
KRISLAI
Visais Keliais Pittsburghan! 
Lenkai ir Popiežius. 
Hirohito ir MacArthur. "V 
Kalėdinės Dovanos

Vaikams.
Kodėl Jis Bėgo?

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00
Kopija 5c

LA1SVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

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

Telephone: Stagg 2-3878

Beveik pabaigoje lapkri
čio, 23 ir 24 dienomis, Ame
rikos demokratiniai lietuviai 
turės didelį sąskridį. Jis įvyks 
Pittsburgh e, centre ir širdyje 
Amerikos plieno ir anglies 
pramonės.

Turime beveik du mėnesius 
prisirengimui ir išrinkimui de
legatu. Puiki proga gražiai 
pasidarbuoti prakilniam tiks
lui. Labai tinkamas obalsis: 
“Visais keliais Pittsburghan.“ 
Reikia, kad šis suvažiavimas 
būtu didelis ir entuziastiškas.

Demokratinių lietuviu su
važiavimas tars savo žodį re- 
konversijos reikalais. Jisai pa- 
jieškos būdų ^įteikimui dides
nės paramos Lietuvos žmo
nėms atsistatyti savo šalį. Ji
sai glaudžiau suginus demo
kratinės visuorrienės eiles.

★ ★ ★
Lenkijos vyriausybė panai

kino konkordatą su popie
žium ir Vatikanu. Pasirodo 
štai kas: Popiežius padėjo na
ciams naikinti lenkų tautą. Jis 
buvo paskyręs hitlerinius vo
kiečius administratoriais Len
kijos bažnytinės provincijos 
diocezijoms. Atrodo, jog po; 
piežius tikėjosi Lenkiją maty
ti amžinai po nacių jungu.

Lenkai smarkiai supyko, 
žodžiais popiežius kalbėjo ne
va už lenkus, bet darbais ėjo 
išvien su naciais!

Lenkai dabar pasakė: Mes 
nepamirštame ir nedovanoja- 
me!

Dabar popiežius turėtų ži
noti : Nėra tokios jėgos nei 
danguj, nei ant žemės, kuri 
dovanotų tiems, kurie kaip 
nors susitepė rankas su na
cių siautėjimu Lenkijoj, Lie
tuvoj ir kitur.

Nu, imperatorius Hirohito,, 
su savo “šunimis,“ penkiuose 
automobiliuose (daugelis am
erikiečių už jokius pinigus 
automobilių nebegali gauti), 
aplankė generolą MacArthur. 
Kiek čia laimės ir džiaugsmo 
komercinei spaudai: impera
torius pas mūsų generolą!

Bet Hirohito yra karo kri
minalistas. Gėda su juo ką 
nors bendro turėti. Prasižen
gimas su juomi vesti ceremo
nijas.

Hirohito, kaipo japoniškų 
kriminalistų vadas, turėtų bū
ti jau nuteistas ir nubaustas.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Moterų Komitetas, iš
vien su Lietuvai Pagalbos 
Komitetu, pasimojęs yra pa
siųsti Lietuvon didelį kiekį 
vaikučiams kalėdinių dovanų. 
Dabar eina vajus, aukojimas 
ir rinkimas dovanų.

Nežinau gražesnio tikslo ir 
žmoniškesnio reikalo, kaip šis. 
Kaip* džiaugsis tūkstančiai 
Lietuvos vaikučių, gavę kalė-* 
dinių dovanėlių net iš Ame
rikos! Užaugę vyrais ir mote
rimis jie visuomet atsimins šį 
savo gyvenime įvykį.

★ ★ ★
Jau vienas kitas hitlerinis 

pabėgėlis iš Lietuvos prade
da pasirodyti Amerikoje. Vie
nas jų, tūlas V. Vaitkus, jau 
rašo klerikalų Amerikoje 
(rugs. 28 d.). Nuo nacių jis 
nebėgo, visą laiką gyveno 
Lietuvoje. Spruko gi 1944 
metais, kai nacių siautimui 
prisiartino galas.

★ ★ ★
Vaitkui nepatiko socialisti

nė santvarka. Jis puikiai at- 
siminąs 1940-1941 metus. Pir
miau, prie Smetonos, Lietuvo
je ėję viskas kaip iš pieno. 
Bet pakilo, girdi, komunistai) 
ir prasidėjo “sūdnoji diena.’’

Ar ne baisu: “Už keleto 
mėnesių,“ sako Vaitkus, “bu
vo paleista visa Lietuvos poli
cija, o į jos vietą įsteigta liau-

(Tąsa 5-me pusi.)
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ANGLIJOS KARIUOMENĖ
SLOPINS SUKILUSIUS
JAVOS PATRIJOTUS

Anglai Areštavo Japonų Vadą, kad jis Negana Puolė Indo- 
Chinos Gyventojus, Kovojančius už Nepriklausomybe

Singapore. — Anglai vi- 
i sais garais plukdo savo ka
riuomenę, kad slopintų Ja
vos salos gyventojus, suki
lusius prieš holandų val
džią grįžimą. — Java yra 
milžiniška sala vadinamoje 
Rytinėje Holandų Indijoje. 
Javiečiai ir kitų aplinkinių 
salų gyventojai paskelbė 

savo respubliką.
Sukilimui triuškinti plau

kia ir Anglijos karo laivai.

Laivastačiai Laimėjo 
Sėdėjimo Streiką

Camden, N. J. — 14,000 
laivastačių, CIO unijos na
riai, keturias dienas strei
kavo sėdėjimu čionaitinėje 
N. Y. Shipbuilding laivas- 
tatykloj, ir penktadienį lai
mėjo streiką.

Streikas kilo dėl to, kad 
samdytojai išmetė 25 dar
bininkus, girdi, kaip tingi
nius. Visi darbininkai 
grįžta darban.

SIUNČIAMAS JAPONIJAI 
MAISTAS IŠ UŽSIENIŲ

Tokio. — Japonų valdžia 
prašė generolą MacArthu- 
rą, kad leistų prekiniais’ 
Japonijos laivais pargaben
ti japonus kareivius iš Pa- 
cifiko Vandenyno salų ir iš 
Malajų. MacArthuras at
metė prašymą; sakų, tie 
laivai bus naudojami civi
lių japonų reikalams aprū
pinti, nes Japonija turi įsi- 
gabent du trečdalius reikia
mo jai maisto iš užsienių; 
kitaip, girdi, japonai turė
tų badauti.

Indijos Riaušėse Už
mušta 24 Asmenys
Bombay. — Per susikir

timus tarp indusų ir maho
metonų čia, Indijoj, ir be- 
šaudant angliškai policijai, 
24 asmenys tapo užmušti ir 
112 sužeista.

AMERIKONAI VOKIETIJI ).J PASIDUODA NACIU PROPAGANDAI
Frankfurt prie Mainzo.— 

Daugelis Amerikos karei
vių ir oficierių dvasiniai 
pasiduoda vokiečiams. Jan
kius paveikia naciška pro
paganda. Amerikos karei
viai ir oficieriai draugauja 
su šimtais tūkstančių vo
kiečių merginų; eina į vo
kiečių namus; ruošia bend
ras gertuves ir pokilius su 
vokiečiais; drauge su jais 
amerikonai dalyvauja mu
zikaliuose ir kituose nakti
niuose pasilinksminimuose. 
Amerikos oficieriai viešai 
vedasi vokietes merginas į 
karinių savo kliubų pramo
gas ; kareiviai, apsikabinę 
vokietes, viešai vaikštinėja 
ir myluojasi.

Amerikonai kareiviai 
daugiausiai kalbasi apie

(Iš Jungtinių Valstijų 
siunčiama divizija holandų 
kareivių, išlavintų Ameri
koj ir apginkluotų ameriki
niais ginklais.)

Singapore. — Anglų ko- 
mandierius gen. Douglas 
Gracey areštavo japonų 
feldmaršalą grafą Juichi 
Terauchi už tai, kad Te- 
rauchi’o kariuomenė Indo- 
Chinoj nešaudė sukilusių 
annamiečių, rytinėj to kra
što dalyje.

Anglų komanda sako, Te- 
rauchio japonai būtų galėję 
nuginkluot annamiečius, bet 
nenuginklavo. Anglai tebe
laiko Terauchi po naminiu 
areštu; sykiu jie liepia, kad 
Terauchi duotų įsakymus 
savo kariuomenei atakuoti 
Indo-Chinos patrijotus, an
namiečius. Pranešama, kad 
Terauchi jau taisosi anglų 
naudai.

Pirmesnės žinios rodė, 
kad japonai išvien su ang
lais puolė Indo-Chinos gy
ventojus, sukilusius prieš 
francūzų valdžios grįžimą. 
Gyventojai kovoja už tauti
nę nepriklausomybę.

Francūzai siunčia savo 
kariuomenės diviziją į In- 
do-Cl/iną. Anglų divizija 
taip pat atvyksta.
M’ARTHUR’"PANAIKINO 
JAPONIŠKĄ CENZŪRĄ

Gen. MacArthuras įsakė 
panaikint bet kokią spau
dos cenzūrą ir žodžio lais
vės varžymą iš japonų val
džios pusės. Įsakymas duo
tas po to, kai japoniška 
cenzūra uždraudė spaus
dint amerikinių korespon
dentų pasikalbėjimus su 
imperatorium Hirohito.

Berlyno policijos rekor
dai rodo, kad nacių propa
gandos ministeris Goeb
bels buvo 20 kartų nubaus
tas už nusikaltimus.

New Yorke baigėsi keltu
vų - eleveiterių streikas.

Gerbia Vokiečius, Niekina Augius, Rusus ir Kilus Talkininkus
grįžįmą namo, bet pirmoje 
vietoje po to jie svarbiau
siai susidomėję vokietėmis.

Vokietės ir vokiečiai, 
broliaudami su jankiais, sa
ko pasakaites ir juokelius 
prieš anglus, rusus, francū- 
zus, lenkus ir kitus talki
ninkus. Jie gudriai kursto 
amerikonų panieką ir nea
pykantą prieš talkininkų 
tautas. Vidutinis ameriko
nas kareivis ar oficierius 
paskui kartoja vokiečių 
skleidžiamas “istorijas.”

Vokiečiai užginčija bet 
kokius naciją žiaurumus 
prieš kitataučius. Jie a|)kre- 
čia jankius tautiniu -Šovi
nizmu prieš belgus, Rolan
dus, anglus, rusus.Menkus;

Vengrijos sostinėje Budapešte vaikutis bovinasi su 
Raudonosios Armijos automobilio ratu. Mašinos vai
ruotojas raudonarmietis ir praeiviai stebi su pasiten
kinimu.

LAISVĖS VAJUS GAVIMUI 
NAUJU SKAITYTOJŲ

šiandien prasideda dien
raščio Laisvės vajus gavi
mui naujų skaitytojų. Pra
šome visų senų Laisvės 
skaitytojų gauti nors po 
vieną naują skaitytoją 
šiuom vajum. ..... . ....

Visus anksčiau buvusius 
Laisvės vajininkus kviečia^

CIO Unija Protestuoja 
Prieš Milicijos Lavi

nimą Skerdyklose
Chicago. — Tūkstančiai 

darbininkų iš skerdyklų 
protestavo, kad valstijos 
milicija su automatiniais 
šautuvai, kulkosvaidžiais, 
šarvuotais automobiliais ir 
kitais kariniais įrengimais 
darė pratimus skerdyklų 
aikštėje. \

Darbininkų CIO unija 
pareiškė, jog milicija nau
dojama {baugint darbinin
kams, kad jie nereikalautų 
algų priedų ar kitų pageri
nimų. Milicininkai reikala
vo praleidimo dokumentų iš 
įeinančių bei išeinančių 
darbininkų.

Unija pasiuntė protes;

ir daugelis amerikonų la
biau gerbia vokiečius, auk
ščiau jĄos stato, negu savo 
draugus - talkininkus. Jan
kiai atvirai kalba, kad vo
kiečiai “neblogi žmonės.” 

Amerikonai Užmiršta
Svarbiausius Dalykus
Amerikonai žiūri į pavir

šutinius dalykus; sako, vo
kiečių plentai - vieškeliai 
geresni, negu kitų; vokiečių 
merginos dailiau pasirė
džiusios ; vokiečiai darbš
tūs ir mėgsta švarą. Bet vi
dutinis jankis užmiršta, 

kad-vokiečiai vienos kartos 
eigoje užkūrė du pasauli
nius karus.

Kalbėdami su ameriko
nais, vokiečiai ir vokietės 

me dalyvauti vajuje. Taip
gi kviečiame visus dienraš
tį Laisvę branginančius 
žmones, vyrus ir moteris, 
stoti į dienraščio Ląisvės 
korytą gavimui naujų 
skaitytojų.

Laisvės Administracija

Metalistai Reikalauja 
Pridėt 30 Nuošimčių 

Algos
Chicago. — Amerikos 

Darbo Federacijos Metalo 
Darbininkų Unija reikalau
ja pridėt 30 procentų jiems 
algos Jungtinėse Valstijose 
ir Kanadoje.

Federacinė Metalistų U- 
nija turi daugiau kaip pusę 
miliono narių.

Prezidentas Trumanas 
formaliai pareikalavo, kad 
Anglija įleistų 100,000 žydų 
pabėgėlių į Palestiną apsi
gyventi.

tus Chicagos miesto majo
rui Kelly ir Illinois guber
natoriui Green’ui.

kaltina tiktai Hitlerį, už pa
skutinį karą ir pasakoja, 
kad Vokietijos žmonės esą 
taikūs ir geri. Žymėtina, 
jog ir karinis Bavarijos gu
bernatorius, Amerikos ge
nerolas Patton skleidė to
kią mintį. Jisai sakė, kad 
98 nuošimčiai nacių, girdi, 
ne iš širdies buvę naciai, o 
tik priversti įstot į nacių 
eiles.
Vokiečiai Duoda Rupius 

Įsakymus Jankiams
Lėktuvų stotyse ir kitose 

aptarnavimų vietose vokie
čiai mechanikai šiurkščiai 
komanduoja ir varinėja 
jaunus amerikonus karei
vius, kaip kokius pastumdė
lius. Vokiečiai padavėjai

SENATORIŲ PRIIMTAS
SUMANYMAS NEŽADA

DARBU VISIEMS
Senatas Nutarė, kad Valdžia Naujais Taksais Atimty Išlai 

das Viešųjų Darby, Kurie Bus Atidaryti Bedarbiams
Washington. — Senato

rių komitetas apšlubino 
Murray sumanymą dėlei 
darbų visiem norintiem ir 
galintiem dirbti amerikie
čiam; o praeitą penktadie
nį senatas dar labiau jį su
gadino savo “pataisymais” 
ir tik tada priėmė tą suma
nymą.

