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Sena patarlė sako.: “Kaip 
lauke šaukia, taip miške atsi
liepia,” taip yra ir su “demo
kratine” turčių spauda. Kai 
tik kokis mūsų šalies neapdai
rus diplomatas ką pasako, tai 
toji spauda ima remti ji, jieš- 
koti “faktų.” Taip buvo puo
lime dabartinės Bulgarijos ir 
Rumunijos vyriausybių, taip 
buvo teisinime Graikijos fašis
tinės valdžios.

Štai, lenkai reakcininkai, 
minėdami generolo Pulaskio 
dieną, niekino dabartinę Len
kijos valdžią. Tuojau tūli tur
čių redaktoriai pradėjo vėl 
rėkti prieš “baisią padėti Len
kijoj.”

Iš Washingtono pranešta, 
kad valstybės sekretorius Mr. 
J. F. Byrnes paskyrė Mr. 
Mark- Ethridge, leidėją Louis
ville, Ky., laikraščio “Cour
ier-Journal” “ištirti padėtį” 
Bulgarijoj ir Rumunijoj.

Rašo, kad tai yra reikalin
ga Jungt. Valstijų vyriausy
bei pirm užmezgimo diploma
tinių, ryšių su tomis šalimis. 
Toliau sako, kad stoka žinių 
apie tikrą padėtį ‘net nekokioj 
padėtyj pastatė Mr. Byrnes’ą 
ministerių konferencijoj Lon
done. v

O kiek tai buvo’ prirašyta ir 
pritriukšmauta apie “komu
nistinę tvarką” ir “rusų įsiga
lėjimą” Bulgarijoj ir Rumuni
joj ! Kiek tai sukėlė nereika
lingų ginčų ministerių konfe
rencijoj Londone. O vis todėl, 
kad mūsų diplomatai ir ponai 
valdininkai nesistengė pir
miau dalykus ištirti, bet tuo
jau užreiškė, o paskui laiko
si tos politikos šaukdami, kad 
jie “nesitrauks.”

Argi ne taip buvo, kada su
siorganizavo valdžia Lenkijoj, 
Vengrijoj ir Austrijoj? Pirma 
jie padarė pareiškimą, kad tų 
kraštų valdžių nepripažinsią. 
Turčių spauda ir anti-sovieti- 
nė spauda kalnus prirašė, o 
kada dalykai paaiškėjo, tai 
pripažino ir Lenkijos liaudies 
valdžią, ir užmezgė ryšius su 
Vengrijos ir Austrijos valdžio
mis.

Associated Press žinia iš 
Saigono sako: “Japonai už
mušė 80 indo-chiniečių ir su
žeidė virš 150. Japonai nete
ko 15 užmuštų savo kareivių 
ir 20 sužeistų, 10 d. spalių- 
mūšyje.”

Kas manė, keli menesiai 
gal, kad pasaulyje žmonės 
leruos tokią padėtį; kad 
Jungtinių Tautų pergalės 
ponai imperialistai žudytų 
žmones, kurie kovojo prieš 
juos už savo laisvę? Ar gali 
būti didesnė gėda Francijos, 
Anglijos ir Amerikos demo
kratijai, kaip toki įvykiai?

at- 
to- 
po 
ja-

Japonijoj komunistai ir de
mokratiniai žmonės reikalau
ja prašalinti imperatorių Hiro
hito. Jie demonstravo gatvėse 
ir nešė obalsius: “šalin impe
ratorius!... Mes norime dar
bo!... Mes norime maisto!. . . 
Banzai demokratija!”

Bet Amerikoj turčių spau
da ir tūli politikai įkalbinėja, 
būk visi Japonijoj žmonės 
dieviną imperatorių, kad be 
jo būk negalimą apsieiti. To
kios politikos laikosi ir gene
rolas MacArthur.

Į Washingtoną šaukiama 
devynių valstybių atstovai, kad 
sudaryti patarimo komisiją 
Japonijos valdymo reikalais. 
Jeigu tai bus tik “patarimo” 
komisija, tai vargiai kas iš tos 
konferencijos išeis.

Japonija yra nugalėta pa- 
(Tąsa 5-me pusi.)
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IŠKRIKO DIKTATORIŠKA
ARGENTINOS VALDŽIA;
PERON AREŠTUOTAS

Pasitraukė visi ministe-

Buenos Aires. — Argen- bent 10 asmenų nukauta ir 
tinos prezidentas Edelmiro 40_sužeista.
J. Farrell įteikė armijos va
dams pareiškimą, kad jis riai, apart naujai paskirto 
pasitraukia iš valdžios. Ka-i karinių reikalų ministerio 
rininkai areštavo buvusį vi- gen. Eduardo Avalos, 
ce-prezidentą, diktatorių I Armijos vadai žadėjo su- 
pulk. Juaną Peroną. Tik; daryt tokį ministerių kabi- 
pirm keleto dienų armijos i netą„ kuriame dauguma 
ir laivyno komandieriai i būtų civilių žmonių. Civiliai 
išvijo Peroną iš vyriausy- i politikai atsisakė eiti į būsi- 
bės.

Policija spal. 12 d. vakare 
šaudė į 30,000 žmonių mi
nią, sugužėjusią į St. Mar
tin aikštę. Susikirtimuose 
tarp policijos ir piliečių

TALKININKAI PAĖMĖ DIDĮJĮ VOKIETIJOS CHE
MIKALŲ TRUSTA; JO MAŠINERIJA BUS PER

VESTA I KARINIUS ATLYGINIMUS
Berlin. — Karinė talki

ninkų vyriausybė konfiska
vo visus fabrikus ir įrengi
mus didžiojo tarptautinio 
vokiečių trusto chemikalų 
I. G. Farbenindustrie., B.e 
tos milžiniškos pramonės 
naęiai nebūtų galėję karo 
vesti.

Iš 300 to trusto fabrikų

Karo Aukos ir Naminės 
Nelaimės Tuo Laiku
Chicago. — Karo metu 

visuose frontuose buvo už
mušta 261,000 amerikiečių. 
Tuo pačiu laiku namie 
Jungt. Valstijose žuvo 365,- 
000 žmonių įvairiuose nelai
minguose atsitikimuose, 

daugiausiai automobilių ne
laimėse, kaip skelbia Nacio- 
nalė Saugumo Taryba.

PRANCŪZAI NUKOVĖ
100 INDO-CHINŲ

Saigon. — Francūzų ka
riuomenė užmušė 100 Into- 
Chinos partizanų, kovojan
čių už savo krašto nepri
klausomybę nuo svetimtau
čių. Partizanus atakuoja ir 
anglai. Partizanai užpuolė 
anglų lėktuvų aikštę ir nu
kovė kelis anglų karius.

LIETUVOS DERLIAUS SUVAUYMAS IR LAUKU APSEJIMAS GERAI VYKSTA
Rašo V. Vildžiūnas, Ta- | siaurėjo

rybų Lietuvos žemdirbystės 
komisaras:

Vokiečiai buvo nupuldę 
Lietuvos žemdirbystę ir la
bai apiplėšę lauko ūkį.
Vokiečiai — Lietuvos ūkio 

Naikintojai
Vokiečiai užgrobė 220,000 

arklių, 620,000 raguočių 
galvijų,, 770,000 kiaulių, 
270,000 avių, 35,000 ožkų, 
760,000 tonų grūdų, 480,000 
tonų kitų žemės ūkio pro
duktų-ir daug įvairių reik
menų.

Trūkstant darbininkų ir 
darbinių gyvulių, . žymiai 
sumažėjo užsėjimų ir apso
dinimų plotas, bešeiminin
kaujant vokiečiam Lietu
voj. Aplamai skaičiuojant, 
grūdų auginimo plotas su- 

mąjį naują kabinetą,, jeigu 
bus paliktas prezidentauti 
tas pats gen. Farrell. Tei
giama, kad dėl tokio civilių 
reikalavimo Farrell ir įtei
kė rezignaciją (atsistatydi
nimą).

irbus išimta mašinerija 
persiųsta talkininkams 
karinių atlyginimų sąskai
tą. Dirbyklos gaminusios 
tik karui reikmenis, bus 
sunaikintos, sako ameriko
nų generolas L. D. Clay, ci
vilis administratorius ame
rikiniame Vokietijos ruože.

Per karą išliko sveiki 75 
nuošimčiai to trusto fabri
kų. Jo turtas pirm karo sie
kė $2,000,000,000. Trustas, 
be kitko, davė naciams rei
kalingų užsieninių pinigų. 
Jame buvo įdėta dikčiai ir 
amerikinio kapitalo. Gen. 
Clay sakė, dar nežinia, kas 
bus daroma su užsieniniais 
turtais, įdėtais į Farbenin
dustrie prampnes.

ĮSAKe TAISYT JAPONI
JOS BALSAVIMUS

Tokio. — Generolui Mac- 
Arthurui paliepus, Japoni
jos premjeras Shidehara 
pripažino moterim balsavi
mo teisę ir patvarkė, kad 
japonai galės balsuot nuo 
20 metų amžiaus, vietoj 25

Japonijoj tapo paleista 
4,800 slaptųjų minties val
dymo policininkų.

Pa tikrinta, kad japonų 
komanda leido jiem valgyt 
priešų žmogieną.

i 25 nuošimčiais. 
Žiemkenčių kviečių plotas 
sumažėjo apie 57,000 akrų; 
linų auginimas nupuolė 58,- 
000 akrų, arba 41 nuošimč.; 
bulvių auginimo plotas su
mažėjo 118,000 akrų, arba 
27 nuošimčiais.
Lietuvos žemdirbystės Gai

vinimas ir/Ugdymas
Jau 11944 m. rudenį, kai 

didžioji Lietuvos dalis tapo 
išlaisvinta nuo vokiečių įsi
veržėlių, daugiau kaip mi- 
lio'nas akrų žemės buvo ap
sėta žiemkenčiais javais. 
O šiemet pavakarį 3,500,000 
akrų apsėta vasarojum bei 
apsodinta šakniavaisiais, 
nežiūrint, kad stokavo dar
bininkų ir darbinių gyvulių.

Apsėtas bei apsodintas 
plotas šiemet siekė apie 4>-

Amerikonų Trustai
Siekią Atgaivinti
Vokiečių Trustus

New York. — Edwin W. 
Pauley, Amerikos atstovas 
talkininkų komisijoj dėlei 
atlyginimų iš Vokietijos, į- 
tarė ’ amerikinius trustus, 
kad jie nori atgaivint di
džiąsias trustines pramones 
Vokietijoje. Kalbėdamas 
Biltmore viešbutyje, Pauley 
kritikavo pareiškimą ame
rikonų ūkio-pramonės spe
cialistų, kurie rugs. 17 d. 
reikalavo pakelti plieno ga
mybą Vokietijoj iki 10 mi- 
lionų tonų per me
tus. Jie sakė, būk 
tatai reikalinga civilei 
vokiečių pramonei. “Tai net 
juokinga atrasti tokį civilį 
vokiečių reikalą”, pareiškė 
Pauley.

Jis nurodė, kad nežiūrint 
karinės žalos, Vokietijos 
pramonė dabar gali paga
mini ben tiek dirbinių, kaip 
1938 metais. Pauley įspėjo 
amerikinius trustininkus, 
kad jie dėl savo pelnų Vo
kieti j o j, negembleriautų “ A- 
merikos ateičia ir mūsų vai
kų gyvybėmis.”

2 Argentinos Pervers
mo Vadai Faktinai 

Valdo Šalį
Buenos Aires. — Nauja

sis Argentinos karo minis- 
teris generolas Ed. Avalos 
perėmė į savo rankas taip 
pat vidaus reikalų ir finan
sų ministerijas. Tik ką pri
saikdintas admirolas Hec
tor V. Lima kaip laivyno 
ministeris užėmė ir teisin
gumo, apšvietos ir užsienio 
reikalų ministerių vietas. 
Avalos ir Limos rankose 
yra raštiškas prezidento 
Farrellio atsistatydinimas 
(rezignacija). Bet jiedu dar 
nepaleidžia prez. Farrellio.

Generolas Avalos paskel
bė, kad jau panaikinta lai
kraščių ir radijo cenzūra 
visoj Argentinoj. Kai kur 
vėl susikirto fašistai su sa
vo priešais.

New York. — Gręsia pie
no išvežiotojų streikas.

400,000 akrų. Vien grūdais 
apsėta 3,470,000 akrų.

Valstiečiai Viršijo Planą
Nors vasara ir ruduo bu

vo labai lietingi ir oras ne
palankus, tačiau Tarybinės 
Lietuvos valstiečiai viršijo 
planus:

Pavasarinei sėjai planas 
skyrė apie 2,800,000 akrų, o 
apsėta buvo 3,480,000 akrų, 
arba 14 nuošimčių su vir
šum daugiau, negu planas 
nustatė.

Lietuvos valstiečiai labai 
greitai suvalė derlius. Iki 
rugsėjo 10 d. derliai buvo 
suimti nuo 3,100,000 akrų; 
suvalyta apie 96 nuošimčiai 
visų javų. Javų suėmimas, 
šiuos žodžius berašant, yra 
baigiamas, ir tik bulvės ir 
kiti šakniavaisiai dar tebė-

60.000 N. Y. LAIVAKRO 
vii; tebestreikuoja 

JIEM PADEDA CIO
New York. — Sąlydžiai 

tebestreikuoja 60,000 laiva- 
krovių, Darbo Federacijos 
unijistų, New Yorko uoste, 
nors kompanijos ir tūli val
dininkai skelbė per laikraš
čius ir radiją, kad “dauge
lis” streikierių grįžtą dirb
ti. Apart reikalavimų iš 
kompanijų, streikieriai rei
kalauja pavaryt “amžinąjį” 
jų unijos prezidentą Joe 
Ryaną. Nes Ryanas jiems 
liepė grįžti darban ir žadė
jo tada tartis su samdyto
jais. Streikieriai sako, jog 
kompanijos turi pirma pa
sirašyt sutartį su jų unija;

"VAKARU BLOKAS”
TAIKOMAS KARUI, 

SAKO IZVIESTIJA
Maskva. — Sovietų vy

riausybės laikraštis Izvies
tija vėl įspėjo, kad vadina
mas vakarinių Europos val
stybių blokas yra taikomas 
karui. Franci jos ir Angli
jos politikieriai turi inten
ciją panaudoti tą bloką 
(valstybių sąryšį) visų pir
ma prieš Sovietų Sąjungą; 
bet jis taip pat kreipiamas 
ir prieš Jungtines Valsti
jas, kaip sako Izviestija.

(Amerikos trustai reika
lauja stiprinti Vokietijos 
pramonę prieš Sovietus. 
Laikinasis Franci jos prezi
dentas gen. de Gaulle nese
niai sakė, jog Rheino upė, 
girdi, nėra užtvaras tarp 
Franci jos ir Vokietijos, bet 
“sąjungos ryšys tarp vaka
rinių valstybių.”)

Hooveris Skelbia Švel
nią Taiką Vokiečiam Paryžius. — Generolas de 

Gaulle pareiškė, kad jis at
mes prašymą duoti naują 
teismą Francijos išdavikui 

šaukė Jungtines Tautas su-1 Lavaliui, kuris nusmerktas 
' sušaudyt.

Chambersberg, Pa. — Bu
vęs prezidentas H. Hoover 

teikti “teisingą taiką” Vo
kietijai ir Japonijai. Jis ra
gino talkininkus nekeršyt 
vokiečiam ir japonam ir ne- 
bandyt juos paversti tiktai 
žemdirbiškomis tautomis.

ra laukuose ; jie dabar ka
sami. ' .
Mašinų, Traktorių ir Ark

lių Stotys
Derlių suėmimui, be kit

ko, dirbo 45 mašinų ir trak
torių stotys ir 250 mašinų 
ir arklių samdymo centrai, 
kurie buvo įsteigti po vo
kiečių išvijimo iš Lietuvos. 
Tos įstaigos dabar padeda 
valstiečiam kasti bulves, ar
ti laukus ir sėti žiemkenčius 
pasėlius. Planas skiria ap
sėti jais apie 1,500,000 ak
rų, arba 51* nuošimčių dau
giau negu pernai.

