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KRISLAI
Aplankykite Sergančius 

Draugus.
“Atstovai” be

I

Drg. D. Krūtis jau ilgas lai-; 
k'as serga širdies liga. Rašo, kad. 
sveikata labai lėtai taisosi. Tar-i 
pe kitko, jis rašo:

“Skaitydamas naują literatu- • 
ra, kaip ir apmirštu savo pade-: 
tį. Ot, kad draugai mane daž
niau aplankytų, tai daugiau pa-1 
mirščiau apie savę, galėčiau 
pasikalbėti apie kitus reikalus. 
Kaip sveikas buvau, dirbau 
daug organizacijose, rodosi, ir 
draugų turėjau daug, bet da
bar maža* kas aplanko. Bet ką 
padarysi, visi turi savo rūpes
čių ir vargų ...”

Aš manau, kad draugai ir 
draugės turėtų dažniau pamirš
ti savo reikalus ir aplankyti 
sergantį draugą. Drg. Krūtis 
gyvena 237 Atlantic St., Eli
zabeth, N. J.
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Austrijos 
Valdžia
Užgirta

Viena, Austrija. — Ketu
rių didžiųjų talkininkų ta
ryba spalių 20 d. užgyrė so
cialdemokrato austrų prem
jero Karlo Rennerio laiki
nąją valdžią visai Austri
jai. Sovietų Sąjunga" jau 
pirmiau pripažino Renne

rio valdžią.
Dabar pripažinimą su

teikė Jungtinės Valstijos, 
Anglija ir Francija. Iki šiol 
ta valdžia veikė tiktai So
vietų užimtoje Austrijos 

Nuo spalių 20 d. 
premjero Rennerio vyriau
sybė veiks ir amerikonų už
imtame Austrijos ruože. 
Laikinoji valdžia turi su- 
ruošt visuotinus laisvus 
rinkimus ne vėliau kaip

Anglijos vyriausybė reikalau
ja iš dabartinės Lenkijos liau
dies valdžios, kad ji užmokėtu 
kelis šimtus milionų dolerių 
Anglijai už tai, kad britai už- dalyje, 
laikė “lenkų valdžią” Londone.

Argi tai ne keistas reikala
vimas? Londone buvo susiorga
nizavusi fašistinė lenkų grupė, 
kuri niekeno nerinkta, neįga
liota vadinosi Lenkijos valdžia, 
kenkė Lenkijai, kiek tik galė
jo, ir galų gale buvo pavaryta, gruodžio 31 d. 
kaip sako—šunims šėko pjauti, 
bet už jos užlaikymą 
reikalauja iš Lenkijos

Anglija 
pinigų.

Jungti-

ĮVYKO FRANCUOS
RINKIMAIKita keistenybė, tai 

nėse Valstijose. Jau keli metai, 
kaip Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos liaudis ne tik prašalino iš 
“atstovų” tūlus ponus, bet net 
jiem^ atėmė tų šalių pilietybę. 
Betgi dar vis sėdi Washingto
ne žadeikis i 
nedrąsiai, bet vadinasi “j 
vos atstovu” ir eikvoja tos ša-Į radikalai socialistai apie 13 
lies Amerikoje esamą turtą, j nu0§

’ J Londoną atvyko tūlas ju-, 
goslavas lakūnas V. Ilich ir pa
siskelbė, kad jis negrįš į Jugo-: 
slaviją. Tuojau jis pradėjo pa
sakoti visokias “slaptybes,” apie 
maršalo Tito karinius pasiruo
šimus, apie Sovietų Sąjungos 
siunčiamus Jugoslavijon lėktų-* 
vus. Iš visko jau imuvoi, - . . .
jis plepa nuo ausies. Nes jeigu naivs Liet. Daibinmkų Su-

Literatūros

Paryžius. Sekmadienį’ 
įvyko Franci jos seimo rin
kimai. Socialistai ir jų tal
kininkai tikėjosi gaut 25 
nuošimčius atstovų, komu- 

ir nors jau labai nistai tiek pat ar daugiau,
- “Lietuj katalikai iki 17 nuošimčių,

Mirė Vincas Yokimas
New Britain, Conn.
Spalių 20-tą mirė Vincas

~ . Yokimas, 257 Oak St., dien-
- raščio Laisvės skaitytojas, 

matosi, kad. rėmėjas, vajinmkas, taipgi

tiek žinoti, tai jis turėjęs būti SlVienijimo 11’^ x 
gan aukštas viršininkas, o jis i Draugijos. Pašarvotas pas 
buvo tik antro laipsnio leite-1 Venckūną, Stanley St. Lai- 
nantukas. 1 f • !•dos antradienį, spalių 

čią, 2 vai. šeima prašo 
Mr. C. L. Sulzberger pastebi, tinius ir iš apylinkių 

kad V. Ilich visas laikas buvo vykti į laidotuves, 
maršalo Tito ir jo vyriausybės Liko nuliūdę žmona, 
priešas, buvo brigados koman-lnug jr duktė. Duktė išvy- 
dierium generolo D. Michailo- kug Šveicarijon, 
vičiaus eilėse ir kariavo prieš, 
Tito jėgas. Jo tėvas buvo pra
voslavų kunigas ir tapo sušau
dytas. Taipgi jo brolį už kontri 
revoliucinį veikimą sušaudė ju- _T * . ..
goslavijos partizanai. ' Nurnberg, Vokietija, —

Na, tai kO gi kito ir galima1 Tarptautinis talkininkų tei- 
laukti iš tokio gaivalo? smas čia lapkričio 20 d. pra-

★ ★ ★ i dės bylą prieš 24 didžiuo-
Prie Tanžyro (Tangier) sius 

tvarkymo nebus prileista fašis
tinė Ispanija, priešakyje su ge
nerolu Franco. To reikalavo So
vietų Sąjunga, prie to prisidė
jo Jungt. Valstijos ir paskui 
sutiko kitos valstybės.

Tanžyras yra svarbus pasau
lyje punktas, jis randasi šiaur
vakariniame Afrikos kampe
lyje, prie pat Gibraltaro Perta- 
kos.

23- 
vie- 
at-

sū-

Rinkite kuo skaitlingiausią 
atstovybę į Amerikos Demokra
tinių Lietuvių Antrąjį Suvažia
vimą, kuris įvyks 23-24 lapkr., 
Pittsburghe. Šis suvažiavimas 
įvyks labai svarbiu laiku. Daug 
Amerikos padėtis priklausys 
nuo to, kaip veiks mūsų šalies 
žmonės, kaip sutvirtins demo
kratinius iškovoj imtis, o tame 
skaičiuje, kaip veiksime ir mes, 
lietuviai.

Jankiai surašė 2,000 japo
nų karo kriminalistų.

Ne atomą bombos prieš japonus, tai g asinės bombos, gaisragesybinės švirkš
lės, policijos buožės ir pištąlietu kulbės prieš filmą darbininką unijas Burbank, 
Calif. Unijistai, AFL nariai, pasipiktinę, kad filmą firmos gabenasi streiklau
žius, išėjo pikietuoti masiniai ir uždarėWarner Bros, studiją. Nežiūrint prieš 
juos išstatomu tokią žiaurią ataką ir areštą, sekamą dieną jie ir vėl sugrįžta 
masiniai pikietuoti.

