So
vietų Sąjungos liaudis.

Eilė Amerikos kongres- 
manu, kurie lankėsi Euro- 
poi ir Sovietų Sąjungoj to 
reikalauja. Mr. H. Wallace 
numato tik nauda iš abiejų 
šalių bendradarbiavimo. A- 
merikos gen. Dunn, kuris 
buvo Maskvoj karo metu, 
sako, kad visur ir visada 
Sovietu Sąjunga gerai ben
dradarbiavo ir šimtapro
centiniai laikosi susitarimų. 
Mr. H. Morgenthau kriti
kuoja Amerikos vyriausybę 
už nesilaikymą susitarimų

Sovietų Sąjunga. Sovietu 
Sąjungos snauda griežtai 
pareiškė, kad jeian Ameri
kos ir Anglijos valdžios lai
kysis tokios politikos, ko
kios laikėsi Mr. J. Byrnes 
ir Mr. Bevin Londone, tai 
rra. nesiskaitys su nirmes- 

niais susitarimais, tai tarpe 
‘rijų didelių valstvbių—So
vietu Saiungos, Jungtinių 
Valstijų ir Angliios bendra
darbiavimo pagrindai bus 
mardvti. O dėl to visi ben
drai kentės ir nauio karo 
navojus, didelio susinaikini
mo augs dienomis.

Reakcinis elementas A- 
merikoj atsisako suteikti 
Sovietų Sąjungai kredito, 
nes bijo, kad tas padės tai

šaliai greičiau atsibudavoti 
po karo. Jie mano, kad pa
galba to privers Sovietų Są
jungą atsisakyti nuo jos 
darbo dęmokratijos politi
kos. Bet tai yra bępročių 
politiką, kuri kenkią abie- 
joms šalims.

Jeigu Sovietų Sąjunga 
negaus Amerikoj paskolų, 
tai ji mažiau čia. pirks, jai 
sunkiau bus atsibudavoti, 
bet iš kitos pusės Amerikoj 
milionai žmonių neturės 
darbo, kurį jie gautų ga
mindami Sovietams reikme
nis.

Dar neataušo kapai šio 
baisiojo karo, dar milionai 
motinų, tėvų, brolių, sese
rų, mylimųjų ir vaikų ne
spėjo nubraukti ašaras dėl 
jų artimų žuvusių, o jau y- 
ra žmonės, kurie dirba ir 
propagandą veda už Trečią 
Pasaulinį Karą! Kaip grei
tai jie pamiršo Mussolinio 
ir Hitlerio likimą!

D. M. šolomskas.

Elizabeth, N. J
LDS Apskričio Jubiliejinis 

Parengimas Gražiai 
Pavyko

Sekmadienį, 28 d. spalių, 
Lietuvių Laisvės Svetainėje 
įvyko LDS trečio apskričio ju
biliejinis parengimas, kad at
žymėjus organizacijos 15-ką 
metų gyvavimo sukaktį. Sve
čių dalyvavo virš du šimtai 
netik iš Elizabeth, bet ir apy
linkės kolonijų. Gražus būrys 
buvo ir Brooklyn© veikėjų.

Vakarienė pradėta 6:30. 
Vakarienei įpusėjus, drg. Skai- 
rius, apskričio komiteto na
rys ir vietos veikėjas, atidarė 
programą pažymėdamas, ko
kiam tikslui vakarienė sureng
ta, perstatydamas vakaro ve
dėju apskričio pirmininką A. 
Matulį.

Matulis užimdamas pirmi
ninko pareigas tarė keletą žo
džių iššaukdamas 
bėtojų, būtent J. 
Bečį, P. Buknį ir 
dentą R. Mizarą.

Drg. Mizara pasakė gerą 
kalbą netik LDS reikalais, bet 
ir apie įvyksiantį Demokrati
nių Lietuvių . Suvažiavimą 
Pittsburgh, Pa.

Drg. S. Kazokytė iš Jamai
ca, N. Y. sudainavo keletą 
dainelių, kas susirinkusiem pa
tiko. Jai pianu akompanavo 
Miriam Gottlieb. Drg. Kazo- 
kytei rengėjai įteikė gražių 
gėlių bukietą.

Pirmininkas atsišaukė į su
sirinkusius, kad šis gražus 
sąskridis pasveikintų ŲJemokr. 
Lietuvių Suvažiavimai 
tantį lapkričio mėn.,1 
burgh, Pa. Svečiai be 
cijos suaukojo $76.82

keletą kal- 
Bimbą, Ig. 
LDS prezi-

įvyks- 
Pitts- 
agita- 

cijos suaukojo $76.82, tiž ką 
varde apskričio, tariu /ačiū! 
Aukų rinkėjos buvo Mikutai- 
tytė, Kairys, Tarasienė, Jos- 
mantienė ir Vertelįenė. Reikia 
tarti didelis ačiū gaspadinėms, 
kurios turėjo daug darbo. Gas- 
padinės buvo visos LDS na
rės ir jaunos moterys. Vyriau
sia gaspadinė buvo Shimkienė, 
kitos Stadalnikienė, Kudirkie
nė, Ambrozaitienė, Sheralienė, 
Vaichonienė ir Tarasienė, už 
ką apskričio vardu tariu dide
lį ir nuoširdų ačiū! Rengimo 
komiteto nariai: Churlis, Skai- 
rius ir Makutėnienė.

Stalų patarnautojos ir kitų 
darbininkų dirbusių parengi
me vardų nežinau ir malonė
site atleisti už nepagarsinimą. 
Tik turiu priminti, kad stalų 
patarnautojos buvo visos jau
nos merginos.

Taip mes New Jersey LDS 
nariai ir mūsų pritarėjai, at
žymėjome savo organizacijos 
15-ką metų sukaktį. Reikia 
priminti, kad mūsų draugai 
elizabethiečiai platesne skale, 
didesnio parengimo, ypatingai 
vakarienes, per ilgus laikus 
nebuvo turėję, šis parengimas

Pasiruošęs Darbininkus Spaust

Charles E. Wilson, General 
Motors Corp, prez., mano, kad 
geriau darbininkus alkinti ar 
matyti išėjus Į streiką, negu 
algas pakelti 30 nuošimčių, 
kaip to darbininkai reikalau
ja. Wilsono planą ilgesnių dar
bo valandų, mažesnių algų ir 
aukštesnių kainų pasmerkė 
CIO ir AFL unijos. Unijistai 
nurodo, jog tas panaikina bent 
kokią vilti geroves Amerikai.
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Binghamton, N. Y
Šis Ir Tas

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 20 kuopa prenumeruoja 
Kanados lietuvių savaitraštį 
“Liaudies Balsą”, kuris ateina 
į Recreation Club, 315 Clin
ton St. Norintieji šį laikraštį 
pamatyti, gali rasti jį Kliube.

Siunčiant kuopos prenume
ratą, Paulina Jasilionienė pa
rinko ir aukų ‘Liaudies Bal
sui”. Sekami darbininkų spau
dos rėmėjai aukojo:

Po $1 : U. Šimoliūnienė, A. 
Klimas, A. Kaminskas, A. Pa- 

Konečny ir A.

Vaicekauskas,
Jasilionis, B.

J. Kireilis, V.
Jasilionienė,

giegala, H.
Tvarijonienė.

Po 50 c.: J
F. Kovarik, S 
Kastravickienė
Kaminskienė, P.
A. Becker, B. Zmitraitė ir V. 
'Zmitraitė.

Po 25 c.: J. Lipa, H. Hor
vath, P. Hutta, P. Mikolaju- 
nas, O. Girnienė, M. Bekerie- 
nė, A. Žemaitienė, H. Žakie
nė, A. Kireilienė, I. Liužinas 
ir N. Garnienė.

x ★ ★ 4r
Neseniai Edmondas Koka- 

las ir jo sąkeleivė Goldie 
Wenskus, turėjo automobi- 
liaus nelaimę, — jiedu ir pa
tys užsigavo ir automobilių su
daužė.

lietuvė —

Spalių 27 d. tapo palaido
ta, lenkų katalikų kapinėse, 
seniausia šio miesto
Ona Mačiukienė. Ji įrekorduo-
ta. kaipo 90 metų amžiaus, 
bet manoma, kad turėjo dau
giau, nes sakydavosi atmenan
ti baudžiavos panaikinimą. Ji 
buvo kilusi iš Gegužinės, Pum
pėnų valse., Panevėžio apskr. 
Į Ameriką atvyko 1912 me
tais. Gyveno New Yorke ir 
Binghamtone. Pati senutė Ma
čiukienė binghamtoniečiams 
buvo gerai pažįstama ir žino
ma kaipo gėlių augintoja, 
kaipo mokanti gydyti tūlas li
gas žolelėmis, f

Pastarieji keli metai mažai 
beteikė jai malonumo gyven
ti. Buvo nustojusi regėjimo ir 
mažai begirdėjo. Numirė pas 
dukterį Marijoną Kaminskie
nę. Be sūnų ir dukterų, paliko 
eilę anūkų ir proanūkų.

Išėjusi ilgą gyvenimo kelią, 
teilsisi senutė!

Skaitydamas Laisvę tei
sybę žinosi, ir priešui mo
kėsi užduoti per nosi!

pralaužė tuos ledjis ir parodė, 
kad draugai Elizabeth ir apy
linkės draugai, gali suruošti 
gerus parengimus ir jie turi 
spėkų tam darbui, tik reikia 
visiems rimto ir sutartino dar
bo.