Kuliamosios mašinos ir 
traktoriai iš mašinų ir trak
torių stočių suteikia didelės 
pagalbos ūkininkams. Da
bartiniu laiku 159 didžiulės 
kuliamosios mašinos ■ veikia 
Lietuvoj.

tik tada jie grįžtų dirbti.
Streikui vadovauja laiki

nasis unijos eilinių narių 
komitetas su Wm. Warre- 
nu pryšakyje. Sekmadienį 
jie sušaukė didelį unijistų 
mitingą Manhattan Center 
svetainėje pastoviam eilinių 
narių komitetui išrinkti. 
CIO Marininkų Unijos 
Bendro Veikimo Komitetas 
įsakė savo nariams apleisti 
tuos laivus, kuriuos iškraut 
bus siunčiami streiklaužiai.

Nurnberge teisiamas na
cių vadas Rudolf Hess nu
duoda praradęs atmintį.

EISENHOWER ŽADA joje, taipgi ir salos plačioje

NELEIST NACIAM^ I Australijos darbo unijų

BALSUOTI
Frankfurt prie Mainzo.— 

Generolas Eisenhower pa
reiškė, jog nė vienam na
ciui neleis balsuoti būsi
muose vietinių valdybų rin
kimuose 1946 m. sausyje. 
Jis sakė, “aš nekenčiu na
cių”. Eisenhower pasižadė
jo vykdyti Potsdamo kon
ferencijos tarimus.

Siūlo Numušt Viršpel
nių Taksus Kanadoj
Ottawa. — Kanados fi

nansų ministerija pasiūlė 
seimui, kad 40 procentų nu
muštų taksus nuo pelnų, 
prašokančių vidutinius pel
nus. O gyventojams abelnai 
siūloma sumažint taksus 16 
procentų.

NEDUOS NAUJO TEIS
MO LA VALIUI

Washington. — Karo sek
retorius Patterson šaukė 
streikuojančius laivakro- 
vius grįžti darban.

Vokiečių Atneštos Pasėliam 
Ligos

Vokiečiai nesirūpino ge
rinti derlius. Savo užimtoje 
Tarybinės Lietuvos žemėje 
vokiečiai įsteigė vadina
muosius “Auslando” ūkius, 
kur augino parinktinius pa
sėlius, bet tie pasėliai, kaip 
ir visi žemdirbystės produk
tai, buvo išgabenami į Vo
kietiją.

Vokiečių okupacijos metu 
Lietuvoj pasėliai ir sėkliniai 
šakniavaisiai buvo sudarky
ti. Gana didelis kiekis sėk
lų buvo apkrėsta augalinė
mis ligomis. Taip antai, 
plačiai paplito bulvių vėžys 
ir kitos augalinės ligos.

Tarybinės Lietuvos Res
publikos žemdirbystės ko
misariatas deda daug pas
tangų, siekdamas išnaikint

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

Kalina Laivakrovius 
Nedirbančius prieš 

Javos Žmones
Australija. — Australų 

teismas nubaudė šešiais mė
nesiais kalėjimo 207 indone
ziečių jūrininkų; tai todėl, 
kad jie atsisakė dirbti lai
vuose, kurie gabena holan- 
dų kareivius, ginklus ir a- 
municiją į Javos salą, ku
rios gyventojai sukilo prieš 
holandų valdžios grįžimą. 
Teismo prokuroras, be to, į- 
sakė apleist Australiją tiem 
ateiviam iš Indonezijos, ku
rie, girdi,, neteisėtai atvykę, 
o nedirba, kaip reikalauja
ma.

Indonezija yra bendrai 
vadinamos Java ir kitos sa

lios Rytinėje Holandų Indi- 

d

fi

4

taryba nusprendė, kad aus
tralų valdžia neleistų ga
bent iš Australijos jokių 
reikmenų, kurie siunčiami 
prieš Javos ir abelnai Indo
nezijos respublikiečius.

Javos Gyventojai Pas
kelbė Šventąjį Karą 

Prieš Holandiją
Batavia. — Didžiosios Ja

vos salos gyventojai paskel
bė visuotiną šventąjį karą 
prieš Holandijos valdžios 
grįžimą. Javos respublikie- 
čių komitetas, vadovauja
mas dr. I. R. Soekarno, pa
šaukė savo tautiečius visais 
šaunamaisiais ir laukiniais 
ginklais pulti holandus, ja
ponus ir kitus priešus.

Javiečiai suėmė visus ho
landus didžiame salos uos
tamiestyje Soeramajoj ir iš
mušė japonus iš Serango 
miesto. Anglų generolas 
Philip Christison, vyriau
sias talkininkų komandie- 
rius Javoj, įsakė japonams, 
kad visomis jėgomis pultų 
Javos žmones ir triuškintų 
jų sukilimą. Pranešama, 
kad . javiečiai apšaudė ir 
Amerikonų centrą Batavi- 
jos miese, kurį apsupo.
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Viesulas Japonijoj užmu
šė 844 žmones.

javų ir šakniavaisių ligaSj 
kurias vokiečiai atnešė. Lie
tuvos Respublikoj tuo rei
kalu yra įsteigtos stotys pa
sėliams patikrinti ir nesvei
kiems atitverti - karanti- 
nuoti. Žemdirbystės komi
sariato paskirti sėklų - pa
sėlių inspektoriai veikia į- 
vairiuose Lietuvos apskri- 
čiuose.

Pasėlių Gerinimas
Taip pat įsteigtos stotys 

pasėliams gerinti. Šiemeti
nis planas skiria paruošti 
150 tonų rinktinių sėklų 
pasėlių. Ruošiama 236 to
nai rinktinių bulvių sėklų. 
Tai yra valstybės fondas 
gerintiems pasėliams. Lie
tuvos Respublikos valstybi
niai ūkiai veikliai padeda 
šiam darbui.

. : .. > . ----------------------------- .
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Dėlei Budenz’o “Atsivertimo 
Prie Dvasios Šventos”

Pasitraukimui iš darbininkų judėjimo 
ir įstojimui į jo priešų gretas arba eiles 
galima surasti (kas to trokšta) skylių 
— platesnių ir siauresnių, — bet galima 
jų susirasti. Vienas asmuo, išeidamas iš 
judėjimo, sako, apleidžiu jį, nes man ne
patinka tas ar kitas asmuo; kitas: ap
leidžiu judėjimą, kadangi nesutinku su 
jo taktika. Trečias bei ketvirtas suranda 
kitokių “skylių”. Kas nori muštis, įnagį 
juk suranda.

Ir kiekvieną, apleidžiantį darbininkų 
judėjimą asmenį, reakcinė spauda ir iš
naudotojų įstaigos pasitinka išskėstomis 
rankomis. Iki asmuo esti judėjime, jis 
tai spaudai yra nepakenčiamas, netole
ruotinas; jis jai, kaip sako žmonės, la
bai “nekošer”, ir jo raštų savo skiltysna 
ji netalpina. Bet tegu tik vienas ar kitas 
iš darbininkų judėjimo pasitraukia, te
gu tik jis surenegatėja, tuojau jis pa
tampa jai mylimas, gerbiamas ir jo kiek
vienas žodis, atsuktas prieš judėjimą, 
esti “labai vertinamas.”

Štai paimkime Louis F. Budenzą, bu
vusį Jungt. Valstijų komunistų partijoje 
ir pastatytą Daily Workerio atsakomuo
ju redaktorium asmenį. Kadaise jis ėjo 
išvien*su tūlu kunigu Mušte ir trockis- 
tais, bet vėliau Budenz’aš “pamatė švie
są” ir savo praeities akciją pasmerkė, 
prašydamas jį priimti į komunistinį ju
dėjimą.

Būdamas Daily Workerio redaktorium, 
mums rodėsi, jis neblogai dirbo, kai ka
da kovojo net prieš dabartinį savo globo
toją, prelatą Sheen’ą, žymų klerikalą ir 
aštrų komunistinio judėjimo puolėją. 
Bet, pasirodo, jog marksistine šviesa, 
marksistiniu-leninistiniu mokslu p. Bu- 
denz’as nebepajėgė apsišviesti. Būdamas 
dienraščio redakcijoje, jis jieškojo kelių, 
jieškojo “naujos šviesos”, pagal kurią 
turėtų pasitraukti iš darbininkų judėji
mo. Na, ir jis “šviesą” surado. P-nas 
Budenz’aš pamatė, jog “komunizmas su 
katalikybe nesutaikomi.” Jis panorėjo 
grįžti “į savo tėvų tikėjimą”; savo žmo
ną ir vaikus p. Budenz’aš pakrikštino 
katalikais.

Ceremonijos įvyko ne bent kur, o St. 
Patricko katedroje! Koks tai “didelis 
žingsnis”, kokia tai tuščia bombastika! 
Tarytum jis nebūtų galėjęs iš judėjimo 
pasitraukti paprastu keleliu, tarytum 
per katedros duris išėjimas padarys jį 
kuo tai garbingesnių!

P-nas Budenz’aš išeina iš komunisti
nio judėjimo tuo metu, kai į komunistinį 
judėjimą ateina žymiausi Europos mok
slininkai, kai į šį judėjimą tik neseniai 
įstojo žymiausias Amerikos novelistas, 
Theodoras Dreiseris! Jis išeina iš to ju
dėjimo tuomet, kai jis, judėjimas, visame 
pasaulyje plečiasi, tvirtėja, užkariauda
mas naujus milijonus darbo žmonių, — 
darbininkų, farmerių, intelektualų!

Koks gi p. Budenzui pasilieka kelias?
Jungt. Valstijų komunistų partijos 

pirmininkas, mūsų nuomone, labai tei
singai pastebi:

“Nuo dabar Budenz’aš kalbės išvien su 
Hearstais, Pattersonais ir McCormi- 
ckais, jis kalbės už interesus reakcinių 
stambiųjų monopolinių korporacijų, ku
rios šiuo tarpu mojasi pulti visą darbo 
unijų judėjimą, kad jį susilpninti; ku
rios mojasi nukapotu darbininkam algas 
ir numažinti liaudies gyvenimo sąlygas, 
ir stumti mūsų šalį linkui imperialisti
nio užsieninių reikalų avantūrizmo, kad 
pažeisti tarp Jungt. Valstijų, socialisti
nės Rusijos ir Didžiosios Britanijos ben
dradarbiavimą.”

P-no Budenzo plepėjimas dėl to, kad 
jis negalįs būti komunistu ir tuo pačiu
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sykiu kataliku; žinoma, yra nesąmonė. 
Wm. Z. Fosteris šitaip atsako’:

“Jungtinių Valst. Komunistų Partija, 
kaip komunistinės partijos Francijoje, 
Italijoje ir kituose kraštuose, turi savo 
nariais daug katalikų, protestantų ir žy
dų, — visi jie maloniai priimti parti
jom net neužklausti dėl jų religinių įsi
tikinimų.”

Komunistų partijos pirmininkas nu
rodo, jog toki “žygiai”, kokius atliko p. 
Budenz, verčia kiekvieną komunistą la
biau budėti, žiūrint, kad į atsakomingas 
vietas nepatektų politiškai nepasiruošę 
ir “silpnadūšiški” asmenys.

Menševikų - Klerikalų Taryba 
Protestuoja Prieš Bimbos 

Įsileidimų Lietuvon!
“Amerikos Lietuvių Taryba pasiuntė 

protestą valstybės sekretoriui Washing
tone, kad tokiems tipams leidžiama lįsti 
į tą šalį, kurią Amerikos valdžia dar iki 
šiol laiko nepriklausoma.” (“N-nos š. 
m. spal. 11 d.).

Prieš “kokių tipų” leidimą Lietuvon 
pp. Šimutis-Grigaitis pasiuntė valstybės 
departmentui “protestą”? Aišku, prieš 
Antaną Bimbą, pirmininką Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto!... Tai pareiš
kia Naujienos to paties rašinio viršuj, 
skelbdamos, kad Bimba “važiuoja į Ru- 
siją^.o^iš tenai tikisi galėsiąs įsmukti ir 
į Ėietuvą.”

Galimas daiktas, kad A. Bimbai teks 
būti ir Rusijoje, — kodėl gi jis ten ne
gali užsukti? Juk tarybine Rusija yra 
pati didžiausia Tarybų Sąjungos respub
lika, pati svarbiausia respublika ir se
niausia respublika. Tačiau Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto pirmininkas 
vyriausia savo misija turi: aplankyti 
karo nukamuotą savo tėvų žemę, Lietu
vą, susipažinti su josios žmonių padėti
mi, su jų gyvybiniais klausimais ir, pa
tyrus, pasiūlyti Amerikos lietuviams, 
kuo jie gali tinkamiausiai prisidėti prie 
Lietuvos atstatymo.

Amerikos Lietuvių Taryba pasirodė 
tikruoju “donosininkų” lizdu: kai tik 
sužinojo, kad Bimba išvyksta, ji tuojau 
pasiuntė valstybės departmentui skundą. 
Tai visai natūralu. To buvo galima iš 
paminėtosios tarybos laukti, nes ją suda
ro lietuvių tautos priešai, o me kas ki
tas.

Amer. Lietuv. Tarybos Lietuvos reikalų 
politika yra tokia: boikotuoti tarybinę 
Lietuvą ir šelpti josios priešus, visokius 
fašistinius, visokius hitlerinius Lietu

vos liaudies neprietelius, pabėgusius į 
Vokietiją, Šveicariją, Argentiną ar kurią 
kitą šalį.

Jei Tarybos politika praeitų, tai į ta
rybinę Lietuvą niekas negalėtų įkelti ko
jos, niekas negalėtų pasiųsti cento. Ta
čiau tarybiškų skundėjų - “donosinin
kų” rankos pertrumpos, ir galvos per- 
menkos tam pasiekti!

Kitaip yra su demokratine Amerikos 
lietuvių visuomene, kurią atstovauja A. 
Bimba: ji deda dideliausių pastangų pa
dėti Lietuvos liaudžiai, Lietuvos žmo
nėms; jai rūpi Lietuvos atstatymo rei
kalai; jai rūpi, kad tarybinė Lietuva juo 
greičiau išsigydytų karo paliktas žaizdas, 
atsistatytų ir pataptų vienu gražiausių 
kraštų Europoje arba visame pasaulyje. 
Tam tikslui Amerikos pažangioji visuo
menė yra pasirengusi darbuotis, kiek 
tik sąlygos leis.

Na, ir štai, kad Antanas Bimba patirs 
tikrąją padėtį Lietuvoje, jis praneš Ant
rajam Demokratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimui (Pittsburghe, lapkr. 23-24 
dd.), kuris tuo reikalu tars savo žodį.

Tegu skundėjai - donosininkai varo 
savo darbą, o demokratinė Amerikos lie
tuvių visuomenė, nepaisydama' jų skun
dų, varys pirmyn pasibrėžtąjį darbą!

. P-nui Tysliavai
Vienybės redaktorius šitaip pareiškia:
“Ir mažas vaikas gali suprasti, kad 

ruošiamasi karui su Sovietų Sąjunga.
“Ir tai yra aiškiau, negu aišku: Kol 

Maskvos diktatūra nebus sutramdyta, 
nei Europoje, nei Azijoje taikos nebus.” 
(V-bė spal. 12 d.).