Sukilėliai Nuvertę 
Venezuelos Prezi
dentą I. Mediną
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Naciai Išžudė Milionus Civilių
Berlin. — Tarptautinis 

Talkininkų Karinis Tribu
nolas Berlyne, įkaitinda
mas nacių vadus, be kitko, 
atžymėjo sekamus krimina
lius jų žygius:

Masinės žudynės
Naciai sušaudė, nunuodi

jo ir kitaip numarino bent 
5,700,000 žydų.

Rosenbergas, Ley ir kiti 
kaltinamieji skelbė, kad rei
kią išnaikint Europoje vi
sus žydus iki paskutinio.

Hitlerininkai taip pat pa
gal planą naikino lenkus ir 
čigonus. Vien koncentraci
jos stovyklose jie numarino 
234,320 francūzų; sušaudė 
bei užkankino tūkstančius 
belgų, holandų, italų ir ki
tų žmonių vakarinėje Euro
poje.

Maidanek ir Oswiecim 
koncentracijos stovyklose 
hitlerininkai sunaikino 5,- 
500,000 žmonių, tarp kurių 
buvo Lenkijos, Sovietų,

Jungtinių Valstijų, Angli
jos, čechoslovakijos, Fran- 
cijos ir kitų kraštų piliečių. 
Vakarinėje Ukrainoje, Lvo
vo srityje naciai išžudė apie 
700,000 sovietinių žmonių; 
Ganov stovykloje jie sunai
kino 200,000 ramių piliečių; 
kai kuriuos lediniame van
denyje sušaldė, kai kuriem 
žarnas paleido; kitus urmu 
sušaudė.

Ozariči srityje, Baltarusi
joje, vokiečiai laikė tūks
tančius žmonių trijose sto
vyklose be jokios pastogės 
ir prigabeno tifu sergančių 
žmonių iš ligoninių, kad jie 
apkrėstų belaisvius ta la
bai pavojinga liga ir išma
rintų juos.
Skerdynės Estijoj, Lietuvoj 

ir Latvijoj
Estijos Tarybų Respubli

koje naciai sušaudė 10,000 
žmonių vien 1944 m. rugsė
jo 19 d.

Lietuvos Tarybų Respub-

likoj jie masiniai žudė tary
binius piliečius. Paneriuose 
naciai išžudė bent 100,000 
žmonių; Kaune daugiau 
kaip 70,000, Alytuj apie 60,- 
000, Prienuose daugiau kaip 
3,000, Ukmergėj ę ,apie 8,- 
000, Marijampolėje apie 8,- 
000, Trakuose ir apylinkės 
miesteliuose — 37,640.

Latvijos Tarybų Respub
likoje hitlerininkai išžudė 
577,000 žmonių. Daugelis jų 
buvo užkankinta bei tiksliai 
sušaudyta.

Smolensko srityje naciai 
sunaikino daugiau kaip 
135,000 tarybinių piliečių. 
Cholmec kaimo gyventojai 
buvo išvaryti rankiot paka
stas minas, kurios visus 
juos sudraskė.

Leningrado srityje hitle
rininkai sušaudė bei užkan
kino 172,000 asmenų. Sta
lingrado apylinkėje jie su
naikino daugiau kaip 50,- 
000 žmonių. Minske buvo 
desėtkai tūkstančių žmonių

BET PREZIDENTAS VĖL šama, kad sukilėliai susiri- 
SUGRĮŽĘS j šę su demokratijos priešu 

' Caracas, Venezuela. — generolu Contrera.
Jaunieji karininkai nuvertė' Venezuela yra Pietų A- 

, Venezuelos prezidento gen. merikos respublika su pus- 
llsajo Medinos Angaritos trečio miliono gyventojų ir 
i valdžią. Nauju, laikinuoju ! 398,594 ketvirtainių mylių 
'prezidentu spalių 20 d. pa-'plotu.
' siskelbė Romulo Bettan- Prez. Medina pagerino 
i court, Demokratinio Veiki- darbininkam sąlygas žibalo 
mo Partijos vadas.

Bettancourt žadėjo su , 
ruošt laisvus rinkimus ir į- kompanijos, 
steigt panašią demokratinę.
valdžią, kaip Jungtinėse SIŪLO SPROGDINI 
Valstijose. [

Prezidento Medinos šali
ninkai, milicija ir, sakoma, 
komunistai, puolė sukilėlius; Washington. — Gen. Ei- 
sostinėje Caracas prie ka-jsenhower iš Vokietijos pa- 
rininkų mokyklos ir kitur, tarė susprogdint karinius 
Sukilėliai su lėktuvais, tan- didžiojo vokiečių chemikalų 
kais ir šarvuotais automo- trusto Farben Industrie fa- 
biliais atakavo Medinos gy-| brikus, o kitų jo fabrikų 
nejus> mašineriją pervest talkinin-

Tachiros radijas iš prezi- kams į karinius atlygini- 
dentui ištikimos vakarinės Farben valde n 2,000 
Venezuelos sakė, jog Medi- kltl* tru^’ J?ose ^avp 
na su savo kariuomene su- įr ammkonų m anglų kapi- 
grįžo ir užėmė prezidentinį i a 1S ai Pir1^__
palocių Miraflores. Susikir-Į Anglai naudoja ir japonų 
timuose užmušta 300 asme- policiją prieš Javos patrijo- 
nų ir sužeista 1,000. Prane- tus.

laukuose ir fabrikuose, ku- 
! riuos valdo amerikinės

VOKIEČIŲ IRUSIUS

sušaudyta, užkankinta bei nūs tūkstančių jugoslavų, 
badu numarinta.

Kryme vokiečiai sugaudė kitų tautų žmonių. Jugosla- 
daugiau kaip 144,000 ramių vijoj, be kitko, vokiečiai su
žinomų, suvarė juos į val-|naikino 70,000 žydų.
v? ir nuskandinu SUŠAUDĖ 11,000 LENKŲ
Vien Kijeve jie išžudė virs; OFICIERIŲ V

Katyn miške, arti Smo
lensko, naciai sušaudė 11,- 
000 paimtų nelaisvėn Jenkų 
oficierių.

Nužudė Socialistų ir
Komunistų Vadus

Hitlerininkai, be kitko, 
nužudė Austrijos premjerą 
Dolfussą; vokiečių socialde
mokratų vadą Breitscheidą 
ir komunistų vadą Thael- 
manną. \

graikų, cechų, norvegų ir
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195,000 gyventojų. Rovno 
mieste ir gubernijoj naciai 
užkankino bei sušaudė dau
giau kaip milioną žmonių, 
Odessoj bent 200,000, Char
kove apie 195,000, neskai
tant šimtų tūkstančių kitų 
sovietinių piliečių, kuriuos 
vokiečiai nugalabino įvai
riose vietose.

Į Vergijos darbus Vokie
tijon naciai deportavo apie 
4,798,000 sovietinių piliečių.

Jie taip pat išžudė tuzi-
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TEISMAS PRIEŠ DIDŽIUOSIUS KARINIUS KRIMINALISTUS LAPKRIČIO 20

karinius Vokietijos 
kriminalistus. Kiekvienam 
tapo įteiktas kaltinimų są
rašas, kuyį paskelbė keturių 
didžiųjų talkininkų tribuno- 
nas Berlyne spalių 18 d.

Jungtinių Valstijų atsto
vas tame tribunole yra Ro
bertas H. Jackson, Franci- 
jos atstovas — Francois de 
Menthon, Anglijos — Sir 
Hartlev SJiawcross, o So
vietų Sąjungos atstovas — 
R. Rudenko.