A. Matulis

HARTFORD, CONN
Gražus Meno Koncertą

Sekmadienį, 28 d. spalių, 
įvyko ALP Klubo 5 metų su
kakties gražus meniškas kon
certas klubo auditorijoj. Pro
gramą išpildė du žymūs me
nininkai, operos artistė p-lė 
Suzana Griškaitė ir art. A. 
Juška, šis koncertas buvo ne
paprastas, tokių koncertų re
tenybė Amen liet, kolonijose. 
Programa susidėjo iš solo ir 
duetų, buvo 24 dainos, ilgoka 
programa, bet publikai labai 
patiko. Klausytojams nebuvo 
nuobodumo, nes jie susižavėjo 
kiekvieną kartą artistams pa
sirodžius scenoje.

Apie programą išsamiai ra
šyti užimtų labai daug vietos 
laikrašty, tatai neturiu tikslo 
rašyti. Dainos buvo operetiš- 
kos arijos ir liaudies 
dainos lietuviškos — 
kompozitorių kūriniai., 
riti trumpais bruožais 
kyt.i apie koncerto 
jųjų talentus.

Operos .artistė p-lė Šuo Griš
kaitė, Hartfordo lietuvių dar
bininku šeimos dukrelė, labai 
talentinga, rodos ketvirtu kar
tu j’i pasirodė mūsų koncertų 
scenoje, kuomet ji pasiekė 
meniškos didžios garbės, kai
po meniškoji artistė. Kiekvie
ną karta į sceną išėjusi ji bu
vo publikos sutikta gausiais 
aplodismentais ir palydima.

Tai meniškoji žvaigždė, 
gražus jos balsas žavi klausy
toją, jos meniško talento' sa
vybės, meniška sąvoka, išreiš
kimas dainos dvasios, maloni 
šypsena ir artistiškos gestikos 
jausmo ryški žavėjanti išraiš
ka sudaro gražią harmoniją, 
žodžiu, kaip jos balso, šypse
nos ir gestikos savybių talen
tai, taip jos asmenybė—perso
nalo savybės scenoj žavi klau
sytoją.

P-lė Sue Griškaitė geniali 
meniška artistė, žvaigždė mūs 
lietuviško meno, ji ištraukia 
gailią ašarą, jaudina klausy
toją, arba, pastato jį ekstazi- 
jos pajautimo sąvokoj. Kad

gražios 
įvairių 
Aš no- 
pasisa- 

artistus,

rišką pažangą, pasižymėjimą 
karo metais rėmime Am. Rau
donojo Kryžiaus ir platinime 
karo bondsų. Jūsų klubas lo
šia svarbią pilietišką rolę, gre
ta kultūriškos rolės — pasakė 
p. Moylan. — Jūs klubas par
davė už % milijono dolerių 
karo bondsų, paaukojo tūks
tančius dolerių labdaringiems 
ręikalams. šie visi jūsų labda
ringi, pilietiški ir kultūriški 
nuopęlnai gausūs, žymiai di
desni \iž kitų klubų nuopelnus.

Burmistras William Morten
sen pareiškė: — Per du me
tus būdamas mūs miesto vy
riausybės . priešaky, keturis 
kartus aplankiau jūsų klubo 
auditoriją, gėrėjausi jūsų kul
tūriška veikla, jūsų meno kon
certais ir abelna jūsų klubo 
pažanga. Kiekvieną kartą grį
žau iš jūsų klubo su maloniais 
įspūdžiais, šio koncerto mano 
įspūdžiai labai malonūs. Jūs, 
lietuviai, laimingi turėdami 
daug meniškų talentų ir gra
žių meniškų dainų, kurios ža
vi kiekvieną kitatautį žmogų. 
Jūsų organizacinė, pilietiška 

Įveikia imponuoja mūsų mies
to vadus ir visuomenę. Jūsų 
klubo vadai genialūs, tatai 

į jūsų klubas trumpu laiku iš- 
Publiką neapsakomai žavė-|kilo aukščiau už kitus klubus, 

jo abu solistai, dainuodami du-: ši jūsų pažanga turi didelės 
etus. Jie savo užduotis atliko i įtakos ant mūsų miesto visuo- 
labai gražiai. Bendrai, progra- i menės.
ma iš 24 dainų susidėjo iš so-, Greta burmistro ir jo žmo- 
lo ir duetų, liaudies gražių, nos, buvo daug žymiu ameri- 
dainų ir operetiškų arijų bei 
populiariškų mūs liaudžiai su
prantamų gražių klasikos dai
nų. Koncertas pavykęs visais 
atžvilgiais. Už tai, didelė gar
bė priklauso mūsų klubo na
riams, ypatingai klubo vadui, 
Pirm. J. Pilkauskui ir direkto
riams, surengusiems 
nepaprastą koncertą.

Laike programos 
kos,' kalbėjo miesto 
tras William Mortensen ir klu
bo legalis patarėjas—teisėjas 
Cornelius Moylan, kandidatas 
į miesto burmistro urėdą. Abm 
kalbėtojai teigiamai pasisakė 
klubo ir lietuvių kultūrinės 
veiklos atžvilgiu reikšdami pa
sigėrėjimą, klubui komplimen
tus, vertindami lietuvių meniš
kus talentus, klubiečiu kultu- J »-

ir mažai tesuprantantis meną 
žmogus, jis klausydamas šios 
dainininkės dainavimo, maty- j 
damas jos menišką dainoje 
jausmą ir gestiką, įgyja neap
sakomą malonumą ir sieloje 
savo supratimą meniškų verty
bių. Tokio efekto įspūdį daro 
ši mūsų garsi solistė p-lė Su e 
Griškaitė.

Art. A. Juška iš Bostono, 
rodos, kad pirmu kartu mūs 
kolonijos scenoj pasirodė. Tai 
labai talentingas menininkas, 
vokališkas artistas, jo gražus, 
gerai išlavintas baso balsas, 
labai stiprus, bet švelnus, su
žavėjo publiką. Jo personalo 
savybės ir meiliško talento sa
vybės labai imponuoja publi
ką. Juška greitai tapo mūsų 
publikos “užkariautoju”. Pir
mieji du jo pasirodymai sce
noje, iššaukė publikos gausius 
aplodismentus, žodžiu, Juška 
susilaukė gausių ovacijų. Tai; 
labai talentingas solistas ir! 
kartu menininkas. Mažai mes 
turim jam lygių tarpe Ameri
kos lietuvių menininkų.

šį gražų

pertrau- 
burmis-

k on u meno mėgėjų iš Hart
fordo ir kitų miestų. Teisėjas 
Nash ir kapt. Nash iš Rock
ville, tarpe Waterburio grupės 
lietuvių ir amerikonų buvo p. 
Snyder — kandidatas į bur
mistrą, buvo' iš New Haven 
ir New Britain svečių. Apie 
400 vietinių lietuvių, jųjų tar
pe daug karių ir kareivių, su
grįžusių atostogoms ir paleis
tų iš karinės tarnybos, kapt. 
L. Mašiotas su žmona, leite
nantai — Žukas ir Morkus ir 
keletas kitų, 
nežinau.

Visi kariai 
tu. Jie senai 
ką koncertą, 
būdami tolimuose Pacifiko ir 
Europos bei Azijos kraštuo- 

(Tasa 5-me pusi.)

kurių pavardžių

gėrėjosi koncer- 
girdėjo lietuviš- 
po keletą metų ■

ė

Laisvės Kon-

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

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS, 
žymus koncertų dainininkas, teno
ras, irgi dalyvaus šioje programoje.
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BIRUTA RAMOŠKAITE.
Per visą. Ameriką žinoma Oj>e- 
rų ir Koncertų dailininkė, da
lyvauja dienraščio 
(•erto programoje.

Anderson
numeris

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

Sekmad', lapkr. 11 Howmber
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

Sėdynes rezervuotos. Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus.
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MIRUSIŲJŲ LAIVAS
8-20-45 PARAŠĖ B. TRAVEN o

LOWUU, MASS

(Tąsa)
Jie bėga nuo jo šalin, nevykdo jo įsaky- 

; mų, nuodėmiauja kaip pasiutę ir paga
liau visai jo nusikrato. Su nauju gi vi
sagaliu jiems yra daug blogiau, kadan
gi jis yra dar jaunas ir kadangi jie dar 

■nedrįsta lipti jam ant kojų ir raškyti 
nuo medžio obuolius.

Mes sustojom. Nieko kita nebuvo likę. 
Jis mus jau buvo, pridusinęs. Ir tuomet 
jie užlipo ant denio.

—Norėtumėm pažiūrėti dokumentų... 
Taip, dėkui, jie yra tvarkoje. Tačiau mes 
vis dėlto privalome patikrinti jūsų kro
vinį. Ilgai mes jūsų nesulaikysim. Tik
tai vieną minutę.

—Prašau, prašau, mano ponai, bet 
tiktai neilgai. Aš esu jau kiek pavėlavęs, 
arba turėsiu už tai kaltę versti jūsų vy
riausybei. — Kapitonas juokiasi.

Kaip tas žmogus mokėjo juoktis. Tuo 
savo juoku, kuris buvo pusiau ironiškas, 
pusiau kažkaip nepaprastai linksmas, 
jis ištuštino viską, kas dar galėjo būti 
įtartino.

Gerieji žmonės buvo kažką girdėję apie 
corned beef su kaulais. Kaip skruzdės, 
veržėsi jie.į krovinių skyrių ir ieškojo 
corned beef iš Chicagos. O kapitonas juo
kėsi ir juokėsi.

Tenai nebuvo jokios corned beef. Vir
tuvėj buvo tiktai pora dėžių. Įgulos mais
tui.

Tačiau tenai buvo kakao. Olandiškos, 
garantuotai švarios, be aliejaus, van 
Houteno kakao. Pilnos dėžės ir dėžės. Vi
sas kakao skardinėse dėžutėse. Kad jos 
aromatas nepranyktų.