P-nas Tysliava skaitosi “mokytas vy
ras”, tad jam reikėtų nors elementarį 
supratimą turėti apie karų priežastis.

Ar prieš 28 metus, kai “Maskvos dik
tatūros” dar nebuvo, Europoje ir Azi
joje viešpatavo ramybė?L...

Karus gimdo ne socialistinė santvarka, 
p. Tysliava, bet plėšrusis kapitalistinis 
imperializmas. Kas nori kovoti už tai
ką, tas turi, vadinasi, kovoti už naują 
gyvenimą, už socialistinį gyvenimą, 
prieš plutokratiškąjį imperializmą!

Vadai delegacijų Pasaulio Unijų Kongrese, posė
džiaujančiame Paryžiuje, susirinko administratyvėn se
sijom Iš kairės: Leon Jouhaux iš Francijos Darbo Kon
federacijos, Michael Tarasov iš Tarybų Sąjungos, pir
mininkas Sidney Hillman iš CIO delegacijos, Vincente 
Lombardo Toledano iš Meksikos ir sekr. Walter Citrine 
iš Britanijos Amatinių Unijų Kongreso.

Buvęs Laisvės Presmanas, Vaclovas 
Zaperiackas, Rašo iš Lietuvos

Kas Ką Rašo ir Sako
ŠAUKIA SAVO “MISIJĄ”

Atvirieji lietuviški fašis
tai, pagaliau, oficialiai pra
neša, kad jie šaukią savo 
misiją į Washingtona. Tai 
įvyksią š. m. lapkričio 16 ir 
17 d. “Šios misijos progra
ma bus paskelbta vėliau,” 
praneša Vienybė. O p. Tys
liava. surinka: “raktas į Lie
tuvos laisvę yra Washing
tone, o ne Chicagoje.”

Taigi Tysliava savo “svo
rį” meta su misija. Jis ragi
na savo viernuosius vykti 
ten. *1

Tolydžio donosininkai - 
skundikai iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos šaukia savo 
“visuotiną kongresą” Chi- 
cagon.

Demokratinė Amerikos 
lietuvių visuomenė, aišku, 
neturės nieko bendro nei su 
vienais: ji renka ir pasiųs 
savo atstovus į Antrąjį De
mokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimą, įvyk
siantį Pittsburghe, lapkričio 
23-24 dienomis.

teismas jį be jokio pasigai
lėjimo nusmerkė pakarti.

Ar Lietuvoje tokių niek
šų nebuvo? Aišku, kad taip. 
Tūli asmenys savais laikais, 
rodosi, buvo dar nieko sau 
žmonės, bet atėjus išbandy
mo valandai, kai hitlerinin
kai okupavo Lietuvą, jie pa
dėjo jiems mėsinėti lietuvių 
tautą, panašiai, kaip Pfitz
neris!. Tūliems jų pavyko 
pasprukti sykiu su vokiečių 
armijomis. Na, ir šiandien 
LAIC’as ir BALF’as ragina 
Amerikos lietuvius tokiems 
lietuviškiems Pfitzneriams 
aukoti pinigų ir rūbų!...

VYTAUTO BIOGRAFAS 
— ČECHOSLO VAKUOS 

IŠDAVIKAS
LAIC’as rašo:
“Karo kriminalistų teismo 

s p r e n d i m u Čekoslovakijoje, 
rugsėjo 6 d., liko pakartas 
prof. dr. Josef Pfitzner, pla
čiai žinomas istorikas ir Pra
hos vokiškojo universiteto 
profesorius. Prof. Pfitzner, 
gimęs Silezijoje, rastas kal
tu bendradarbiavęs su oku
pantais. Teismas užtruko dvi 
paras.

“Prof. Pfitzner, dėstęs ir 
rašęs istoriniais klausimais, 
lietuviams yra žinomas kaipo 
viduramžių Lietuvos istorijos 
autoritetas. Jo veikalas 
‘Grossfuerst Witold von Li- 
tauen als Staatsmann,’ iš
leistas Prahoje 1930 m., J. 
Talmanto buvo išverstas lie
tuvių kalbon ir švietimo Mi
nisterijos tais pačiais metais 
buvo išleistas (leidinys 158 
Nr.), vardu “Didysis Lietu
vos Kunigaikštis Vytautas 
Kaip Politikas.” Autorius pa
rodė lietuvių aspiracijų vi
duramžiais supratimą.”
Taip, Pfitzneris kada 

nors galėjo parodyti “lietu
vių aspiracijų viduramžiais 
supratimą”, ** bet... praeitojo 
karo metu jis patapo prie.-, 
šu ne tik čechoslovakijos, 
bet ir Lietuvos ir visų 
Jungtinių Tautų: Pfitzneris 
buvo budeliškų nacių agen
tas, padėjęs pavergti Če- 
choslovakiją. Už tai . cechų >

SUOMIŠKI FAŠISTAI TO
KI, KAIP IR LIETUVIŠKI

Dienraštis Vilnis rašo:
“Chicagos ‘Tribune’ kores

pondentas Hal Foust lošia tą 
rolę, kokią prieš antrą pa
saulinį karą ir pradžioj jo 
lošė išdavikas, Donald Day. 
Donald Day tarnavo McCor- 
mickui ir Hitleriui. Hal Foust 
tarnauja McCormickui ir fa
šistams apskritai. Jo atakų 
objektas — Sovietų Sąjunga.

“Pastarojoj savo kores
pondencijoj jis populiarizuo- 
ja Suomijos karininkus, pa
bėgusius švedijon.

“švedijon pabėgo daug 
suomių kriminalistų — kari
ninkų, diplomatų, bįznierių. 
Bėgo visi, kurių sąžinė ne
gryna. Bėgo visi, kurie kri- 
minališkai prasikalto suomių 
tautos akyse.

“Šie suomiški hitlerinin
kai, kurių štabas randasi 
Stockholme, dega neapykan
ta Sovietų Sąjungai ir demo
kratinei Suomijai. Tie krau
geriai trokšta, kad kiltų nau
jas karas. Jiems dar nega
na pralieto kraujo. Jie pra
našauja, kad Amerika ir Bri
tanija kariaus prieš SSSR.”

Pasirodo, kad suomiškie
ji fašistai niekuo nesiskiria 
nuo lietuviškų: kaip vieni, 
taip ir antri ištroškę karo 
prieš Tarybų Sąjungą. A- 
be jo jame, ar jiems pavyks 
to susilaukti.

“LAISVĖS”
Koncertas
Lapkričio-Nov. 11

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

Žemiau telpąs laflškas yra 
rašytas Vaclovo Zaperiac- 
ko, buvusio Laisvės pres- 
mano, kuris išvyko Lietu
von po pirmojo pasaulinio 
karo. Vaclovo Zaperiacko 
tėviškė yra Alytaus apskri
ty j, Deimantonių kaime, A- 

llovėš parapijoj. Zaperiac
kas rašo Vincui Čepuliai 
Brooklyne. Laiškas seka:

Mielas Drauge!
Ach! Kaip aš nudžiugau, 

gavęs nuo Tavęs laišką. La
bai labai dėkui!... Laišką 
gavau tik birželio mėnesio 
viduryje, o iš Brooklyno iš
ėjęs 23 d. kovo mėn.

Man malonu girdėti, kad 
Jūs ten visi sveiki ir dirba
te dėl pergalės... Jūs ten 
daug laimingesni ir neteko 
pergyventi rudojo fašizmo 
letenos. Aš tai “smarkiai” 
nukentėjau. Kuomet 1941 
m., 22 d. birželio užėjo ru
dasis šarančius, lietuviški 
fašistai padūko iš džiaugs
mo: šaudė, areštavo tarybi
nius darbuotojus, rūsyse 
kankino, mušė. Daug žuvo 
gerų žmonių...

Liepos 1 d. mane arešta
vo. Atėmė radijo priimtu
vą ir rašomą mašinėlę. Už
darė Alovės daboklėj, į ku
rią prikimšo 28 žmones į 3 
metrų kvadratinę lindynę. 
Troškome nuo stokos oro... 
Sėdėt ir gulti nebuvo kur... 
Ėjo visokie niekšai, tyčio
josi ir vedės į valsčiaus 
tvartą ir mušė, veik visus, 
ten uždarytus. Varinėjo 
šventoriaus, kunigo kiemo 
šluoti. Taip kentėjome toje 
lindynėje 26 dienas. Vėliau 
išvarė į Alytaus kalėjimą. 
Ten irgi prigrūstas pilnas 
kalėjimas — į 1000 tarybi
nių žmonių. Alytaus kalė
jime išbuvau 5 mėnesius. 
Paleistas iš kalėjimo,. turė
jau dar du mėnesius eiti į 
Alovės policiją kas sekma
dienis registruotis. Polici
ja įsakė, kaimo geštapinin- 
kams sekti. Ir sekė, kaip 
drūti. Apkraudavo didžiau
siomis piliavomis, kad vos, 
vos galėdavau išsisukti. Bet 
ir taip ruošės griebti ir iš
vežti į Vokietijos katorgą. 
Bet vistiek būt gyvo nepa
ėmę, nes jau turėjau susi
siekimą su partizanais ir 
bučiau nuėjęs su jais. Bet 
už kelių mėnesių atėjo Rau
donoji Armija ir išlaisvino 
nuo rudojo maro.

Norėtųsi daug ką para
šyti ir yra kas rašyti, bet 
kuomet prisimini tuos, veik 
tris metus rudojo siaubo, 
tai pradedi žmogus jaudin
tis ir nežinai kas pirma ra
šyti. Tiek jis čia visko pri
darė, kad vargiai būtų ga
lima aprašyti. Šimtus tūks
tančių žmonių išžudė, iškan
kino. O kiek jis Lietuvos 
turto išvežė ir sunaikino... 
Traukdamasis viską dabai- 
gė. Paimkime, kad ir tą pa
tį Alytų. Miestelis buvo jau 
gražus. Mūšių jame nebuvo, 
o visas paverstas į griuvė
sius. Paklausi, kaip tas įvy
ko? Ogi štai kaip. Hitleri
niai barbarai, pirmą dieną 
savo užpuolimo, atskridę 
orlaiviais daužė per kelis 
kartus kol, veik visą Alytų, 
pavertė griuvėsiais, nors i 
Alytuje jokių įtvirtinimų į 
nebuvo. Daužė civilius gy
ventojus. Daug žuvo. Ne
daužė gelžkelio stoties, nei 
banko, nei pašto, tik gyve
namuosius kvartalus. Da
bar bėgdamas susprogdino 
tiltus, stotį, paštą, angarus, 
sudegino kareivinių. Kur 
spėjo, nieko neliko sveiko. 
Sunku viską aprašyti. Da
bar tas barbaras pasmaug

tas, tai galėsime tankiau 
susirašyti, ir per laiką su
pažindinsiu apie viską.

Jūs apie šį karą mažai 
turite supratimo, už tai, 
kad jo nematėt ir nepaty
rė! ant. savo nugaros. Mes 
tą viską turėjome pergy
venti. O tūkstančiai ir ne
pergyveno...

Gavęs laišką prašau pla
čiau parašyti. Linkiu jums 
visiem sveikatos ir pasise
kimo!

Tavo senas draugas —
Vaclovas. 

1945-VI-17 d.

Easton, Pa.
Mirė P. Gruinis

Spalių 5 dieną, mirė Petras 
Gruinis, 67 metų. Sunkiai sir
go 5 metus. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis ant 
šv. Marijos Magdalenos kapų.

Paliko nuliūdime žmona, 
keturias dukteris, visos augu- 
sios ir vedusios ir vieną sūnų. 
Buvo sunešta daug gėlių, lai
dotuvėse dalyvavo daug žmo
nių.

Iš Lietuvos Gruinis paėjo 
nuo Žemaitijos, Kalvarijos pa
rapijos, Sragės kaimo. Grabo- 
rius buvo mūsų t tautietis, — 
Jonas Katinis, labai gražiai 
patarnavo. Lai būna jam leng
va Dėdės Šamo žemelė.

V. J. Stankus

St. Petersburg, Fla.
Kelionės įspūdžiai

Iš*Montclair, N. J., išvažia
vome 17 d. rugsėjo ryte. Mus 
vežė Mr. F. B. Suton savo au
tomobiliu. Pradėjo lyti ir lijo 
tą ir sekamą dieną. Privažia
vus North Carolina, radome 
sargą ant kelio, kuris sulaikė 
visus automobilius važiuojan
čius į pietus ir pranešė, kad 
priešakyj tiltai yra apsemti 
vandenio nuo 6 iki 8 pėdų. 
Turėjome imti didelį vingį į 
vakarus, kol apvažiavome tas 
žemas vietas. Pakeliais, že
mesnėse vietose, matėme susi- 
kuopusį vandenį, kaip ežeruo
se. Vietomis tik pusė medžių 
ir telefonų stulpų tik galai 
kyšojo.

Trečią dieną važiuojant pra
dėjo giedrėti, švisti, pasiro
dė saulė ir visai išsiblaivė, ka
da pesiekėme saulėtą Flori
dą. Floridoj yra gražu ir kas
dien saulė šviečia.

Gyvename St. Petersburge. 
šis miestas uždėtas 1888 me
tais. Jis užima virš 50 ketvir- 
tainiškų mylių plotą. Vanduo 
supa ant 33 mylių, tai turi 
apsčiai pajūrių - maudymosi 
vietų ir prieplaukų. Vanduo 
visada šiltas, tai žmonės mau
dosi apvalius metus. Vidutinė 
šiluma yra apie 72 laipsniai, 
vasarą apie 83, o žiemą 63 
laipsniai. Lietaus į metus nu
krinta 52 coliai. Namų, įvai
rių pastatų yra virš 70,000 ir 
jų tarpe 70 bažnyčių.

Penki lietuviai turi savo 
nuosavybes, o daugiau dar 
nesužinojau. Į St. Petersburgą 
yra tiltas per kampą jūros, 
kuris turi apie 7 mylias ilgio. 
Maisto kainos tokios, kaip ir 
rytinėse valstijose. Tas pat ir 
su namais — yra pigių, yra 
ir brangesnių. Bet pigesnių 
negalima gauti, nes visi jų no
ri, o brangesnių yra.

Yra gražių rezidencijų ir 
ežerėlis netoli nuo biznio sek
cijos, o taipgi ir įdomią par
kų. Didysis paštas neturi iš
laukinių sienų, aplinkui žmo
nės atlieka savo raštiškus rei
kalus, kaip atviruose “por- 
čiuosc”. Apie darbus ir darbi
ninkų padėtį dar nieko nesu
žinojau.

< J. PoSIS ».
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Utemioė Medžiaga»»Kas Jos Turi; Kaip Ji Paruošiama Atom^ Bomboms
Kol kas atominė bomba ja ir Kanada slėps atomi- 

galima padaryti tiktai iš nius savo sekretus nuo vi- 
vienos medžiagos— uraniu- sų kitų šalių.
mo. Ateis laikas, kad galin
giausioji atominė jėga e Vienodas Uraniumas 
gaunama iš geležies, ang- i Gamtoje uraniumas ran- 
lies ir kitų paprastų ele- I damas trijų rūšių, pava- 
mentų. Mokslininkai del to Mintų numeriais 234, 235 ir 
neabejoja.