Hermann Goering, Rib
bentrop ir 18 kitų kaltina
mųjų yra laikomi Nurnber- 
go kalėjime, vienas ligoni
nėje — amunicijos fabri
kantas Krupp.

Du kiti, admirolas Erich 
von Raeder, buvęs vyriau
sias vokiečių laivyno ko- 
mandierius, ir Hans Frit
sche, nacių radijo propa
gandos galva, yra sovieti-

Berlyne.niame kalėjime 
Dar vienas kaltinamasis, 
Hitlerio sekretorius ir jo 
pavaduotojas, M arti nas 
Bormann nėra suimtas, bet 
gal gyvas ir slapstosi. Jis 
todėl už akių būtų teisia
mas.

Pamatiniai Kaltinimai
Jie įkaitinti už piktada

rybės veiksmus, kuriuos 
Tarptautinis Karinis Tribu
nolas šitaip išdėsto:

“(A) Kriminaliai nusi
kaltimai prieš taiką, 
tent, suplanavimas, paruoši
mas, pradėiimas arba vedi
mas užpuolimo karo, arba 
karas laužąs tarptautines 
sutartis, susitarimus arba 
užtikrinimus, arba dalyva
vimas bendrame plane ar 
sąmoksle, beinant prie bet 
kurio čia minimo žygio.

“(B) Karinės piktadary
bės. Būtent, karo įstatymų 
arba įsigyvenusių jo papro
čių laužymas. Tarp šių nu
sikaltimų yra žudymas, 
žiaurus apsiėjimas arba de-

Bū-

Talkininkai Teis Naciu Vadus už Kriminalį Karą, už Civilių 
Ir Belaisvį Žudymą, Plėšimus ir Kt. Nedorybes

portavimas civilių žmonių į 
vergijos darbus ar bet ku
riems kitiems tikslams iš 
užimtų žemių arba į jas; 
žudymas karinių belaisvių 
arba žmonių ant jūrų arba 
žiaurus elgimasis su jais; 
įkaitų žudymas, valdinės aų 
privačios nuosavybės plėši
mas, bereikalingas miestų, 
miestelių ir kaimų naikini
mas, neparemtas kariniu 
reikalu; bet čia minimi .nu
sikaltimai dar nėra visi.

“(C) Piktadarybės prieš 
žmoniškumą. Būtent, žmo
nių žudymas, jų pavergi
mas, deportavimas ir kiti 
nežmoniški veiksmai, pada
ryti prieš bet kuriuos 
civilius gyvento
jus politiniais, tauti-' 
niais (rasiniais) arba reli
giniais sumetimais, atlie
kant bet kurį kriminalį dar
bą arba ryšiurų su tokiu 
dkrbu, kurį apima šio Tri-

bunolo teisdarystė, vis tiek 
ar tuom darbu būtų sulau
žytas ar nesulaužytas na
minis įstatymas tos šalies, 
kurioje toks darbas atlik
tas.

“Vadai, organizatoriai, 
kurstytojai ir sėbrai, daly
vaujantieji sudaryme arba 
įvykdyme bendrojo plano 
arba sąmokslo daryti bet 
kurį iš minimų kriminalių 
veiksmų, yra atsakingi už 
visus darbus, atliktus bet 
kurių asmenų, bevykdant 
tokį planą.”

Gavę kaltinimus ir laiko 
pasiruoši apsigynimui, hit
lerininkai Nurnbergo kalė
jime, susirūpino advokatais, 
kurie juos gintų. Kai pog
romų rengėjas prieš žydus 
Julius Streicher pareikala
vo gynėjų, jam buvo įteik
tas užgirtų advokatų sąra
šas, o tarp jų keli su žydiš
kais vardais. Streicheris

protestuodamas tarė: “Aš|rolas Fritz Sauckel; bude- 
negaliu žydo prašyti, kad lis Han Frank, buvęs Len- 
mane gintų.” kijos

I •
general - gubernato-

Pamatęs kaltinimus, Wal- rius; nacių saugumo polici- ~ ‘ rrolvn H vnaf U a Itnnhvii-
ther Funk, Hitlerio ekono
mijos ministeris, apsiašaro
jo. Rudolf Hess, buvęs Hit
lerio įpėdinis, vis dar nuda
vė, kad netekęs atminties, 
ir elgėsi taip, lyg nieko ne
paisytų ir būtų pamišęs.

Kiti kaltinamieji Nurn- 
berge yra generolas Alfred 
G. Jodl; Robertas Ley, na
cių darbo fronto vadas, ku
ris, amerikonų suimtas ge
gužėje, mėgino nusižudyti; 
Joachimas von Ribbentrop, 
Hitlerio užsienio reikalų 
minister.; Hjalmar Schacht, 
buvęs nacių ūkio ministeris 
ir Valstybės Banko prezi
dentas ; hitlerinis diploma
tas Franz von Papen; rinkti
nės nacių gvardijos genero
las ir seniau buvęs jų užsie
nin. minist. baronas K. Nėu- 
rath; admirolas Kari Doe- 
nitz; nacių smogikų gene-

jos galva Ernst Kaltenbru- 
nner; feldmaršalas Wil
helm Keitei; didžiosios gin
klų - amunicijos pramonės 
galva Gustav Krupp von 
Bohlen und Halbach; nacių 
ministeris Lietuvai ir ki
tiems užimtiems “Ostlando” 
kraštams, Alfredas Rosen
berg, vyriausias hitlerinin
kų “filosofas”; Čechoslova
kijos “globėjas” Wilhelm 
Frick; buvęs Austrijos 
premjeras ir jos išdavikas, 
Arthur Seyss-Inquart; hit
lerinio jaunimo vadas Bal
dui* von Schirach.

Tarp kitko, jie kaltinami 
už tai, kad jų sumanymu, 
užgyrimu bei pritarimu na
ciai išžudė 10 milionų kita
taučių.

Kad negalėtų kai kurie 
jų nusižudyt elektra, tai 
amerikonai visai uždarė 
jiems elektros šviesas.
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Amerikoje darbininkų streikai įvykdavo 
tuomet, kai pasaulyj Tarybų Sąjungos 
nebuvo ir' jie įvyktų, jei ji negyvuotų, 
nors to, žinoma, nebus!

Šis ponas, matyt, nori atominę bomEą 
naudoti ne tik prieš Tarybų Sąjungą, bet 
ir prieš Amerikos darbininkus, ypačiai 
unijistus, kuriuos visus jis krikštija ko
munistais.

Pasaulis nėra permažas kapitalistinei 
ir socialistinei sistemoms sugyventi. Tai 
galima padaryti ir tai bus padaryta, jei 
tik Amerikos liaudis neprileis įsivyrau
ti Amerikoje tokiems imperializmo pa
kalikams, kaip p. Cox.

Laiškas iš Lietuvos
, > s t

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

Act of March 3, 1879.

Fašizmas Tarptautiniame Teisme
Ilgai lauktas kaltinimo aktas naciams 

karo kriminalistams jau paskelbtas. Tai 
padarė keturių valstybių —Jungt. Vals
tijų, Tarybų Sąjungos, Francijos ir Di
džiosios Britanijos — atstovai - teisė
jai, sudarą tarptautinį militarinį teismą 
arba tribunal^.

Tai ilgas, apie 25-kių tūkstančių žodžių 
dokumentas, bet labai įdomus.