Kratą darąs karininkas parodė pirštu 
vieną dėžę, kuri gulėjo viduje. Tuojau ta 
dėžė buvo ištraukta į viršų. Karininkas 
įsakė ją atidaryti.

O kapitonas vis juokėsi. O karininkas 
nervinosi. Jis norėjo, kad niekas jo to 
nervinimosi nepastebėtų, bet negalėjo 
paslėpti. Kapitono juokas darė jį pusiau 
pakvąušusiu.

Gražios, didelės dėžės. Visos apklijuo
tos etiketėmis. Kapitonas priėjo prie dė
žės, paėmė vieną skardinę dėžutę ir pada
vė karininkui, kai tuo tarpu jo juokas 
jau turėjo visai pabrėžiamą sarkastišką 
toną. Karininkas pažiūrėjo į kapitoną, 

- paskui į dėžutę, po to griežtais žings
niais jis priėjo prie atvertos dėžės ir pats 
išsiėmė vieną dėžutę, kuri gulėjo greta 
angos. Jis skubiai nuplėšė dėžutės etiketę 
<— kakao.

Kapitonas drebėjo iš juoko.
Staiga karininkui vėl atėjo į galvą 

mintis apie corned beef su kaulais ir jis 
išpylė iš dėžutės visą kakao.

Kakao. Nieko kito viduj nebuvo. Nie
kas kitas, kaip garantuota, gryna, be 
aliejaus van Houteno kakao.

Tačiau karininkas, drebėdamas iš su
sinervinimo, dabar paėmė iš kapitono 
rankų dėžutę, nuplėšė etiketę, atidarė 
viršelį ir — tenai buvo kakao. Jis vėl už
darė viršelį, atidavė atgal dėžutę kapi
tonui ir pasakė: “Dėkui!”

Ką kapitonas jautė, kai iš jo rankų 
karininkas paėmė dėžutę, težino tiktai 
jis vienas. Bet jis taip juokėsi, kad tik
rai jo juoką galėjo girdėti ir ant karo 
laivo, kuris kaip tik buvo priplaukęs prie 
“Jorikės”.

Karininkas atsiprašė ir grąžino revi
zijos dokumentus, kuriuose įrašė atida
rytų dėžučių ženklus, pridėdamas kvitą 
už abi sugadintas kakao dėžutes. Po to 
su savo vyrais įlipo į valtelę ir nuplaukė 
J savo laivą.

Kai jis nuo mūsų laivo kiek nutolo, 
kapitonas suriko į virtuvę:

—Virėjau, šiandien vakare komandai 
kakao ir razinkų pyrago.

Po to jis priėjo arčiau prie dėžės, va
landėlę pasikniso joje, kol jis rado tai, 
ką jis norėjo rasti, paėmė norimą dėžę, 
ir perdavė ją virėjui. Po to jis įsakė dėžę 
vėl užkalti ir nustumti į jos vietą.

Kai visa tai vyko, aš stovėjau ant de
nio. Ir kadangi niekumet nereikia pra
žiopsoti progos, tai ir aš nutariau šią pat 
naktį švariai nukniaukti porą skardinių 
dėžučių kakao. Patekus į pirmą uostą, už 
jas visumet galima gauti porą šilingų 
arba jas galima išmainyti į tabaką.

Aš išsitraukiau penkias ir paslėpiau 
jas bunkeryje.

Per pakaitą aš apie tai pasakiau Sta
nislovui :

—Ar tu jau pagalvojai apie kakao? 
Garbingas amatas. Vis bus pora šilingų.

—Nė vieno šilingo už ją negausi. Jei 
būtų kakao! Čia gi tėra tik kakao pupe
lės, o jei tu negali kartu parduoti ir tin
kamo joms malti malūnėlio, tu už jas ne
gausi nė vieno raudono peni.’

Man tai pasirodė įtartina. Tai, vadi
nas, Stanislovas jau buvo apie amatą pa
galvojęs. Galimas dalykas, kad jau vie
na dėžė buvo atidaryta, kai antroji be
kraunant dar tebekabėjo ant gervės.

Aš vis dėlto tuojau nusirepėčkinau į 
bunkerį ir atidariau vieną skardinę. Sta
nislovas buvo teisus. Kakao pupos. Labai 
kietos, su misinginėmis tūtelėmis. An
trojoj skardinėj tas pats. Trečidj, ket
virtoj, penktoj: visur tas pats. Aš vėl 
jas gražiai uždariau ir sudėjau atgal į 
dėžę. Neturiu jokio intereso domėtis ara
biškomis ir marokietiškomis kakao pupo
mis; joms tinkamo malūnėlio, jei mes jį 
laive ir turėjom, aš tikrai negalėčiau 
nukniaukti.

Tiktai vienas kapitonas sugebėjo ka
kao pupeles paversti kakao milteliais. 
Tai padaryti jis galėjo dviemis būdais. 
Jis galėjo stebuklą padaryti tuo būdu, 
kad jis skardinę palikdavo dėžėj, bet jis 
galėjo jį padaryti, kai jis skardinę pa
imdavo į rankas. Jis buvo juodosios ma
gijos meisteris, yes, sir.

Po velniškai sunkios kelionės mes pa
siekėm Tripolį. Katilinėj mus svaidė į 
visas puses, o bunkery buvo dar sunkiau. 
Kartais, kai valandėlei atsisėsdavau kati
linėj ant anglių krūvos atsikvėpti, aš 
stebėdavau protarpiais mažą stiklo vam
zdelį^ kurį suaugęs jūrininkas nemažai 
pasikankinęs gali nuryti, jei jis yra ge
ros nuotaikos. Tuomet man kvaršinda
vo galvą klausimas, ar aš tą vamzdelį 
praryčiau, jei vamzdelis suteiktų man 
šokio malonumą.

Žinoma, aš pasakiau ne. Bet kas gali 
pasakyti, ką jis darytų, jei klausimas 
nebūtų vien tik iškeltas, bet jei jį reikėtų 
išspręsti, nors ir visai negalvojama, kad 
toks klausimas, apskritai, egzistuoja? 
Prileiskim, kad kūrikas yra sužeistas ir 
vienas negalėtų nueiti. Savo kūriką pa
likti nelaimėj, kad jis paskui per visą 
mano gyvenimą iš paskos rėktų: “Pipi- 
pai! Pipipai! Aš nusideginau. Išnešk 
mane, Pipipai! Aš negaliu matyti, mano 
akys yra išdegintos, Pipipai, greitai, vis
kas tuojau bus baigta! Pip-pip-p—

Na, kaip gi paliksi savo kūriką gulėti. 
Tuomet tu vistiek griebsi jį nešti, net jei 
tu ir žinosi, kad jūs abu liksite gulėti. 
Gal būt, aš ir neisiu, Kodėl? Mano gyve
nimas taip pat yra šio to vertas. Mano 
gyvenimas —

— Pipipai, trimeri, spring back, ne
žiūrėk, bekbord!

Kūrikas taip bliauna, kad jo riksmas 
net perviršija mašinų bildėjimą.

(Daugiau bus)

Šaukimas Antrojo 
Suvažiavimo /

Komitetas šaukimui Antro
jo Demokratinių Lietuvių, Su
važiavimo prisiuntė ir mums 
porą šimtų gražių atsišauki
mų; “Ruoškimės į Lietuvių 
Suvažiavimą”.

Atsišaukimas dviejų pusla
pių lapelio formoje — labai 
vykusiai; su aiškiais nurody
mais, kodėl dabartiniu laiku 
yra reikalingas suvažiavimas. 
Suprantama, kad tas atsišau
kimas yra išsiuntinėta į visas 
kolonijas, kur tik randasi pa
žangių lietuvių organizacijų, 
arba kitokie ryšiai turėta su 
vietos lietuviais.

žinoma, kad visur bus dėta 
gerų pastangų, kad tie atsi
šaukimo lapeliai pasklistų kuo 
plačiausia visose kolonijose. 
Nes tai kartu ir apšvietos kū
rinėlis, teikiantis žmonėms 
platesnį žinojimą apie šių die
nų lietuviams svarbiuosius rei
kalus.

Reikia žiūrėti, kad tie at
sišaukimo lapeliai negulėtų 
kliubuose ant stalų, ar kur ki
tur, bet visuomet turėti jų su 
savim ir kur tik susitinkame 
lietuvius, paduoti jiems į ran
kas, kad kiekvienas lietuvis 
susipažintų su atsišaukimo tu
riniu .ir sužinotų, kam reika
lingas Demokratinių Lietuvių 
Antrasis suvažiavimas ir 
pažangieji lietuviai veikia.

A. L. D. L. D. Knyga
Lietuvių Literatūros Drau

gija šiemet išleido ir jau na
riams išdalino puikią knygą, 
parašytą iš emigracinio lie- 
vių gyvenimo Amerikoje: 
“Bernardo Gavelio Klaida”. 
Tą šaunią pusiau biografinio 
turinio apysaką parašė žy
mus knygų autorius — žurna
listas Rojus Mizara.

Tai puikus ir daug ko pa
mokinantis tos rūšies kūrinys. 
Ir tai 52-ras Draugijos leidi
nys, išleistas apvaikščiojant 
Literatūros Draugijos 30 metų 
gyvavimo jubiliejinę sukaktį 
—1945-tais metais. Tat gra
žus užrekordavimas.

Šitokio turinio knyga ląbai 
tiko šiomis pokarinėmis die-

ką

Telef. HUmboldt 2-7964

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

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. 

I 
Tel. Evergreen 8-9770

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

SKELBKITES LAISVĖJE

nomis. Tai yra lyg ir atsilei- 
dimas — atilsis po tų karinių 
įkarščių ir nervų įtempimų, be
skaitant per penkerius metus 
vien tik apie karo eigą ir jo 
žiaurumus. Už tai skaitytojai 
draugui R. Mizarai teikia gi
lų dėkingumą!