Toks anglies trupinys, 
kaip žirnis, pavertus jį visą 
į atominę .jėgą, nuvarys di-|vjausi0 elemento vandeni- 
del; laivą is Amerikos ; Eu- ]io (angliškai hydrogen), 
ropą ir sugrąžins atgal. Is
22 svaru bet kokios medžią-J Bet tik vienas numerio 
gos būtų galima išvystyti 235 uraniumas tiesioginiai 
tiek atominės jėgos, kad ji teduoda gana^^atomines jė- 
suteiktų gana elektros vi
soms Jungtinėms Valsti
joms per metus. Tie atei
ties faktai paremti apskai
čiavimu, kurį padare Al
bertas Einšteinas, garsiau
sias pasaulyj matematikos 
mokslo vyras. — Apie jo 
taisyklę tam apskaičiavimui « — « • V • 1 ••

nius savo sekretus nuo vi-

238. Nes tų uraniumo rū
šių atomų branduoliai turi 
tiek svorio, kaip 234, 235 
bei 238 branduoliai leng- 

i viausio elemento vandeni-
ropą ir sugrąžins atgal. Iš| 
22 svarų bet kokios medžią-1

gos. Iš pačių 234 ir 238 nu
merių uraniumo negalima 
buvo atominės bombos pa
gaminti.

Uraniumas gamtoje yra 
visų trijų rūšių mišinys, 
kuriame daugiausia nume
rio 238. Tone bendrosios

teks vėliau šiame skyriuje uraniumo rūdos tėra tiktai 
nn kalbėt i. i 14 svarų uraniumo num.

vieną tegalima
pakalbėti. 14 svarų
Kas Turi Uraniumo i .

Kas liečia vienintelę iki . Paversti ) atominę 
šiol praktišką atominę n?.m: isskyn-
džiaga uraniuma, tai jos mas 1S uraniumo
rūdų yra Colorado ir Utah! rudos yra labai sunkus, ne- 
valstijose, Amerikoj; Ka-1paprastai keblus darbas, 
nadoj, Sovietų Sąjungos že
mėje, Čechoslovakijoje, Bel
gijoje ir Belgų Kongoje, 
Afrikoje.

Prieš kara uraniumas bu
vo pigus, tik pora dolerių 
svarui. Tada jį naudodavo 
kai kuriem pramonės tiks
lam. Dabar gi kiekviena 
valstybė laiko uraniumą 
brangesniu už auksą. Nes 
kurie kraštai dar neturi 
atominių bombų, tai ban
dys jas pasidirbti, jeigu 
Jungtinės Valstijos, Angli-

sudarytas vie- 
235 uraniumo 
būtų praėję 75 
metų.

uraniumui 235 ’iš jo rūdos 
mišinio.

O ir tai visuose tuose fa
brikuose ir daugelyje labo
ratorijų Amerikoj per die
ną tėra pagaminama dabar 
tiktai 6 svarai ir pusė to
kio bombinio uraniumo/ — 
sakė Danijos mokslininkas 
Niels Bohr spalių 4 d.

medžia-

Kiek Jungtinėse Valsti
jose buvo elektro-magneti- 
nių mašinų‘iki karo, jeigu 
jos visos būtų valiusios ura
niumą 235 iš to mišinio, tai 
būtų reikėję 191 metų vie
nam gramui šio uraniumo 
pagaminti tokiais būdais, 
kokiais jis buvo gaminamas. 
O iki būtų 
nas gryno 
svaras, tai 
tūkstančiai

Pradedant nuo 1941 me
tų, Amerikos valdžia išlei
do apie 3 bilionus dolerių 
paruošti atominei 
gai ir pirmosioms atomų
bomboms padirbti. Tam ty
čia buvo pastatyta 3 nau
ji miestai - fabrikai Oak
ridge, Tenn.; Richland, 
Wash., ir kiti. Darbavosi 
7,000 Amerikos, Anglijos ir 
Kanados mokslininkų ir 
technikų; kartu su jais vei
kė danas atomų žinovas 
Niels Bohr, italas Enrico 
Fermi, rusas Georgij B. 
Kistiankovski ir kitų tautų 
mokslo vyrai. Dirbo 125,- 
000 darbininkų. Buvo išras
ta greitesni būdai išskirt

čia vaizduojamas sieros atomas. Branduolyje 16 protonų, 
neutronų, pažymėtų raide n. Ratukai su 

elektronų. 6 toliausi nuo branduolio elek
tronai sudaro vadinamą išlaukinį lukštą. 
Nuo tų išlaukinių elektronų priklauso, 
kaip šio elemento atomas jungsis su skir
tingo elemento atomu.

Elektronai,
duoda mum radijo bangas, kuriomis 
na dainos, muzika, kalbos. Keisdami 
poziciją atomuose, elektronai duoda 
są, šilumą ir X-spindulius.
mažytis, kad suglaudus 100 milijonų ato-

su kryželiu, ir 
brūkšneliu, tai

16
16

paliuosuoti iš vario vielų, 
atei-
savo 
švie-

Atomas yra toks
mų į eilę, būtų trumpesnė, negu pusės colio linijukė.

Pamatinis Keblumas
Didžiausias keblumas 

traukti uraniumą 235 iš mi
šinio su kitomis uraniumo 
rūšimis yra tame, kad visų 
trijų rūšių, 234, 235 ir 238, 
atomų branduoliai yra vie
nodi. Kiekvienos rūšies ato
mo branduolys turi lygiai 
po 92 protonus, tai yra, da
leles su pozityve arba pliu
sine elektra. O kai tas pats 
skaičius protonų, tai tokios 
pat ir cheminės visų trijų 
uraniumo rūšių savybės.

Pamatinius skirt umus 
tarp elementų sudaro tiktai 
skirtingas protonų skaičius 
jų atomų branduoliuose. 
Jeigu protonų skaičius tas 
pats, tai ir medžiaga che
miniai iš esmės yra ta pati, 
nežiūrint, kad vieno atomo 
branduolyje yra daugiau 
neutronų, o kito — mažiau. 
Taip antai, uraniumas 234 
savo atomo branduolyje tu
ri 142 neutronus, uraniu
mas 235 turi 143 neutronus, 
uraniumas 238 turi 146 neu
tronus, todėl chemiškai yra 
vienodi ir vienas nuo kito 
neišskiriami jokiais chemi
niais būdais.

Valgomoji druska yra 
natro ir chloro junginys.

iš-

Chloro atomo branduolyje 
yra 17 protonų, o natro 
branduolyje 11 protonų. To
dėl chloras lengvai cheminė
mis priemonėmis atskiria
mas nuo natro. Sidabro ato
mo branduolys turi 47 pro
tonus, o sieros branduolys 
—16 protonų. Vadinasi, šie 
elementai cheminiai skirtin
gi. Taigi cheminiais būdais 
jųdviejų junginys ir išskirs
tomas į gryną sidabrą ir 
sierą. ’
Kaip Tad Išskirti

Kad chemiškai 
išskirti uraniumo 
238, tai reikia

negalima 
235 iš 

pavartoti 
mechaniškas p r i e m o n es.
Viena tų priemonių yra to
kia. Abiejų rūšių uraniumo 
mišinys susmulkinamas ir 
karščiu į garus paverčia
mas tam tikram vamzdy, iš

kurio oras ištrauktas. Ga-|tronais pagaminama šiek 
rus smarkiai aplinkui bloš-1 tiek uraniumo 235. Jis bū ti
ldą elektro-magnetinė maši- nai reikalingas, kaip žings- 
na. Sunkesnio uraniumo 238 nis į gausesnį atominės me- 
atomai iš garų gula toliau; džiagos dirbimą, kur jau su 
nuo vidurio, o lengvesnieji uraniumo 235 pagalba tin- 
235 rūšies atomai arčiau vi- gūsis uraniumas 238 yra 
dūrio, panašiai, kaip vėtant: paverčiamas į naują ele- 
rugius, sunkesni, didesni mentą plutoniu mą. Pluto- 
grūdai toliau krinta, mažės-, nium yra tokia smarki ato- 
ni — arčiau, o arčiausiai minė medžiaga, kaip ir ura- 
gula pelai, kaipo lengviau-, nium 235.
si. Plutonium gi yra gau-

Sunkesniuosius 238 rū-; singiausias iki šiol atominės 
šies atomus, be to, labiau medžiagos šaltinis, 
traukia ir magnetas, dar to-' 
lindamas juos nuo vidurio. 
Pagaliaus, mokslininkai 
tam tikrais prietaisais sui
ma nugulusius arčiau vi
durio atomus, kurių daugu
ma jau yra bombinės 235 
rūšies atomai.

v Šitaip elektro—magneti
nėmis mašinomis bei ciklo-

Viduryje—atomo branduolys, susidedąs iš protonų ir neutro
nų. Protonai yra dalelės su pozityve, pliusine elektra. Neu
tronai yra elektriniai lygsvariškos, “bepusiškos” dalelės.

Ratai vaizduoja kelius, ku- 
/" | riais elektronai laksto aplink

Į / Į branduolį bilionus sykių per
—į Į sekundą, vingiuodami. Tuo

būdu elektronai gina savo 
atomo branduolį nuo svetimų 
atomų ar jų dalių įsibriovimo.

Neutronas taip pat susida
ro iš dviejų dalelių — viena 
protonas, kita vidujinis elek
tronas. A Protono elektra pozi
tyve, o elektrono negatyve, 
bet abiejų rūšių elektros kie
kiai jame lygūs; todėl neutro
nas paprastai neišduoda jo
kios elektros ir vadinamas neu
traliu, bepusišku. Tik kada 

atomas ardomas arba pats įra, kaip kad radiume ir tūluose 
kituose radijiniai-veikliuose elementuose, tai neutrono elek
tronas išlekia laukan pavidale Beta spindulio.

Kai kurios kitos šalys ir
gi žino, kaip gamint pluto- 
niūmą iš uraniumo 238/ 
sako amerikiniai atom-bom- 
bų išradėjai. O pačią atomi
nę bombą padirbti yra len
gviau, negu 
kaip atominę 
minti.
Pasta ba

Dabartiniai paveikslėliai 
su paaiškinimais padės 
lengviau suprasti ir kitus 
straipsnius atominiais klau
simais.

buvo atrast, 
medžiaga ga-

N? M.

gamtine nelaime
JANKIAM OKINAWOJ

Per šėlusį viesulą Okina- 
wos saloj 13 amęrikonų jū
reivių žuvo ir 100 kareivių 
sužeista. Okinawoje yra 
150,000 jankių.

Amerikiniai koresponden
tai. Japonijoj, Korėjoj ir Fi
lipinuose iki šiol turėjo ka
rių teises. Nuo spalių 27 d. 
bus atimtos iš jų karinės 
teisės ir jie bus laikomi tik 
civiliais.

AMERIKONU IR KITU MOKSLININKU ATSILIEPIMAI APIE MOKSLĄ SOVIETU SĄJUNGOJ
Amerikos ir kitų kraštų 

mokslininkai, atsilankę į 
Rusijos Mokslų Akademijos 
220 metų sukakties minėji
mą Leningrade, pareiškė 

. sekamąsias nuomones apie 
Sovietų mokslininkus, jų 
mokslo pažangą ir žmones:

Dr. Irving Langmuir, 
General Electric Tyrinėji
mų laboratorijų direkto
rius, gavęs tarptautinę 
Nobelio dovaną ($55,000) 
už mokslinius atradimus, 
sako:

“Jie (Sovietų žmonės) la
bai myli muziką, meną ir 
literatūrą...

“Daugybė mechaninių jų 
* įrengimų kare prieš Vokie
tiją įrodė Sovietų pramonių 
stiprybę.

“Pirm karo mūsų moksli
ninkai reguliariai gaudavo 
mokslinius Sovietų žurna
lus ir uoliai skaitydavo 
tuos, kurie leidžiami anglų 
kalba. Permažai amerikie- •
čių temoka rusiškai. Bet 
mes supratome spartų ir 
sveiką Sovietų mokslo au
gimą ir giliai jį gerbėme. 
Dalyvaudamas Soviet. Mok
slų Akademijos 220 metų 
sukaktyje, aš gavau progą 
geriau susipažinti su mok
slo pažanga Rusijoj. '

“Maskvoj aš aplankiau 
daug laboratorijų. Fizinių 
Klausimų Institute, kuriam 
vadovauja dr. Kapitza, aš 
mačiau svarbų darbą, ku- 
riuom yra gerinamas de- 
duonies (oxygeno) gamini
mas. Tie pagerinimai žada 
padaryti tikrą revoliuciją 
pasaulinėje plieno pramo- 

nėję. Darbas atliekamas že
mose temperatūrose, nau
dojant patobulintus būdus, 
kuriais helijo dujos paver
čiamos į skystimą (kas taip 
pat yra sovietinių moksli
ninkų atradimas).

“Kolloidinis - Elektroche
minis Institutas, vadovau
jamas profesoriaus Frum
kino, buvo man ypatingai 
įdomus, nes ten atliekamas 
darbas artimas tam, kurį aš 
pats dirbu. Instituto labo
ratorijoj aš radau daug 
žmonių, kurie daugiau žino 
apie mano darbą, negu aš 
pats galėčiau atsiminti. Bet 
jų darbas yra savarankiš
kas ir sparčiai išvystomas 
tokiomis linkmėmis, 
aš nežinojau.

“Daug pamatinio 
paprastai . aukštos 
darbo atlieka Neorganinės 
Chimijos Institutas, vado
vaujamas akademiko Se- 
mionovo.

“Maskvoj aš daviau tris 
paskaitas — apie nenuma
tytus tyrinėjimų vaisius, a- 
pie lašelių augimą dūmuose 
ir debesyse ir t.t. Klausovai 
labai, labai įvertino tas pa
skaitas.

“Mes branginame didį 
vaišingumą ir draugišku
mą, kurį mums parodė ru
sai mokslininkai. Šis atsi
lankymas suteikė mums di
delės naudos ir mes visi ti
kimės, kad nuo šiol augs 
mūsų bendradarbiavimas.

“Jungt. Valstijos ir So
vietų Sąjunga yra pirmata- 
kų (pionierių) tautos, ku
rios turi daug bendrų rei

kuriu v

ir ne- 
rūšies

kalų. Sėkmingas bendra
darbiavimas neš naudos a- 
biem šiem kraštam.”

Dr. Charles E. Kellogg, 
Jungtinių Valstijų žemdir
bystės Biuro dirvožemių ty
rinėjimo direktorius, sako: 

“Amerikiniai dirvožemio 
mokslininkai jau per eilę 
metų pripažįsta vadovybę 
(sovietiniam) Dokučajevo 
Institutui kas liečia naujo-

PROTO GIMNASTIKA MINTIMIS - a la KRIENAS
Pavyzdis, kaip reikia 

mankštint savo protą ge
resniam minties išreiški
mui:

Gero ir gražaus žmogaus 
niekas nesiskubina užgauti.

Niekas nesiskubina už
gauti tokio asmens, kuris 
yra geras, arba kuris yra 
gražus.

Geras asmuo, arba gra
žus asmuo yra liuosi nuo 
skubaus užgavimo.

Būk geras, arba būk gra
žus, jei nori, kad niekas ne
siskubintų tave užgauti.

Gero žmogaus, arba gra
žaus, skubotai niekas neuž
gaus.

O dabar pats bandyk dar 
geriau tą patį pasakyt —ir 
turėsi gerą protinę gimnas-

Be motinos—vargas, • be 
tėvo — badas.

. Gyvenimas kartais mums 
duoda daugiau, kad ir mes 
kitiems, kurie- neturi, taip 
pat duotumėm daugiau. 

vinio mokslo išvystymą apie j 
dirvožemį. Be to, rusų mok
slininkai padarė labai svar
bių atradimų, kaip augalai 
minta, kaip eina jų gyvy
bės veiksmai ir kaip išvys
tomi naujų rūšių augalai. 
Šiuo atsilankymu mes ga
vome geresnį įsižiuręjimą į 
mokslinių dėsnių vartojimą 
praktikoj, tėmydami žem
dirbystės pagerinimą kolek
tyviuose ūkiuose.

Drąsiajam pasaulis pri
klauso.