Šis aktas įteikiamas 24-riems vyriau
siems Vokietijos naciams, karo krimina
listams. Bėgyj 30 dienų jie turi teisę jį 
‘‘studijuoti”, su juo susipažinti, o po to 
bus pašaukti teisman (Nuernbergo mies
te) ir ten turės už savo kriminalystes at
sakyti. |

Šis dokumentas yra atkreiptas ne tik 
prieš 24-rius nacių “zdraicas”, ruošusius 
agresiją, atlikinėjusius baisias krimina
lystes; tai dokumentas, įkaitinąs visą fa
šizmą, jų tikslus, jų siekimus, jų meto
das!

Labai svarbu, kad šis teismas skaito 
kriminaliniu nusikaltimu agresiją ir im
perialistinį karą! Pirmu sykiu žmonijos 
istorijoj imperialistinio karo prade j ėjai 
skaitomi kriminalistais!

Antras svarbus dalykas: Tarptautinis 
teismas skaito kriminalyste rasinę dis
kriminaciją, pagal kurią naciai nužudė 
apie penkis milijonus žydų,

Reikšminga ir tai, kad kaltinamieji o- 
ficialiai skaitomi atsakomingais už žu
dymą socialistų ir komunistų vadų. Do
kumente social-demokrat.Breitscheido ir 
komunisto Thaelmanno vardai atžymėti.

Dokumente atžymėtas ir tas faktas, 
kad naciai nužudė 11,000 lenkų karių 
Katyno miške, netoli Smolensko. O turi
me atsiminti, kad lenkai fašistai kadaise 
su Hitleriu buvo pasimoję tas baisenybes 
primesti Tarybų Sąjungai! Lietuviškieji 
fašistai tuomet Katyno skerdynes taip
gi primesdinėjo Tarybų Sąjungai!

Demokratinis pasaulis mano ir tiki, 
kad šis 24-rių kriminalistų teismas bus 
tik gera pradžia. Jis mano, kad šitie 
kriminalistai bus greit nuteisti, kaip turi 
būti kriminalistas nuteistas, o po to bus 
imtasi teisti kiti, mažesnieji kriminalis
tai, kurių yra šimtai tūkstančių.

Netenka aiškinti, kad daugelį mažes
niųjų kriminalistų - fašistų teis paski
rų tautų teismai: Lenkijos, Čechoslova- 
kijos, Francijos, tarybinės respublikos, 
ir kt. Pav., toks Rentelnas, toks galva- 
žudis Plechavičius turėtų būti teisiami 
tarybinės Lietuvos teismų. Juk taip, ro
dosi, nutarė Maskvos konferencija, į- 
vykusi 11943 metais.

Taip, tarptautinio militarinio tribuna- 
lo dokumentas turi milžiniškos reikšmės 
dabarčiai ir jis turės didžiulės reikšmės 
žmonijos ateičiai.

Fašizmas ‘ Tebežydi” Argentinoje
Bėgyj praeitų poros savaičių Argen

tinoje įvyko visa eilė “perversmų”. Sun
ku buvo besugaudyti, kas ir kaip ten 
dedasi. Militaristai buvo nuvertę Peroną, 

‘sudarę “civilinę” valdžią, o paskui Pe
ronas nuvertė militaristų valdžią ir da
bar vėl pasiliko tas pats, kas buvo: 
bjaurus fašistinis režimas.

Šis režimas yra bjaurus ir pavojingas 
dėl to, kad jam pavyko suklaidinti tam 
tikri darbininkų sluogsniai, kurie net 
streikan buvo išėję tik tam, kad Pero
nas būtų paleistas iš belangės! ,

Kaip gi tai galėjo atsitikti?
Paprastai. Atsiminkime, kad tokiame 

Buenos Aires mieste beveik visa trans- 
portacijos sistema yra anglų kapitalistų 
rankose; atsiminkime, kad ten yra ne
mažai angliškų fabrikų; atsiminkime, 
kad Buenos Aires mieste yra daug vo
kiečių, kurių dauguma yra naciai arba 
jų suklaidinti. Atsiminkim, kad Argen
tinoj ę yra tvirtas klerikalizmas, — ka
talikų dvasiški j a, kaip Ispanijoje, taip 
ir Argentinoje remia fašizmą.

Sudėjus tą viską į krūvą, suprasime, 
kodėl dalis darbininkų stoja už fašizmą. 
Ar Vokietijoje buvo ne panašiai, kai ten 
kilo Hitleris? Ar Hitleris neturėjo da
lies suklaidintų vokiečių darbininkų, ku
rie šiandien ‘pjauna tai, ką pasėjo”?

Kaip sakėme, sugrąžinimas atviro fa
šizmo Argentinos valdžion pranašauja 
didelį pavojų visai Amerikai.

Fašizmas negali’egzistuoti be karo, be 
ginklavimosi. Fašistas Peronas/ypač jei 
jis bus “išrinktas” krašto prezidčntu, 
niekad neduos ramybės savo kaimin- 
koms: Čilei, Uruguajui, Brazilijai, Pa- 
raguajui.

Vienintelė išeitis, mūsų nuomone, tu
rėtų būti ta: Jungtinės Valstijos turėtų 
sutraukyti visokius ryšius su fašistine 
Argentinos valdžia. Anglija turėtų tą 
patį padaryti. Tai paskubintų galą Ar
gentinos fašizmui.

M. Krasauskienė, Camb
ridge, Mass., gavo nuo bro
lio laišką, rašytą birželio 
28 d., 1945. Apart asmeni
nių sveikinimų, jos brolis 
rašo:

Apie rugsėjo mėnesį, 1944 
metais, vokiečiai pradėjo 
reikalauti, kad lietuvių jau
ni vyrai eitų į vokiečių ka
riuomenę. Kadangi jaunuo
menė neklausė, tai vokiečiai 
pradėjo prievarta gaudyti. 
Esant netoli fronto, daug 
jaunų vyrų pagavo ir išve
žė. Tuo tarpu buvo ir mano 
sūnų Antanuką pagavę, bet 
jam pasisekė pabėgti iš vo
kiečių grobikų rankų.

Raudonoji Armija mus 
išvadavo, ir tada jau mes 
jautėmės laisvi. Mano sū
nus Antanukas, nelaukda
mas, kad pareikalaus stoti 
į Raudonosios Armijos lie
tuvių pulkus, išėjo į karinio 
transporto laivyną, kur ir 
dabar tebedirba užimtoje 
Vokietijos daly.

Pasilikau aš gyventi su 
martele. Begyvenant vėl išr 
tiko skaudi nelaimė. Marti 
sunkiai susirgo. Vežiojau 
pas gydytojus.' Vėliau ligo
ninėn nuvežiau, ir ten kovo 
20 d., 1945 metais,’ padarė 
jai ant aklosios žarnos ope
raciją, ir po to ji mirė. Tai 
aš gyvent likau vienas, kaip 
paukštis. Balandžio mėnesį 
Velykoms parvažiavo sūnus 
apsilankyti, bet nesmagi* 
jam buvo šventės, nes savo 
mylimos Onutės nerado. Di
delio širdies skausmo sus
paustas vėl išvažiavo į tar
nybą. O dabar aš pasilikęs 
vienas gyvenu tarp savo 
kaimynų.

Nors trobos atliko visos, 
bet kiti turtai labai nuken
tėjo prie vokiečių. Buvau 
susitaisęs geresnius gyvu
lius, bet fronto eiga vėl ma
ne pribaigė. Tūriu tik vieną 
karvę., O buvo dvi karvės ir 
dvi telyčios. Turėjau ketu
ris arklius, o liko dabar tik 
trys kumeliukai. Tiesiog sa
kant, viso turto liko ma
žiau’ kaip pusė. Dabar ne
žinau, kaip ilgai man seksis 
vienam gyventi. Kad nors 
sūnus neužilgo pareitų, tai 
man daug linksmiau būtų.