Už sudarkytą darbo bilių 
balsavo 70 senatorių, o 
prieš jį 10. Demokratas se
natorius Eyrd ir trys kiti 
taip pat balsavo prieš bet 
kokį užtikrinimą amerikie
čiams darbų.

Dabar senato priimtas pa
taisymas sako, jog valdžia 
turės pakelti taksus taip, 
kad šalies iždas neitų į 
skolą dėl paramos bedar
biams. Be to, valdžia galės 
išleisti viešiems darbams 
tiktai tiek, kiek bus galima, 
atsižiūrint į kitus valdžios 
reikalus, pareigas ir tauti
nę politiką, dėsto šis patai
symas.

Kitas pataisymas išbrau
kė iš sumanymo reikalavi
mą užtikrinti amerikiečiam

LYTIES LIGOS TARP 
JANKIŲ VOKIETIJOJ

Gener. Amer. armijos chi
rurgas raportavo, kad dau
giau jankių apsikrėtė lyti
nėmis ligomis, sifiliu ir go
norėja, po amerikonų atėji
mo į Vokieti t ją.

Bet iki šiol nebuvo ra
portuota, kaip vokiečiai ap- 
krečia jankius nacišlįi pro
paganda.

Gen. Patton Priverstas 
Šluot Nacius Laukan

Munich. — Gen. šisen- 
howeriui įsakius, gen. PaL 
tonas jau pašalino nacį Ba
varijos premjerą Schaef- 
ferį ir tūlus kitus aukštus 
hitleriškus valdininkus.

Plinta streikai N. Jersey.

(veiteriai) valgyklose pik
tai riečia nosį, kada jankis 
paprašo kokio ant stalo ne
padėto dalykėlio. Dažnai 
sunku suprast, kas^čia “bo
sas,” ar vokiečiai ai* ame
rikonai. ;
Amerikos Armija Neveda 

Politinės Apšvietos
Buvo žadama perauklėti 

vokiečius iš nacizmo į de
mokratiją. Bet Amerikos 
armijos vadai iki šiol neve
dė jokios tinkamos politinės 
apšvietos ne tik tarp vokie
čių, bet ir tarp jankių.

Jeigu tas dalykas nebus 
pataisytas, tai “vokiečiai 
dar kartą galės pervest a- 
merikonus į vokiečių sto
vyklą”, rašo Tania Long, 
New Yorko Times kores
pondentė, rugs. 28 d.

teisę dirbti ir paliko tiktai 
“naudotis darbo proga.”

Dėl to net republikonas 
senatorius Wayne Morse 
pareiškė: y

“Čia matome pliką tuš
tybę. Jie sutinka net “al- 
mužną’ bedarbiams duoti, 
bet jie neduos jiems nau
dingo darbo. Aš sakau 
jums, ponai, kad Amerikos 
žmonės nesutiks su tokia 
programa.”

Jankiai Vargina Žydus, 
Sako Prezidentas

Washington. — Prez. Tru
manas sayo laiške gen. Ei- 
senhoweriui sakė: Daugu
ma Amerikos oficierių Vo
kietijoj tebelaiko žydus be
laisvių stovyklose. Žydai 
ten pusiau alkani, nešvaroj, 
be reikiamos medikalės pa
galbos, pahašiai kaip prie 
nacių, tik kad nežudomi. 
Prezidentas ragino tą da
lyką pataisyti.

Egiptas, anglų globoj, rei* 
kalauja Tripolitanijos.

New Yorkas Rengiasi 
Iškilmingai Sutikt 
Maršalą Žukovą,

Didvyrio sutiktuvės lau
kia atvykstančio Sovietų 
Sąjungos maršalo Gregoro 
K. Žukovo.

Žukovas atskris į La
Guardia lėktuvų stotį, arti 
New Yorko, šį ketvirtadie
nį, spalių 4-tą, 11 vai. ryto. 
Čia jį sutiks Veteranų Ad
ministracijos viršininkas 
gen. Bradley; Washingtono 
karinio distrikto komandie- 
rius gen. Robert Young, 
New Yorko miesto majoras 
LaGuardia, taipgi Sovietų 
Sąjungos ambasados na
riai.

Iš stoties Žukovą nulydės 
į miesto valdybos rūmą tais 
pačiais keliais, kuriais va
žiavo mūsų didvyriai Ei
senhower ir Wainwright. “

Suruoštas Žukovui pa
gerbti paradas nuo miesto 
valdybos rūmo trauks iki 
42-ros gatvės.

Maršalas Žukovas yra 
specialiai prezid. Trumano 
pakviestas į svečius.

Japonijoj Bus 5-kių 
Talkininkų Kontrolė
London. — Japonijoj bus 

įsteigta 5-kių didžiųjų tal
kininkų kontrolės komisija, 
vietoj vieno MacArthuro. 
Su tuo, pagaliau, sutiko 
Amerikos valstybės sekre
torius Byrnes. To reikalavo 
Sovietai. Australija ir kitos 
anglų dominijos privertė 
Angliją remti bendrą kon
trolę Japonijai.
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500,000 Biedniokų Gavo Žemės 
Vengrijoj

Žinių agentūra ONA skelbia, kad iki 
šiol Vengrijoje, kur pravedama žemės 
reforma, jau 500,000 asmenų, biedniokų, 
gavo žemės.

Apkarpyti 59,546 dvarai, iš kurių bu
vo paimta apie 4,000,000 hektarų žemės 
ir atiduota biedniokams .

Gavusieji žemės dalinasi šitaip: 177,- 
790. žemės (padienių) darbininkų, 75,137 
bernų, 33,280 smulkių valstiečių, 22,934 
vidutiniokų ir 15,165 amatninkų.

Prieš karų Vengriją valdė dvarponiai 
ir fabrikantai. Apie bent kokią žemes 
reformą ten nebuvo nei svajota. Bijoda
mi biednuomenės, dvarponiai su fabri
kantais įsteigė fašistinę santvarką su 
budeliu Horthy priešakyj ir ją palaike. 
Paskui Vengriją prišlejojo prie fašisti
nės Ašies. Kai Hitlerio govėdos užpuolė 
Tarybų Sąjungą, Vengrijos fašistai taip
gi prie to prisidėjo: kai Hitlerio valdžia 
paskelbė karą Amerikai, Vengrijos fašis
tai tai “pavturavojo”.

* Pagaliau Raudonajai Armijai teko iš
laisvinti Vengriją ir šiandien ten, be 
abejo, didžiulę įtaką daro toji Armija su 
maršalu Vorošilovu priešakyj. Raudono
sios Armijos buvimu padrąsinta Vengri
jos liaudis pasirįžo pravesti žemės re
formą ir ją pravedė, apkarpydama dvar
poniams ekonominius sparnus taip, kad 
jie niekad negalėtų iškilti J., •

Maršalas Žukovas Amerikoje
Prez. Trumano pakvietimas Tarybų 

Sąjungos maršalui Žukovui atvykti į 
Jungtines Valstijas, nepaisant, kaip kal
bėsi, turi didelės reikšmės. Maršalas 
Žukovas yra patsai žymiausias Raudo
nosios Armijos vadas (pirmas po Sta
lino), iškilęs antrojo pasaulinio karo me
tu.

Žukovas atsižymėjo Maskvos gynime; 
jis atsižymėjo vokiečių sumušime prie 
Stalingrado; Žukovas vadovavo mū
šiams, kuriuose buvo išlaisvinta Varša- 
va ir visa Lenkija; Žukovas, be to, va
dovavo mūšiams Berlyno apgulimo ir 
paėmimo metu. Be to visko, maršalas 
Žukovas šiandien (išvien su gen. Eisen- 
howeriu, taipgi su Anglijos ir Franci jos 
paskirtaisiais vadais) sudaro Jungt. 
Tautų ketveriukę, kuri valdo Vokieti
ją

Maršalas Žukovas bus pirmas toks 
aukštas Tarybų Sąjungos karininkas, 
aplankąs Ameriką. .

Netenka aiškinti, kad jis čia susilauks 
šilto priėmimo, kur tik pasisuks. O tai 
reikš draugingumą Amerikos, žmonių su 
Tarybų Sąjungos tautomis.

Prieš keletą savaičių mūsiškis genero
lai Eisenhoweris vizitavo Tarybų Są
jungą, kur jis buvo entuziastiškai pasi
tiktas.

Dabar, tarytum atsimokėdamas anam 
už vizitą jo krašte, maršalas Žukovas vi
zituos mūsų kraštą.

Dar taip neseniai vokiečiai vogė ir plėšė iš visų kraš
tų. turtus ir gabenosi namo. Dabar laikai pasikeitė. 
Dabar jie rankioja Hamburgo uoste kavalkus anglies, 
nubyrėjusius anglį vežant.

Kas Ką Rašo ir Sako

“Ar Rooseveltas Buvo
Komunistas?...”

Keista ir nejauku skaityti spaudoj ap
rašymus apie Komiteto dėl “Un-Ameri- 
can Activities” apklausinėjimą tūlų ko
munistų. Browderiui komitetas statė to- 

I kius klausimus:
“Jūs manėte, kad Jungtinių Valstijų 

prezidentas buvo komunistas, ar ne?”
“žinoma, ne!” atsakė užklaustasis.
“Ar jūs skaitote ponią Rooseveltienę 

komuniste?”
“Aišku, kad ne!” vėl atsakoma.
Vadinasi, komitetas, be kitko, rūpina

si ir mirusiojo prezidento ir jo žmonos 
vardų patąsymu po savo knygas...

New Yorko miesto tarybos narys, Mr. 
Davis, pareiškė, kad šis komitetas jį 
šaukė į Washingtoną tam, kad pakenkus 
jam rinkiminėje kampanijoje, nes jis, 
Benjamin J.' Davis, Jr., antru sykiu kan
didatuoja į miesto tarybą. Jis buvo pa
šauktas, bet neklausinėtas: jam buvo 
pareikšta, jog būsiąs apklausinėtas po 
'rinkimų. Vadinasi, šis komitetas nori 
kaip nors “mesti šešėlį” ant šio vyro!

Visas apklausinėjimo dalykas neatro
do rimtas ir jis nedaro mūsų kraštui 
nei- garbės, neigi naudos.

B Gardinas Pasilieka Baltrusijoj
Kada tapo nustatytos sienos tarpe So

vietų Sąjungos ir Lenkijos, tai Ameri
koj turčių spaudoj buvo rašyta ir žem- 
lapiai piešti, būk Gardinas teko Lenki
jai. t

Pasirodo, kad tai buvo netiesa. Sena
sis baltrusių miestas Gardinas kaip bu
vo, taip ir pasiliko Baltrusijoj. Gauti 
Tarybų Sąjungos laikraščiai iš rugpjū
čio 17-18 dd., kur tilpo sutartis ir žem- 
lapiai aiškiai tai rodo. Sutarties 2-rame 
skyriuje, kuriame apibūdinta siena, sa
koma: “.„Gardinas pasilieka Tarybų Są- 

f jungos pusėj.”
Į Gi žemlapiai rodo, kad nuo Jalovkos 
I Lenkijos ir Sovietų Baltrusijos siena ei- 
> na stačiai į šiaurius. Ji gan atstu į va

karus nuo Gardino miesto; Suvalkijoje 
palieka Suvalkų miestą Lenkijos pusėj, 
bet tarpe Gardino ir Suvalkų miesto ge
ra dalis jos pereina į Baltrusijos ir Ta- 

' rybų Lietuvos ribas. Paskui, tik biskį 
į šiaurius pro Geldapo miestą (buvusioj

'**n- .i t . ■ ■ ■ -. , ............. ........ i ................................——■*---- ~-

LDS Organas Apie Antrąjį Dem. 
Lietuvių Suvažiavimą

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or
ganas Tiesa (spal. 1 d.) šitaip rašo apie 
šaukiamąjį Antrąjį Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą:

“Karui pasibaigus iškilo nemažai prob
lemų, kurios reikėtų demokratiniams lie
tuviams aptarti. Dėlto yra šaukiamas 
demokratinių lietuvių suvažiavimas lap
kričio 23 ir 24, Pittsburghe.

“1943 metų pabaigoj įvykęs panašus 
suvažiavimas pasibrėžė platų veikimui 
programą. Vyriausias tuo metu klausi
mas buvo: karo laimėjimas ir nacių nu- 
teriotai Lietuvai pagalba.

“Suvažiavimo dalyviai tada išreiškė 
pageidavimą, kad už metų kitų sušaukti 
kitą panašų suvažiavimą.

“Dabar kaip tik ir atėjo momentas 
antrą Amerikos1 demokratinių lietuvių 
suvažiavimą laikyti.

“Šis suvažiavimas galės aptarti, kaip 
sėkmingiau paremti prez. Trumano re- 
konversijos programą, Kilgore bedarbių 
bilių ir daugelį kitų demokratinąi visuo
menei naudingų bilių.

“Suvažiavimas galės tarti savo žodį ir 
dėl didėjančios reakcijos Amerikoj.

“Lietuvos klausimu bus pakalbėta, 
kaip tinkamiau prisidėti prie atbudavo- 
jimo nacių nuterioto krašto.

“Naujosios Lietuvos priešai taipgi šau
kia savo suvažiavimą Chicagoj. Bet jų 
suvažiavimas bus visai kitoks. To suva
žiavimo šaukėjai pasibrėžę remti reak
cinę politiką, dar sykį pasmerkti Tary
bų Lietuvą ir Sovietų Sąjungą. Jų suva

žiavimas tai bus vanduo fašistiniam 
malūnui.

‘Demokratinių lietuvių suvažiavimas, 
kaip tik priešingai, pasibrėš smarkiai 
kovoti prieš bile kokį fašistinį veikimą, 
prieš reakciją. Demokratinį veikimą jis 
parems.

“Svarbu todėl, kad šis suvažiavimas 
būtų visais atžvilgiais sėkmingas.” ,

Namas
Kur vėjas tik peleno plėnis sijojo 
Ir kaimas juodavo nuogais kaminais,— 
Suauga vėl sienon pušiniai sienojai, 
Ir namas iškyla su čytais naujais.