Kurie dar. neskaitėte, skai
tykite visi draugai ir draugės, 
tą puikią knygą, tad giliau su
sipažinsite su gyvenimo įvy
kiais ir išmoksite patys 
riau orientuotis 
klausimuose, 
pažinsite 
kalbyste.

Kaip

ge- 
visokiuose 

Tolydžiai susi- 
ir su lietuvių graz

Darbuojamės Dėl 
Koncerto ?

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis, kuris rengia didelį ir 
dailų koncertą lapkričio 11. d. 
š. m., Municipal Auditoriume, 
So. Boston, Mass., 3 vai. po 
pietų, ir kurio visas pelnas 
bus skiriamas Lietuvos naš
laičių sušelpimui, šiomis die
nomis su didžiausiu rūpesčiu 
darbuojasi, kad parengimas 
pavyktų kuo puikiausiai.

Moterų Sąryšiui į talką ei
na visos lietuvių kolonijos. Vi
si miestai ir miestukai stro
piai ruošiasi dalyvauti tame 
puikiame koncerte, o todėl 
gražus sąjūdis einasi parda
vinėjime su gražiomis dovano
mis tikietų.

Mes, lowellieciai irgi gerai 
darbuojamės: . jau keletas 
draugų pardavę po kelias 
knygutes. Aš irgi jau 5 kny
gutes pardaviau ir pasiėmiau 
šeštą. Netrukus ir tą baigsiu, 
tokiu būdu manome gerai pa
sidarbuoti Lietuvos vaikučių 
pagalbai.

DraUgė Sukackienė iš Wor
cester rašė, jog ji daug pasi
tiki lowellieciais. Tad mes “pa
girti” tarpe visų ir stengiamės, 
kad nepasilikti paskutiniais. 
Kadangi tikslas yra labai kil-

LAIMINGA PAGALBA NUO
ŽIAURIOS

» STRĖNŲ GĖLOS
/N Štai Svarus, naujas būdas liuosuot 

I I VA paprasta, strėnų gėlą. Johnson’s 
/ / 1 Back Plaster! Lengvina skausmą,

| sustingimą, įveržimą. Jautiesi pui- 
J kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 

Johnson & Johnson kokybės.

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia . '■

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šlngeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.
355

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemų yra 
sunkus pristatymas ahglies.

x V HūH
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

nūs ir dovanos geros, tai žmo
nės—kartu ir kitataučiai, no
riai ima tikietus, kad gelbėti 
“War orphans of Lithuania”.

L. L. D. 7-to Apskričio 
Konferencija

Lapkričio 11 dieną, kaip 
10 :30 vai. iš ryto, tai yra prieš 
koncertą, Rietuvių Piliečių 
Kliubo naujoj įstaigoj, 318 W. 
Broadway, So. Boston, Mass., 
įvyks ALDLD 7-to apskričio 
metinė konferencija.

Manoma, kad ši konferen
cija bus gana skaitlinga dele
gatais, nes tą pačią dieną po 
pietų, kaip 3 vai. įvyks nepa
prastai gražus koncertas, 
Municipal svetainėj.

žinoma, kad kas tą dieną 
važiuos į koncertą, tai galės 
pasistengti kiek anksčiau tą 
rytą atvažiuoti ir dalyvauti 
konferencijoj, kaipo kolonijos 
atstovas—LLD kp. delegatas.

Šį kartą nesilaikysime tų 
taisyklių, 
gali siųsti 
lyvaukime 
daugiausia
linga apskričio 
kuriame galėsime tartis, kaip, 
siusime delegatus iš Naujosios 
Anglijos į Antrąjį Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą 
Pittsburgh, Pa.

LLD 7-to Apskr. pirm.
J. M. Karsonas

Nesą Apsigynimo nuo 
Atominių Bombų

Cambridge, Mass. — Čia 
susirinkę 515 mokslininkų 
įspėjo Amerikos valdžią, 
kad “nėra jokio būdo visiš
kai apsiginti nuo atominių 
bombų”, jeigu kiltų karas. 
Jie patarė Amerikai “tuo- 
jaus daryti tinkamus žings
nius, kad per tarptautinį 
bendradarbiavimą galima 
būtų išvengti (atominio) 
karo.”

Chinijos komunistai užė
mė dar vieną miestą.

kiek kuri kuopa 
delegatų, bet da- 

konferencijo.į kuo 
ir turėsime skait- 

suvažiavimą,

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pripažino naująją 
Venezuelos valdžią.

Washington.— Kainų Ad
ministracija atšaukė štam
pas čeverykams pirkti.

Washington. — Karinis 
kongreso komitetas užgyrė 
sumanymą įsteigti 9 asme
nų komisiją atomų bom
boms ir bendrai atominei 
jėgai kontroliuoti.

Laukiate
NAUJU UŽLAIDU?

Panaudoti riebalai reikalingi 
užlaidų materijom dirbti, ny- 
lonams ir daugeliui kitų daik
tų, kurių jūs laukiate ... taip 
pat ir muilui

PRISTATYKITE
PANAUDOTUS RIEBALUS!

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planu*

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger 5 Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 
. »! .... m»L—-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti Ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’l,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti sn Givlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
MDM

BROOKLYN, N. Y.
Telefoną* EV. 4-8698

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

| CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

►04

1113 Mt Vernon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Marininky Vadas Pro
testuoja, kad Vetera

nai Negrąžinami

jėgomis, kokiomis tik gali
me, stengiamės sugrąžinti 
savo biznierius į Chiniją, jų 
naudai ir Chinijos naudai.”

Vėl Kilo Kruvini Susikirtimai 
Palestinoje

(Tąsa nuo-l-mo pusi.) 
būklei -pataisyti, tuo pačiu 
laiku amerikiniai laikraš
čiai pasakoja veteranams, 
kad, girdi, darbininkų strei
kai sulaiko jus nuo važiavi
mo namo.

Marininkų vadas Curran 
taip pat nurodė, kokiems 
kitiems pašaliniams tiks
lams vartojami Amerikos 
laivai, būtent:
“Jie gabena Chinijos tau

tininkų kariuomenę, pavo
jingai įsikišdami į viduji
nius Chinijos reikalus.

“Kiti Amerikos laivai 
plukdo anglų kariuomenę iš 
Australijos į Chiniją.

“Dar kiti amerikiniai lai
vai yra pervesti holandams 
ir padeda jiems slopinti In
donezijos žmones, kovojan
čius už savo krašto nepri
klausomybę.”

Curran čia priminė ir A- 
merikos valstybės depart
ment direktoriaus John C. 
Vincento pareiškimų, kur 
jis sakė:

“Mes visomis greitumo

CHINŲ KOMUNISTAI 
ŽYGIUOJA Į PIETUS
Chungking. — Chinų ko

munistų kariuomenė kontr
atakuoja Chiang Kai-sheko 
tautininkų armijų ir stumia 
jų atgal pietinėje Chinijoje.

(Komunistai buvo besitrau
kiu iš ten, siekdami tauti
nės vienybės. Bet besi
traukiančius atakavo 
Chiang Kai-sheko tautinin
kai.)

Maskva Reikalauja Bendros 
Kontrolės Japonijai

Maskva, lapkr. 1. — Tass, 
oficialė Sovietų žinių agen
tūra, pakartojo reikalavimų 
įsteigt Japonijoj keturių 
didžiųjų talkininkų kontro
lės komisijų — iš Sovietų, 
Amerikos, Anglijos ir Chi
nijos atstovų; bet komisijos 
pirmininkas gali būti ame
rikonas, sakė Tass.

Senatas užgirs taksų bi- 
lių, daugiausia turčių nau
dai.

LAISVES VAJUS
(Tųsa nuo 1 puslapio)

J. Blažonis, J. Karsonas, Lowell 
P. Šlajus, Chester ....................
V. Padgalskas, Mexico ..............
V. Ramanauskas, Minersville .... 
S. Kuzmickas, Shenandoah .....
Geo. Shimaitis, Montello .........
C. K. Urbonas, Hudson ..............
S. Puidokas, Rumford ..............
J. Burba, So. Boston ..................
ALDLD 25 kp., Baltimore .......
P. Šlekaitis, Scranton ...............
ALDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 
J. LingeviČius, Saginaw ...........
J. Grybas-

J. Krasauskas, Norwood .. 
V. J. Valley, New Britain .........

434 
390 
384
372
336
322
312
308
260
218
208
182
148

Punktai
130
130
130
126
126

144
130

J. Rudman, New Haven .........
W. Brazauskas, Hartford ...........
L. Bekešienė, Rochester .........
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 
ALDLD Moterų 20 kuopa,

Binghamton ..........................
A. Valinčius, Pittston ................
F. Wilkas, Wilmerding ............
J. Simutis, Nashua ....................
H. Žukienė, Binghamton ...........
P. Anderson, Rochester ..............
ALDLD 145 kp., Los Angeles .. 
H. Tamašauskienė, W. Roxbury 
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ...

120
104
104
96
88
76
74
52
14

K. Žukauskienė nusistačius neužleisti pirmos vietos. 
Ji gerai darbuojasi, kad pasilaikyti pirmoje vietoje. 
Ji prisiuntė 4 naujas prenumeratas ir daug atnaujini
mų.

Philadelphia taipgi gražiai auga punktais. R. Mer
kis prisiuntė naujų prenumeratų ir atnaujinimų. Pilė
nas ir Reikauskas prisiuntė 5 naujas prenumeratas; 
jiems pagelbėjo ir V. Scotch, prisiuntė ir atnaujinimų.

Brooklynas eina pirmyn. A. Balčiūnas pridavė pusė
tinai daug atnaujinimų; jis pralenkė elizabethiečius.