Antanas Mockus

■T”" r*1*. ■ '■■■"

Tiesiog apgailėtinas vaiz
das. : i!

Sesuo Endziukaitienė 
Marcelė (Kregždančių kai
mas) dar gyva ir sveika. 
Jie joųvo mažai karo audros 
paliesti. Neteko būti jiems 
iševakuotiems. Trobos nesu
degė ir neišgriautos. Jos sū
nus Jeronimas Raudonojoj 
Armijoj. Jos dukters Povi- 
laitienės (Joniškiu kaimas) 
ūkis irgi neįšdegęs. Tik ne
turi vyro namuose.

Sesers Marijos Matulai
tienės (Zyplebudžio kaimas, 
Lukšių valsčius) ūki neiš
degęs. Tik jos dukters Ale
nos Žilaitienės ūkis išde
gęs. Vyrą išvarė vokiečiai. 
Dabar ji gyvena tėviškėje.

Jūsų draugą Stakauską 
išvarė vokiečiai. Grįžo tik 
žmona. O jo nėra. (J. Ši
maitis primena, kad Sta- 
kauskas dabar yra Dani
joj-) * , f

Kaimynai Zokai (Jotiš- 
kių kaimas) taip pat išvary
ti. Grįžo tik Zokienė. Pus
seserė Marijona Naviraus- 
kienė gyvena namuose.

Daugybė lietuvių žuvo 
nuo minų, nes buvo fašistų 
vokiečių išminuoti visi lau
kai. Dabar Raudonosios Ar
mijos kariai baigia jas iš
rinkti iš mūsų laukų.

Daug nerašysiu. Lauksiu 
atsakymo nuo jūsų, o su 
laiku ir parvažiuojant į 
gimtąjį kraštą mūsų aplan
kyti. Tuo tarpu sudie.

Ona Gabartienė. 
Mozuriškių kaimas.

Bet geri kaimynai padeda 
man žemę nudirbti.

Janušienė Oktavija gerai 
gyvena. Turi jauną vyrą; 
turi mažą dukrelę, 4 metų 
amžiaus. Neturi turto kur 
padėt. Todėl jie prašomi 
mums nieko nepadeda. Sta- 
pinskis Anicetas gerai 
gyvena. Tik blogai su juo, 
kad jis nesveikas — turi 
skrandžio ligą. Kartais 
smarkiai suserga. Jis daž
nai duoda patarimus mūsų 
senai močiutei. Jau keturi 
metai kai mirė Ebelkienė 
Petronėlė. Jau dveji metai 
kai mirė ir jos vyras. Pali
ko jaunučiai vaikai prie 
svetimų auklėti.

Aš esu patenkinta savo 
gyvenimu. Buvau nuskriau
sta vokiečių. Reikėjo pas
kutinius grudus atiduoti. 
Net į kalėjimą varė. Dabar 
atėję rusai išlaisvino mus. 
Vokiečių okupacijos laiku 
ir tėvelis mirė. Visokie iš
gąsčiai dar daugiau pavei- 
kė į jo ligą.

Dar kartą sakysiu sudie, 
brangi sesute. Atrašykite 
man laišką.

Pranė Beniušiene 
Ylakiai, Vaičaičių kaimas, 
Mažeikių apskr.

NEAPYKANTOS 
ŠINKORIUS

Šiame paveiksle matomasis 
John O’Donnell, Pattersono 
laikraščių kolumnistas, pasta
ruoju laiku vėl šešku paskil- 
bo. Jis parašė, būk ne žmonių 
neapykanta naciams bude
liams, bet politiniai įtakingi 
žydai privertę prašalint gen. 
Pattona iš Bavarijos okupaci
nės armijos vadovybės. Tą pa
tį O’Donnell’į kadaise prezi
dentas . Rooseveltas parokavo 
vertu naciu Iron Cross už pa
tarnavimą jiems.

Demokratinių Lietuv.
Suvažiavimo Reikalu

Jeigu Ne Taika, Tai Karas, 
Ar ne?

Spalio 18 d. kongresmanas Cox (iš 
Georgia valstijos) Jungtinių Valstijų 
kongrese pareiškė, kad Jungtinės Valsti
jos negalėsiančios sugyventi taikoje su 
Tarybų Sąjunga. Esą, pasaulis “perma- 
žas” abiem šalim taikiai pagrečiu sugy
venti. I VWHW

Pagal Cox’ą: kuomet Tarybų Sąjunga 
plečia savo įtaką Eb ropoję, tai “komuni
stinės unijos” Amerikoje organizuoja 
streikus, ardydamos ramybę.

Kitais žodžiais: kongresmanas Cox 
riša Tarybų Sąjungą su streikais Jung
tinėse Valstijose. Tai yra, nepasakius 
prasčiau, kvailas dalykas, bfct gi tu 
Cox’ui nieko nepadarysi!

Tasai ponas ir jo sėbrai pamiršta tai:

Tarybų Lietuva Tarptautinio 
Teismo Dokumente

Nepaisant to fakto, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė kol kas palaiko Wa
shingtone Pabaltijo kraštų (nieko neat
stovaujančius) ministerius, Tarptautinis 
Militarinis Teismas Naciams Teisti pri
pažįsta Lietuvą tarybine respublika. Į- 
kaltinimo akte, paskelbtame spalio 18 d. 
Teismo dokumente, skaitome:

“In the Lithuanian S. S. R. there were 
mass killings or Soviet citizens, namely, 
in Paneriai at lesat 100,000, in Kaunas 
more than 70,000, in Alytus about 60,- 
000, at Prienai more than 3,000, in Vilko- 
mir (Ukmergė) about 8,000, in Mariam- 
pole about 7,000, in Trakai and neigh
boring towns 37,640.”

Panašiai yra su Latvija ir Estija.
Po šio dokumento paskelbimo,, Jungt. 

Valstijų teisėjas Jackson, pasisakė, kad 
jo parašo padėjimas po kaltinimų pro
tokolu dar nereiškia, kad jis oficialiai 
pripažįsta Pabaltijo kraštus tarybiniais. 
Tai, sako teisėjas, neįeina į mano darbų 
sritį; tai priklauso valstybės departmen
ts. • . ■,

Sutinkame su gerb. teisėju. Tai įeina 
į valstybės departmento jurisdikciją. 
Tik valstybės departmentas tegali oficia
liai tai atlikti.

Jėigu taip, tąi kodėl mūsų valstybės 
departmentas dar vis delsia su paleidi
mu iš Washington© Pabaltijo kraštų bu
vusių ministerių? Tie poneliai čia at
stovauja tik saujalę fašistų, trokštančių 
grąžinti fašizmą į Pabaltijo kraštus. Jie ■> 
eikvoja tų kraštų iždus; jie skleidžia fa
šistinę propagandą Pabaltijo valstybėse 
kilusiose tautinėse grupėse, esančiose 
Jungtinėse' Valstijose.