'Kaip kūdikis ką tik užgimęs, jis baltas 
Ir samanom kvepia, alsuoja jsakais, 
Jo kraigą papuoš tuoj vainikas iškeltas, 
Ir saulen pažvelgs jis stikliniais langais.
Pro kaminą veršis gyvybės vėl dūmas, 
Atšalusio židinio plytos užkais.
Apglobs jį iš naujo pirmykštis jaukumas, 
Šeima kai prie stalo susės vakarais.

Palanges papuoš vėl žolynai sudygę; 
Viduj šeimininkė linguos naują vygę.

Kostas Korsakas.

... m

NENORI, KAD LIETUVA. 
PASIRODYTŲ

Kiekvienas' tikras lietuvis 
labai džiaugėsi, kai išgirdo 
kad Tarptautinės Koopera 
tyvų Sąjungos konvencija 
pripažino 'Tarybų Lietuve 
nepriklausoma valstybe ir 
priėmė ją nare į Sąjungą 
Juk tai didelis Lietuvos lai
mėjimas !

Bet tas nepatinka kryžio 
kams, nepatinka jųjų “am
basadoriui” Žadeikiui. Iš 
klerikalų spaudos .sužinome 
kad Žadeikis net pasiuntė 
Kooperatyvų Sąjungai pro
testą už tą fygį dėl Lietu
vos. Protestą. Žadeikis pa
siuntę per Londone sėdint 
ir prieš Lietuvą kovojanti 
Balutį. Žadeikis įsako Ba 
luciui:

‘Teiksitės pranešti Są 
jungos žiniai, kad vis tebe
sitęsiantis Soviet, domirtavi 
mas Baltijos, kraštuose to 
kius veiksmus daro bever
čiais ir Lietuvių tautai ne
priimtinais” (Draugas, rug
sėjo 25 d.).

“Lietuvių tautai nepriim 
tinas” Lietuvos priėmimas 
prie Tarptautinės Koope
ratyvų Sąjungos! šauki? 
visiškai apjakęs Žadeikis.

Tai dar vienas įrodymas 
kaip tie smetonininkai yra’ 
parsidavę; svetimiems die
vams. Jie smerkia kiekviena 
Lietuvos pasirodymą tarp
tautinėje arenoje.

________ __ «
JIE REIKALAUS TO, KĄ 

LIETUVA JAU TURI 
Amerikos Lietuvių Tary

ba (Grigaitis ir Šimutis) 
irgi šaukia “visuotiną Ame
rikos lietuvių kongresą.’ 
Tasai jų Kongresas turė
siąs užgirti ir nutarti tai 
ko nori Amerikos Lietuvių 
Tarybą. O 1 Taryba savo 
kongręso šaukime sako:

“Turime reikalauti, kad 
visokios okupantų armijos ii 
žvalgybos būtų iš Lietuvos 
pašalintos; kad Lietuvoje 
būtų atsteigta žodžio, spau
dos, susirinkimų ir organiza
cijų laisvė; kad visiems iš
tremtiems, jėga išgabentiems 
į užsienį arba pabėgusiems 
nuo okupantų smurto žmo
nėms būtų suteikta proga 
sugrįžti į savo tėviškes be 
baimės keršto arba persekio
jimo, ir kad Lietuvos žmo
nėms būtų leista laisvu ir 
teisingu balsavimu išsirinkti 
savo valdžią.

“Mes turime reikalauti, 
kad būtų kaip galint grei
čiau atstatyta' laisva, nepri
klausoma ir demokratinė Lie
tuvos Respublika. Teisės* at
žvilgiu Lietuva dar tebėra 
nepriklausoma valstybė. Ji 
turi pasidaryti nepriklauso
ma ir tikrovėje.”

Bet tai visa Lietuva ir 
jos žmonės jau turi. Vokie
čiai iš Lietuvos išvyti, oku
pantų Lietuvoje tuo būdu 
nebėra. Lietuvos valstybė 
pilnai atsteigta. Lietuvos 
vyriausybė jau antri metai 
gyvena Vilniuje ir funkci- 
jonuoja. Tarybų Lietuvos 
konstitucija pilnai garan
tuoja kiekvienam piliečiui 
žodžio, spaudos, susirinki
mų, tikėjimo laisvę. Lietu
vos žmonės turi visas de
mokratines balsavimo tei
ses.

Labai įdomu pastebėti, 
jog visam atsišaukime nie
ko nesakoma apie padėjimą 
Lietuvos žmonėms sunai
kintą kraštą atsistatyti. 
Nieko nesakoma apie su
teikimą Lietuvos žmonėms 
paramos karo žaizdas užsi- 
gydyti. Kodėl? Ogi todėl, 
kad jie tą Lietuvą jau yra 
prakeikę, jos žmonių gyve
nimas ir ateitis mūsų Šimu- 
čiams ir Grigaičiams visiš
kai nerūpi. Jiems rūpi poli
tikuoti, mulkinti savo pase
kėjus, jų kišenius kraustyti 
ir kongresuoti. Jie suva
žiavę Chicagoje keletą die
nų smarkiai pauš. •

Dar žodis apie jų reika
lavimą teisės iš užsienių 
lietuviams sugrįžti. Betgi 
tokią x teisę kiekvienas iš
tremtas ara pabėgės lietu
vis turi. Tūkstančiai jų jau 
sugrįžo. .

Juk Naujienos ir Drau
gas kasdien kartoja, kad 
iš Vokietijos, Francūzijos 

ir Italijos lietuviai nebenorį 
grįžti Lietuvon, griežtai at
sisaką grįžti. Kasdien kalti
na Tarybų Lietuvos pasiun
tinius viliojime tų lietuvių 
grįžti namo ir prisidėti prie 
Lietuvos atstatymo. Dabar 
gi sako, kad iš užsienių 
lietuviai negali sugrįžt, kad 
jų Lietuvon neįsileidžia!

PROF. EINSTEIN IR 
ATOMINĖ BOMBA

Pasikalbėjime su Over
seas News Agency kores
pondentu prof- Albert Ein
stein, tremtinis iš Vokieti
jos, padarė labai svarbų 
pranešimą. Jis sako, kad 
dar 1939 metais jisai pata
rė prez. Rooseveltui susirū
pinti atominės energijos 
panaudojimu karo reika
lams. Neužilgo po tos pas
tabos Rooseveltas paskyrė 
The Advisory Uranium 
Committee, kuris karui 
prasidėjus ėmės už darbo 
jieškoti būdų padarymui 
tominės bombos. Kaip jau 
žinoma, tos pastangos . pil
nai pavyko ir šiandien; pa
saulis tokią bombą jau tu- 
n.

Renkimesį Antrą Demokratiniu 
Amerikos Lietuvių Suvažiavimą! >

Jau seniai metas mums, 
demokratiniams Amerikos 
lietuviams, suvažiuot krū
von ir visiems draugėj pa
sitart visa eile greitų ir 
svarbių reikalų. <

Prieš porą metų, 1943 m. 
gruodžio men. 18-19 d. įvy-i 
kęs Niujorko mieste Demo
kratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimas daug gera 
padarė. Tarp kitko susior
ganizavo plati Demokrati
nių Amerikos Lietuvių Ta
ryba — tai “centras, aplink 
kurį sukasi visas demokra
tinių lietuvių judėjimas bei 
veikimas visose Jungtinėse 
Valstijose.” Ketvirtas tuo 
klausimu pagamintos rezo
liucijos punktas skamba:

“Kai laikas pribręs ir są
lygos susidarys, Demokra
tinių Lietuvių Taryba įpa
reigojama sušaukti kitą vi
suotiną demokratinių Ame
rikos lietuvių suvažiavi
mą.” ;

Jau senokai ėjo pasitari
mai tarp įvairių tos Tary
bos komitetų apie būtinu
mą greičiau kada šaukt an
trą dem. suvažiavimą. Sku
bių reikalų buvo daugybė/ 
Bet aplinkybės buvo nepa
lankios. Važiuotės priemo
nės buvo užverstos kari
niais reikalais. Valdžia net 
buvo užgynusi laikyt dides
nius suvažiavimus.

Bet dabar važiuotė jau 
gerokai palengvėjo. Jau ga
lima daryt ir didelis suva
žiavimas.

Todėl šiuo svarbiu reika
lu, penktadienio vakare, 
rugsėjo 21 d. įvyko Brukli
ne vietinio komiteto posė
dis. Nutarta šaukti suva
žiavimas Pittsburgh*) mies
te, tarpušvenčių dienomis, 
tuojau po Padėkų dienos, 
lapkričio mėri. 23 ir 24 d. 
Suvažiavimui rengti ir 
tvarkyti tapo išrinktas ko
mitetas :

Dr. J. J. Kaškiaučius — 
pirmininkas,

Mot. šolomskas — vice
pirmininkas,

R. Mizara — sekretorius, 
J. Gasiūnas — iždininkas. 
J. Siurba apsiėmė pabūti 

techniškuoju sekretoriaus 
padėjėju. Tapo aptartas ir 
dienotyarkis Antram De
mokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimui.

Gyvų klausimų ir uždavi
nių šis karinis ir pokarinis

laikotarpis subruko visą 
galybę. Būtinai reikia gerai 
pasitarti ir nustatyti busi
mojo veikimo gaires.

Daugelyje įmonių — tuo
metinis nedarbas. Bedarbių 
skaičius *kas diena eina di
dyn. Plinta streikai, darbi
nių organizacijų sąjūdis. 
Reikia sąmoningai susio
rientuoti tokioj įvykių pai
niavoj — atsivertimo, —re- 
konversijos laikotarpiu. 
Reikia pertvarkyti indust
rinį frontą, kad būtų užtik
rintas darbas visiems, kad 
perspėti grūmojančią dep
resiją.

Mūsų senosios tėviškės, 
mūsų tėvų šalies šelpimo 
klausimas, kultūriniai su 
Lietuva santykiai, mūsų 
pagalba Lietuvai greičiau 
padėt užgydyti karo žaiz
das, atstatyti apgriautas į- 
inones ir įstaigas, pataisyt 
paliegusių gyventojų sveika
tą. Visa tai yra mūsų pir
maujančia ir tiesiogine pa
reiga. _

Visokie mūsiškių atžaga
reivių trukdymai, reakci
jos gaivalų siausmas, fašis
tinių pašlemėkų desperati
ški zelnetijimai įneša daug 
nesantaikos j mūsų tarpą. 
Reikia ir 'čia nusitarti ir 
gerai nusistatyti.

Susitveręs prirengiama
sis Suvažiavimo komitetas 
pradeda smarkiai sukti 
darbuotės ratus, kad išju
dinus gyvą susidomėjimą į- 
vairiose kolonijose. Netru
kus organizacijų kuopos, 
draugijos, kliubai, chorai 
gaus iš komiteto oficisliųis 
kvietimus, kur bus nurody
ta numatomas Suvažiavimo 
darbų dienotvarkis, delega
tų bei atstovų rinkimo pro- 
porcija.’1-5-" • r

. Reikia jau iš anksto ge
rai prisirengti prie šito di
delio žygio. Mūsų kolonijų 
veikėjai, organizacijų, drau
gijų ir kliubų valdybos pri
valo rimtai susirūpinti ir 
ruoštis sudaryt atatinkamą 
delegaciją į Suvažiavimą. 
Kur tik galima, gerai būtų 
išrinkus į Suvažiavimą ir 
eks-kareivių. Eks - karei
viams reikia daugiau duoti 
vietos mūsų visuomeni
niam, kultūriniam ir orga
nizaciniam darbe.

Į darbą, draugai! Sukrus- 
kime visi!

Dr. J. J. Kaškiaučius, 
pirmininkas.
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Gaukim Laisvei Naujų Skaitytojų
Šiandien prasidėjo vajus\dziai persiskaitę minimą 

gavimui dienraščiui Laisvei" 
naujų; skaitytojų. Prašome 
visus senus Laisvės skaity
tojus gauti savo dienraščiui 
naujų skaitytojų.

Visiems esantiems dien
raščio Laisvės prenumera
toriams pasiuntėme laišką 
su nurodymais, kaip bus ve
damas vajus. Taipgi įdėjome

laišką ir įsitėmiję jo turinį, 
jūs lengviau galėsite orien
tuotis kalbindami žmones 
užsisakyti dienraštį Laisvę.

Visus prašome stoti į va
jų gavimui Laisvei naujų 
skaitytojų iš pat vajaus 
pradžios. Šiemet laikas pa
keistas, vakarai ilgesni, bus 
daugiau progų rasti žmo- 

po kortelę užrašymui naujo nes namie, kai teks lankytis 
skaitytoj aus. Prašome visip^o namus.

Visus, kurie stosite į kon-
skaitytoj aus. Prašome visų 
darbuotis, kad prikalbinti _ _ _ __
nors po vieną naują prenu-, ies^ą^ prašome tuojau kreip- 
meratorių dienraščiui Lais-. į Laisvės Administraci- 
vei* 7 .. T . _ \jąf o mes jus tuojau aprū-

Visus buvusius Laisvespjnsime vajui reikalinga 
valininkus prašome stoti i medžiaga. Rašydami adre
sų pergalės vajų. Kviečiame ■ suokįte •
visus dienraščiui Laisvei ge
ro velijančius žmones stoti į 
kontestą gavimui Laisvei 
naujų skaitytojų.

Patariame -visiems aty- 
džiai peršiskaityti Laisvės 
Administracijos laišką, ku

LAISVĖ 
427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad

rį jau esate aplaikę, nes ta-;nėra pervelus darbas; pa- 
ma laiške yra nurodymai,; kalbink savo pažįstamą, sa- 
kodėl šiemet Laisvės vajus ivo kaimyną, kuris dienraš- ’ 
yra svarbesnis už visus iki!čio dar neskaito, užsisakyti 
šiol buvusius vajus. Aty-1 Laisvę!
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.Atominė Gadynė; Btoraig Sudėtis—Proionai, Neutronai, Hektronai ir Kt.
Naujoji, Atominės Jėgos 

gadynė prasidėjo New Me
xico valstijos dykumoj šie
met liepos 16 d pirm saulė
tekio, — sako mųkslo žmo
nės apie pirmosios atomin. 
bombos išsprogdinimų te- 
nai.