Aišku, kaip diena:, išski
riant Sovietų generolus ir 
mūsų Eisenhowerj, visi ki
ti tinka tik ofensyvus da
ryti, bet ne priešus valdyti.

Sermėgėlė ir karvutė. — 
Pridavė, marijampolietis Ch. 
Lakickas. — Sermėgėlė 
pilka, pilka; už degtinę ją 
nuvilko. Reiks karvutę vest 
parduoti — sermėgėlę atva
duoti !

Anksčiau ar vėliau ožka 
ateis pas vežimą,— tik bo
tagui reikia palaukti jos at
ėjimo.

Kai grybynas išgrybau- 
tas, ieškok kito miško.

Mažiau norėsi —r daugiau 
turėsi.

Ekonomija, kitaip sakant, 
yra “vilkas sotus ir avis 
čiela.”

di-

“Daug naudos mes gavo
me, aplankydami tyrinėji
mų stotis Timiriazevo Že
mės Ūkio Akademijoj, Dol- 
goprudnojos Stotyj ir Do- 
kučajevo Institute. Tos ty
rinėjimų įstaigos turi 
džiausią svarbą didinti lau
kų derlingumui ir gerinti 
sodžiaus gyvenimui Sovietų 
Sąjungoj. Tų tyrinėjimų 
vaisiai taip pat labai svar
būs ir Amerikos farme-

Yra devynios galybės bū
dų, kaip užmegsti mazgą. 
Taigi, nemokėjimas “už
megsti galo” nėra vien tik 
melagio ypatinga silpnybė, 
—sako brooklynietis Jonas 
Kraulaitis, eksperatas rige- 
ris.

Pagal vieno ar kito asiliš
ką nuomonę negalima sprę
sti vertės nei žmogaus nei 
knygos, — kadangi vienas 
visiems niekados neįtiks.

Godumas — ne sotumas, 
o šykštumas tai dar ne tau
pumas.

Maldos yra žmogaus gerų 
norų įtvirtinimas, kartoti
nas ryžimasis siekti tikslo 
ne vien galvojimu, bet ir 
kalbėjimu lūpomis. Kai 
kam tatai reikalinga, o kai 
kam ne. Todėl vieni maldas 
kalba, kiti ne.

Kurie daugiausia duoda, 
— mažiausia rekliamuojasi.

P. Krienas.

riams.
“Reikia kaip galint grei

čiau ir dažnai apsikeisti 
žemdirbystės mokslo profe
soriais ir pažangiaisiais 
studentais tarp Jungt. Val
stijų ir Sovietų Sąjungos.”

Profesorius D. A. Mcln- 
nes iš Rockefellerio Institu
to, New Yorke:

“Atsilankęs į Sovietų Są
jungą, aš didžiausią įspūdį 
gavau iš milžiniškos žmonių 
energijos ir tikslaus jos 
vartojimo. Tatai įrodė di
džiuliai jų nuveikimai tai
kos metu ir stebėtinas atsi
gavimas, kuris vyksta po 
karo.

“Aš džiaugiuosi aplankęs 
institutus, vadovaujamus 
profesorių Frumkino, Se- 
mionovo, Kapitzos ir kitų. 
Kapitzos darbas turėtų bū
ti labai svarbus teoriniam 
ir praktiniam fizikos mok
slui ateityje.”

Dr. Henry Field, Chica- 
gos Field Muzėjaus Gamti
nės Istorijos antropologas 
ir Kongreso Knygyno tyri
nėjimų skyriaus narys:

“Aš turėjau garbės įteik
ti Sovietų Mokslų Akade
mijai sveikinimus nuo Na- 
cionalės Geografų Draugi
jos ir daugelio kitų ameri
kinių mokslo įstaigų ir as
menų, kurie susidomėję ir 
su giliu pritarimu seka ar
cheologijos ir antropologi
jos mokslų eigą pirmyn So
vietų Sąjungoje. ;

(Archeologija yra remia
mas senovės palaikais isto
rijos mokslas. Antropolo

gija yra mokslas apie žmo
gų apskritai ir fizinį ir is
torinį. žmogaus išsivysty
mą.)-

“Man buvo labai smagu 
iš naujo aplankyti Akade
mijos Ethnografijos (tau
tybių) ir Antropologijos 
Muzėjų Leningrade. Stebė
tinas dalykas, kaip greitai 
po karinės Leningrado ap
gulos jo darbininkai vėl ati
darė šią didžią įstaigą. At
radimų fotografijos, žemla- 
piai ir aprašymai, kuriuos 
aš mačiau Maskvoj ir Le
ningrade, duoda naują įro
dymą, koks nepaprastai gy
vas yra mokslinis Rusijos 
gyvenimas.”

Dr. Arthur Upham Pope, 
Daniškojo Instituto direk
torius New Yorke:

“Mums visiems padarė į- 
spūdį ir davė įkvėpimo pro
tinis rusų pasiryžimas; auk
šta pagarba ir didelė inta
ką, kurią mokslas turi So
vietų Sąjungoj; išmintingas 
ir toli-įžiūrintis sovietinio 
mokslo planingumas.

“Mus net pavydas ėmė, 
stebint didžiąją jų Akade
miją. Nes niekur kitur pa
saulyj nėra tokios didelės, 
taip puikiai įrengtos ir taip 
finansuojamos įstaigos, dir
bančios mokslo darbą.. Aka
demijos knygynai, didelis 
skaičius moksliniai išlavin
tų jos žmonių, jai skiria
mos lėšos, nesuskaitomi 
moksliniai jos žygiai (eks
pedicijos) — visi šie daly
kai kelia mokslininkų pa
vydą ištisame pasaulyje.”

(Tąsa 5-me pusi.)
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(Tąsa)
Po keturių dienų ir penkių naktų aš 

išalkau, valgiau ir pradėjau priprasti.
—Ištikrųjų nėra taip jau bloga, Sta

nislovai, —pasakiau jam atėjęs jo pa
keisti. —Frikadėliai buvo visai skanūs. 
Jei tik gautume daugiau pieno. Na, ir an
glių atsarga, kurią tu man palieki, taip 
pat nėra labai žymi, su ja tiktai kartą 
bus galima užkišti kiaurą ugnies dantį. 
Sakyk, kaip čia iš pradžių dėl drąsos nu
čiupti bent stiklelį romo.

—Tai lengva, Pipipai. Tu jau pakan
kamai atrodai silpnas. Jis tau patikės. 
Eik tuojau viršun ir sakyk, jog sugadi
nai pilvą ir turi nuolat spiaudyti. Sakyk, 
jog negali dirbti, žaliai spiaudai. Ir tuo 
būdu tuojau gausi vyno stiklelį. Du kar
tu per savaitę gali ant šio recepto joti. 
Jei daugiau norėsi, jis netrauks. Tuomet 
jis tau nematant įpils pusę stiklelio ri
cinos, ir tu tai pastebėsi tik tuomet, kai 
būsi nurijęs. Ir jo kajutėj tu negali nu- 
sispiauti, nes reikės po to ją išvalyti. 
Taigi mauk! Niekam nesakyk apie šį re
ceptą. Jis tėra tiktai mums abiems. Kūri
kai turi savo atskirą. Tačiau niekšai nie
ko man nesako.

Aš vis labiau priprantu.
Tačiau netrukus atėjo laikas, kai po 

mano galvą vėl pradėjo maišytis šaluti
nės mintys, kai aš nustojau gyventi pil
noj nuovargio prieblandoj, o antrajam 
inžinieriui visai sausai surikdavau, kad 
jei jis iš katilinės tuojau pat neišsineš
dins, tai į pakaušį jis gaus ne tik kūju, 
bet dar ir pagaliu, surikdavau, kad jis 
mane beginklį mielai norėtų išmesti per 
bortą, jei aš jam tikrai neišmuščiau su 
kūju priešakinės, o su pliauškė užpaka
linės jo idiotiško pakaušio dalies, ir kad 
šį kartą jis sveikas nebepaspruksiąs 
per koridorių. Jis ištikrųjų ir negalėjo 
pasprukti. Matyt, jis tai gerai jautė. Ko
ridoriuje mes taip pritaisėm vieną gele
žinę štangą, kad ji kabėdama suposi. 
Nuo užpakalinės katilo sienos iki tos ge
ležinės štangos ėjo virvutė. Jei jis pano
rėtų pabėgti, tai vienas mūsų tuojau pri
šoktų prie virvutės ir ją trukteltų. Tuo 
būdu štanga atsikabintų ir, nukritusi 
ant jo kelio, sudarytų jam spąstus. Ar jis 
dar gyvas savo kailį išneštų, ar tik kiek 
aplygintų savo sąnarius, tai priklausė 
vien tik nuo iškritusių ardelių skai
čiaus ...

Praeidavo kartais penkios pamainos,- 
ir neiškrisdavo nė viena ardelė. Tačiau 
ardelės perdegdavo ir reikėdavo pakeis
ti naujomis, nes tuomet ugnis išsiveržda
vo. Kartais mes būdavom tiek laimingi, 
jog, bededant naujas ardeles, teiškrisda- 
vo tiktai vienos gretimos ardelės ir mes 
su jomis abiemis taip kantriai ir pamal
džiai elgdavomės, kad tiktai su jomis te- 
turėdavom vargo, daugiau nebeiškris- 
davo. Už tai pasitaikydavo juo blogesnių 
bandymų, kad iškrisdavo ne tiktai šešios, 
bet aštuonios ir ne tiktai vieną kartą per 
pamainą, bet du arba tris kartus per tą 
pačią pamainą. Tikrai, niekas veltui ne
gaunama, ir mes nesėdėjom rankų sudė
ję. No, sir.

Plaukdami pro Aukso Krantą, pate
kom į audrą ir dar kokią audrą. Tebūva 
garbė Dievui aukštybėse ir tegu jam pu
čia trimitus. Tai bent buvo orelis! Na, ir 
nusinešk, kad nori, tokiam orui esant, 
sriubos dubenį su guliašu per denį į savo 
būstą. Šimts pypkių dar kartą! To reikia 
išmokti.

Arba ir pelenų traukimas tokiam ore. 
Atkabinęs sunkią pelenų dėžę, turi ją 
karštą rankose nunešti per denį į pelenų 
skylę. Tačiau, kol su savo numylėtąja dė
že tenai nueini, “Jorike” pasvyra, ir tuo
met ūži sau su savo kilnia pilnutėle dėže 
išilgai visą denį ir švariai sau nušliauži 
iki pat laiptų. O jeigu “Jorike” pasvyra 
į pasturgalį, tai su savo dėže, kurią tvir
tai vis Alar tebelaikai rankose, žmogus 
visumet atsiduri apačioj ant priešakinio 
denio, o jei “Jorike” leidžia pamatyti jos 
skaisčią vidurinę šlaunį, tai žmogus nu
dardi su dėže į užpakalinį denį žemyn, ir 
pirmasis karininkas nuo komandos tilte
lio rėkia: “Ei, trimeri, jei tu taip jau 
labai nori šokti per bortą, tai niekas ta
vęs nelaiko, bet peleninę dėžę, būkite ma
lonus, palikite čia. Žuvaujant nereikės 
ja naudotis.”

Žemiau prie katilo esti daug jaukiau,

negu kur nors kitur. Kai kūrikas kaip 
tik gerai išmiklintu judesiu nori sviesti į 
krosnį pilną šiupelį anglių, staiga jis ap- 
sigręžia ir tą anglių šiupelį sviedžia žmo
gui į veidą arba į vidurius. O kitą kartą 
jis net nesuspėja įsisiūbuoti, bet pats su 
savo šiupeliu skrenda į anglių krūvą, ku
rioje paskęsta ir iš kurios tik tuomet iš- 
sikrapšto, kai “Jorike” vėl pasvyra atgJal 
į senąją savo padėtį.

Bunkeryje, ypač viršutiniame bunke
ryje, kurį taip pat galima prikrauti pre
kių, tas šposas yra dar didesnis, nes ten 
yra didesnis žaidimui plotas. Žiūrėk, lai
mingai jau primėtei prie denio šachtos 
du šimtu šiupeliu anglių ir kaip tik pra
dedi mesti juos į katilo šachtą.

Tuo tarpu gi krach. “Jorike” pasvyra 
į užpakalį. Ir tuomet trimeris, jo šiupelis 
ir du šimtu gražių jo sumestų ugnies 
maistui anglių šiupeliu smunka labiau
siai sumišę per bekbordą ir lipa aukštyn 
ant užpakalinės denio sienos. “Jorike” 
dabar palengva išsilygina, atgauna savo 
lygsvarą ir nutaria du šimtu anglių šiu- 
pelių susviesti atgal į katilinės šachtą. 
Tačiau vos tik bent vienas anglių šiupe
lis spėja patekti apačion, kai “Jorike” pa
įvairinimui palinksta į vairo pusę, ir vi
sas tas mišinys su kuriku Viduryje sku
ba į priekį vairo, iš kur jis ir buvo atgriu- 
vęs. Tačiau dabar jau ir gerąją “Jorikę” 
apgauni. Ilgai nebegalvoji, tuojau pat imi 
ir suberi dešimts, penkiolika šiupeliu į 
vairo šachtą, ir tuomet dar laiku paspėji 
pabėgti į užpakalinį denį, ir, kol visa ta 
lavina tenai atūžia, vėl spėji sugriebti 
penkiolika šiupeliu į katilinės šachtą, ir 
vėl po to kaip šėtonas puoli prie vairo, 
nes lavina tuojau vejasi paskui tave, 
lipdama tau ant kulnų. Penkiolika šiupe- 
lių vėl į šahtą, ir tuo būdu priešais katilą 
sukraunami tavo angliai, jei jie esti vir
šutiniam bunkeryje.

Trimeris turi lygiai tiek pat žinoti 
apie navigaciją, kaip ir garlaivio kapito
nas, nes kitaip kai kuriuo laiku jis nega
lėtų prie katilo pritempti nė vieno kilo
gramo anglių. Žinoma, visas trimerio 
kūnas tuomet esti rudas ir mėlynas, no
sis sumušta, blauzdos nudaužytos, ran
kos ir kojos nubrūžintos. Linksmas yra 
jūrininko gyvenimas, oho!

Ir linksmesnis jis yra dar ir dėl to, 
jog šimtai “Jorikių”, šimtai mirusiųjų 
laivų plauko po septynias jūras. Visos 
tautos turi savo mirusiųjų laivus. Išdi
džiausios bendrovės, kurios leidžia iškil
mingai plevėsuoti gražiausias vėliavas, 
vis dėlto nesigėdina leisti į jūras ir mi
rusiųjų laivus. Kam gi tuomet draudimo 
bendrovės mokėtų premijas. Ne savo juk 
malonumui. Viskas turi duoti savo pelną.

Po septynias jūras plaukioja daug mi
rusiųjų laivų, kadangi yra daug miru
siųjų. Niekumet nebuvo tiek daug miru
siųjų, kiek jų atsirado laimėjus Didi j į 
karą ir laisvę. Kai tas karas buvo laimė
tas už laisvę, kuri užkorė žmonijai ant 
kaklo pasus ir tautybės pažymėjimus, 
norėdama parodyti valstybės visagaly
bę. Tironų amžius, despotų amžius, ab
soliučių valdovų, karalių, imperatorių ir 
jų lekajų ir matresių amžius buvo nuga
lėtas, bet laimėtojas yra, dar didesnės ti- 
ranijos amžius, tai valstybių vėliavos 
amžius, valstybės ir jos lekajų amžius^

Paversk laisvę religiniu simboliu ir ji 
tau lengvai sukels kruviniausią religinį 
karą. Tikroji laisvė yra reliatyvi. O nė 
viena religija nėra reliatyvi. Mažiausiai 
gi reliatyvus yra pelno troškimas. Jis yra 
seniausia religija, turi geriausius klebo
nus ir gražiausias bažnyčias. Yes, sir.