Jurgis Šimaitis, Montello, 
Mass., gavo laišką iš Lietu
vos nuo savo sesers. Laiš
kas rašytas birželio 17 d., 
1945. Apart sveikinimų, laiš
ke rašoma:

Dabar parašysiu, kaip gy- 
v e n a m e po karo 
audros. Mudu gy
vename savo namuose, bet 
namai visai nepanašūs į bu
vusius namus. Frontui ei
nant, buvom išvaryti apie 
tris mėnesius, ir per tą lai-j 
ką namuose gyveno vokie
čiai. Todėl ir trobos liko vi
sai nepanašios į buvusias. 
Gyvenamas namas liko be 
lubų, grindų ir langų. Lau
kuose tesimato vieni apka
sai. O derlių visą nuvalė vo
kiečiai. Todėl su maistu yra 
taip pat blogai.

Brolis Antanas (Jotiškiij 
kaimas, Gelgaudiškiu vals
čius, Šakių apskr.) su visa 
šeima pateko į Vokietiją 
Dabar grįžo tik viena duk
tė. Sūnus tarnauja Raudo
nojoj Armijoj. Apie kitus 
neturime jokių žinių. Tėviš
kėj gyvena visai svetimi.

Pas seserį Jankauskienę 
(Puskepalių kaimas) kol 
kas visi namuose. Ten buvo 
mūšių, laukas. .Trobos sude
gintos. Liko tik vienas gy
venamas namas. Bet ir tas 
smarkiai sviedinių sugriau
tas. Visa apylinkė išdegus.

J. Stasiulis, Elizabeth, N. 
J., prisiuntė gautą iš Lietu
vos nuo savo žmonos sesers 
laišką, rašytą birželio 6 d., 
1945. Apart sveikinimų, lai
ške rašoma:

Esu savo vyresnįjį sūnų 
išleidus į Raudonąją Armi
ją Jis yra karys tolimoje 
Rusijoj. Dažnai parašo laiš
ką. Rašo, kad esąs paten
kintas; yra su lietuviais 
draugais.

Mano gyvenime nelabai 
sekasi, nes aš .viena su 
dviem dukrelėm gyvenu ir 
turiu mažą sūnelį, kuris 
dar negali padėti dirbt. Ma
no vyriausioji duktė, 19 
metų amžiaus, gerai pade
da šeimininkauti. Antra 
duktė Valė 16 metų am
žiaus. Sūnus, kurį išleidau 
armijon, yra 18 metų. O 
mažiausias sūnelis tik 8 
metų.

Vienas mūsų didžiausias 
širdies skausmas, tai mir
tis mano mylimo vyro. Jau 
dveji metai kai mirė. Gai
liuosi ir savo mylimos sesu
tės Stepanijos, kuri mirė 
trys metai atgal. Vyresnioji 
duktė susirgo širdies liga ir 
sirgo pusantrų metų. Su 
pagelba daug daktarų, ji 
šiek tiek sustiprėjo. Bet vi-: 
sai neišgijo. Turėjo atsi
sveikinti su gražiai žydin
čia vasara, nes buvo gra- ; 
žus laikas — liepos mėnuo,: 
kada ji mirė. Buvo labai 
gražiai palaidota: apkrautą 
gėlėmis lydėjom į kapines. 
Visi jos gailėjomės, verkėm 
visi, verkė j oš draugės, 
draugai ir kaimynai.

Mylima mano sesuo Kle
opą, prisimenu tau mūsų 
liūdną gyvenimą, kiek mes 
ašarų esame išlieję, kiek 
širdies skausmų buvo. Kiek 
naktų nemiegojau tuos ligo
nius beprižiūrėdama. Esu 
ir aš sveikatą pabaigusi. 
Dievui dėkui, kad aš turiu 
gerus vaikus, kurie manęs 
klauso. Dabar biskį sun
kiau, kad sūnaus neturiu.

Sveikinimai ir Aukos j
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo 37 kuopa, Wil
merding, Pa., nutarė pasvei
kinti Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimą ir paau
kauti $25 Suvažiavimo kaš
tų padengimui. Taipgi kuo-l 
pa pasiųs savo atstovus į 
Suvažiavimą.

Jurgis Žilinskas iš Suf-| 
field, Conn., prisiuntė $5- 
Suvažiavimo kaštų, paden-' 
gimui. Taipgi jis prisiuntė 
Suvažiavimui savo sumany-: 
mą.

Gauname pranešimų, kad 
daugelis kitų organizacijų 
ne tik renka delegatus j Su
važiavimą, bet taipgi rūpi
nasi ir finansiniai prisidėti 
prie pravedimo gyvenimai! 
Suvažiavimo nutarimų.

Pittsburghas ir Apylinkė 
Turėtų Išrinkti Nemažai 

Delegatų
Kiek jau teko sužinoti, 

nemažai delegatų į Suvažia
vimą bus pasiųsta iš New 
Yorko, Bostono, Philadeb- 
phijos, Detroito, Chicagos 
ir iš mažesnių kolonijų, ku
rios yra tolokai nuo Pitts- 
burgho.

Bet kiek jau teko paste
bėti, tai I.LD, LDS kuopos 
ir kitos organizacijos Pitts- 
burghe ir apylinkėj ’išrenka 
tik po vieną kitą delegatą., 
O iš Pittsburgh© ir apylin
kės turėtų būti išrinkta 
kaip galint daugiausia de

legatų. Pittsburghas i r 
jo apylinkės turė
tų pasirodyt Suva
žiavime su dideliu skaičium 
delegatų. Tos organizacijos, 
kurios išrinko tik vieną ki
tą delegatą, turėtų sekan
čiuose susirinkimuose da- 
rinkti daugiau. Juo bus di
desnis skaičius delegatų, 
tuo Suvažiavimas bus reik
šmingesnis. _r

$|iyąžiavimo šaukimo 
Sekretorius.

FOUR-POINT WINNER

Champion Warlord of Mazelaln 
. Blue-Ribbon Boxer has good points, 

but right now his handler, Walter 
C. Foster, is more interested in 
the four red points his broth 
skimming will bring him. Every 
drop of used fat is saved as each 

■ pound turned in to the butcher now 
brings four ration points.

Neatrodo, kad šis susirinkimas turėtų ką bendro su 
nylon kojinėmis, bet taip yra. Čia rhatosi platforma 
ir dalis publikos American Federation of Hosiery Wor-
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kers (CIO) mitingo, sušaukto svarstyti kontrakto sąly
gas. Didžiuma pasisakė pi iimti pasiūlytas sąlygas, be 
streiko. Gauna priedo pragyvenimo pabrangimo lėšoms 
padengti ir atostogoms.
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RAKTAS Į BAISI^J^ ATOMINĘ JEG&--URANIUMAS NR. 235
Raktas į begalinę atomų 1 

jėgą buvo surastas li939 
metais. Tada Vokietijos! 
mokslininkai Otto Hahn, E. 
Strassmann ir jų bendra
darbė Lise Meitner (žydai
tė iš Austrijos) pirmą kar
tą suskaldė tam tikrą kiekį 
atomų uraniumo, vadinamo 
U-235. Jie pirmutiniai pa
naudojo neutronus bombar- 
duot uraniumo atomams. Ir

7 svarai tinkamo bombai 
U-235; o kiti 993 svarai, 
uranium U-238 taip sulaiko 
savo atomus, kad jie patys 
nesprogdina vienas kito; 
todėl ir neišvysto pageidau
jamos jėgos ir smarkumo.

Kaip jau praeitą sykį mi
nėta, pats sunkiausias ir 
brangiausiai lėšavęs dar
bas, einant prie atominės 
bombos, buvo uraniumo 235

do dar kitus atomus; ir taip 
susidaro ištisinė visos me
džiagos sprogimo virtinė. 
Tatai panašu, kaip kad su
dėjus degtukų eilę arti nuo 
kits kito ir padegus vieną 
degtuką — tuomet ir visi

degtukai vienas po kito už
sidegs.