Po naujų prenumeratų ir atnaujinimų prisiuntė J. 
Burba, So. Boston, Mass., ir J. Mockaitis, Bridgeport, 
Conn.

Punktais pakilo, prisiųsdami atnaujinimų, sekami 
vajininkai: D. G. Jussius, Braintree, Mass, (jis bend
radarbiauja su J. Burba); J. Bakšys, Worcester, Mass.; 
V. J. Stankus, Easton, Pa.; V. Padgalskas, Mexico, 
Me.; S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.; S. Puidokas, 
Rumford, Me., ir P. Šlekaitis.

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau laiškų 
nuo vajininkų, kurių pasekmės bus paskelbtos sekamo j 
laidoj.

Širdingai dėkojame visiems už gęažų pasidarbavimų.
LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

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

Jei norite, tai tuojau nusipirkite Lietuvių 
Darbininkų Bendroves serų.

Šero Kaina $25
• Galite pirkti ir daugiau kaip po vieną Šerą. 

Pirkite po keletą. Pirkite tuojau, nes sulyg 
parduotų serų galėsime spręsti, kokį namą 
mes galime įsigyti.

f
Siųsdami už šėrus 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, foe.
46 Ten Eyck St. Brooklyn 6, N. Y.

Jeruzalė, lapkr. 1. — Su
sikirtimuose tarp žydų, iš 
vienos pusės, ir anglų-ara- 
bų, iš antros, užmušta vie
nas anglų kareivis ir keturi 
kiti asmenys. Susprogdinta 
Palestinos geležinkeliai 50- 
je vietų. Anglai kaltina žy
dus.

Kam Sovietai Reikalauja 
Atlyginimų iš Italijos

London. — Pranešama, 
kad Sovietų Sųjunga reika
lauja $300,000,000 karinių 
atlyginimų iš Italijos tik 
trims talkininkams. 100 mi- 
lionų, sako, turėtų eiti 
vietams, o 200 milionų 
goslavijai, Graikijai ir 
banijai.

so-
Ju-
Al-

Automobilių Darbininkai 
Nori Derėtis Dėl Algų
Detroit. — CIO Automo

bilių* Darbininkų Unija 
kreipėsi į General Motors 
korporacijų, kad eitų į de
rybas su unija dėlei reika
laujamo 30 nuošimčių algos 
priedo.

Argi tokiam Pakniui buvo 
reikalas kalbėti politiniu klau
simu tokiose vestuvėse, ku
riose suprašyti, Zaikauskų, 
Įvairių pažiūrų svečiai? Jeigu 
kiti toki smarkuoliai būtų bu
vę, tai vestuvės būtų pavirtę Į 
politines peštynes. . Atmink, 
Pakny, kad buvo vestuvėse 
žmonių, kurie galėjo atremti 
tavo melus prieš Lietuvą. Ta- 
čiaus Tarybinės Lietuvos ša
lininkai užsilaikė šaltai, ra
miai ir davė tau atvėsti, kada 
susirinkusi publika tave nu
švilpė !

Parvykę Kariai
Vestuvėse matėsi gana gra

žus būrys lietuvių karių, ku
rie parvyko iŠ Dėdės Šamo ka
rinių jėgų. Visų lietuvių buvu
sių kareivių vardų nežinau, 
tik man žinomi vardai yra Ta- 
leišių sūnus, Pažarių sūnus ir 
Mačionių sūnus. Mačionių sū
nus buvo Pacifiko salynuose 
arti trijų metų, dalyvavo mū
šiuose, bet parvyko pas tėvus 
sveikas ir linksmas. Tėvai 
labai džiaugiasi ir esą pilnai 
pasitenkinę. Mačioniai turi už
eigą 236 Wayne St. Mačioniai 
džiaugdamiesi sūnaus sugrį
žimu, paaukojo Lietuvos nu- 
kentė j tįsiems $10.

Svečias

Hartford, Conn. HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

Vidurinės Chinijos val
džia pranešė, kad Sovietai 
traukia savo kariuomenę 
iš Mandžurijos.

New Yorko valstijoj rug
pjūčio mėnesį šiemet dveja 
tiek daugiau išmokėta be
darbiam pensijų, negu per
nai tų patį mėnesį.

Javos paitrijotai naudoja 
iš japonų atimtus mino
svaidžius prieš anglus.

Jersey City, N. J

če-

Trijų Dienu Vestuvės
27 d. spalių apsivedė 

Zaikauskas su Domicėlė 
paitis. Abu našliai. Vestuvės
Įvyko pobažnytinėj svetainėj. 
Svečių dalyvavo gana daug, 
kaip senimo, taip ir jaunimo. 
Valgių buvo Įvairių ir apsčiai.

šeštadienio vakarą/ svečius 
sodino per du'atvejus valgyti. 
Muzikantai grojo Įvairius šo
kius.

A. Zaikauskas plačiai žino
mas ne tik Jersey City, bet ir 
apylinkėj, mat esąs biznierius, 
turi užeigą 31 Brunswick St. 
Jo dabartinė gyvenimo drau
gė, Čepaitienė, ilgametė Jer
sey City gyventoja. Svotas bu
vo Taleišis. Svočia Kelsi. Ir 
taip susirinkę svečiai linksmi
nosi iki vėlumui. • Jaunave
džiai užkvietė susirinkusius 
atsilankyti ir sekmadienio die
ną vestuves tęsti ir tik pirma
dienio dieną vestuvės baigėsi. 
Zaikauskas yra svetingas žmo
gus ir jeigu kelia vaišes, tai 
žiūri, kad jo suprašyti svečiai 
būtų pilnai pasitenkinę, kaip 
valgiais, taip ir gėrimais.

Išlindo Pilypas
Antru kartu sėdint prie sta

lų pasigirdo balsas Stanionio, 
kaipo pirmininko, nors tokio
se vestuvėse turėtų pirmenybę 
piršlys, kaipo pirmininkas. 
Stanionis, taręs kelis žodžius, 
perstato, kaip kalbėtoją iš 
Kearny, N. J., PaknĮ.

Paknys kuomet kalbėjo lin
kėdamas jaunavedžiams gerų 
laimių jų gyvenime, buvo ra- 
mu, bet Paknys nebūtų Pak
nys, kad nepasirodytų savo aš 
ir įsidrąsinęs pradėjo politinį 
spyčių, paneigdamas Rusiją ir 
sakydamas, kas esąs Lietuvos 
Tarybinės Respublikos šalinin
kas, tas esąs Lietuvos priešas 
ir lai atsistoja, žinoma, gal 
norėjo išbandyti savo spėką, 
tokiu savo pasakymu. Bet kuo
met tik suminėjo Lietuvą ir 
Tarybų Rusiją, tuomet sukilo 
prieš jį visi svečiai. Peiliai 
ėmė barškėti į lėkštes ir taip 
tą smarkuolį' publika pasodi
no. Pasėdėjęs vėl atsikėlė, bet 
jam susirinkusi publika dau
giau nedavė nei žodžio tarti.

Montello, Mass.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
se. žodžiu, visi gėrėjosi kon
certo Įspūdžiais. Pora valandų 
laiko prabėgo nejučiomis besi
klausantiems programos.

Programą atidarė klubo 
pirm. J. Pilkauskas tardamas 
keletą žodžių ir paaiškinda
mas tikslą koncerto, supažin
dindamas artistus su publika 
ir padėkojo publikai už skait
lingą atsilankymą..

Spėjama, kad klubo rūmuo
se buvo 600 žmonių. Bet tai 
ne pirmas tokis Įvykis’ ir me
niškas koncertas mūsų klubo 
surengtas ir nebus paskutinis. 
Mūsų klubui vadovauja pa
žangūs vadai, kuriems nestin
ga iniciatyvos ir energijos vei
kloje, todėl nenuostabu, kad 
didėja klubo ir jo vadų Įtaka 
visuomenėj, turtėja klubas ir 
kyla jo garbė miesto visuome
nėj, tuo labiau lietuvių tarpe. 
Klubas dabar tapo mūsų ko
lonijos lietuvių svarbiausiu 
centru ir meniškos veiklos cen
tru. Už tai didelė garbė pri
klauso vadui J. Pilkauskui, 
direktoriams P. Giraičiui, Al. 
Kelėnui, vedėjui Frank Haiko 
ir kitiems, kurie esą klubo 
veiklos ir vadovybės vairo 
vairuotojai.

.Re p. VMK.

REIKIA VYRŲ
Tuojau Nuolatiniam Darbui

Chemiški Operatoriai 
Laboratorijos Pagelbininkai 

Pakuotojai 
Paprasti Darbininkai

Minimum 48 Valandų savaitė. Gera pradžiai alga.

Kreipkitės

SHERWIN-WILLIAMS CO.
Bound Brook, N. J. Tel. Bound Brook 486

(262)

DAŽYMO DIRBTUVEI 
DARBININKAI

2-RAM IR 3-ČIAM ŠIFTAM 
Mokama Unijinės Algos

$1 IR $1.05 Į VALANDĄ
NU-DYE & FINISHING CO.

140 SUMMER ST.
PATERSON, N. J.

(258)

MEDŽIO 
DARBININKAI

Pokariniai Militariai 
Ištobulinimai 

Nuolatinis Darbas
Lark Division 

Fairchild E. & A 
184-10 Jamaica Ave.

Jamaica, L. I.

Spalių 9 d. mirė Kazimie
ras Vasiliauskas, apie 56 me
tų. Nesveikavo per kelis me
tus. Galutinai susirgo balan
džio mėnesį ir pasidavė į Bos
tono kraujo gydymo ligoninę, 
nors ir darė jam kraujo Įlei
dimą, bet ir tas nieko negel
bėjo.