Sprogimas taip skaisčiai, 
apakinančiai nušvietė že
mę ir orą, kaip daugelis 
milžiniškų saulių. Didžiulis 
liepsnos kamuolys, mylios 
ilgio ir pločio, per sekundos 
dalelę išlėkė 8,000 pėdų 
aukštyn, o dujų-dūmų stul
pas — 41,000 pėdų į padan
gę. Kilo baisūs, negirdėti 
griausmai, tartum amžių 
perkūnija susimobilizavo 
griauti kartu. Žemė drebė
jo per mylių mylias, o pa
čioj sprogimo vietoj ji ta
po suvirinta į ugniakalnių 
masę-lavą bei stiklą.

Gimė dar nematyta, .ato
minė jėga. Tai buvo reikš
mingiausias žmonijai įvy
kis nuo to laiko, kai lauki-1 
niai žmonės pirmą kartą' 
pasigamino ugnį prieš ko- 
kokius 10 tūkstančių metų.

Viltys ir Baimės
Atominės jėgos išbandy- j 

mai New Mexico j ir kares 
prieš Japoniją žadina žmo-| 
nėse nepaprastas progreso I 
viltis, iš vienos pusės, ir 
klaikiąsias baimes, iš ant
ros, žiūrint, kam ta jėga 
bus toliau panaudota —ar 
taikos civilizacijai ar nau
jam, pražūtingiausiam ka
rui.

Žinovai tvirtina, kad iš
vysčius ir suvaldžius ato
minę jėgą, būsią galima į 
mėnulį nuskristi; palaikyti 
reikiamose vietose giedrą, 
kuomet aplinkui lyja; nak
ties laiku aikštėse ir gatvė
se turėti tokią šviesą, kaip 
saulinė dienos šviesa.

Antra vertus, daroma 
gręsmingi įspėjimai. Reikė
sią statyti naujus miestus 
požemiuose; žmonės būsią 
priversti gyvent civilizuo
tuose urvuose. Nes priešas 
su atomin. bombomis ga
lįs netikėtai užklupti ir su
naikinti virš žemės stovin
čius miestus.

ŠIMTMEČIŲ PROTAS MOKO
KIEKVIENL-IR KRIENU

Gudrumo tikslas ir parei
ga — bematant sužinoti, 
kur yra pakastas šuniukas.

Gudrumas yra arčiausias 
1 laipsnis prie laimės.

Žmonijos gudrumas— tai 
šimtmečiais sukuoptas ver
tingas žinojimas. Tai yra
didelė tiesa ir kartu didelė 
naujiena: Krienas išleidžia ! 
tokią knygą, kurioj trum- ’ 
pais pareiškimais tilps daug 
tos amžinos tiesos.

Tai bus knyga, kurią ra-
šė šimtai metų ir šimtai
žmonių, na, žinoma, 
pats Krienas! /

ir

v

Kas stovėdamas miega, 
tas gulėdamas dirba.

' Tikra tiesa yra basa ir be 
marškinių.

Po šimts pypkių, paibelių 
ir paralių — negalvojantis 
žmogus šiame gyvenime 
nieko nereiškia ir nieko ne
gali!

Profesoriai, rašytojai, vi-j 
suomenininkai sako, ato- j 
minės jėgos atradimas pa
keitė žmonijos mintis, ir 
dvasiniai pasaulis esąs jau 
ne tas, kas buvo pirm lie
pos 16 d.
Susipažinkime su Atomu
Iš atomų susidaro visi 

daiktai pasaulyje, visa me
džiaga. O medžiaga yra vis
kas, kas tik užima kokią 
vietą ir turi kiek svorio.

Dar neseniai buvo mano
ma, kad atomas esąs pati 
smulkiausia galima medžia
gos dadelė; buvo tvirtina
ma, kad jau niekas negalė
tų jokiais būdais suskaidyt 
atomo į dar mažesnes dale
lytes.

Dabar žinome, jog bent 
kai kurie elementų atomai 
yra suskaldomi.

Elementai
Elementais vadinama to

kios ištisinės medžiagos, 
kurios susideda iš vienos 
rūšies atomų. |

Gamtoje surasta 92 ’pa
matinės medžiagos, vadina
mos elementais, kaip kad 
auksas, vandenilis (hydro- 
genas), deguonis (oksige- 
nas), grynanglis, varis, 
gryna geležis, sidabras, ra- 
diumas, siera, uraniumas ir 
kiti. ..

Tų elementų atomai, ato
mų grupės-molekulos ir į- 
vairių elementų junginiai 
sudaro tūkstančius įvairių 
pasaulyje medžiagų. Čia 
galime prisiminti raides. 
Anglų kalboj vartojama tik 
26 raidės, o iš skirtingo jų 
sudėstymo gaunama pusė 
miliono žodžių, aiškinamų 
didžiuosiuose anglų kalbos 
žodynuose.

Mokslininkai, beardyda- 
mi atomus, be to, dirbtiniai 
pagamino dar 93-čią ir 94- 
tą elementus, neptuniumą 
ir plutoniumą. Šių dviejų 
elementų dar niekas nebuvo 
užtikęs gamtoje.

Didžioji dauguma ele
mentų paprastai susijungia 
po du ar daugiau į grupes, 
vadinamas molekulas. Jie 
dedasi į molekulas ir su 
skirtingais e 1 e m e ntais.

Mįslės yra protui gimna
stika, liežuviui darbas.

Pildamas vandenį iš va
nos, neišpilk ir vaiko kartu.

Pjaudamas šaką ant ku
rios sėdi, pats nukrisi.

Lėčiau važiuosi — toliau
būsi, — sakydavo rusai.

Žinojimas—tiesa, nemok- 
slingumas tamsa, — tai 
vis rusų tiesa.

Laikyt liežuvį už dantų.
tai dorų dora doriausia iš 
visų dorybių kitų. — Afo
rizmas iš lenkų.

Jeigu koks žmogus 
negeras, tai kal>ė ir 

yra 
kitų| O 7 c

i žmonių, kad jo nepamoki
na, arba nemoka pamokin
ti, kaip būti geru. ’

Minerva — dievaitė iš
minties; Nirvana — dievai
tė ubagų, ir abi be pinigų.

P. Krienas

Pavyzdžiui, paprasto van
dens molekuloj yra du ato
mai vandenilio ir 1 atomas 
deguonies dujų; 
valgomosios druskos mole
kula turi po vieną atomą 
natro (sodium) ir chloro.

Windsor, Ontario, nariai United Auto Workers’, CIO, Lokalo 200, maršuoja gat
vėmis pikiete aplink Fordo dirbtuves. Streikan išėjo 10,000 darbininką kompani-1 
jai nesusitariant su darbininkais dėl algą.

įduoto atmintis ir kiti gabumai
Vienas silpnaprotis vals- 

tijinės prieglaudos įnamis 
Lapeer miestelyj, Michiga- 
ne, turi nepaprastą atmin
tį. Jis atsimena, kokia bu
vo mėnesio ir savaitės die
na net per 30 metų, kaip 
rašo Genetinės Psichologi-

Kur Šuo Galingesnis ’ 
Už Žmogy

Spring Valley, N. Y., iš
ėjęs iš namų pasivaikščioti, 
dėl miglos, buvo paklydęs 
šimtametis senukas Sol 
Mendelson.Jam negrįžus, 
šeima raportavo policijai; 
Visa šeima, įskaitant 18 a- 
nūkų ir 14 proaūnukų jo 
jieškojo. Jiems pagelbėjo 
vietos policija ir gaisrage- 
siai. Visi privargo; bet per 
visą naktį senuko nerado.

Rytmetį iš Clarktown pri
buvo policijos viršininkas 
vedinas sekliu šunimi. Už 
penkiolikos minutų šuo su 
policistu jau buvo už my
lios nuo namų ir ten atra
do nuo uodų besiginantį, 
pavargusį senuką ant ak
mens besėdint. S.

RUGSĖJIS KAIPO AUDRŲ MENUO
Praeitų 45 metų eigoje i- 

ki 1944 m. pabaigos rugsė
jo - September mėnesį 
siautė didesnės ir nuostolin- 
gesnės audros bei viesulai, 
negu bet kurį kitą mėnesį. 
Čia paduodame, kokių nuo
stolių buvo padaryta per 
audras rugs. įvair. metais.

11900 m. Galvestone, Tėx., 
audroje žuvo 6,000 žmonių 
ir nuostolių padaryta už 
$20,000,000.

1909 m. Kuboje aūdra 
padarė nuostolių už $1,- 
000,000; Louisianos ir Mis
sissippi valstijose audroje 
žuvo 350 žmonės ir nuosto
lių padaryta už $5,000,000.

1915 m. jūrų pakraščiu

Molekules ir Atomo 
Mažybė

Mūsų kvėpuojamas oras 
yra mišinys deguonies, azo
to (nitrogeno), anglies dvi
deginio (carbon dioxide) 
molekulų ir trupučio kelių 

jos žurnalas.
Tas silpnaprotis, kitaip 

vadin'amas idijotas, yra 29 
metų amžiaus. Tyrimai pa
rodė, jog kai kuriuose da-' 
lykuose jis teturi protinių 
gabumų tik tiek, kaip vidu
tinis pusantrų metų kūdi
kis. : ' 3

Jis yra nebylys, bet pra
mokytas rašto. Skaičiuot ra
štu jis gali tiek, kaipwai- 
kai nuo 6 iki 9 metų am
žiaus.

Jo atmintis yra fotogra
finė. Sykį matytas daiktas 
taip ir pasilieka jo atmin
tyje, lyg jis tą daiktą visuo
met matytų. Bet jam labai 
sunku arba neįmanoma pa
daryti išvadas iš to, ką jis 
mato ar skaito; jis nepajė
gia sumegsti ryšių tarp dau
gumos dalykų, kuriuos pa
skirai atsimena.

Buvo ir daugiau silpna
pročių, kurie turėjo stebėti
nas atmintis.

Buvo ir genialių žmonių 
su nepaprastomis atminti
mis. Taip antai, didysis ru
sų poetas Puškinas, kartą 
perskaitęs puslapį knygos, 
visą jį galėdavo žodis žodin 
pakartoti.

siautusioje audroje Jungti
nėse Valstijose žuvo 275 
žmonės ir nuostolių pada
ryta už $13,000,000.

1919 m. Key West, Flori
doje, audra nuostolių pada
rė už $2,000,000; Corpus 
Christi, Texas valstijoj, žu
vo 284 žmonės ir nuostolių 
padaryta už $20,000,000.

1926 m. siautusioje aud
roje Floridoje žuvo 100 
žmonių ir nuostolių pada
ryta už 100 milionų dolerių.

1928 metų audroje Puer
to Rico žuvo 300 žmonių ir 
nuostolių padaryta už 50 
milionų dol. Floridoje žuvo 
2,500 žmonių ir nuostolių 
buvo $25,000,000.

kitų elementų.
Kokia smulki molekula 

yra, matysime iš sekamo 
skaičiavimo.

Ant žemės gyvena dau
giau kaip 2 bilionai žmo
nių, arba virš dviejų tūks-

Žmogui reikalinga bent 
vidutinė atmintis, kad jis 
galėtų aukštesnio mokslo 
pasiekti arba šiaip plačiai 
apsišviesti. Bet vien tiktai 
gera atmintis dar nereiškia, 
kad žmogus ir bendrai pro
tiniai gabus. N. M.

Ir Uodai Turi Nuo
Karo Slėptuves

Iš New Brunswick, N. J., 
pranešama, kad bandymai 
purkšti 8 mylių plotą su 
DDT tikslu išnaikinti uo
dus davė tik dalinas, ne 
pilnas pasekmes. Daug uo
dų išlikę.

Priežastis, aiškina žino
vai: nenorėta leisti per sti
prios dozos ir per arti že
mės ar vandens paviršiaus, 
kad nesunaikinti žuvų ir 
kitų gyvūnėlių. Taipgi 
purkšta dienos metu, o tuo
met uodai slypi po tankio
mis žolėmis, lapais. Ant at
viro lauko ar vandens tokia 
doza būtų sunaikinus uo
dus ir jų vikšrus, sako jie.

S.

1935 m. siautusioje aud
roje Floridoje žuvo 165 ci
viliai žmonės ir virš 200 
veteranų. Nuostolių pada
ryta už 6 milionus dolerių.

1938 m. siautusioj audroj 
Long Islande, N. Y., ir pie
tinėje Naujoje Anglijoje 
žuvo 600 žmonių ir nuosto
lių buvo $300,000,000.

1944 m. Didžioje Atlanto 
audroje žuvo 390 žmonių ir 
nuostolių padaryta už 100 
milionų dolerių.

Bendroje sutraukoje pra
eitų 45 metų bėgyje, rugsė
jo mėnesio audrose žuvo 
11,164 žmonės ir nuostolių 
padaryta už $642,000,000.

P.

tančių milionų. Leiskime,! 
kiekvienas gyventojas, vy
ras ir moteris ir kūdikis, 
dieną ir naktį be sustojimo 
skaičiuoja po keturis kas 
sekundą. Tad jiem reikėtų 
100 tūkstančių metų, iki jie 
visi suskaičiuotų tiek, kiek 
yra molekulų vienoje kvor
toje oro, būtent—24 seksti- 
lionai. Jei parašysite 24 ir 
prie to darašysit dvidešimt 
viena 0, tai ir bus 24 seksti- 
lionai.

Gausingiausių oro ele
mentų, deguonies ir azoto, 
atomai susijungę į moleku
las, po du atomus krūvoje. 
Taigi atomų skaičius kvor
toje ozo būtų dar nepaly
ginamai didesnis, negu 24 
sekstilionai.

Atomo mažybei pavaiz
duoti galima imti šitoks 
palyginimas. Kiek sykių vi
sas žemės rutulys yra di
desnis už vidutinį orindžį, 
tiek sykių orindžis didesnis 
už atomą.

Kiekvienu paprastu atsi
kvėpimu mes į plaučius į- 
traukiame bilionus oro mo
lekulų ir kur kas daugiau 
atomų.

ATOMO SUDĖTIS
Nors atomas yra toks 

mažytis, bet jis nėra vieno
das medžiagos krislelis. A- 
tomas susideda iš dar ma
žesnių dalelių. Vidurinė at
omo dalis yra jo branduo
lys, o išlaukinė dalis —elek
tronai, kurie nuolat ir 
smarkiai lekia aplink bran
duolį.

Vandenilio (hydrogeno) 
atomas yra paprasčiausias. 
Jo atomo branduoly j yra 
tik vienas protonas. Tai y- 
ra dalelė su pozityve elek
tra arba pliuso ženklo el
ektra. Elektronas yra dale
lė su negatyve elektra arba 
minuso ženklo elektra.