Laisvieji neutronai
Laisvų neutronų visur y- 

ra pasaulyje; ir jie gali bet 
Į kada suteikti kibirkštį ura- 
•niumui 235. Kosmiški (vi-

satiniai) spinduliai dieną ir! 
naktį neša savo neutronus įi 
žemės orą. Ore yra ir ma-į 
žyčiai kiekiai radiumo, ku
ris nuolat susiduria su ok- 
sigeno (deguonies) ir nit- 
rogeno (azoto) dujų ato-

Kaip Įvyksta Atominės Medžiagos Sprogimas
maiste. Tuo būdu ir pa-, ek;splodJuo£

Kodėl Negalima Gatavų | 
Bombų Laikyti

Bombinis uraniumas 235 
'turi būti laikomas atskirais 
nedideliais gabalais. Nes 
jeigu jo gabalas gana dide
lis, tai jis pats savaime gali

neutronai pasirodė vienin- i išskyrimas iš 238 mišinio. O 
tėliai tinkami šoviniai ato- su U-235 pagalba taip pat 
mams ardyti. Mašinos vam- į * 2
zdyje skildami, atomai pa- 238 buvo paverčiamas į plu- 
rodė stebėtiną, dar niekuo- toniumą, 
met nematytą jėgą iš tokio smarki atominė 
mažyčio medžiagos trupinė- i kaip ir U-235.

mams ardyti. Mašinos vam- kebliais budais uranium

kuris yra lygiai 
medžiaga,

lio. Tai dar pirmą kartą 
buvo gauta iš atomo dau
giau jėgos, negu išeikvota 
jėgos jam skaldyti.

Bet apie tą patį laiką ir
amerikonas Čolumbijos U- 1 /h1?™.111®.1 u
niversiteto profesorius John užžiebti, tiesa _ . 
Dunning susekė, kaip neut-; metaline pi-
ronais ardyti 235 uraniumo ^lu^e ( gaidukas ) su ne- 
atomus ir paliuosuoti dau-į utronais. Tie neutronai pa- 
giau negu pasakišką ju ga- gaminami, sumaišant trupu- 
jybę tl berylliaus metalo miltelių

Paaiškėjo, kad jeigu visi su radiumu.
atomai tik viename svare Tačiau, kada turima ga- 
gryno uraniumo Ų-235 bus na didelis U-235 gabalas, 
suskaldyti, tai susidarys, tai net “negalima būtų suf 
tiek karščio ir judėjimo jė- ląikyt jį nuo atominio spro- 
gos, kaip iš 20,000 toną ' 
smarkiojo karinio sprogimo 
TNT arba iš 300 vagonų 
anglies, po 50 tonų kiekvie
name vagone.

Gamtoje veiklusis, bom- 
binis uraniumas 235 yra 
atkakliai sukibęs painiame 
mišinyje su tingiuoju ura- 
niumu U-238. Tūkstantyjre 
svarų to mišinio tėra tik

Savybes 
kitaip va-

Uraniumo 235
Uraniumo 235, 

dinamo U-235, atomai len
gvai paleidžia galingą savo 
jėgą. Atominei U-235 bom- 

,, yra var-

gimo,” sako Amerikos karo 
departmento ra p o r tas: 
“Nes aplinkui visuomet yra 
gana neutronų padaryt pra
džią tokiam sprogimui, kur 
paskui vienas U-235 atomas 
eksploduodamas paliuosuo- 
ja savo neutronus, kurie 
skaldo kitus atomus.; šie 
atomai skildami paleidžia 
savo neutronus, kurie skal-

PAMATINIAI FAKTAI APIE 
ATOMŲ SUDĖTĮ

Visi gyvi ir negyvi daik
tai pasaulyje susideda iš 
neapsakomai mažų medžia
gos dalelių, kurios vadina
mos atomais. Gamtoje iki 
šiol surasta 92 elementai, 
tai yra grynos, skirtingos 
ištisinės medžiagos. Iš tų 
medžiagų atomų susijungi
mų į įvairias molekuĮas ir 
susidaro visokiausi daik- 
tai. ”V1W'

Kiekvieno elemento ato
mų sudėtis yra skirtinga. 
Pamatinis skirtumas tarp 
elementų pareina iš nevie
nodo protonų skaičiaus į- 
vairių elementų atomuose.

Protonų skaičius atomo 
branduolyje yra atominis e- 
lemento numeris. Lengviau
sias elementas vandenilis 
(hydrogen) turi savo bran
duolyje tik vieną protoną, 
tai ir jo atominis numeris 
yra 1. Antras iš eilės ele
mentas helijus turi atomo 
branduolyje du protonus; 
todėl atominis jo numeris 
yra 2. Trečio elemento, Ii- 
thijaus atopio branduolyje 
trys protonai, taigi ir jo a- 
tominis numeris 3. Bery- 
liaus atominis numeris yra 
4, nes jo atomo branduoly
je keturi protonai. Taip ir 
eina aukštyn atominis nu
meris iki sunkiausio ura
niumo, kurio branduolyje y- 
ra 92 protonai; todėl ura
niumo atominis numeris y- 
ra 92.

Kiekvienas elementas, a- 
part vandenilio, taip pat 
turi tam tikrą skaičių ne
utronų savo branduolyje. 
Kada sudeda protonų skai-

rūšis tu- 
lygiai po 
skirtingą

čių su neutronų skaičium, 
tatai vadina atominiu svo
riu.

Taip antai, helijaus ato
mas, apart dviejų protonų, 
turi du neutronus; todėl 
atominis jo svoris yra 4. 
Berylliaus branduolyje, ša
lia 4 protonų, yra 5 neutro
nai, todėl atominis beryl
liaus svoris 9.

Visos uraniumo 
ri savo atomuose 
92 protonus; bet
skaičių neutronų. Taigi ato
minis visų uraniumo rūšių 
numeris yra tas pats —92.

Bombinio uraniumo ato
mo branduolyje yra 143 ne
utronai. Sudėjus 92 su 143, 
gauname 235. Todėl šis ura- 
niumas ir vadinamas U-235.

Uraniumo 238 branduoly
je yra trimis neutronais 
daugiau, būtent, 146 neut
ronai. Sudėjus 92 protonus 
su 146 neutronais, išeina 
238. Todėl šis tingusis ura- 
niumas vadinamas U-238.

Kiek bet kuris atomas 
turi branduolyje protonų, 
tiek aplink jį laksto elekt
ronų.

Protonas yra apie 1,800 
kartų sunkesnis už elektro
ną. Bet protono ir neutrono 
svoriai laikomi lygiais.

Vidutinio atomo bran
duolys toks mažytis, kaip 
kad jeigu padalintume 
i 2 trilionus 500 bilionų 
lėlių.