Grįžo Į namus ir per vasa
rą buvo namie, po priežiūra 
žmonos ir dr. Budreskio. Pa
laidotas spalių 12 d. Lietuvių 
Laisvuose Kapuose. Į Įtapus 
palydėjo gražus būrelis jo 
draugų ir giminių, apie 30 au
tomobilių. Ant kapų atsisvei
kinimo kalbą pasakė Jurgis 
Šimaitis. Velionis paliko nuliū
dime žmoną — Evą, du sūnus 
— Alfredą ir Edį, taipgi kitų 
giminių, daugiausiai pagal 
žmoną.

Iš Lietuvos paėjo Seredžiaus 
parapijos, Peštėnų kaimo. Bu
vo mažažemio sūnus ir per di
dį vargą dasigavo Į Ameri
ką. Amerikoj apsivedė, susi
laukė šeimos ir dėjo visas pa
stangas, kad vaikus leidus 
Į aukštesnį mokslą. Taip, vy
resnis sūnus — Alfredas bai
gė Bostone kolegijoj techni
kos skyrių ir dabar tarnauja 
karo laivyne, kaipo radistas. 
Ir Edis yra baigęs aukštesnę 
mokyklą.

Velionis tarpe vietos lietu
vių gerai buvo žinomas, kaipo 
tvirtas laisvo nusistatymo žmo
gus. Nuolatos skaitė Laisvę ir 
darbavosi darbininkų organi
zacijose, ypatingai daug dir
bo Lietuvių Tautiško Namo ge
rovei ir nuo pat susiorganiza- 
vimo Liuosybės Choro prie jo 
priklausė ir veikė. Prigulėjo 
prie Šv. Roko Draugijos, LDS 
67 kp., Bridgewaterio Lietu
vių Kooperatyvo, ten jo fabri
ke dirbo ir buvo direkcijos na
rys. Lai būna jam lengva 
Amerikos žemelė, o mes tęsi
me jo pažangos darbą.

Reiškiu užuojautą jo gimi
nėms.

G. Shimaitis.

KRISLAI
(Tąsa nuo Lmo pusi.)

ir visiems Amerikos žmonėms 
laimingesnio, gražesnio gyve
nimo, pasidąrbuos ir už juodu 
balsuos.

Net ir patys aršiausi jų prie
šai neturi jokių rimtų apkal
tinimų Davis’ui ir Cacchionei. 
Visi pripažįsta, kad miesto ta
ryboje jų tarnyba buvo pa
vyzdinga.

Tai kodėl gi jie neturi būti 
sugrąžinti ?

Ruoškimės lapkričio 6-ta- 
jai, — ruoškimės balsuoti !

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. moterų skyr. 
svarbus susirinkimas įvyks penktad., 
lapkr. 2 d., Liet. Salėje, 7:30 v. v. 
Turime daug svarbių dalykų atlikti. 
Taipgi išgirsime raportus iš 12-to 
Apskr. konf. Nepamirškime ir nau
jų narių atsivesti. — O. Girnienė, 
sekr.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 4 d., 2 vai. dieną. L. P. Kliu
bo salėje, 325- E. Market St. Visi 
nariai dalvaukite, turėsime svarbių 
reikalų aptarti. — Sekr.

NORWOOD, MASS.
Pirmas ir labai įvairus Koncertas. 

Norwood© Komunistų Part, skyrius 
minės Sovietų Sąjungos 28 m. gy
vavimo sukaktuves. Programe da
lyvaus: Rusų šokikų grupė iš Bos
tono, Norwodo Vyrų Choras, Ignas 
Kubiliūnas, komikas-baritonas, Ri
chard Barris, akordinistas, Frances 
Kurgoniūtė, Robertas Niaura, 
akomp. Olga Zaruba, Frank Kova- 
chich, Ed. Kairis akordian duetas. 
Kalbės Anne Burlak, K. P. Naujojoj 
Anglijoj pirmininkė. Šis parengi
mas įvyks lapkr. 4 d., 3 vai. dieną, 
Liet. Salėje, 13 St. George Avė. 
Kviečiame Norwood© ir iš apylinkės 
visuomenę dalyvauti. — Simpatikas.

(257-258)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Harrison ir Kearny vakarėlis ne

įvyks kaip buvo tarta, lapkr. 3 d., 
dėl tam tikrų priežasčių.—Komisija.

(256-257)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 5 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 7:30 v. v. Visi nariai būti
nai dalyvaukite, nes yra labai svar
bių reikalų atlikti, kaip tai rinkimas 
delegatų į 7-to Apskr. wonf., kuri 
įvyks 11 d. lapkr.; dienraščio Lais
vės vajus ir išrinkimas ALDLD Cen
tro viršininkų. Taipgi apkalbėjimas 
apie 2-rą Liet. Suvažiavimą, kuris 
įvyks lapkr. 23-24 dd. — G. Shimai
tis, Fin. Rašt. .(256-257)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 4 d., 10 vai. ryto, 29 Endicott 
St. Draugai būkite visi laiku, čia 
turėsime atlikti balsavimą į Cen
tro Valdybą 1£46 m. ir kiti svarbūs 
klausimai reikės aptarti. — J. M. 
Lukas, sekr. (256-257)

PHILADELPHIA, PA.
Laisvės pikniko darbininkų pa

rengimas įvyks sekmadienį, lapkr. 
4 d., 5 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Visi dirbę Laisvės piknike, prašomi 
dalyvauti. . (256-257) '

6-to APSKR. SUVAŽIAVIMAS 
IR VAKARIENĖ

4 d. lapkr. įvyks ALDLD 6-to 
Apskr. suvažiavimas, 10 vai. ryto. 
Vakare bus vakarienė, 6 vai. dele
gatams ir visiems draugams, kurie 
per metus laiko yra ką nors pasi
darbavę dienraščio Laisvės labui ar- 
šiaip visuomenei. Malonėkite daly
vauti, nes gaspadinės prisirengusios 
maloniai praimti, pavaišinti veltui. 
Bus po antrašu 735 Fairmount Ave., 
Rusų Name, — būkite laiku.

(256-257)

LINDEN, N. J.
Amerikos Liet. Piliečių Kliubas 

rengia vakarėlį, lapkr. 3 d., 8 v. v. 
Liet. Laisvės salėje, 340 Mitchell 
Ave. Bus užkandžių ir gėrimų iki 
vėlai. Viskas tik už vieną dolerį. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. — Rengimo Komisija.

(256-257)

VYRAI
Mes turime puikiausią progą 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 pensijos planas, 6 
apmokamos šventės ir 1.1. Gana patdįus 
pasiparkinimas ir reguliaris busais aptar

navimas. Pas mus dabar yra vietos

1- MAS ŠIFTAS 
VADOVAUJANTI PUODŲ

VYRAI 
PRIĖMĖJŲ 

PAGELBININKAI 
KIEMUI VYRAI 

ABELNAM 
APTARNAVIMUI

2- RAS ŠIFTAS 
RANKOM (PAIPŲ) 
HOSE DARYTOJAI

AUDIMO SUKIRPĖJAI 
AUDĖJAI 

VADOVAUJANTI VYRAI 
STAKLĖM

OPERATORIAI 
ABELNAM 

APTARNAVIMUI
KREIPKITĖS f PERSONNEL 

DEPARTMENT

WHITEHEAD BROS. 
RUBBER CO. 
WHITEHEAD ROAD,

TRENTON, N. J.

VYRAI
Patyrimas 

Nereikalingas
OPERATORIAI

IR

PAPRASTI DARBININKAI
48 VALANDŲ SAVAITĖ

GERA ALGA
NĖRA PALEIDIMŲ— 

PAKILIMAI

CITRO CHEMICAL CO. 
MAYWOOD AVENUE 

MAYWOOD, N. J.
(257)

DŽIANITORIAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

VIRTUVAS PAGELBININKAI •
Linksmos darbo sąlygos ai r porte. Moderniniai 

{rengimai. Pakilimų progos. Kreipkitės 
kasdien 9—2. ŠeŠtadienj A. M.

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

(258)

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

(X)

(257)

STALIORIAI
prie mažų radio šėpukių. Nuolatinis 

darbas. Gera proga.
PEARL MFG. CORP.,

112-01 NORTHERN BLVD., CORONA, L. L
(257)

Patyrę

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI 
IR FINIŠERIAI

NUOLATINIS DARBAS
35 Valandų Savaitė—Laikas ir pusė

po to viršlaikiai
Ideal Garment Co.

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

(269)

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, NL.J.

ALDLD 54 kp. JubilfejThis 30 m. 
balius Įvyks šeštadienį, lapkričio 3 
d., 408 Court St. Visi kviečiami da
lyvauti šiame baliuje, linksmai pra
leisti laiką. Pradžia 8 v. v. — Kom.

(256-257)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks lapkr. 4 d., 2 valandą dieną. 
15-17 Ann St., Harrisone. Draugai, 
malonėkite būti šiame susirinkime 
visi, nes turėsime daug svarbių rei
kalų apsvarstymui. Beja, daugelis 
narių dar neatsiėmėte knygos, tad 
nepamirškite ateiti. — V. W. Zelin.

(256-257)

NEWARK, N. J.
Am. Rusų Frat. Pašalpos Draugy

stė, 3060 kp„ IWO, šokikų ir Choro 
Grupės ruošia Večerlnką ir Koncer
tą. Įvyks lapkr. 3 d., 8 v. v. Rusų 
Liaudies Name, 53 Broome St. Du 
akordinistai, Joe Bogdanovich ir J. 
Starchenko suteiks muziką. Komi
sija užtikrina visiems linksmai pra
leist laiką. Įžanga 40c. Servicemen 
free. (256-257)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Demokratų masinis su

sirinkimas įvyks penktadienį, lapkr. 
2 d., 7:30 v. v., Holy Trinity Parish 
Salėje, 339 Capitol Ave. Žymūs De
mokratiški kalbėtojai dalyvaus. Vel
tui pavaišinimai. Ruošia Liet. Demo
kratų Kliubo Komitetas. Dalyvau
kite visi. • (256-257) .