(Daugiau bus)

Iš Mūsų Bendro Susirinkimo
Sekmadienį, spalių 7 dieną, 

įvyko bendras susirinkimas. 
Susirinkimas buvo neskaitlin
gas, bet visgi jis įvyko ir ja
me padaryta nekurie geri ta
rimai.

Lyg tyčia tą dieną pasitaikė 
įvykiai mūsų geriems žmo
nėms ir jie negalėjo susirinki
me dalyvauti. Bet kurie da
lyvavo, tai tiems ačiū! Todėl 
galėjome aptarti svarbiuosius 
ir greituosius bendrus klausi
mus.

šiame laike labai svarbus 
klausimas yra, tai Amerikos 
demokratinių lietuvių suvažia
vimas, kuris įvyks lapkričio 
23—24 dienomis, Pittsburgh, 
Pa. šiame klausime padaryti 
geri žingsniai, kaip iš Lowel- 
lio pasiųsti kokią porą delega
tų nuo vietinių demokratinių 
lietuvių organizacijų.

Suvažiavimo šaukimas pas 
mus yra sveikinamas ir karštai 
remiamas. Todėl tikimasi, jog 
prie to prisidės Lietuvių Pi
liečių Kliubas; Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Pašalpinė Draugys
te; LDS 110-ta kuopa 
44ta kuopa.

Kaip būtų gerai, 
daugiau organizacijų 
tų prie siuntimo delegatų į A- 
merikos Lietuvių Demokratinį 
Suvažiavimą, bet sunku tam 
tikėti, nes kitos organizacijos 
yra įtekmėj reakcinių elemen
tų, kurie dar vis svajoja, kaip 
išgelbėti -žlūgstantį fašizmą. 
Rodos, būtų jau laikas susi
prasti vietos lietuviams ir pa
doresniems iš jų, kuomi gali
ma remti šį nepaprastai svar
bų Suvažiavimą?

Mūsų tėvų kraštas Lietuva 
jau išliuosuota ir šiame poka
riniame 
liasi iš 
Lietuva 
naujam ir laimingam gyveni
mui. Ten kiekviena energijos 
uncija atsverta naujam atbu- 
davojimui ir krašto pakėlimui 
linkui kultūringesnio gyveni
mo bendrai su visa galingąja 
Tarybų Sąjunga, kuri ne tik 
apsigynė, bet ir sudaužė ben
drą priešą.

Gi mes, Amerikos lietuviai, 
didžiausią nepagarbą užsi- 
trauktumėm nuo savo brolių 
ir sesučių, 'jeigu neįkainuotu- 
mėm naujosios Tarybinės Lie
tuvos didžiųjų pastangų ir 
kaip galime jiems ten nepa- 
gelbėtumėm! Suvažiavime ir 
šis klausimas bus atatinkamai 
nusvertas ir pašalpos darbas 
pamatiniai nustatytas.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
rengia silkių, bulvių ir kitokių 
užkandžių pusdienį. Tai įvyks 
spalio 21 dieną, 3 valandą po 
pietų, kliubo patalpose, 338 
Central st., Lowell, Mass.

Tai bus gražus ir draugiš
kas pažmonys prie skanių val
gių ir išsigėrimų. Silkės ir bul
vės, tai yra lietuvių senas 
valgis, gi kitokie skanūs 
patiekalai mums primins, jog 
gyvename Amerikoje. O gra
žios lietuviškos dainelės visus 
svečius smagiai 
Nepamirškime
dienos ir žinokime, 
ma bus jaukų laiką

palinksmins.
Oct. 21-mos 

kur gali- 
praleisti.

suneštayra 
drapanų Lie- 
Kaipo pane-

ir LLD

kad ir 
priside-

periode smarkiai ke- 
griu vėsių. Tarybinė 
visa išnaujo kuriasi

Pas mus vėl 
glėbiai dovanotų 
tuvos žmonėms, 
šiotos drapanos, visuomet rei
kia šis tas pataisyti pirmiau 
negu siunčiame į Brooklyn, 
N. Y., Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetui.

Taigi mūsų darbščios drau
gės: Uršulė Daugirdienė, Ur
šulė Puskunigienė, Anelė Pau- 
lenkienė ir Zuzana Janauskie- 
nė sekmadienių popiečiais dar 
buojasi prie tų drapanų, jas 
peržiūrėdamos ir kur reikia 
pataisydamas. Tų draugių dar
bas yra didžiai vertingas! Tai
gi, ačiū tiems, kurie drabu
žius aukoja ir kurie juos su
tvarko !

Labai nesmagu prisiminti 
nelinksmus įvykius, bet reikia 
prisiminti, nes jie liečia mūsų 
brangius draugus ir mus pa
čius. Kalbu apie mūsų susir
gusius draugus bei drauges.

Labai ilgą laiką nesveikavo 
draugas Charles Ko j utis, bet 
jis dabar skubiai taisosi, išro
do puikiai ir jau pradėjo su
sirinkimuose ir šiaip draugų 
sueigose dalyvauti. Smagu vėl

Maloniam palenprvini- 
mui bandyk šj švarų, 
jiaują patikrintą bū
dą atliuosuot papras
tą strėnų gėlą. Tik 
uždėk vieną Johnson's 
BACK ULASTER'I 
ant pat skaudamos 
vietos. Švelnūs jo 
vaistai palengva ŠIL

DO jum nugarą, sujudina Jcraujo apytaką, 
sklaido jo pritvlnimą, lengvina skausmą. 
Šilta multino priedanga laiko šilimą viduj, 
šalti lauke—duoda nuolatinę atramą—jau
tiesi puikiai! Reikalauk TIKROJO, Johnson 
& Johnson pagaminto. Arčiausioj vaistinėj

turėti gerą draugą kartu su 
savim!

Kiek laiko atgal nelaimė 
buvo palietus draugą Joną Gi- 
cevičių, bet po kelių, savaičių 
išgijo ir vėl sveikas vyras, 
kaip ridikas.

Vėliau sirgo draugė U. Dau
girdienė. Negalavo draugė M. 
čiuladienė, bet jos sveikos vėl 
ir gražios, kaip rožės; Jos vi
sos kruta ir., darbuojasi visuo
menės labui.

Kitas mūsų geras draugas 
Pranas Greska, dienraščio 
“Vilnies” nuolatinis skaityto
jas ir rėmėjas, nebeteko pir
mesnės sveikatos ir tik retkar
čiais kada pasirodo susirinki
muose. Bet vistiek, jis išrodo 
geriau dabar, negu pirmiau 
buvo.

Dabar serga draugė Ieva 
Mikalopienė. Turėjo operaci
ją, bet jau taisosi ir greit ją 
vėl matysime savo tarpe beda
ly vau jant. Sirgo ir draugė 
Monika Palubinskienė, bet 
rodosi dabar jau sveika. Sma
gu ir prisiminti apie tuos, ku
rie jau išgijo ir vėl sau svei
ki draugų ir šeimynų tarpe.

Be| vienas mūsų geras drau
gas jau gerokas laikas ran
dasi prastoj sveikatos padėtyj, 
tai draugas Feliksas Arbočau- 
skas. Jis, tiesa, lovoj neguli,— 
vaikšto ir daug gydytojų at
lankė ir lanko, tačiaus negali 
sužinoti kas kenkia jo sveika
tai. Jis dikčiai sumenkėjęs ir 
jaučiasi labai silpnas, dirbti

visai nebegali. Bet yra sako
ma, kad viltis kartais geres
nė ir už gydytoją. Tad reikia 
turėti viltį, kad ir draugas 
Arbočauskas pradės taisytis 
iš šios padėties. Mes gailimės 
gero draugo ir velinam jam 
sveikti greičiau ir grįžti į ju
dėjimą, kartu su visais kovoti 
už geresnę ateitį. Draugas Ar
bočauskas būdamas sveikas 
buvo labai naudingas mūsų

(Tąsa 5-me pusi.)

" SUNKU GAUTI
MUILO MILTELIU?

Tad padėkite padaugint rieba
lų, reikalingų muilui dirbti ... 
taip pat audimams, divonams 
ir daugeliui kitų dalykų.

PRISTATYKITE
PANAUDOTUS RIEBALUS!

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Telef. HUmboIdt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

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

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

NAMU SAVININKAI!

gvUwxX BACK plaster

Pasimatyldte Su Lietuviu Stogdengiu 
VINCU KRIAUČIŪNU

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

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.
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Stogų ar Namų šingellavlmo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite* iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVer green 7-1661
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GREEN STAR BAR & GRILL t 
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
MDM

BROOKLYN, N. Y.
Telefonai EV. 4-869E

E
s

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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



!

Amerikonų ir Kitų 
Atsiliepimai apie 
Mokslą Sovietuose

Dr. Delev Wolfe Bronk, 
Pennsylvanijos Universite
to profesorius:

“Sovietų Sąjungos moks
lų Akademija su didžiais 
savo moksliniais pasieki
mais yra įkvėpimas visoms 
mokslininkų organizaci
joms. Stalino vadovaujama, 
Sovietų vyriausybė gausiai 
remia mokslą; todėl Akade
mija galėjo atlikti tokius 
darbus; tai pavyzdys, kurį 
sveikina visi mūsų šalies 
mokslininkai... Sovietų Mok
slų Akademija suvaidino 
puikų vaidmenį ir tam, kad 
Sovietų Sąjunga laimėjo 
nemirtinąsias karines per
gales kare per ketverius 
paskutinius metus.

‘‘Rusija per mok
slą siekia pagerinti 
pagausinti visų 
žmonių gyvenimą, vis tiek 
kokios tautybės jie būtų ir 
nepaisant, kokią vietą už
imtų. Mes taip pat to 
siekiame; taigi ir laukiame 
vaisingo bendradarbiavimo 
per ilgus metus ateityje.”

Pennsylvanijos Franklino 
Instituto Pirmininkas ir 
Direktorių Taryba:

“Nuoširdžiausiai sveiki
name Sovietų Sąjungos 
Mokslu Akademiją ir siun
čiame jai geruosius linkėji
mus 220 metų sukaktyje 
nuo jos įkūrimo.

“Ši Mokslų Akademija 
per ilgus metus surinko po 
savo vėliava drąsius ir va
dovybės vyrus, kokiu buvo 
ir didysis amerikietis, Ben
jaminas Franklinas. -

“Franklino Institutas, 
jau daugiau kaip • šimtą 
metų pasišventęs mokslinio 
žinojimo skleidimui, džiau
giasi, kad ta broliška jam 
draugija (Akademija) taip

Thomas J. Klimaitis 
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA. 
TeL 3-6723.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. ST. 2-8342

Koplyčias suteikiam nemokamai 
v visose dalyje miesto.

TeL Virginia 7-4499.

PHILIP CAREY MFG. CO
REIKALAUJA DAUGIAU VYRŲ(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

PHILIP CAREY MFC. CO

PERTH AMBOY APYLINKĖJ

Buvusi Roofing Plant, Barber Asphalt Korporacijos

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

GERA ALGA—GEROS VALANDOS 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

GREITA IR LENGVA TRANSPORTACIJA

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Šateikiam garbingas laidotuves

CHEMICAL OPERATORIAI
PATYRĘ OPERAVIMUI 
CHEMINIŲ ĮRENGIMŲ 

prie 
CENTRIFUGES 
FILTER PRESŲ

STILLSŲ 
NITRATORIAIS 

SULFONATORIAIS 
DŽIOVINTOJAIS 

REACTORIAIS
ir kitokių CHEMIJOS PROCESŲ 

MAŠINERIJŲ.
yra vietų vyrams, kurie NELAVINTl 

šiame amate, kurie žingeidauja 
mokytis to amato.

Taipgi PATYRĘ VAMZDŽIŲ SUVEDĖJAI k 
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJŲ PAGELBININKAJ

1 Givaudan
Delawanna, Inc.

DELAWANNA, N. J.
(242)

^fcmadiėnis,į Spalių T15,^ 194o\ Tv

Philadelphia, Pa.

INC.

(242)

Kąnsevi-

Bayonne, N. J
571 Smith St

zmo- Perth Amboy, N. J

FILE TVARKYTOJOS

ŠTAI JUMS KELIAS, KAIMYNE!Širdingai taria-
ačiu!

F.

theLowell, Mass. Musų fabrike klauskite Tom Feeney.
Y.

KRISLAI
NO. 46 BUSAS SUSTOJA PRIE MŪSŲ FABRIKO

STALIORIAI

Čia

PRANEŠIMAI

Ko-

'3

be consumed off the

Borough of Brooklyn', 
be consumed off the MALE and FEMALE 

VYRAI ir MOTERYS'

Matykite mūsų personnel departmentą 
dėl smulkmenų ir kitokiom progom.

Dirbdavo 
ir aukuo-

skalbyklos
alga ir

Komisija:
Muzikevičius

P. Janiūnas

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Žemiau 30 
PROGA. 

$20 PRADŽIAI 
Gera Ateitis

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

HOFF
Brooklyn, N. Y.

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas. 
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystčje

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 WEST 30TH ST., NEW YORK

(X)

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

B. ROCK
Brooklyn, N. Y.

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)

Generolas Mark W. Clark 
parskrido iš Europos į New 
Yorką pereitą trečiadienį.

pamiršta, 
klaidos kenkia mūs atei- 
veikimui.

Laidotuvėse buvus.

Law,ręnce lapkričio 4, kad 
dar kartą pamatyti. 1

GONTORIAI
Patyrę prie brick sidings. 
Mokėsime iki $20 j dienų. 
Acme Heat & Power, Inc., 
318 Ten Eyck St., Brooklyn.

EVergreen 8-2500.

DARBAS PRIE STALŲ IR MAŠINŲ 
$1.35 į VALANDĄ

NUOLAT — DAUG VIRŠLAIKIU
MODERN REFRIGERATION 

& STORE FIXTURE CO.
29-31 DIVISION ST., JERSEY CITY, N. J.

(244,

sveikatoje. Vėlinu, 
naujos permainos gy- 
teigiamai paveiktų 

pusėn ir Felikso svei-

PATYRĘ TEKINTOJAI 
IR POLIŠIUOTOJAI

Prie Chirurginių Instrumentų 
ir Žirklių.

GERA ALGA.
WITTE & SCHMITZ

358 Bishop Ave., Bridgeport, Conn.
Tel. 4-1918 (242)

TAISYTOJOS prie moteriškų dailių suknelių ; 
vien tik patyrusios kreipkitės; gera alga.

, WOLF GOWNS,
993 BROAD STREET, NEWARK, N. J.

(241)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

LINDEN, N. J.
Linden Lietuvių Centralinis 

mitetas rengia didelį balių spalių 
27 d. Liet. Laisvės Parke, 340 Mit
chell Ave. Šis balius ruošiamas, kad 
padaryti didesnį fondą priėmimui 
mūsų sugrįštančių kareivių. Balius 
užsivadins “Atviruičų” (Po^t Cąrds). 
Taipgi tą dieną bus duodamos do
vanos, už kurias buvo išleistos kny
gelės. Muzikai gros Scotty Orkestrą.
— Kom. (240-241)

NOTICE is 
L 1600 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 1162 —- Ave.
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY M. BLEECKER & 
MAXWELL E. BLEECKER

1612. — Ave. H,

NOTICE is 
L 1753 has 
to sell wine

EDWARD 
Ave.,

Kings, to

LOUIS 
Ave.,

VALYTOJOS, Ofisinių Namų, Nuolat, 
$31,< įskaitant viršlaikiu*.