Geležis, švinas ir visi ki
ti elementai savo branduo
lyje turi dar neutronus. 
Kas liečia elektrą, tai neu
tronas yra bepusiška atomo 
branduolio dalelė. Papras
tame neutrono stovyje jis 
neparodo jokios savo elek- 
ros.

“GYVATĖ” LĖKTUVIUKAS 
NEPATARNAVO NACIAMS

Karo pabaigon vokiečiai 
pradėjo statytis mažiukus 
rakietinius lėktuvus, kurie 
po 7 mylias per minutę ki
lo aukštyn ir skrido 540 
mylių per valandą, kaip 
pranešė Anglijos oro mini
sterija. Anglai tuos lėktu
viukus praminė oro gyvatė
mis.

Tokio lėktuvo1 tikslas bu
vo naikinti skrendančius 
būryje talkininkų bombane- 
šius. Jo lakūnas turėjo už
taisyti mašineriją, kad au
tomatiškai urmu laidytų 
rakietinius sproginius į tal
kininkų bombanešius. Tam 
tikras prietaisas lėktuve 
tuo tarpu išmesdavo lau
kan lakūną, kuris parašiu
tu nusileisdavo žemyn.

Lėktuvas susidarė iš dvie
jų sukabintų dalių. Prieša
kinė dalis su rakietomis bu
vo skirta sunaikinimui. 
Pradėjus rakietoms veikti, 
užpakalinė lėktuvo dalis su 
varančiuoju mechnizmu at
sikabindavo ir taip pat pa
rašiutu nusileisdavo. Taigi

Neutronas, pats būdamas 
atomo branduolio dalele, y- 
ra savu keliu susidėjęs iš 
dviejų dalelyčių. Viena ne
utrono dalelytė taip pat yra 
protonas, su pozityve elekt
ra; kita neutrono dalelytė 
yra elektronas.

Šios dvi neutrono dalely
tės taip lygiai elektriniai 
susijungusios, kad protonas 
neišleidžia iš savęs nei po- 
zityvės nei negatyvės elekt
ros. Todėl jis ir vadinamas 
neutraliu, kitaip sakant, 
“bepųsišku.”

Iki 1932 metų niekas pa
saulyje nežinojo, kad yra 
toks dalykas, kaip protonai 
atomo branduolyje. Tais 
metais neutronus atrado 
anglų mokslininkas Chad
wick. O dabar neutronai 
vartojami kaip geriausi šo
viniai bombarduot ir skal
dyt uraniumo atomams, ga- 
mint atominei galybei.

Įvairių elementų atomai 
turi po skirtingą skaičių 
protonų, neutronų ir elek
tronų. Taip antai, paprasto 
deguonies (oksigeno) bran
duolyje yra 8 protonai ir 8 
neutronai; natro (sodium) 

! atomo branduolyje 11 pro
tonų ir 12 neutronų; švino 
atomo branduolyje 82 pro
tonai ir 125 neutronai; pa
prasto uraniumo branduo
lyje (U-238) — 92 proto
nai ir 146 neutronai; ato
minėms bomboms vartoja
mo- uraniumo U-235 atomo 
branduolyje yra 192 proto
nai ir 143 neutronai.

(Tąsa 5-me pusi.) 
r~

PATARIMAS
Patartina šį straipsnį pa

silaikyti keletą savaičių. 
Kada skaitysite kitus Įvai
rumų raštus atominiais 
klausimais, gal kai kam bus 
naudinga patikrinti pavadi
nimus - terminus, kurie čia 
paaiškinti ir su kuriais teks 
susidurti sekamuose straip
sniuose.

Kituose Įvairumuose tain 
pat bus braižinių, 
vaizduojančių atomus ir jų 
dalis. 
>.................................  -j

vokiečiai vėl galėjo vartoti 
užpakalinę jo dalį.

Šie lėktuvai buvo skiria
mi veikimui virš Vokietijos 
ir jos užimtų žemių. Bet 
naciai nepaspėjo gana to
kių oro gyvačių prisistatyti; 
taigi jos praktiniai nepa
tarnavo Vokietijai apsigin
ti. J. C. K.

Kiek Daugiau Motery 
Negu Vyry Amerikoj
Net jeigu visi pavieniai 

vyrai Jungtinėse Valstijose 
apsivestų, dar trys milionai 
moterų pavienėmis liktų, 
kaip su nuliūdimu skai
čiuoja Jaunųjų Moterų 
Krikščionių Susivienijimo 
(YWCA) prezidentė J. 
Birdsall Calkins. Ji atran
da, jog šiame krašte yra 
daugiau negu 12 milionų 
pavienių moterų virš 14 me
tų amžiaus ir tiktai 9 mi
lionai pavienių vyrų.
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Montello, Mass.

' (Tąsa)
— .Taip, tamsta tai sakėte/ —tamsta 

prižadėjot man anglišką atlyginimą, — 
dar kartą aš surikau.

— Nešukaukit taip smarkiai, —tarė 
kapitonas ir pakėlė akis nuo sąrašo. — 
Kaip dabar čia yra, Dilse? Jei tamsta 
žmones samdot, aš noriu, kad viskas būtų 
tvarkoj.

Kapitonas puikiai vaidino. “Jorike” 
tikrai gali didžiuotis savo šeimininku.

—Apie anglišką atlyginimą aš iš viso 
nekalbėjau, — pasako arkliamainys.

—r Tačiau vis dėlto apie jį tamsta kal
bėjote. Aš galiu prisiekti. — Tą mažytį 

' teisės kampelį, kuris man liko, aš noriu 
ginti iki paskutiniųjų.

— Priesiekti? Nedarykite neteisingos 
priesaikos, vyruke. Aš gerai žinau, ką aš 
tau sakiau, ir taip pat visai tiksliai ži
nau, ką man atsakei. Čia ant laivo aš tu
riu pakankamai liudininkų, kurie buvo 
prie manęs, kai aš su tavim derėjausi. 
Esu pasakęs ‘‘angliškais pinigais”, bet 
bet apie anglišką ^atlyginimą ąš nesakiau 
nė vieno žodžio. \

Tas šuo buvo teisus. Ištikrųjų jis buVo 
kalbėjęs apie angliškus pinigus, o žodžio 
atlyginimas visai net neminėjo. Aš, ži
noma, supratau, kad tai bus angliškas 
atlyginimas.

—Na, tai gerai, atrodo, kad dabar jau 
viskas tvarkoj, —patvirtino dabar ir ka
pitonas. —Žinoma, tamstos alga bus 
sumokėta anglų pinigais: svarais ir ši
lingais. Už viršvalandžius mokama pen
ki pensai. O kur tamsta norite išlipti iš 
mūsų laivo?

— Artimiausiame uoste, į kurį mes į- 
plauksime.

— Topadaryti tamsta negalite, —šai
pydamasis tarė arkliamainys.

— Taip, aš galiu.
— Negalite, — vėl jis pakartojo. — 

Tamsta esate pasamdytas iki Liverpulio.
— Visai teisingai, apie tai aš ir galvo

jau, tariau aš. —Juk mes dabar ir plau
kiame į Liverpulį.

— Ne, —atsakė kapitonas, —mes 
uoste persiregistravom, jog plauksim į 
į Graikiją, bet aš dabar pakaičiau kursą 
ir mes dabar plaukiame į Šiaurės Afriką.

Persiregistruoti ir kelionėj pakeisti 
kursą. Ei, mielas drauguži, tu esi man 
aiškus. Maroko ir Sirija moka geras 
kainas už-----------.Ir jei tu dar greitai ir
laimingai gausi pinigus, tai būsi pasam
dytas į didžiulę ilgą kelionę. He? Nuo sū
riojo vandens žuvies, kuri plaukiojo tiek 
dąugely jūrų, tu nieko negali nuslėpti. 
Tai būtų nebe pirmas tokios rūšies mano 

’ žygis.
— Tamsta man sakėte, jog plaukiate 

Liverpulin ir pabrėžtinai paminėjot, jog 
Liverpuly aš galėsiu iš tarnybos pasi
traukti, —susijaudinęs rėkiau kišenva
giui.

— Nė vieno žodžio nėra teisybės, ką 
jis čia kalba,^\kapitone, —tarė gudrus 

• žaliūkas. —Aš jam sakiau, jog mes tu
rime gabalinių rųikių į Liverpulį, ir te
nai jis galės partraukti iš tarnybos, kai 
tik mes nuplauksime į Liverpulį.

— Tai viskas tvarkoj, — dabar pa
tvirtino ir kapitonas. — Mes turime į 

Liverpulį nugabenti aštuonias dėžes sar
dinių alyvoje, gabalinių prekių, kurias 
reikia nugabenti terminuotu laiku. Ga- 
lųiipis pristatymo į Liverpulį terminas 
yrą ųž aštuoniolikos mėnesių. Taigi, dėl 
šių ąštųonių dėžių, kurios yra šalutinis 
krovinys, negaliu gi aš plaukti į Liver
pulį. Jos į laivą yra paimtos prie progos, 
už pervežimą beveik nieko nemoka. Jei 
aš gausiu daugiau prekių, jei jų nugabe
nimas man apsimokės, tai, žinoma, jau ir 
per ateinančius šešius mėnesius galėsim 
plaukti į Liverpulį.

—Tai tamstai tuomet reikėjo pasakyti, 
kad tai ne gabalinės prekės, bet pripųo- 
įąmos prekės, kurias turite nugabenti į 
ĮŪivęrpulį.

Apie tai nieko neklausei, —prieš
tarauja man arkliamainys.

Cįraži kompanija, šmugelis, pareiški- 
ipų falsifikavimas, uostų mainymas, 
krypties keitimas ir plaukiojimas miru
siųjų laivu. Palyginus su jais, anksty
vesniųjų laikų jūros plėšikas, piratas, 
būtų garbingas žmogus. Tarnauti pira
tų laive nėra gėda, ten nereikia išsižadėti 
nęį pavardės, nei tautybės. Plaukti su 
piratais yra gąrbės reikalas. Tuo tarpu

plaukiant šiuo laivu burnoj juntamas 
toks skonis, kurį aš ilgai bandysiu nury
ti, kol galutinai jį nurysiu ir suvirškin
siu. . •

—Norite pasirašyti čia savo pavardę? 
Kapitonas padavė man plunksnakotį.
— Čia! Ne! Niekumet! — Surikau pa

sipiktinęs.
— Kaip norite. Misteri Dilse, prašau, 

pasirašykite čia liudininku!
Šis kišenvagis, šis arkliamainys, šis 

sukčius, šis apgavikas, šis tipas, jam bū
tų buvusi per daug padori ir garbinga 
virvė, kuria buvo pakarta du tuzinai gal
važudžių, dabar dar už mane pasirašys! 
Šis dvėsena neturi teisės netdr po mano 
išgalvotąja pavarde kišti savo sudžiūvu
sių rankų.

—Duokite čia, kapitone, aš pats pasi
rašysiu, juk.viskas tačiau tėra mėšlas su 
snargliu.

“ Reimontas Rigbay, Aleksandrija 
(Egiptas).”

Štai stovi tas parašas. Tvirtas ir tik
ras. Na, “Jorike”, hoiho! Dėl manęs eik 
nors ir į pragarą. Dabar man yįskas, vis
kas vistiek. Pranykęs iš gyvųjų. Sudūlė
jęs. Pasauly neliko net jokio mano kva
pelio.

Holla—he! Holla—he! Hoiho!
Bet aš ne jūroj guliu,
Aš mirusių laivu plaukiu

Taip toli nuo saulėtojo New Orleano, 
Tai toli nuo mielosios Luizijanos.

Holla—he! Morituri salutant! Modern 
nieji gladijatoriai sveikina tave, o Ceasar 
Augustus Capitalismus! Morituri salu
tant! Mirčiai pasmerktieji sveikina ta
ve, o imperatoriau Cezari Auguste, mes 
esam pasirengę mirti už tave, už šventą
jį ir garbingąjį apdraudimą.

O laikai, o papročiai! Gladijatoriai, 
apsišarvavę blizgančiais šarvais, įžygiuo
davo į areną. Fanfaros gausdavo ir cimbo 
lai skambėdavo. Gražios moterys mosi
kuodavo jiems iš už barjerų ir numesda
vo jiems savo auksu išsiuvinėtas skepe
taites, nosines, gladijatoriai pakeldavo 
jas, prispausdavo prie saVo lūpų, kvė
puodavo svaiginantį kvapsnį ir saldžia 
šypsena padėkodavo joms ir pasveikinda
vo jas. Sujaudintai ir sužavėtai miniai 
šaukiant, ūžiančiai karo muzikai skam
bant, jie iškvėpdavo paskutinį savo atsi
dūsimą.

Tačiau mes, šiandieniniai gladijato
riai, mes žūstame mėšle. Mes esame per 
daug nuvargę, kad galėtumėm nusipraus
ti. O kam, tiesą sakant, ir praustis? Mes 
išalkstame, kadangi užmiegame prie pat 
dubens. Mes peralkstame, kadangi ben
drovė turi taupyti, kad galėtų atsispirti 
konkurencijai. Mes mirštame- apsirengę 
skarmalais, tylėdami, giliai mašinų sky
riuj, ant parinktojo tinkamo rifo. Pama
tom besiveržiantį vandenį ir mes nebega
lime iš čia išlysti. Mes tikimės, jog kati
las sprogs, kad viskas tuomet būtų grei
tai baigta,' kadangi mūsų rankos yra su
spaustos, pečiaus durelės yra atviros ir 
skaisčiai degą angliai pamažu ėda mūsų 
kojas ir blauzdas. Vargšas katilo bomas? 
Jis prie to yra jau pripratęs. Jam nuside- 
ginimas ir nusiplikinimas nieko nereiš
kia.

Mes mirštame be fanfarų muzikos, be 
gražių moterų šypsenų, be sujaudintos 
iškilmingai nusiteikusios minios pritari
mo šūkių. Mes mirštame tylėdami ir 
skarmaluose dėl tavęs, o Cezari Auguste! 
Valio tau, imperatoriau, mes neturime 
jokių vardų, mes neturime jokių tauty
bių ! Mes esame niekas.

Valio tau, Cezari Auguste imperato
riau, tau nereikės nė vienai našlei ir naš
laičiams mokėti pensijos! Mes, o Cezari, 
esame ištikimiausi tavo tarnai. Mirti pa
smerktieji svekina tave!