NUVIRINTOJAI ir
DAŽYTOJŲ PAGELBININKAI 

Kreipkitės
SEYER SILK DYEING & 

FINISHING CO.
250 BELMONT AVE., 

HALEDON, N. J.
(208)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
SUSTATYTI IR MALIAVOTI ~ 

KOSTUMŲ DŽIŪLERIUS 
PAGEIDAUJAMA PATYRUSIŲ , 

IŠMOKYSIME PRADINES

110 Liberty St., N. Y. Room 60S 
VIENAS BLOKAS NUO FERRY

KELETAS PATYRUSIŲ
JAUNŲ MOTERŲ 

abelnam knygų apdarymo darbui 
NUOLATINIS DARBAS 

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI PIRMADIENI 
BORO OFFSET CORPORATION 

25 LAFAYETTE STREET 
BROOKLYN

(259).

FINIŠERKOS
Su Paliudijimais ,

Kreipkitės
9 iki 12:30

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

. (257)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. $85., 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.

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

Produkcijos Darbininkės 
Patyrimas Nereikalingas 

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

(34th St., 5-t0l lubas)

MERGINOS
Dirbti Prie Retikulių
NEPATYRUSIOS

REVERE 
HANDBAG CO.

517 74th St., North Bergen, N. J. -
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New Wta>^8š^feZinlĮM Laiškas iš Lietuvos

Jonas Mikalauskas ! MAJORAS PASPRUKO NUO BENAMIU I Dovanos Lietuvos
Sugrįžo Namo "VETERANU IR ROOSEVELTO Žmonėms

John Mikalauskas, sūnus 
Laisvės kaimynų Marijonos ir 
Petro Mikalauskų, pereitą pir
madienį parvyko pas tėvus jau 
visiškai paliuosuotas iš karinės 
tarnybos. Mikalauskai gyvena 
36 Scholes St., kur per dauge- i 
lį metų užlaiko nedidelę susie- j 
dijos krautuvę-grosernę.

Tarnyboje Jonas išbuvo virš 
pustrečių metų. Tarnyba jam 
vyko, trumpu 
štabo saržento laipsnio. Dirbo 
prie sunkiųjų 
struktoriu, 
ruošėju. Dirbo sunkiai, steng
damasis sužinoti vis ką nors 
naujo ir tą žinojimą perduoti 
kitiems, išvykstantiems į fron
tus, kad geriau jiems sektųsi 
nuveikti priešą ir patiems lai
mingai išlikti. Už tas pastan
gas Jonas buvo kelis kartus 
karinės vyriausybės pagerbtas.

Kariškoje tarnyboje nėra 
nieko lengvo. Net ištvermin
giausi iš mūsų, sako Jonas, ka
ro laiku dirbdami visas 7 die
nas į savaitę, po 18 valandų 
paroje, pavargdavom ir, kar
tais, nusimindavom. Bet žino
jimas, kad mūsų darbas rei
kalingas frontams, kur eina 
dar didesnis- pasiaukojimas, 
suteikdavo naujų jėgų ir kan
trybės.

Tarnyboje Jonui teko pabu
voti daugelyje valstijų. Pas
kiausia gana ilgą laikotarpį 
tarnavo Nevadoje. Gauti atlei
dimo iš tarnybos dokumentus 
buvo nuvykęs į Sacramento, 
California, o iš ten išilgai ga
na ilgoką šalį parvažiavo sto
vėdamas arba prisėdės ant sa
vo pakeleivingo ryšulio asloje 
— traukiniai taip užkimšti ka
riškiais ir kitais keleiviais. Tik 
nuo Chicagos taikęsi prisėsti 
ant sėdynės, ne asloje, žino
ma, jei būtu norėjęs laukti sė
dėdamas viešbutyje, gal būtų 
gavęs ir miegamąjį. Bet kas 
gali iškėsti, kuomet namai at- > 
rodo taip artimi ir sykiu tebė- ! 
ra tolimi.

Jonas apgailestavo, kad 
jam Chicagoje neteko susitik
ti šeimos gero draugo Prūsei- 
kos ir kitų vilniečių. Turimos 
kelios liuosos valandos pasi
taikė sekmadienį, įstaigos ne
dirbamu laiku.

Jonas ims kiek laiko 
ir priprasti prie 
civilinio gyvenimo, 
greta kitų 
matysime

laiku pasiekė

bomberių in- 
naujų kadrų pa-

Franklin D. Roosevelt, Jr., 
veteranas, su šešiais kitais ve
teranais, kaipo atstovai vete
ranų masinio mitingo, atvyko į 
City Hali pas majorą LaGuar
dia pereitą trečiadienį. Atvy- 

j ko prašyti, kad kas nors bū- 
! tų daroma duoti veteranams 
butų. Bet atrado majorą “kur 
nors kitur užimtą.” Kitais žo
džiais, nerado jo raštinėj, jis 
išvykęs pirm delegacijos atvy
kimo, nors buvę žinoma, kad 
ji atvyksta. Faktinai, jaunasis 
Rooseveltas per 7 dienas sten
gęsis susisiekti su majoru, bet 
neturėjęs pasekmių.

Jaunasis F.D.R. sakė, kad 
majoro ignoravimas veteranų 
delegacijos jį “rūpina” ir “la
bai nesmagiai” nuteikė. Re
porterių klausiamas, kokią jis 
išeitį siūlo, Rooseveltas atsa
kė :

“Toks atsakymas. Mes pa- 
budavojome Oak Ridge mies
tą per šešias savaites ir 75,- 
000 darbininkų ten linksmai 
gyveno ir pagamino atominę 
bombą.”

Jis nurodė, kad vyriausybė 
laiko sandėliuose 300,000 taip 
vadinamu “prefabricated” na
mukų. Tie turėtų būti tuojau 
padalinti ne tik New Yorkui, 
bet ir po visą 
trūksta butų. Ir turėtų 
daugiau gaminama, jeigu 
trūksta.

aštuonis vaikus benamius, sė
dint koridoriuose.

“New Yorko mieste randa
si 20,000 kariškių be namų, o 
namai yra vienas iš tų dalykų, 
į kuriuos jie svajojo sugrįžti,” 
sakė veteranas Rooseveltas.

Charles B. Bolte, Amerikos 
Veteranų Komiteto nacionalis 
pirmininkas, sako, kad orga
nizacija smarkiai auga ir kad 
dėl nebuvimo namų ji planuo
ja protesto susirinkimus po vi
są šalį. Ir ši delegacija buvo 
pasekmė Hunter Kolegijoj įvy
kusio masinio ir karšto disku
sijomis veteranų mitingo. Ve
teranų Komitetas siūlo:

Kooperuoti miesto ir fede- 
ralėms vyriausybėms įsteigti 
veteranams 
dviem, trim

Pavartoti 
apartmentus,
no žinioje. Grupėje yra 1,000 
apartmentų.

Nustatyti miestui ir valsti
jai ilgametę veiklios statybos 
programą.

Užgirti piliečiu balsavimui 
paduotą Proposition 1, reika
laujančią iš New Yorko vals
tijos fondo skirti $1,250,000 
New Yorko miesto namų 
tybai.

Paliuosuoti iš valstijos 
$80,000,000 fondą, kuris
numatytas statybai, bet nevar
tojamas.

Pravesti Kongrese Wagner- 
Ellender bilių. Tas bilius leis
tų statybą New Yorko mies
te 50,000 gyvenimui vienetų ir 
tūkstančius namų .kitose vals
tijose.

Per drg. K. Petrikienę gau
ta sekamas surašąs: J. Bon- 
džinskaitė, $10; Vera Miku- 
taitytė, $6; Mr. ii* Mrs. Chu- 
berkis, $5; J. Bekampis, $3 ir 
J. Weisas $3. Viso $27.

Per K. Rušinskienę: Anta
nas Abromaitis, $5 ir Mrs. 
Chepanavičienė, $1. (surinko 
ant blankos Paul Raines.)

Brundzų šeima, $5.
Kiti brooklyniečiai ir iš apy

linkės aukavo: Suzana Kaza
kevičiūtė ir motina F. Kaza
kevičienė, $5. Antanas Banai
tis, $2. Po $1 : Mrs. Anna Do- 
binis ir drg. Zurnis.

Širdingai dėkojame visiems!
LPTK Fin. Sekr.

šį laišką gavo brooklynietė 
Mrs. Anna Sleder nuo savo 
draugų iš Panevėžio. Rašytas 
birželio 26-tą, gautas rugsėjo 
28-tą. Jame, be asmeniško po
būdžio žinių ir sveikinimų Ci- 
tavičiam, Slavis, P. P. Henri
kui, Dulkėms, Bukšnaičiui, ra
šo :

šąli, kur tik 
būti 
dar

kadRooseveltas toliau sakė, 
atsilankęs į Officers Service 
Komitetą viešbutyje Commo
dore, jis ten rado didelį skai
čių oficierių, eilinių karių ir

Ligoninės Darbininkai
Atsisako Dirbti

Israel Zion ligoninėje, 
Brooklyne, jau antru kartu 
darbininkai sustojo dirbę pro
testui prieš ligoninės viršeny
bės nesiskaitymą su Kar. Dar
bo Tarybos patvarkymais dar
bininkų gerovei. Darbe pasi
liko tik tiek, kiek reikalinga 
tuoj autiniam ligonių saugu
mui. Visus kitus darbus atide
da nedirbtus.

pasil- 
liuoses-
o pas- 

darbų, veikiau-
jį ir vėl su jo 

grojant mūsų

NewTeisėjas Ramsgate, 
Yorke, pereitą pirmadienį pa
siuntė 19 krautuvininkų kalė
jimai! už sukčiavimą kainų.

laikinų namų 
metams . 
Hunter Kolegijos

buvusius laivy-

Eikite Balsis Saugoti

siui 
nio 
kui, 
šia,
draugų grupe 
pramogose.