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

turinčioms 
Gera pradine 

greiti pakilimai.
MRS. G. O. KELLER, 

1201 SOUTH AVĖ. 
PLAINFIELD, N. J.

HELP WANTEI5—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8014 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 4223 — 2nd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDMOND HOURIGAN
4223—2nd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15253 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 168 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB, INC. 
168 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15055 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1270 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BERNARD F. DUFFY
1270 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I, 1150 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5012 Kings Highway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises,

ROBERT EARL HENDRICKSON 
5012 Kings

NOTICE is 
L 849 has
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1017 Rogers Ave., 
County of Kings, to 
premises.

1017 Rogers

NOTICE is 
L 1754 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1805-07 West 6th St., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEPHEN BADALAMENTI 
1805-07 West 6th St., Brooklyn. N. Y.

MERGINOS
Mūsų užbaigimo departmentui. Labai gera 
proga merginoms, 
prosijimo patyrimų.

HAMILL
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

Brooklyn, N. Y. 

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 10 East 31st St., 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD 
10 East 31st St.,

NOTICE’ is hereby given that License. No. 
EB 1318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3230 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises'.

EMIDIO PARCESEPE 
3230 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB. 688 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1980 
County of 
premises.

1980—86th

Krekalaukės 
pa- 

Palaidotas laisvai 
Laido-

MERGINOS
Žvagios

Mokytis popierinių dėžių amato
GERA PROGA

SPECIALTY PAPER BOX CO.
1 CENTRAL AVE.

EAST NEWARK, N. J.
(242)

MERGINOS—VYRAI
Prie Skalbyklos Darbo 

5 DIENŲ SAVAITE 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga

THRIFT LAUNDRY
68-14 62nd STREET 

RIDGEWOOD, BROOKLYN
(244,

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 86th Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

VICTOR COHEN
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5156 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
610 —• 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TERESA NOBILE
610—92nd St,, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 East 96th St., Borou>h of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMELIA YAWORSKY
1647 East 96th St., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB;. 10669 has been, issued to the undersigned 
to sell beer,- at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
313 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

313 Marcy

MOTERYS
Gera Alga—Nuolatiniai 

Darbai
Patyrusios prie Flat Darbo 

Lankstytojos 
Marškinių Prosavojimo Operatorės 

Vakacijos su Alga 
2 Poilsio Periodai į Dieną

Better Laundry Service Co., 
546-548 East 42nd Street 

Skambinkite SHERWOOD 2-4929 
PATERSON, N. J.

(241)

Highway," Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

PARENTS MAGAZINE
52 VANDERBILT AVE.

NEW YORK CITY
A (244.

■_____________(247)

LEDO TRAUKĖJAI IR VYRAI PRIE DĖŽIŲ 
Nuolatinis Darbas.

Fred M. Schildwachter & Sons, Ine..
1769 Webster Ave., Bronx. (Ant 174th St.)

(243)

MERGINOS
Patyrusios, kočiojimui ir užbaigimui ; 

gera alga.
Barry Hand Laundry,

77-42 Vleigh Place, Flushing, L. T.
JAmaica 3-8110

______________________________________ (247)

MASADŽIUOTOJOS, laisniuotos. Galime da- 
taikyti jums tinkamas valandas, ir arti jūsų 
namų. Rytais, popiečiais, vakarais ar pilnų 

laikų. Kreipkitbs
MacLevy Salon, 122 East 42nd St.. Room 304, 

Miss Polier, LExington 2-6309.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

H, Borough of Brooklyn,

garbingai ir aukštai išlaikė 
savo pasiekimų vėliavą”.

Dr. Frederic Joliot-Curie, 
Franci jos Kolegijos moksli
nių tyrinėjimų centro di
rektorius, tarptautinės No
belio dovanos laimėtojas:

“Aš turiu didžiausią pa
garbą mokslinių darbų su
tvarkymui sovietiniuose in
stitutuose, kur paskiros ty
rinėtojų grupės darbuojasi 
tam tikriems klausimam iš
rišti. Su aukštai išlavintais 
moksliniais darbuotojais ši
toks tyrinėjimų feūdas už
tikrina, ir aukštas^ pasėkas... 
Sovietų mokslas suvaidino 
labai svarbų vaidmenį per
galės laimėjimui prieš na
cių Vokietiją.”

Maurice Caullery, Fran
ci jos Mokslų Akademijos 
prezidentas:

“Aš gavau daug džiaugs
mo, matydamas Sovietų si
stemos tvarkingumą ir ge
rą organizaciją. Aš laikau 
Sovietų Mokslo Akademiją 
pačiame jos kūrybinių jėgų 
aukštyje, stebėtinu sutelki
mu institutų, laboratorijų 
ir muzėjų. Sovietų Sąjunga 
tikrai idealiai suorganizavo 
mokslinį savo laboratorijų 
ir muzėjų darbą. To pasek
mėje jauni žmonės plačiai 
įsitraukia į mokslo darbus 
Sovietų Sąjungoj. Aš ypa
tingai nustebau, kaip mok
slininkų pasiekimai tuojaus 
panaudojami praktikoj.”

Profesorius V. Cordon 
Childe, Anglijos Karališ
kosios Akademijos narys, 
Edinburgho Universiteto 

archeologas:
“Mokslininkai Sovietų 

Sąjungoj turi 'didelę inta
ką ir aukštai laikomi vi
suomenėje. Tatai man pa
darė gilų įspūdį. Atrodo, 
kad rusai daug labiau susi
domėję mokslu, negu bet 
kuri kita pasaulio tauta.”

Dr. Manuel Sandoval Va- 
llarta, Meksikos Mokslų A- 
kademijos prezidentas:

“Dabar buvodamas So
vietų Sąjungoj, aš visą lai
ką pašvenčiau studijavimui 
sovietinių mokslininkų dar
bo. Man ypač įdomus buvo 
darbas brolių Alichanovų, 
kurie surado trečiąją sudė
tinę dalį kosminių (visati
nių) spindulių. Aš taip pat 
susipažinau su Pomeranču- 
ko ir Migdalo darbais, ku
rie apskaičiavo galutinę ko
sminių spindulių jėgą.”

Cambridge Universiteto 
profesorius E. D. Adrian, 
Anglijos Karališkosios Aka
demijos narys:

“Man labai buvo įdomu 
ir linksma matyt, jog di
džiojo Pavlovo tyrinėjimai 
nervų srityje yra toliau 
veikliai išvystomi sovieti
niame moksle. Akademikas 
Leonas Orbeli, galva Medi
cinos Mokslų Akademijos 
tyrinėjamųjų Pavlovo Ins
titutų, vadovauja tyrimams, 
kuriais siekiama sužinoti 
proto veiksmai ir kaip jie 
valdo kūną. Jis jau pasiekė 
kai kurių labai stebėtinų 
atradimų.”

Szent Gyorgyi, Vengrijos 
Budapešto Universitet. pro
fesorius, Nobelio dovanos 

laimėtojas:
“Man gilų įspūdį padarė 

kokybė ir kiekybė moksli? 
nių tyrinėjimų, kurie atlie
kami Sovietų Sąjungoje*; 
puikus tyrimo darbo suor
ganizavimas ir gausingas 
duosnumas, su kuriuo so
vietinė valstybė remia mok
slo darbus. Mes visi džiau
giamės, kad Rusija padarė 
pirmutinį žingsnį moksli
niam pasauliui vienyti po 
baisioje pasaulinio-karo.”

16 d. rugpjūčio mirė And
riejus Kansevičius, 51 m. am
žiaus. Jis gimė 
kaime Suvalkijoj. Buvo 
vienis.
Greenwood kapinėse.
tuvėmis rūpinosi P. Pilėnas ir 
Mrs. Žemaitienė.

Nors Andriejus buvo be
mokslis, bet jis gerai suprato 
kurią pusę remti, 
daug ant parengimų 
davo finansiniai.

Pei’ Andriejaus 
čiaus laidotuves aukavo Lie
tuvos reikalams Ona Jankaus
kienė $2, Mrs. Juška $1.

Nežinia kodėl mūsų kores
pondentai pamiršo parašyti 
apie Andriejų Kansevičių?,

Jie kaip ką perdaug išgar
bina, o kitus visai 
Tos 
ties

Bayonniečiai gražiai pasi
darbavo reikale nupirkimui 
medikamentų Lietuvos 
nėms. Sekami prieteliai prisi
dėjo su dovanom:

Po $25: Lietuvių Am. Ukė- 
sų Kliubas ir F. J. Milvidas.

Po $10: M. Panelis ir J. Va
leckas.

Po $5: J. Stanelis, A. Ba- 
nelis, J. Čipinskas, J. Matušai- 
tis, K. Radušienė, J. Balčiūnas 
ir M. Survilienė.

A. Lukaitis, $3.
Po $1: U. Gaupšienė, V. 

Barštis.
Viso $110.00, kurie jau pri

duota Centran, Brooklyne. Tai 
puiki parama, 
me

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
vietiniuose susirinkimuose, 
nors ir buvo daug susirūpinęs 
savo dviejų susų: Jono ir Vik
toro likimu.

Dabar vyresnis sūnus Jonas 
jau sugrįžo iš militarinės tar
nystės, bet rado tėvą labai su- 
krypusį 
kad tos 
venime 
geroj on
kata pagerėtų.

Prie Ko Mes Rengiamės
Liet. Pil. Kliubas šiais ritė

tais, kaip ir visuomet, stropiai 
rengiasi sėkmingai užbaigti 
senuosius metus ir iškilmingai 
pasitikti naujuosius. Tam yra 
rengiamasi jau dabar, kad tu
rėti puikiausi bankietą pasiti- 
kimui Naujųjų Metų. Tai bus 
paskutinėj dienoj senųjų me
tų, —* pirmadienio vakare, 
gruodžio 31, kliubo svetainėje 
338 Central st., Lowell, Mass. 
Ruoškimės visi dalyvauti pa- 
sitikimui 1946-tųjų metų.

Operetę Ir Koncertą Gerai 
Paremsime

Spalio 7-tą dieną bendrame 
mūsų susirinkime buvo stip
riai pasisakyta už skaitlingą 
dalyvaviiną lapkričio 4 dieną 
Lawrence lietuvių didžiajame 
parengime, kur bus statoma 
graži operetė: “Kada Kaimas 
Nemiega”.

Kadangi operetė yra nepa
prasto puikumo ir ją statys 
Worcesterio Aido Choro ga
bieji artistai, tai iš Lowellio 
daug lietuvių rengiasi ten va
žiuoti ir pasigrožėti tuomi 
puikiu perstatymu^ Tpaip, pa
sigrožės kiekvienas, kas daly
vaus ir matys tąjį perstatymą, 
bet labai gaila būtų nematyti 
tokiaus puikaus dalyko, kuo
met tas yra didelė retenybė 
šioj artimoj kaimynystėj ir 
veikiausiai dą^ąr progą; pra
leidus, kitos tokios nebebus. 
Kurie iš mūs matė tą persta
tymą So. Bostone, tai pasisa
kome, jog ir vėl važiuosime į

O Kaip Su Koncertu?
So. Bostone yra rengiamas 

Moterų Sąryšio didysai Kon
certas lapkričio 11-tą dieną, 
Municipal Auditorium. Kon
certo visas pelnas skiriamas 
supirkimui kalėdinių dovanų 
Lietuvos našlaičiams.

Pas mus to koncerto tikie- 
tukai su puikiom dovanom 
platinasi labai gerai. Nekurie 
jau pardavė po vieną knygu
tę ir imasi po antrą. Pavyzdin, 
draugas Blažonis. Atsiras ir 
daugiau, kurie parduos dau
giau negu po vieną knygutę. 
Tik reikia visiems pasikinkyti 
į darbą. Mes, lowellieciai, pri
valome žiūrėti, kad iš Lowellio 
susidarytų puiki parama Lie
tuvos vaikučiam. Tad darbuo
kimės visur ir visi.

J. M. Karsonas

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10609 has, been, issued to the undersigned 
to sell- beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 114 
Nostrand , Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANTHONY MONTEVERDI 
;U4t,Npstrand. Aye., Brooklyn, N. Y.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
stangomis visų Jungtinių Tau
tų, tai jos visos ir turi turėti 
ne tik patariamą balsą, bet ir 
sprendžiamą. Kitaip, jeigu 
bus pavesta vienam gen. Mac- 
Arthur* “gaspadoriauti,” tai 
galime būti tikri, kad atgims 
Japonijos imperializmas ir su
sidarys naujos jėgos karo gais
rui.

Washingtone vėl deriasi 
minkštųjų angliakasy klų 
mainierių atstovai su kom
panijomis.

Pranešama, kad užsienin 
pabėgo buvęs Argentinos 
vice - prezidentas diktato
rius Peron.

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. susirinkimas 

Įvyks spalių 16 d., 7:30 v. v. Kliubo 
salėje, 2 W. 22nd St. Draugai, daly
vaukite šiame susirinkime, nes tvė
rime svarbių dalykų apkalbėti. 
Taipgi, kurie dar neturite šių metų 
knygos, tai atsiminkite. —P. Janiū
nas, sekr. (240-241)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(244,

Eikite pėsti ar lipkite į savo karą ar jūs imkite 
Bušą 46—ir pribūkite į mūsų fabriką.

Tom Feeney jums pasakys žmogus-į-žmogų : 
“Mes nekalbame dailiai ir mes neturime dailių 
darbų—mes nesiinteresuojame tuščiai kalbėti ar 
laiką gaišinti—bet jei jūs norite ir galite atlikti 
pilnai teisingai nuolatinį darbą su gera ateitimi, 
mes galime pastatyti jus į darbą tuojau.”
Štai yra kaip tik ta proga, kokios jūs norite— 
beveik tik už jūsų kiemo.

BONAFIDE-GENASCO, Ine 
BARBER, N. J.

ŠALTO METALO 
ROLIUOTOJAI 

IR PAGELBININKAJ
Vyrai su šiek-tiek patyrimo

TAJPGI PAGĘLBININKĄĮ 
IR MOKINIAI 

Senai įsteigtoje pramonėje 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
PROGA PAKILIMAMS

H. A. WILSON CO. 
97 CHESTNUT STREET 

NEWARK, N. J.
(240

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

APVALYTOJAI, Ofisų Būdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $87.25 Matykite Mr» 
INGE, 59 Pine Street, New York City.

(X)
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VAIKUS KALĖDŲ DOVANOMIS

Al. Purvinas Sugrįžo 
Iš Tarnybos

/
Anksti ryte, ketvirtadienį, 

spaliui 11-tą, parvyko namo iš 
armijos S/Sgt. Algirdas Pur- 
vėnas, sūnus Juozo ir Marce
lės Purvėnų, 191 Chauncey st.,

S/Sgt. Al. Purvčnas

Brooklyn. Tai buvo linskmas 
momentas, kai šeima vėl su
sivienijo, nes jau suėjo trys 
metai ir keli mėnesiai, kai 
Al gi rd as buvo išvežtas užjū- 
rin. Ilgai ištarnavo svetimose 
šalyse, bet dabar vėl jau civi
lis.

Paskutiniu laiku Algirdas 
buvo Vokietijoj, pirmiau buvo 
Anglijoj, Francijoj, Belgijoj.

Sako, išsiilgęs senų pažįsta
mų ir prie pirmos progos ap
lankys juos. Prisimena, kai 
dainuodavo Aido Chore ir la
bai įdomauja, kaip dabar gy
vuoja choras. Spalių 12-tos 
vakarą jau buvo užėjęs pama
tyti chorą ir pasimatyti su 
choristais.

Džiaugiamės sykiu su drau
gais Purvėnais, kurie sulaukė 
šio linksmo momento. Mano
me, kai neužilgo sugrįš ir kiti 
Algirdo draugai, kurie dar 
vis laukia nekantriai sugrįžti 
namo.