(Daugiau bus)

Laisvėje, korespondencijoje 
iš 11 d. rugsėjo įsiskverbė 
klaida. Ten nepaskelbta tūlų, 
aukavusių vardai. Būtent ap
silenkta, kad Viktorija Saulė- 
nienė saukavo $5 dėl LPTK. 
Auka priimta per drg. A. Ku- 
kaitienę, kuri daug darbavo
si. W. Yurkevičius.

Ką Žinai, Ant Kupros 
Nenešioji
(Tautosaka)

. juokai į barnį ve-Kvaili 
da.

Karti, 
anyta.

Vogtu
važiuoja.

Vasaros prakaitas žiemą 
šildo.

Marčiai dantis gelia, o 
anyta dejuoja.

Tinka, kaip karvei bąl- 
nas.

Svetima duona karti.
Seno sveikata — jauno

tarytum marčiai

arkliu kalėjimai)

Nedėvėjęs lopyto, neturė
si naujo.

Senoj ugniavietėj geriau 
ugnis kūrenas.

Kiekviena šeimininkė ki
taip puodus maišo.

Iš adatos kirvio nepada
ryti.

Darbymety ir akmuo kru
ta.

Dievui netikęs, velniui 
nereikalingas, — žmonėms 
pavojingas.

Kas saldžiai kalba, tas 
karčiai vaišina.

— Kvailio liežuvis galvos 
nesiklausia.

— Svetimoj kišenėj ska
tikas auksinu virsta.

— Galvos netekęs, l^epu- 
rėš verkia.

— Šovė vilką, pataikė 
avinui.

Surinko P. K.

Padvigubinta Dovana Punktais 
Už Panaudotus Riebalus

4 punktai vietoj 2 už kiekvieną svarą!

K J,.............................................
IEKVIENA iš jūsų šeimininkių Amerikoje gali savoje 

virtuvėje pagreitint sugrįžimą daugiau muilų ir visų taikos 
meto daiktų, kurių jūs taip ilgai laukėte. Jūs galite tatai 
padaryti, daugiau taupydamos panaudotų riebalų. . . kiek
vieną lašą, kurį jūs galite išgramdyti ar nugraibyti. Tatai 
būtinai reikalinga, kaip ir bet kada pirmiau. Taigi taupy
site, ar ne?

Jūs Amerikos moterys atlikote puikų darbą, taupyda
mos panaudotus riebalus karo metu, bet pergalė ne
užbaigė to reikalo. Riebalų kiekis muilui ir kitiems 
ilgai-lauktiems produktams gaminti yra milionais sva
rų mažesnis 1945 m., negu buvo 1944 m. Štai kodėl val
džia skiria keturis racionavimo punktus vietoj vieno 
už kiekvieną jūsų pristatomą svarą panaudotų riebalų.

Nugraibant, nusemiant ir išgramdant kiekvieną pas
kutinį panaudotų riebalų lašą, jūs galite padėt ir pa
čios sau greičiau padaugint muilų, muilo skutenų ir 
miltelių. Ir ne tik muilų. Bet nylonų, medvilnės audi
mų, elektrinių skalbtuvų, prosų, šaldytuvų, automobi
lių ir tūkstančių kitų taikos laiko produktų, kurių 
mes laukiame.

Sutaupyti riebalai jūsų virtuvėje yra labai rcikąlingi pagelbėt 
vėl gamint taikos meto reikmenis... taip pat jums... ir 
greičiau. Taigi ar ne tęsite gerąjį darbą, nors karas ir pa
baigtas? Jūs padėsite patenkinti savo reikalus dėlei muilų ir 
kitų civilių reikmenų, apie kuriuos svajojate. Atsiminkite, jog 
kiekvienas sutaupytas riebalų lašas tebėra labai svarbus. Tau
pysite, argi ne?

Jūsų Sutaupyti Riebalai padeda Gaminti Taikos Meto Produktus, kurių Jūs Norite

Mūsų skaitytojai raginami 

remti tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

r J. J. Kaškiančius. M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia

naujo stogo ar jei stogas rei- * ^-2? Axil
kalauja pataisymų, Kriau- į;l
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 šingeliavimo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Ayecor. Grand St., Brooklyn, N.

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

p f; x H
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-16^1

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat.

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

.1. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

GREEN STAR BAR &GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Glvlais.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
•

159 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonai EV. 4-869G

——............. ■■■ 0
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CHARLES J. ROMAN
. ‘ (RAMANAUSKAS)

LA/DOTUVHJ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai i® gražiai 
moderniškai įruoštą mū- ( 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

HūH

1113 Mt Vernon St

Telefonas Poplar 4110
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ATOMINĖ GADYNĖ
1
► (Tąsa nuo 3-čio pusi.)

ATOMINIS NUMERIS IR 
ATOMINIS SVORIS

Kiekvieno elemento ato
mas turi savo numerį ir sa
vo svorį. Atomo numeris y- 
ra toks, kaip protonų skai
čius atomo branduolyje. Pa
vyzdžiui, vandenilio atome 
yra vienas protonas; tai ir 
atominis vandenilio nume
ris yra^l. Helijaus atomo 
branduolyje yra du proto
nai, todėl jam skirta num. 
2. Uraniumo atomo bran
duolys turi 92 protonus, tai
gi ir jo numeris yra 92, ir 
t.t. . • $

Atominis bet kurio ele
mento atomo svoris yra jo 
protonų ir neutronų skai
čius, sudėjus juos sykiu. 
Taip antai, helijaus atomas 
turi 2 protonus ir 2 neut
ronus; tad atominis heli
jaus svoris yra 4. Švino ato
mo branduolyje yra 82 pro
tonai ir 125 neutronai; juos 
sudėjus, gauname 207; to
dėl ir atominis švino svoris 
yra 207. Bombinio uraniu
mo U-235 atomas turi 92 | 
protonus ir 143 neutronus; 
tai atominis jo svoris yra 
235.
Protono svoris yra laikomas 
lygiu su neutrono svoriu.
Vandenilio (hydrogeno) 

atomas yra lengviausias iš 
visų. Jo branduolyje tėra 
tik vienas protonas ir nė 
jokio neutrono. Todėl ato
minis vandenįlio numeris ir 
atominis jo svoris yra tas 
pats —1.

Vandenilio atomas, kaipo 
paprasčiausias ir lengviau
sias, yra priimtas svarsčiu 
visų kitų elementų ato
mams. Deguonies (oxyge- 
no) atomas — 8 protonai ir 
8 neutronai — sveria 16 
kartų tiek, kaip vandenilio 
ątomas. Aukso atomas (79 
protonai ir 118 neutronų — 
viso 197) sveria 197 sykius 
tiek, kaip vandenilio ato
mas. Tokiu būdu ir nusta
toma įvairių elementų ato
miniai svoriai, naudojant 
vandenilio atomą kaip sai
ką.

O vandenilio atomas ne
apsakomai lengvas. 300 
sekstilionų vandenilio ato
mų tesveria tiktai vieną 
gramą, o penktukas (nike
lis) sveria penkis gramus.

Aplink kiekvieno elemen
to atomo branduolį sukasi 
tiek elektronų, kiek bran
duolys turi protonų. Vande
nilio atomas turi tik vieną 
protoną, tai tik vienas el
ektronas aplink jo branduo
lį ir telaksto. Kadangi de
guonies atomas turi bran
duolį su 8 protonais, tai 
aplink jį sukasi 8 elektro
nai. Uraniumo atomo bran
duolyje yra 92 pitonai, to
dėl aplink jį laksto 92 elek
tronai, pasiskirstę į kelis 
ratus ir visomis pusėmis.

N. M.

Bud Elmer Linderman, 23 
m., rodeo žvaigždė, pats pasi
davė jo jieškančiai policijai. 
Jo jieškojo dėl mirtinai primu
šimo detektyvo McGrath su 
juos susidūrus viešbučio Bel
vedere aludėj, New Yorke. 
Linderman gynėsi nebuvęs su
sikirtime. *

LI C E N S E S 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wind, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 105 has been issued to the undersigned 
to manufactirtę wine under the Alcoholic 
Beverage Control Law at 1080 Fulton St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings.

MORRIS SLEPIAN 
d-b-a Metro Wine Co.

j

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

dies milicija.” O kas blogiau
sia, kad tie atleisti smetoni
niai “policininkai negalėjo 
gauti jokios kitos tarnybos.” 
Gi eiti žemę arti arba dirbtu
vėje prie varstoto prakaituoti, 
Vaitkaus supratimu, tiems po
nams didžiausias pažemini
mas !

Tai dar ne viskas. Pabėgė
liui su naciais iš Lietuvos dar 
baisesnė socialistinė santvar
ką1 buvo tame, jog joje, pa
vyzdžiui, “Skuodo liaudies 
milicijos viršininku, buvo pa
skirtas batsiuvis Baranaus
kas.” Ne ponas, o darbinin
kas !

Ar bereikia didesnio pasi
tyčiojimo iš visų ponų ? Argi 
gali tokia santvarka patikti 
Vaitkui ir kitiems smetoninin- 
kams!

Spalių 2-rą, Miesto Salėj 
šaukiamas viešas posėdis, ku
riame piliečiai ir įstaigos turės 
teisę pasisakyti už ar prieš 
perkrikštijimą New Yorko 6- 
tos Avenue į Avenue of the 
Americas.

Už pardavinėjimą degtinės 
stiklelio, po $1 laike bolės 
žaismės Polo Grounds, Floyd 
Wilder, 31 m., 110 Lenox
Ave., nuteistas pasimokėti 
$200 ir 100 dienų kalėti.

Dar Vienas Pranešimas 
Organizacijoms-V eikejams 

Ir Gal Bus Paskutinis

Elektronai.
Elektronai yra negaty- 

vės, minusinės elektros da
lelės. Elektronai taip bega
liniai lengvi, kad jų svoris 
neskaičiuojamas. Koks 
smulkutis yra elektronas, 
suprasime iš to, jog viduti
nis žmogaus plaukas sker
sai yra 5 bilionus kartų 
storesnis už elektroną.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1147 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 Wyckoff Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

RUDOLPH BECK & J. J. CLARSON 
158 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM BRODERSON
IB. & B. Delicatessen & Rest.)

263 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 253 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1087 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the
premises. ___

ARNOLD DERENFELD
1087 Blake Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.
EB 709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
784 Blake Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAULINE KOMACK
784 Blake Ave., Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ContrqJ Law at 
1102 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS NOGIN
1192 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y,

Filmininkas George Klimas 
(Kalbančiųjų Paveikslų Gamintojas) 
Tūlas laikas atgal paskelbiau, kad 

esu pakviestas per L.D.S, 9-tą Ap
skritį atvykti į East St. Louis ir į 
kitus miestelius Illinois valstijoj, ir 
prašiau kitų valstijų bei miestų, ku
rie norėtų, kad aš parodyčiau savo 
paveikslus, atsikreipti. Iš anksto ži
nant, būtų galima padaryti tinka
mas planas ir patarnaut už žemą 
kainą.

Tačiau, į tą mano paskelbimą at
sišaukė tik vienas kitas, ir tai vie
nas iš vieno krašto šalies, kitas iš 
kito krašto. Taip, gerbiamieji, nega
lima. Arba jei ir būtų galima iš ma
no pusės, tai jums prisieitų perbran- 
giai. Mat mano laikas ir mašinerija 
brangi. Taigi dar vieną kartą prane
šu ir prašau gerai įsitėmyti:

1. Ateinančiuose kuopų ir draugi
jų susirinkimuose apsvarstykite ar 
norėsit, kad aš jūsų miestelį aplan
kyčiau, apie kokį laiką ir kokias fil
mas pageidautumėt.

2. Aš galiu duoti filmas kokios tik 
yra pagamintos ir galimos gauti.

3. * Aš turiu filmas, kurių neturi 
kiti, štai jos: Pasiskelbimas Lietuvos 
Sovietine. Vilniaus Išlaivinimas ir 
dabar naujai pertaisyta ir (spalvuo
ta) pirmutinė lietuvių kalboj filmą:

“KUPROTAS OŽELIS“
Užtikrinu, kad dabar patenkins 

visus, kur tik bus rodoma, nes mūsų, 
žymieji aktoriai gražiai vaidina ir 
puikiai dainuoja 10 gražių liaudies 
dainų. Rodymas “Kuprotas Oželis” 
filmos, užima 55 minutes. Muzikalė 
komedija iŠ Lietuvos gyvenimo.

Greitai atsišaukite, nes tik tinka
mai suplanavus maršrūtą, geros pa
sekmės tegali būti.

GEORGE KLIMAS
128 —. 19th SL, Brooklyn 82, N. Y,

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA
TION, ETC., REQUIRED BY THE 

ACTS OF CONGRESS OF 
AUGUST 24, 1912, AND 

MARCH 3, 1933
Of Laisve, published daily except 

Sunday at Brooklyn, N. Y. for Octo
ber 1, 1945.

State of New York.
County of Kings, 

ss.
Before me, a Notary Public in 

and for the State and county afore
said, personally appeared Mary 
Sineus, wno, having been duly 
sworn according to law, deposes 
and says that she is the Business 
Manager of the Laisve and that the 
following is, to the best of her 
knowledge and belief, a true state
ment of the ownership, management 
(and if a daily paper, the circula
tion), etc., of the aforesaid publica
tion for the date shown in the 
above caption, required by the Act 
of August 24, 1912, as amended by 
the Act of March 3, 1933, embodied 
in section 537, Postal Laws and Re
gulations, printed on the reverse of 
this form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing 
editor, and business managers are:

Publisher Laisve, Inc., 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Editor Roy Mizara, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Managing Editor Roy Mizara, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Business Manager Mary Sineus, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

2. That the owner is: (If owned 
by a corporation, its name and ad
dress must be stated and also im
mediately thereunder the names 
and addresses of stockholders own
ing or holding one per cent or more 
of total amount of stock. If not 
owned by a corporation, the names 
and addresses of the individual 
owners must be given. If owned by 
a firm, company, or other unincor
porated concern, its name and ad
dress, as well as those of each in
dividual member, must be given.)

Laisve Inc. 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Pres.—Joseph Weiss, 857 55th 
St., Brooklyn, N. Y.

Vice-Pres. — Eva Mizara, 37-06 
72nd St., Jackson Heights, N. Y.