Jono tėvai be galo linksmi. 
Motina, jo išėjimo tarnybon 
laiku sunkiai sirgusi, šiuo tar
pu yra stipresnė ir atrodo bent 
dešimtmečiu jaunesnė, 
buvo anomis liūdnomis 
mis.

negu 
dieno-

D-ė.

Patiko Nemiegantis 
Kaimas

Viena draugė, mačiusi Ai
do Chorą vaidinant operetę 
“Kada Kaimas Nemiega,” ra
šo :

“Tą sekmadienį, kada visas 
‘kaimas nemiegojo,’ teko ir 
man nedamigti. Saldžiai prisi- 
svajojau apie tą kaimą ir apie 
kitus tėviškės kaimus 
telius — Sekionius, 
Leliušius. . . ”

ir mies- 
Kruonį,

Pergalės 
Bonų pereitą pirmadienį buvo 
pavėžinti armijos motorine 
valtimi (duck) ant jūrų įlan
kos prie Battery Park. Majo
ras LaGuardia, kaip paprastai, 
gavo pirmą “raidą.”

Pirmieji pirkėjai

DAVID O. SELZNICK PERSTATŲ
ONGRID BERGMAN 

GREGORY PECK 
loftiunt ALEBED HITCHCOCK’O

SPELLBOUND
ASTOR
Nuolatiniai nuo 9:30 ryte—Vėlus rodymas 

kas vakarų.

sta-

yra

Darbo Partijai reikia balsų 
saugotojų lapkričio 6-tą įvyk
siančiuose miesto viršininkų ir 
įstatymų leidėjų rinkimuose.

Reikia saugotojų ir darbuo
tojų visai dienai, reikia ati
darymo ir uždarymo valan
dom, kadangi arti tūkstančiui 
Brooklyno distriktų bus sun
ku gauti visą dieną galinčių 
išbūti.

Balsavimų stotys atsidaro 
6 vai. ryto, užsidarys 7-tą. 
Tomis valandomis gali pasi
darbuoti ir dirbantis šapo j e 
per dieną, tik reikės pora va
landų anksčiau atsikelti ir po
rą, trejetą valandų sugaišuo
ti po darbo. Priduokite savo 
vardą, pavardę ir antrašą Lie
tuvių Piliečių Komitetui, 419 
Lorimer St.

. . . Dabar aprašysiu savo 
pergyventus vargus per šį bai
sų vokiška karą, 1944 m. bu
vau vokiečių areštuotas už tai, 
kad mano bute rado 44 kny
gas rusų kalboje, nors tos 
knygos buvo išleistos seniau, 
leistos Lietuvoje skaityti. Pa
darius kratą, buvau paimtas į 
kalėjimą. Teko, žinoma, pa
vargti ilgokai, kol priartėjo 
Raudonoji Armija. Vėliau, 
pasidarius betvarkei, vokie
čiams jau rengiantis bėgti, pa
sidarius panikai, stebuklingai 
išbėgau iš jų rankų. Tai ga
liu padėkoti aukščiausiam Die
vui, kad likau gyvas.

Iš ten buvusių ne daug, kam 
pasisekė pabėgti. Mano aky
se — teko matyti — sušaudė 
daug žmonių. Tai, mano bran
gieji, sunku čia visą jums ap
rašyti. Daug teko pergyventi 
ir vargo pamatyti. Bet, ką gi 
padarysi. Tik ačiū Dievui, kad 
likau gyvas.

Ne man vienam skriaudų 
pridarė; Mano sesutės ūkį su
degino vokiečiai. Ir abiejų bro
liu taipgi sudegė. Stasės tė
viškė sudegė visa. Ir mano tė
vu namai taipgi sudegė. Liko 
tik vieno brolio ūkis sveikas. 
Mano senoji vieta subombar
duota. Už tai ir antrašas ki
tas.

Daugiausia Lietuvoje nu
kentėjo miestai: Šiauliai, Ra
seiniai, Jonava, Marijampolė 
ir kiti. . .

Centras Informacijų 
Apie Vėžio Ligą

Teisėjas Harry E. Lewis iš 
apeliacinės vyriausio teismo 
divizijos yra vienu iš vėliau
sia įstojusių Patarėjų Tarybon 
prie komiteto apsaugai nuo 
vėžio ligos.

Prie įsteigtojo Brook lyne 
pirmo Informacijų Centro va
dinamo “Little Red Door,” 
132 Montague St., dabar vei
kia 32 daktarai, žinomi kaipo 
vadai medikališkoj profesijoj, 
Brooklyne. Taipgi veikia 12 ne 
daktarų, susiedijos vadų, šie 
padės pravesti abelną švieti
mo darbą. Kadangi yra apro- 
kuojama, jog mirtingumas 
nuo vėžio galėtų būti numa

žintas 30 iki 50 nuošimčių, jei
gu visuomenė ir gydytojai su
sidomėtų apsaugos ir užsilai
kymo priemonėmis.

Informacijų Centran gali 
kreiptis ir gauti patarimų ne
mokamai kiekvienas Brookly- 
no gyventojas. 'Teikia tik pa
tarimus, ne gydymą.. Tačiau 
geri patarimai, gauti laiku, 
sergančiam gali pagelbėti iš
sigydyti, o sveikam išsisaugoti 
nuo ligos. Jeigu turite spėlioji
mų, įtarimų savyje ko pana
šaus į vėžį, nesibijokite nu
eiti, kadangi įstaiga tam įreng
ta ir palaikoma.

BROOKLYN, N. Y.
D)'. Luther Martin Draugijos ba

lius įvyks vasario 9 d., Grand Para
dise salėje, 318 Grand St. Prašome 
visų Draugijų nieko tą dieną ne
rengti ir kviečiame jų. narius daly
vauti mūsų baliuje. (257-258)

■ ?

Nors kartą mergina irkluoja valtį, o jūrininkai ilsisi, 
grožisi savo vairuotoja ir juos apsupusiu Central Par
ku. Vieta: ežerėlis tame parke. Laikas: laivams suplau
kus j New Yorko portą Laivyno Dienos iškilmėms.

Nužudė Šeimą ir Pats
Nusižudė

George Barbier, 30 m., 
prieš porą mėnesių sugrįžęs iš 
armijos veteranas, užmušė sa
vo žmoną Helen ir du sūne
lius, 6 ir 2 metų amžiaus. Po 
to pats nusinuodijo gasu.

Tragedija įvyko skurdžiame 
4 kambarių apartmente, 623 E. 
12th St., New Yorke, kur šei
ma gyveno. Karo pergyveni
mai, prisidėjus namie rastam 
skurdui ir nedarbui privedė 
prie barnių, o to pasekmėje 
ir prie tokios užbaigos.

Gręsia pieno išvežiotoji! 
streikas. Kompanijos nori iš
vežioti tik kas antra diena, 
unijos reikalauja vežioti kas 
dieną. Pasibaigė karas, pasi
baigė ir reikalas taupyti 
bą, sako unijistai.

Parvyko iš Užjūrio

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

dar-

bu-Mrs. Eleanor Roosevelt 
vo vyriausia kalbėtoja Victory 
Loan (Paskolos) atidarymo 
masiniame mitinge Times 
Aikštėje, New Yorke. Pro
gramoj dalyvavo 40 scenos, 
filmų ir radio žvaigždžių.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
LAISVĖJ

Joseph Schmidt, 48 m., bu
vęs išlipęs ant palangės šokti 
žemyn nuo 7-to aukšto iš Man
hattan General ligoninės. Bet 
per pusvalandį policija jį per
kalbėjus, jis sugrįžęs atgal į 
savo lovą.

Francis Carey, Laisvės kai- 
minkos ir skaitytojos Annos 
Buivydienės (ir kriaučių de
legato Buivydo) žentas, šiuo 
tarpu svečiuojasi namie, pas 
žmoną Margaret ir 5 metų 
dukrytę Marian, taipgi pas sa
vo tėvus, Bronxe. Parvykęs, 
kol kas, 45 dienoms atostogų. 
Toms išsibaigus, lapkričio 9- 
tą grįš tarnybon į Fort Dix. 
šeima laukia, kad ne už ilgo 
sugrįžtų visai.

Carey prieš trejetą su virš 
metų buvo įstojęs liuosnoriu, 
į oriai vyną. Vėliau buvo per
keltas į militarišką slaptąją 
policiją. Vokietijoj jam teko 
išbūti tik 9 mėnesius, nes už 
kelių mėnesių po jo ten nuvy
kimo karas baigėsi.

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

ANTANAS LEIMONAS,
Naujas Savininkas 

306 UNION AVENUE 
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuviu Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

PEACETIME BREW! «
F. W. Shalins 

(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 

\ lūs ir 
| sudarau
B rikoniškais. Rei- 

kalui esant ir 
H padidinu tokio 
F dydžio, kokio pa- 
7 geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

T/5 Arthur H. Maxwell makes good use of leftover bones. This huge 
pot of stock, for uso in coups and vegetables, will be allowed to cool 
and all fat will be rkbnmed from the top. Camp Edwards, Mass., does 
not overlook any c' the many ways to salvage fat. Salvaged fat is urgent
ly needed to build up diminishing supplies of Industrial fats and oils.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. / 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčioj, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,
ROBERT LIPTON, Jeweler

701 Grand St Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2173 ATDARA VAKARAIS