Kas Gi Būtų, Jei Vyriau
sybės Nebūtų

Taip mano Rulis, seniūnas, 
mėgstąs pasididžiuoti. Jis net 
mano, kad jei ne jis, Rulis, 
tai ištikrųjų jokios kitos vy
riausybės gal ir nebūtų.

Jonas Lazauskas

Seniūno Rulio rolėje Aido 
Choro statomoj scenon ope
retėje “Kada Kaimas Nemie
ga” vaidina lietuviško teatro 
veteranas aktorius - mėgėjas 
Jonas Lazauskas. Kiek kartų 
Jonas yra vaidinęs Lietuvoje 
ir Čia, Amerikoj, tai kažin ar 
ir jis pats galėtų suskaityti.

Daugiau apie Joną Lazaus
ką nerašysiu, nes jis pats yra 
jau gerai atsirekomendavęs 
lietuviškoje scenoje ir, aišku, 
operetėje “Kada Kaimas Ne
miega” jis ir vėl, kaip visuo
met, gerai atsirekomenduos.

t Operetė bus perstatoma 
sekmadienį, spalių 21, Labor 
Lyceum salėje, 949 Willoug
hby Ave., Brooklyne. Pradžia 
4 vai. po pietų. Įžanga $1.50, 
$1 ir 65 c. šokiams (taksai įs
kaityti), Tas Pats

Prašome Talkos!
Lietuvos Žmonėms Drabužių 

Centre, 417 Lorimer St., šią 
visą savaitę bus labai daug 
darbo. Visokio! darbo: per
rinkti ir pakuoti drabužius, 
perrinkti, suraišioti poromis 
ir skryniose užkalti batus. Ru
tulius ir skrynias nuvežti į ga
tavų išsiųsti sandėli.

Dirbsime pirmadienio (šį 
vakarą), trečiadienio ir ket-( 
virtadienio vakarais. Ateikite! .

Artinantis išsiuntimo laikui, 
kasdien po daug siuntiniu at-1

Mūsų Gerieji Kaimynai 
Iš New Jersey ir iš 

Ilgosios Salos
Mūsų kaimynai Brooklynui 

artimose apylinkėse visada 
šeimyniškai atsiliepia į brook- 
lyniečių atsišaukimus. Užten
ka Laisvėje tik prisiminti, kad 
reikia jų talkos, jie čia bus— 
giedra ar audra. Tą gražiau
sia parodė mūsų šūktelėjimas 
jų talkos trimis žodžiais — ir 
iš apylinkės — kviečiant į d. 
Bimbos išleistuves Lietuvon.

Jie pribuvo. Bet įdomiausia 
tas, kad daugelis iš jų spėjo 
atvažiuoti ratuoti, kaip bite
lės, su pagalba Lietuvos žmo
nėms. Jie tuomi dar stipriau 
atžymėjo svarbą to tikslo, ku
riam Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas išsiuntė Antaną 
Bimbą Lietuvon.

Pavyzdžiui, bayonniečiai: 
Juozas ir Mrs. Staneliai, Po
vilas Janiūnas, Mike Panelis, 
atvyko vežini dviem vežimais 
drabužių, apie 500 svarų. 
Taipgi kiek batų ir $110 pi
nigais. Staneliui, tiesa, tokia 
kelionė ne pirma — jisai jau 
daug kartų, daug vežimų at
vežęs ir, bayonniečiai sako, 
jis tai atlieka savo lėšomis. 
Tokių Lietuvos paramai kelio
nių jis niekada jiems neatsisa
ko.

Greatneckiečiai Bečiai, Ur
bonas ir kiti irgi pribuvo ne 
tuščiomis. Teko matyti nešant 
pundus naujų mezginiu] ir dė
vėtų drabužių. Girdėjau, kad 
ir pinigais pribuvę iš kelerių 
rankų. Jie — nuolatiniai sve
čiai su kraičiu.

Be to, Klastonai sakė, kad 
greatneckiečiai kartais net ap
gailestauja brooklyniečių ko
miteto narių ir jiems talkinin
kų, kad per sunkiai, per daug 
turi dirbti iš visos Amerikos 
atsiųsti] dovani] supakavime 
ir sykiu atlikti savo rinkliavą. 
O brooklyniečiai turi atlikti 
centralinius darbus, kurių čia 
daug susibūrę. Jie tariasi, kad 
reikėtų susimobilizuoti kokį 
vakarą talkon brooklyniečiams 
drabužių pakuoti.

Puikus sumanymas. Bus be 
galo daug darbo baigti De
šimtą Siuntinį. Būtų labai džiu
gu tokios talkos susilaukti. 
Ypač jos reikia dabar, kada 
tūli iš choristų, buvę gerais 
talkininkais Drabužių. Centre, 
nebegali ateiti. Jie po 3 ir 4 
vakarus per savaitę pašvenčia 
pasiruošdami suvaidinti ope
retę “Kada Kaimas Nemiega”, 
kurią perstatys šio mėn. 21- 
mą.

Rodos, kad ir iš kitų kolo
nijų draugai atvyko apsikrovę 
pundais. Rep.

MIRĖ
Julia želinskienė, 63 m. am

žiaus, gyveno 49 Allen Str., 
New York City, ;N. Y., mirė 
namuose, spalių 12 d. Kūnas 
pašvarvotas namuose, po virš- 
minėtu antrašu. Laidotuvės į- 
vyks spalių 16 d., Šv. Jono ka
pinėse. Velionė paliko nuliū
dime du sūnus ir dvi dukteris.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva.

vežama iš kitur ir atneša vie
tiniai. Vien tik iš Chicagos 
atsiųsta 59 baksai. Atsiųstus 
reikia skubiai supakuoti, kad 
vėliau atvežamiems būtu vie
tos.

Taip pat prašome dabar at
siųsti — atnešti ką tik turite 
surinkę. Dešimtą siuntinį nori
me išsiųsti ne už ilgo, kad pa
siektų Lietuvos žmones pirm 
žiemos speigų.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas, A. S. R. R.

Susibūrė Jauny Vetera- 
ny Komitetas Paremti 

Cacchionei
žinoma, Peter V. Cacchio- 

ne rems ne tik jauni, bet ir 
seni veteranai, nes tai žymiau- 
sis jų spokesmanas. Pasaky
mu, kad susidarė jaunų vete
ranų komitetas, noriu tik pa
sakyti, jog to komiteto prie
šakyje išstojo jauna, ener
ginga vadovybė, šio karo vete
ranai.

Veteranų priešakyje atsi
stojo Pete Wai Iman, buvęs 
mūsų armijos pėstininkuos 15 
mėnesių, iš kurių 6 praleido 
Europos frontuose, ten pasi
žymėjo ir buvo sužeistas. O 
dabar, sugrįžusį pas jauną 
žmona ir 2 metu amžiaus du
krytę Barbarą, jauną vetera
ną rūpina stoka darbų, stoka 
tinkamų patalpų veteranams.

Sūkuryje to visko, Petc 
Wallman sugalvojo, jog nie
kas kitas taip gerai nepagel
bės veteranams, kaip iš naujo 
išrinkimas Peter V. Cacchio- 
nės į New York o Miesto Ta
rybą. Jog tai jis visuomet bu
vo priešakyje kovų už vete
ranų teises. Tai jis vadovavo 
bonų maršavimą į Washing- 
toną tais laikais, kada Tloo- 
veris siūlė veteranams mirti 
badu ant kampų pardavinė
jant obuolius. Kada Hooverio 
policija šaudė einančius rei
kalauti veteranų krauju ir 
kančiomis užpelnytų bonų iš
mokėjimo.

Pavyzdžiui, sako Wallman, 
mes iš Brooklyno turime ar
mijoj apie 300,000 vyrų, o vie
nok Brooklyne neturime vete
ranams ligoninės. Tad be ga
lo svarbu, sako jis, turėti Mies
to Taryboje Peter V. Cacchio- 
ne, .kovotoją už veteranų rei
kalus. N. V.

Gatvekariy Nelaimėj 30 
Sužeista

Susidūrus dviem .gatveka- 
riams Crown Heights sekcijoj, 
Brooklyne, pereito antradienio 
prievakarį sužeista 30 žmonių. 
Po apžiūrėjimo ant vietos ir 
apylinkės ligoninėse, veik visi 
galėjo parvykti namo. Du pasi
liko ligoninėj.

Nelaimė ištikus prie St. Johns 
Place ir Nostrand Ave., persi
mainant signalams. Susidauži- 
me ištikus ugnis ir dūmai ke
leivius išgązdino. Jie daugiau 
nukentėjo dėl panikos, negu dėl 
nelaimės. Tūlas net savo adre
so neatminė.

Būriui Mokinių Matant, 
Sušaudė Savo Priešą
Liaudies Mokyklos 74-tos kie

me, 653 Kosciusko St., Brook
lyne, pereito ketvirtadienio 
priešpietį 30 vaikų matė, kaip 
du ginkluoti vyrai mirtinai su
šaudė vieną, atėjusį taisyti kie
mą. Matomai, būta konkurentų 
kokiame nors neaiškiame vers
le ar šiaip kerštinčių.

Nušautasis, Joseph Sikorski, 
41 m., gyveno 1714 E. 31st St.

Antanas Yakštis Sugrį
žo iš Karo Tarnybos
Antanas Yakstis sugrįžo na

mo ištarnavęs virš trejus me
tus. Virš du metu to laikotar
pio jis keliavo po daugelį ša
lių su Coast Guard, kaipo e-

ANTHONY YAKSTIS, 
Electrician’s Mate 2/c

lektristas. Buvo Panamoj, Ha
waii] salose, prie Australijos, 
Filipinuose. Paskiausia buvo 
Alaskoje.

Sugrįžo sveikas ir ramus.
Keleriopų sukakčių ir 

džiaugsmų pokylis buvo su
ruoštas Antanui spalių 6-tos 
vakarą, jo uošvių Kazlauskų 
namuose. Tai buvo pasidžiaug
ti jo sugrįžimu iš karų ir bū
simu paliuosavimu iš karinės 
tarnybos (jį paliuosavo visai 
antradienį, spalių 9-tą), taip
gi pasveikinti Antaną jo gim
tadienio proga.

Pokylyje dalyvavo apie 50 
asmenų Antano ir jo žmonos 
Lillian giminių ir draugų.

Kartu su asmeniškais arti
maisiais, Antano sugrįžimu 
džiaugiamės ir mes, džiaugia
si LDS nariai ir choristai. An
tanas, be abejo, sugrįš veik
ti su jais, kaip kad veikė 
pirm išvykimo kariškon tar
nybon.

Įsilaužę garažiun, 26 -Law
ton St., Brooklyne, vagys iš 
ten išvažiavę troką, prikrau
tą su 12 tonų cukraus.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Dirktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

Jau buvo minėta, kad spa
lių 6-tą įvykęs balius tam tiks
lui puikiai pavyko. Iš žemiau 
sudaryto surašo matysite, kiek 
buvo sunešta jau gatavų su
darytų dovanų pundelių. Juos 
aprokavus pinigiškai, susida
rytų stambi suma. Bet tai dar 
ne viskas.

Į balių, kaip buvo kviesti, 
atėjo ir daugelis tų, kurie ne
turėjo progos iš anksto dova
nėles paruošti. K. Petrikienė, 
kliubo pirmininkė, susirinku
siai publikai pranešė, kad yra 
atrasta galimų pirkti ir leistų 
išsiųsti vaikams čeverykų po 
$1.66 porą. Ji atsišaukė no
rinčius nupirkti tų čeverykų 
prisidėti pinigiškai. Ta proga 
pasinaudojo padauginti savo 
dovanas net ir tūli jau atne- 
šusieji dovanas, kaip matysi
me žemiau atskaitose.

Dovanu Atnešė Baliun
Ona Čepulienė — porą labai 

gražiai išsiuvinėtų paduškoms 
užvalkalų.

Skirmont —» bonką “Impe
rial.”

Laukaitienė — didelį pyra
gą.

U. Bagdonienė — įdomią, 
su Jungtinių Tautų vėliavom 
paduškėlę. Dovanos išleista.

A. Mikniaus — pyragaičių. 
Dobilienė — košelienos.

Dovanos Lietuvos Vaikams:
Mykolas Jakubauskas — 

baksą muilo.
J. ir A. Skirmont — 2 vai

kams žiponėlius, 2 kelines, 3 
skrynutes paišelių, popieros.

O. Čepulienė — 8 setus 
mergaitėms aprėdalų (sukne
lė ar andarokėlis ir jakutė, 
kojinės, skepetukė), 3 pun
delius mokyklos reikmenų.

N. Venta — muilo.
Cedronas — svederį, marš

kinius, batelius, kojines, mui
lo ir kitko.

Kaulipis — sijonėlį, svede
rį, 2 p. kojinių, popieros, pai
šelių, muilo.

Papienė — skrynutę paiše
lių.

E. Kiburienė — paišelių, 
popieros.

tuvių, kitokių

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

K. Reklienė—vaikučiui dra
panėlių.

K. Petlitzkienė 3 setus nu- 
megstų kojinių ir pirštinių, 
mokyklos reikmenų. Ona Wal- 
musienė — vaikui drapanė
lių.

Mary Kulikienė — vaikui 
drapanėlių ir materijos kaval- 
ką.

Eva Mizarienė — 5 tuzinus 
paišelių, 10 sąsiuvinių popie
ros, spalvuotų paišelių ir 2 
d rėšiu kės.

Mr. ir Mrs. M. Narbut — 
vaikui visas kompletas drapa
nų.

Mary Kalvaitienė — lumber 
jacket vaikui.

Mrs. Linkus — vaikui ir 
mergytei daug drapanų ir 2 
p. batukų.

Reinhardt — 3 dovanėles 
dėl mergaičių.

R. Laukaitienė — mergai
tėms daug drapanėlių.

M. Sapiega — 1 p. batų ir 
marškinius.

Mary žvirblis — marški
nius.

J. ir S. Thomson — 12 tu
zinų paišelių ir 1 tuz. sąsiu
vinių.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo vyro Jurgio Velio

nis. Jis apleido mane ir namus nuo 
334 Chauncey St., Brooklyne, apie 
3 metus atgal. Jis yra apie 5 pėdų, 
6 colių aukštumo; svoris apie 200 
sv. (tuo laiku); amžiaus 58 m. Esu 
girdėjus, kad jis gyvena kur nors 
Brooklyne. Kas žino kur jis gyve
na ir praneš man, bus atlygintas su 
dovana. Prašau kreiptis pas mane: 
Petronėlė Velionis, 334 Chauncey 
St., Brooklyn, N. Y. (239-241)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOJ" j ryte VALANDOJ. į g vakare

Penktadieniais uždaryta

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

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

k Jules, Jurgensen. JB

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS

A. Paukštienė — mergaitei 
kostiumą.

Marčiukienė — mokyklai 
reikmenų.

Marcelė šukaitis — muilo
Adelė Rainienė — mergai- 

tems drapanų, rašomų plunks
nų ir muilo.

Francine Pakalniškis — vai
kui mokyklos reikmenų.

J. Zablackas — muilo.
A. Zablackienė — muilo.
A. Pakalniškienė — mer

gaitei dresiukę.
A. Gilmanienė — įvairių 

vaikams reikmenų.
Paul Kalvelis — muilo.
Ona Kalvaitienė — 5 sve- 

derius.
K. Petrikienė — 6 pasiūtus 

svederius, žiponėlį ir mėsos 
skardinę.

Stygienė, Montello, Mass.— 
bakselį drapanėlių.

N. ir F. Bu n kai — 3 žipo
nėlius.

Aldona Alekna — drapa
nėlių.

Helen Feiferienė — vaikui 
apatinių.

(Pabaiga Rytoj)

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.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų Ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

t