Sec’y-Treas. — D. M. Sholomskas 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security 
holders owning or holding 1 per 
cent or more of total amount of 
bonds, mortgages, or other securi
ties are: (If there are none, so 
state.)

Lithuanian Co-operative Publish
ing Society, Inc., 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

J. Kairys, 17-11 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y.

G. Nalivaika, 8448 — 89th St., 
Woodhaven, N. Y.

Geo. Zablackas, 70-42 Link Court, 
Maspeth, N. Y.

D. M. Sholomskas, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

P. Taras, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y.

H. Yeskevich, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

A. Gilman, 131-47 230th St.,
Springfield Gardens, N. Y.

P. Bechis, 4 Morris Lane, Great 
Neck, N. Y.

Frank Buck, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

J. Grubis, 56 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

A. Balčiūnas, 321 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y.

Ch. Balchunas, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the 
owners, stockholders, and. security 
holders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security 
holders as they appear upon the 
books of the company but also, in 
cases where the stockholder or se
curity holder appears upon the 
books of the company as trustee 
or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corpora
tion for whom such trustee is act
ing, is given; also that the said two 
paragraphs contain statements em
bracing affiant’s full knowledge and 
belief as to the circumstances and 
conditions under which stockholders
and security holders who do not ap
pear upon the .books of the com
pany as trustees, hold stock and 
securities in a capacity other than 
that of a bona fide owner; and this 
affiant has no reason to believe 
that any other person, association, 
or corporation has any interest di
rect or indirect in the said stock, 
bonds, or other securities than as 
so stated by him.

5. That the average number of 
copies of each issue of this publi
cation sold or distributed, through 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve months 
preceding the date shown above is 
15,453. (This information is requir
ed from daily publications ohly.)

MARY SINCUS,’ 
Business Manager.

Sworn to and subscribed before 
me this 29th day of September, 
1945.

LILLIAN BELTE, 
Notary Public Kings County, 

Clerk’s No. 780, Reg. No. 641-B-7. 
Commission Expires March 30, 1947.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7149 has, been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Roebling. Street, Borough of • Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEFA REY
220 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Dumont Avenue, Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM BERKEN
386 Dumont Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 DeWitt Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEX LIEBER
442 DeWitt Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail' under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3910 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOLDFARB
3910—15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. j

SOPHIE MULLER
195 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1740 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
727 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CARBONE
727 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Blake Avenue, Borough of Brooklyfi, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

EMANUELE CAFISO & 
ROSARIA BOSCARINO 

Adm. of Estate Sal. Boscarino
1102 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1745 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
330 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GEORGE LEADER
330 Halsey St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1578 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ■ Control Law at 
638 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB WIEINER
638 Wythe Ave., ?‘ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1908 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4302 — 14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. < x

IRVING GOLDWASSER
4302 — 14th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveragę, Control Law at 
811 — Avenue U, ■ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY A. SHUGAR
811 —• Ave. U. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5063 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES ANDERSEN
533 Park Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ’ No. 
GB 4627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
i CHARLES COLLETTI
127 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7218 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW MIONE
67 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
405 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

STELLA CYBULSKI
405 •— 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
526 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. . • •

EVA SHERRY
526 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givėn that License No. 
EB 629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to be consumed on-the 
premises.

ROSE KELLNER
479 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 690 has been issued to the undersigned 
to sell beier, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID SUGARMAN
623 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is Hereby given that License No. 
EB 186 has been ..issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. >

BENJAMIN FARBER
415 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that ^License No. 
ĖB 238 has be'en issued to the ’•undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
26A Sutter Avenue, Bprough of Brooklyn, 

theCounty of 
premises. ’

26A Sutter

Kings, to be consumed on

DAVID ALPERT
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1437 has been, Issued to the undersigned 
to želti beer, at retail under Section 107 of 

, the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 East New York Ave,, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. . :

LEONARD. DAM ATO .
608 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

i HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
_ REIKALINGI VYRAI___

' \ ‘ ■’ ' T REIKIA VYRŲ •
- * "J

Prie
Išdirbimo Plastikų 
48 Valandų Savaitė 
Nuolatinis Darbas

z (

• a

Užsitikrinkite Nuolatinį Darbą
Pas

CATALIN 
CORPORATION 

OF AMERICA 
Fords, N. J. (229)

7 7*1

Ji
fl

-

REIKIA VYRŲ
Dirbti prie Medelių Auginimo

Nuolatinis Darbas. Ofisas Randasi ' 
Arti Boro Bus Route.

LOVETT’S NURSERY, INC.
Little Silver, N. J.

TEL. RED BANK 2200
(234)

TIRPINTOJAI 
BERNIUKAI PRIE KIRPIMŲ AR 

DARBININKAI ABELNAM 
DARBUI 

PRESSMANAI 
Nuolatiniai Darbai 

WARREN BROS. CORP.
22 SOUTH AVE. WEST, 

CRANFORD, N. J.
 .(229)

ELECTRIC SPOT WELDERS 
FABRIKE PADĖJĖJAS IR 

PAGELBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS. PAKILIMAI 

MODERNIŠKA DIRBTUVĖ 
Lenox Metai 

Mfg. Co.
63-02 59TH AVE., MASPETH, L. L

APVALYTOJAI
Pastovus darbas bankoje, su patogiais, 

ofisais Manhattan, Bronx ir Brooklyn. 5-kių 
Dienų savaitė. Alga $125 j menes} . pra
džiai. Kreipkitės ant 3-čių lubų, 41 Broad 
Street, N. Y. C. *

(233)

POPIERINĖS DĖŽĖS
Patyrę Kerčių Apkarpytoje! 

ir Scorers
ESSEX PAPER BOX

MFG. CO.
281 ASTOR ST., 
NEWARK, N. J.

(229)

REIKALINGI
Ant Aslos Core Makeriai

Squeezer Mašinos Molderiai 
Paprasti Darbininkai 

Brakeshoe ir Castings 
Division

AMERICAN BRAKE SHOE CO.
Mahwah, n. J.

(231)

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystėje
JOHN T. STANLEY CO., Inc.

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ APŽICRĖTOJA, Patyrusi. Pilna Pri
žiūrėtoja. Nakvot ant vietos. Nuosavas kam

barys. 3 suaugę žmonės. Brooklyne, 
t $40 į savaitę.
DEWEY 2-9660.

(231)

REIKALINGOS PATYRUSIOS MERGINOS 
PRIE KNYGŲ APDARYMO.
Nuolatinis darbas. Gera Alga.

A. HOROWITZ & SON, 115 MYRTLE AVE., 
TEL. PASSAIC 3-0212. PAŠSAIC, N. J.

MOTERYtS
Fabriko darbas. Nuolatiniai Darbai.

B. D. KAPLAN & CO., 
7 VESTRY ST., N. Y.

(arti Canal St. Stoties, IRT ir 8th Avė.
Subvėm) 

_____________________________________ (229)

POPIERINĖS DĖŽĖS
Patyrusios Į Vidų Lenkėjos 

Strippers ir S.' & S, Operatorės
ESSEX PAPER BOX

MFG. CO.
281 ASTOR ST., 
NEWARK, N. J.

_______________________ .______________ (229)

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj Iš didžiausių muilo išdirbystėje

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 WEST 80TH ST., NEW YORK
_____________________ 22

VALYTOJOS, Ofisinių Namų, Nuolat, 
$81, įskaitant viršlaikius.

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

George Allen, 15 metų, mirė 
policijos pašautas ant stogo sa
vo namų, 274 W. 117th St., 
New Yorke. Policija teisinasi, 
kad Allen, kuris buvo paleistas 
pataisoms, kaipo jaunametis 
prasikaltėlis, bėgo nuo policijos 
ir būk grasinęs policistui pei
liu.

•.. r •' '•/•' • ■■ / • *

... J

TOOL ir
DIEMAKERS

Patyrę Dirbime PLASTIC MOLDS 
Pageidaujama, Bet Nebūtina

Naujos ir Didesnės Progos 
PLASTIKOSE

TAIPGI

DIE SET-UP VYRAS 
REIKALINGAS

KRFJPKTTftS

Plastic Manufacturers, Inc
280 Fairfield Ave.

Stamford, Conn.

REIKIA VYRŲ
Sodno Aptvarkymo Darbas 
NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA.
Vasileff Nurseries, Inc.
North Street, Greenwich, Conn.

TEL. GREENWICH 242.
(230)

VIRTUVĖS DARBININKAI
Ar Puodų Mazgotojai gražiau
siame Connecticut’o Restauran-
te. Turi būt geri 
Kreipkitės tuojau, 
Corner Inn, Merritt
ir Long Ridge Road,

valytojai.
Chimney
Parkway

Stamford,

Conn. Long Ridge Busas iki du
rų. Telef. STAMFORD 3-2617.

I

a

PATRINŲ DARYTOJAI
Pirmos Klasės

Kreipkitės
TAMBERG PATTERN WORKS

38-18 10TH ST.,
EONG ISLAND CITY.

(231)

VERPĖJAI
AUKŠTOS ALGOS
Geriausios darbo sąlygos 

Kreipkitės j Ofisą
SAN GIOVANNI & CO., INC.

112 WEST 21ST ST. 
NEW YORK CITY 
WATKINS 9-8545

_____________________________________ (231)

PAGRAŽINIMŲ iš geležies ir bronzo metate 
dirbėjai, gerai išlavinti; pokarinis darbas, 

dirbtuvė, išdirbanti pagražinimus nacionaiiat 
svarbioms organizacijoms.

MORAN, VANDERBILT 6-2181 
______________________________________(231) 

REIKALINGI VYRAI MEDŽIAM PRIŽIO- 
RĖTI, darbas aplink MONTCLAIR ir 
ORANGES; aukštos algos geriem vyram; 

progos mokiniam.
FRANK B. SWIFT CO., CALDWELL 6-1731 
_____________________________________ (234) 

PAGELBININKAI PRIE RAKANDŲ 
KRAUSTOMOJO VEŽIMO 

Nesikreipkite, jei nesate patyrę ir 
pageidaujanti nuolatinio darbo. 

RIMBACK STORAGE CO.
385 MILLBURN AVE., MILLBURN, N. J, 

SOUTH ORANGE 2-3444 ar 
MILLBURN 6-2000

-J11!

(230)

REIKIA VYRŲ
90c Į VALANDĄ

Glendale Steel Corp

MEDŽIŲ APŽIŪRĖJIMUI VYRAI. Kreipkitės 
į Miestukų Bloomfield, Maintenance Building, 
gale Llewellyn Avenue, Bloomfield, N. J.

(229)

Cooper Ave. & Dry Harbor Road 

GLENDALE, L. I.
Telephone: HAVEMEYER 8-1100

KEPĖJAI
DU PRIE STALŲ, duona ir bandukės; 

keksų pagelbininkai ir antrarankiai; 
geros valandos ir alga. Kreipkitės tuojau.

MANVILLE BAKERY, 76 MAIN ST., 
MANVILLE, N. J. 

_____________________________________ (229)

PAPRASTI DARBININKAI. Kreipkitės į 
Miestuką Bloomfield, Maintenance Buil3ing, 
Gale Llewellyn Avenue, Bloomfield, N. J. 

_______________________________ (229)

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

(X>,

FOUNDRY WORKERS 
TIRPINTOJAI 

VYRAI PRIE ŠILIAMOS 
TEKINTOJAI 

CHIPPERS 
PATTERN MAKER 

VYRAI PRIE PATAISYMŲ
National Bearings Division

American Brake Shoe Co.
864 NINTH ST., JERSEY CITY, N.J.

SANDĖLIUI BERNIUKAI 
PAKUOTOJAI 

ABELNAM VISUOMENĖS 
APTARNAVIMUI

Lengvas Darbas Sandelio Rūme 
Nuolatinis Darbas

S. E. &’M. Vernon, Ine.
801 Newark Ave., Elizabeth, N. J. 

MATYKITE MR. HOAGLAND 
(232)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PAPRASTAI DIRBAMA 
VIRŠLAIKIAI

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS



AFL Unijos Remia 
O’Dwyer

Virš 90 nuošimčių visų di-

Rezoliucija Prezidento 
Trumano Programos

Klausimu
Prez. Trumanas pasiūlė 

kongresui rekonversijos pro
gramą, kurioj buvo sužymė
ta visa eilė demokratinei vi
suomenei naudingų pasiūly
mų, būtent, didesnis bedar
biams atlyginimas, darbinin
kams algų pakėlimas, karo 
veteranų tinkamas priėmimas 
ir aprūpinimas, pastovūs dar
bai visiems darbininkams ir tt

Prezidentas reikalauja 
tuos pasiūlymus padaryti įs
tatymais, bet reakciniai kon- 
gresmanai ir senatoriai tam 
priešinasi.

Brook lyno lietuvių susirin
kimas, įvykęs rugsėjo 28 d., 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėj, 280 Union 
Avė., pilnai užgiria prez. Tru
mano rekonversijos programą 
ir ragina tą programą priimti.

Nutarta šią rezoliuciją pa
siųsti New Yorko senatoriam, 
kongresmanam ir spaudai.

Susirinkimo pirm.
J. Gasiunas

Žydų Demonstracija už 
Palestiną

Didžiojo New Yorko žydų 
organizacijos šaukia masinį 
mitingą Madison Square Gar- 
dene . šį sekmadienį, rugsėjo 
30-tą, 8 vai. vakaro. Protes
tuos prieš Anglijos taip vadi
namą British White Paper, 
pastojantį kelią benamiams 
žydams įvažiuoti į Palestiną.

Peter V. Cacchione, brook- 
lynietis Miesto Tarybos na
rys, atsišaukė “į visų tautų ir 
tikybų piliečius Brooklyne” 
paremti mitingą ir teisę “įsi
steigti žydų Nacionalius Na
mus laisvoje ir demokratiško
je Palestinoje.” Įžanga yra ne
mokama.

Dariaus-Girėno Pamink
lo Reikalams Šaukia

ma Konferencija
--- •

Dariaus Girėno Paminklui 
Statyti Komitetas šaukia to pa
minklo reikalais konferenciją. 
Įvyks spalių (Oct.) 14-tą, 2 v. 
po pietų, Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo svetainėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Atstovybė—vienas nuo drau
gijos ir po vieną nuo kas 50 
narių.

Po konferencijos, 6 vai. va
karo, toj pat salėje, įvyks pra
moga — bankietėlis. Įžanga 
$1.25.

Apie konferencijos tikslą, ko
mitetas savo kvietime,, be kit
ko, sako:

“Paskiausioji draugijų kon
ferencija, įvykusi birželio 6 d., 
1943 m., Brooklyne, nusistatė 
prieš Lituanicos Aikštę, kuri 
pradžioje buvo užgirta pamink
lui statyti ir patarė komitetui 
teirautis naujos vietos. Šiuo 
reikalu buvo kreiptasi į New 
Yorko miesto parkų komisio- 
nierių p. Moses ir gautas atsa
kymas: viešam parke pamink
lam vietos aprubežiuotos ir, 
apart to, turėtų būti aukštos 
vertės paminklas. Patarta pasi
tenkinti Lituanicos Aikšte ...

“Bet, svarbiausias klausimas, 
be kurio negalima pradėt pa
minklą statyt, tai pinigai. Pa
minklo Fonde yra $2,698.76 ...

'“Taigi, svarstymui šių ir ki
tų klausimų yra šaukiama 
Brooklyn© ir apylinkės lietuvių 
organizacijų, parapijų, draugi
jų, kliubų, chorų konferencija, 
Į kurią yra kviečiamos ir tos 
draugijos, kurios dėl'kokių nors 
priežasčių nėra gavę šio laiš
ko.”

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI

LIETUVIAI ENERGINGAI DARBUOSIS 
MIESTO VALDYBOS RINKIMUOSE

Rugsėjo 28-tą įvykęs Brook
lyn© lietuvių masinis susirin
kimas, Lietuviu] Amerikos Pi
liečių Kliubo svetainėje, vien
balsiai pasisakė, kad ypatin
gai šiuo metu yra labai svar
bu išrinkti gerą miesto Vyriau
sybę. Ir taip pat vienbalsiai 
išrinktas iš publikos platus 
komitetas, kuris ves tarp lie
tuviui rinkiminę agitaciją už 
tinkamiausius kandidatus.

Kas Kaltas dėl Nedarbo
Rinkimų reikalais kalbą pa

sakė Antanas Bimba. Jis trum
pai, bet ryškiai . atžymėjo, kad 
mūši] šalis sutiko rekonversijos 
laikotarpį (perėjimo iš karinės į 
taikos laiko gamybą) nepasi
ruošus. Nepasiruošus dėl to, 
kad žmonės ne gana rūpestin
gai rinkome kongTesmanus ir 
senatorius. Kongresas nesisten
gia pravesti įstatymų, kurie pa
skubinti] rekonversiją ir duotų 
žmonėms darbų, o negalintiems 
gauti darbi] duotų tinkamą ap
rūpinimą jieškant darbo.

Miesto Vyriausybės Svarba
Kalbėtojas nurodė, kad daug 

kas priklausys ir nuo miesto 
viršininkų tinkamumo. Kad 
nors atskiro miesto vyriausybė 
neturi galios prašalinti visus 
Kongreso neveiklumu užtrauk
tus blogumus, tačiau gali pa
lengvinti.’ Išėjus darbininkams 
streikan ar išstojus su kitais ko
kiais reikalavimais daug leng
viau laimėti, jeigu miesto vy
riausybė yra drauginga, policija 
nedaužo žmonėms galvų, kaip 
buvo Hooverio reakcijos laikais.

A. Bimba ragino piliečius 
darbuotis ir balsuoti už Darbo 
Partijos ir pažangesniųjų de
mokratų koalicijos kandidatus 
į miesto viršininkus. Ir ragino 
vėl iš naujo išrinkti į Miesto 
Tarybą jau keturis metus pa
vyzdingai tarnavusį žmonių 
reikalams Peter V. Cacchione.

Publika sutiko su kalbėtojo 
išvadomis, jog visokia vyriau
sybė demokratijoj ir jos atsine- 
šimas į žmones priklauso nuo 
■pačių piliečių. Tą liudija vien
balsiai priimta rezoliucija ir 
taip pat vienbalsiai išrinkimas 
komit., kuris stengsis išnagri
nėti ir patiekti lietuvių visuo
menės informacijai partijų 
platformas ir kandidatų rekor
dus,

Rinkimų Komitetas:
Charles Vilkas
S. Griškus 
J. Gasiunas 
Kaz. žvirblis 
Matas šolomskas 
J. Siurba 
J. Stakvilevičius 
P. šolomskas 
J. W. Tomsonas 
Ęaip matome iš sąrašo, į ko

mitetą įeina nariai daugelio žy
miųjų organizacijų. Matas Šo
lomskas yra šio karo veteranas, 
dalyvis mūsų laivyno kovų Pa- 
cifike, prieš japonus. Jonas 
Siurba atbuvęs tarnybą armijoj.

Kad komitetas turėtų iš ko 
pradėti darbą, publika ant vie
tos sudėjo $60, -iš kurių pa
dengus šio susirinkimo lėšas, 
likusieji perduodami komite
tui.

Prakalbų pertraukoje buvo 
paskelbtas kvietimas į Aido 
Choro perstatysimą op. “Ka
da Kaimas Nemiega”. Ją persta
tys šio mėnesio 21-mą, Labor 
Lyceum.

Taipgi Moterų Kliubo pir
mininkė K. Petrikienė, varde 
kliubo, užkvietė atsilankyti į 
moterų rengiamą balių šio mė
nesio 6-tos vakarą, Laisvės 
salėj, 419 Lorimer St. Ir pra
šė atnešti po kalėdinę dovanė
lę drabužiais ar mokyklos 
reikmenimis Lietuvos vaikams. 
Balius rengiamas tikslu apdo
vanoti Lietuvos vaikus naš
laičius ir kovotojus.

Susirinkimas taip pat vięn- 
balsiai priėmė rezoliuciją pre
zidentui Trumanui ir visiems 

šios valstijos kongresmanams 
ir senatoriams rekonversijos 
dėlei.

Po pertraukos tęsėsi pra
kalbos. Kalbėjo D. vM. šo
lomskas apie svarbiuosius pa
saulinius įvykius. Aiškino, dėl 
ko dabar įvyksta tokių keistų 
priešginybių, kaip kad paliki
mas japonų valdyti korėjie
čius, arba kaip generolo Pat- 
tono palikimas Bavarijoj na
cių “tvarkai palaikyti” prieš 
žmonių siekimąsi demokrate 
jos.

Kalbėtojo išvada —kapita
listinė demokratija nėra pilna 
demokratija. Joje randasi ir 
visuomet rasis žmonių, kurie 
nori ir norės mažumos intere
sus pastatyti virš žmonių in
teresų, virš didžiumos gyven
tojų valios. Ir dėl to eina pa
čiose demokratijose kova, 
kurią visiems reikia pažinti, 
joje dalyvauti, jeigu nenorime 
būti išnaudojamais ir paneig
tais.

Komiteto Darbui Aukojo:
Per A. Gilmaną ir O. Če

pulienę: $22.85. Aukojo: K. 
žvirblis ir K. Deps po $2.

A. Bimba, J. Gasiunas, K. 
Petrikienė, D. M. šolomskas, 
J. Vinikaitis, K. Šileikis, L. 
Skirmontas, V. Čepulis, Š. 
Rimša, L. Nakvidavičius, K. 
Balčiūnas, N. Nagulevičiūtė, 
V. Venskūnaitė, J. Steponai
tis, M. Kalvaitienė, A. Gilma- 
nas po $1.

Jonaitis, Sapiega po 50c.'
Per L. Kavaliauskaitę ir S. 

Tamsonienę $21.30. Aukojo:
V. Rudaitis, J. Gužas, S. 

Sasna, V. Bunkus, J. Weiss, M. 
Klimas, P. Alekna, A. Linkus, 
Sr., F. Bepirštis, P. Simonienė, 
P. Tamelis, J. Siurba, W. Luk- 
minas, F. Gražys, L. Gavrilo- 
vičius, M. Stakoff, J. Zaka
rauskas po $1, L. Kavaliaus- 
kąitg/f$1.30.
iP.' Buknys, . A'.' Shedlow, M. 

Šolomskas, A. Zizas po 50 c.
Per P. šolomską ir Evą 

$15.85. Aukojo:
R. E. Mizarai, J. J^ajanaus- 

kas, J. S. Tomsonai, J. Stakvi
levičius, G. Diržvaitis, J. Ur- 
donas, A. Petraitis, A. Balčiū
nas, Mary Wilson, M. Nbrbuta, 
Grušelionis po $1.

A. Gustaitis, D. Toleikis, Geo. 
Kairukštis, S. Vinikaitienė, P. 
Kalvelis po 50 c.

Lietuvių Komunistų Kliubas, 
kurio iniciatyva sušauktas šis 
masin. mitingas, matomai, ne
klydo savo išvadose, kad žmo
nės yra pasiruošę veikti patys 
už savo reikalus. Viskas ko rei
kėjo, tai kad kas nors primintų 
reikalą susieiti ir susiorgani
zuoti darbui. Be didelės agitaci
jos, paprastą darbo vakarą, 
žmonės susirinko ir nusitarė 
veikti, išsirinko tam darbui 
vadovybę. Jos darbą, be abe
jo, parems visi, kurie pagei
dauja matyti didžiajame New 
Yorke darbo žmonėms prie
lankią vyriausybę ir miestui 
įstatymų leidėjus — Miesto 
Tarybą. . Rep.

Stambiųjų nuosavybių intere
sai New Yorke vėl reikalavo, 
kad Kainų Administracija ne-/ 
kontroliuotų rendų. ,

IF. 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.
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Rezoliucija New Yorko 
Miesto Rinkimu 

Klausiniu
Brooklyno lietuvių susirin? 

kimas, įvykęs rugsėjo 28 d., 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėj, 280 Union Avė., pa
reiškia :

Šiuo metu mūsų mieste ei
na smarki kova tarp demo
kratinių ir reakcinių kandida
tų. Republikonai ir jų rėmė
jai darbuojasi, kad šiuose rin- 
ikimuose laimėtu Hooverio ti
po kandidatai.

Tokių kandidatų laimėji
mas, suprantama, būtų dide
lis smūgis demokratijai, pa
žangai, darbo žmonių veiki
mui.

Tuo klausimu susirūpinęs, 
šis susirinkimas todėl pasisa
ko remti tokius kandidatus, 
kurie yra demokratijos ir a- 
belnai darbo žmonių draugai.

Vienas tokių yra Peter Cac
chione, kuris per keturis sa
vo tarnybos metus Miesto. 
Taryboj nenuilstančiai gynė 
demokratiją, kovojo už pro
gresą, kovojo prieš rasinę ir 
tautinę diskriminaciją. Dabar 
jis vėl kandidatuoja į mies
to tarybą. Jis užsitarnavo mū
sų visų paramos.

Darbo Partija taipgi turi 
visą eilę pažangių kandidatų, 
kurie verti paramos.

Mes kviečiame Brooklyno 
lietuvius piliečius remti to
kius kandidatus, rinkimuose 
už juos balsuoti.

šis susirinkimas taipgi nu
taria sudaryti lietuvių pilie
čių komitetą,.kuris rūpinsis 
rinkimų kamjįąh’ijos reikalais, 
kad paremti tuos kandidatus, 
kurie kovoja prieš reakciją, 
už demokratinių teisių išlaiky
mą.

Susirinkimo pirm.
(i į J. Gasiunas

Davis Įteiks Tarybai 
Karių Teisių Bilių

New Yorko Miesto Tarybos 
narys Benjamin J. Davis, Jr., 
yra paruošęs ir prie pirmos 
progos įteiks Miesto Tarybai 
Karių Teisių Bilių, žinoma kai
po GI Bill of (Rights.

Pirm įteikimo tarybai, Da
vis tą bilių dar apdiskusuosiąs 
su Amerikos Legijono, Užru- 
bežinių Karų Veteranų ir kitų 
veteranų gerove besirūpinan
čių organizacijų atstovais.

PASILINKSMINKITE
Central Brooklyne

/ pas

ANDRIU A. PURICKJ
GERAS ALUS 

ir 
VALGIAI 

48 GOLD STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU. 6-8629

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway lr Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

’ • .-.'....i

džiojo New Yorko ribose esan
čių AFL unijų pasisakiusios už 
William O’Dwyer į miesto 
majorus. Taip pareiškė Mar
tin Lacey, AFL Central Tra
des Council prezidentas.

O’Dwyer yra išstatytas ant 
Demokratų Partijos ir Darbo 
Partijos tikietų.

Unijos už Cacchione
William Albertson, Peter 

V. Cacchione iš naujo išrin
kimui Piliečių Komiteto sekre
torius, skelbia, kad daug uni
jų užgiria Cacchione kandi
datūrą. Paskiausia pasisakiu
siomis yra : Auksorių Lokalas 
1-mas ir Gas, Coke ir Chemi
cal Workers Lokalas 121, abu 
AI?L, taipgi didžiosios darbi-, 
ninku pašalpinės IWO skyrius 
133.

Intensyvė scena iš filmos “Girl No. 217,” pirmos 
Tarybų Sąjungos f i bp o s apie tremtinių gyvenimą Vo
kietijoje. Herr Krauss (Valdimir Vladislavsky) čium
pa savo dukrai (Ludmilai Sukharevskaja) užčiaupti 
burną, kada jinai pradeda tėvui išmėtinėti, jog turėji
mas nuo žydo Coben pagrobtų pinigų ir neatidavimas 
jai pasogai yra nepatrijotiškas. Jos meilužis (Peter 
Sukhanov) ateina jai pagalbon, kadangi ir jis tų pini
gų daugiau pageidauja už tą mergą. Filmą sėkmingai 
rodoma jau ketvirta savaitė Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd Street, New Yorke.

Iš LaGuardi^ stoties pereitą 
ketvirtadienį išskrido du už- 
jūrinės transportacijos lėktu
vai, vežini 44 keleiviais. MATEUŠAS SIMONA VICIUS
PARDAVIMAI

Parsiduoda valgomų daiktų krau
tuvė su alaus laisniais. Geras biznis, 
laikosi per 16 metų. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Kreipkitės po 256 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(227-229)

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Notice is hereby given that Italian 
American Wine Co., Inc., of Brook
lyn, New York, has registered its 
trade - mark “Cordova” with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on wines. (231)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

ateičius au naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

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

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS* 9 ^tev Alandus. j 1_ 8 vakare
Penktadieniais uždarytaEgzaminuojant Akis, 

Rašome Receptas 
Nupiešiam Planus

• «asm - • ■

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-KS42

»Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa> 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

f .

tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

.1