Jautrieji elektroniški 
kroskopai, magnetiniai 
strumentai ir fotografijos 
duoda galimybę spręsti ir a- 
pie tokias mažybes.

colį 
da-

mi-
in-

................ ~

fiLMi;■ T’y Wate * a ? 5 A-w <

Šis braižinys vaizduoja, kaip neutronais bombarduojama 
uraniumo num. 235 atomai. Neutronai “šaunami” silpna elek
tros srove. Pataikęs į U-235 atomą, neutronas pusiau perske
lia jo branduolį. Branduolys sutrūksta į du skirtingus ele
mentus, bariumą ir kryptoną. šių 2-jų skeveldrinių elemen
tų branduoliai taip pat plyšta ir leidžia savo neutronus. Jų 
neutronai ardo kitus uraniumo 235 atomų branduolius, kurie 
tarp pat skyla į dvi skeveldras, bariumą ir kryptomą, o šių 
branduoliai skildami ir leisdami savo neutronus, skaldo kitus 
U-235 atomų branduolius. Tuo būdu per sekundos dalelę su
sidaro nuolatinė atomų branduolių skilimo* virtinė, kuri apima 
visą uraniumo num. 235 gabalą. Jei gabalas gana didelis, tai 
akimirkoj įvyksta baisi eksplozija.

Jeigu neutronai pergreitai lėktų, tai jie atsimuštų į atomo 
elektronų eiles ir pro šalį pralėktų. Elektronai, bilionus kar
tų per sekundą skrisdami aplink atomo branduolį, saugo jį 
nuo svetimų medžiagų. Užtat neutronai yra “šaunami” per 
grafitą, vandenį bei parafiną, kad galima būtų sumažint neu
tronų greitumą. Tuomet neutronai, lėtai eidami, perveria 
elektronų eiles, įsiskverbia į uraniumo 235* branduolius ir ske
lia juos pusiau.

Šis paveikslėlis rodo, kaip lėtas neutronas 
pataiko į atomo branduolį ir sprogdina jį.

Bombinio uraniumo num. 235 atomai beje, 
yra susprogdinami ir be jokių “šautuvų.” 

7* Tinkamų neutronų piliukė mažytėje metali
nėje dėžutėje užkuria atomų bombos eksplo- 

zfją, kada dėžutė prakiurinama ir paleidžiama iš jos neutronai 
į atominę medžiagą.

Anglų mokslininkas Chadwick 1931-32 metais atrado, kad 
atomų branduoliuose yra ne tik protonai su veiklia savo po
zityve (pliusine) elektra, bet dar yra ir neutronai, kurie ne
parodo jokios elektrinės veiklos; nei pozityvės (teigiamosios) 
nei negatyvės (minusinės arba neigiamosios).

Vokiečių mokslininkai Hahn ir Strassmann pirmi pastebėjo 
1938-39 metais, jog uraniumo 235 atomų branduoliai smarkiai 
skyla, kada jie 'bombarduodami lėtaisiais neutronais elektri
nės mašinos vamzdyje.

Jeigu nebūtų atrasti neutronai, tai nebūtų ir atominės bom
bos. J. C. K.

eiliuoja greitieji jų neutro-į jjors gabalas būtų kiek 

Lėtieji neutronai sėkmin
giausiai ardo uraniumą.

Jei į d ė t u m e U-235 
gabalą į šaltą ar
ba vėsų vandenį, tai oro 
neutronų greitis būtų aps- 
tabdytas, ir jie pradėtų ar
dyti uraniumą. Paskui jau 
paties įrančio U-235 neut
ronai nuolatine virtine skal
dytų kitus jo atomus. Karš
tas vanduo ne gana suturi 
neutronų greitį.

Nekalta Išvaizda, Bet 
Baisi Jėga

Grynas 235 uraniumas y-i taip pat be paliovos eina - 
ra šviesiai žvilgąs metalas, spinduliuoja tam tikros ato- 
panašus į sidabrą. Jis labai 
sunkus, sveria apie 22 sy
kius tiek, kaip toks pat van
dens kiekis. 

I

Kur yra neutronų dujų, 
U-235 daro keistus šposus. 
Jeigu žmogus siektų paimti 
jo gabalą, tai greitai turėtų: 
atitraukti ranką. Jau žmo
gui artėjant, šis metalas la
bai įkaistų, net iki balto 
žėravimo, ir štai kodėl. Ne
utronai perlekia kiaurai per 
žmogaus kūną; bet kūne y- 
ra vandens. Tas kūninis 
vanduo ir tramdo neutro
nus nuo pergreito skridimo. 
O kai neutronai lėčiau; dėl 
to keliauja, tai jie ir ima 
U-235 ardyti.

Jei žmogus, radęs gabalą 
šio metalo, pamanytų, kad 
tai bomba ir įdėtų jį į ne
šilto vandens cėberį, norė
damas sulaikyti menamą 
bombą nuo sprogimo, tai jis 
taptų labai nustebintas. Per 
mažytę sekundos dalelę į- 
vyktų tokia baisi eksplozi
ja, kaip netikėtas ugniakal- 
nio išsiveržimas. Sprogi
mą pradėtų sugaišinami ne
utronai, o paskui jau patys 
U-235 neutronai tuoj 
progdintų visą savo

i galint apsaugotas nuo oro 
neutronų, vis tiek sprogi
mas galėtų ne laiku ir ne 
vietoj įvykti. Neutronų ga
li atsirast iš priemaišų liku
sių tame uraniume.

Žymėtina, kad abidvi u- 
raniumo rūšys, U-238 ir U- 
235, yra radijiniai veiklios. 
Reiškia, uraniumo atomai 
iš prigimties yra nepasto
vūs; jie panašiai kaip ra- 
diumas patys savaime nuo- 

ilat ardosi, virsdami į švi- 
i ną, nors labai palengvėle. Iš 
i uraniumo mišinio žemėje

mų dalelės; ilgainiui sprog
sta vienas kitas atomas ir 
paliuosuoja savo neutronus.

žemėje uraniumas neeks-! 
ploduoja todėl, kad per-| 
daug yra tingiojo U-238 ir 
kitų priemaišų. Bet tam ti-. 
kras uraniumo kiekis že-j 
mėje per milionus metų visi 
tiek “išgaruoja” 
skirtingu metalu, 
elementu.

Bombinis uraniumas 235 
i skiriasi nuo tingiojo ura- 
!niumo 238 tik tuom, kad 
pirmasis turi savo atomų 
branduoliuose po tris ne
utronus mažiau, negu ant
rasis. Neutronai, kaip jau 
buvo minėta, yra “bepusiš- 
ki, neutraliai”; reiškia, ne
utronai paprastame savo 
stovyje neišleidžia iš savęs 
nei pozityvės nei negatyvės 
elektros.

Kad skiriamas bombai U- 
235 pats nesprogtų, todėl 
nedideli jo gabalai laikomi 
tam tikrose metalinėse dė
žėse.

Atominės bombos, kurios 
sunaikino Japonijos mies
tus Hiroshimą ir Negasa- 
kį, buvo nugabentos į tam 
tikrą vietą Pacifiko van
denyne ne gatavos, o tik 
paskiromis dalimis. Laivai 
bei lėktuvai pristatė į tą 
vietą gabalus uraniumo 
(arba plutoniumo) metali-^ 
nėse dėžėse. Taip nesutaisy
tos bombos ir buvo laiko
mos atskiromis dalimis, iki 
atėjo laikas lėktuvams nešti 
atomines bombas į Japoni
ją. Tiktai prieš pat šiems 
lėktuvams išskrendant, bu- 

vxoiV0 sudčta atominės medžia- 
ir ^virsta 1 ^os i bombos lukš-

radium *r sus^atytas jos mecha
nizmas. Tai buvo atsarga,

Visų rūšių uraniumo ato- ^a^ at0TnU medžiaga pirm
mas turi savo branduolyje 
92 protonus, tai yra, daleles 
su pozityve, kitaip sakant, 
pliusine elektra. O radiu- 
mo atome tėra jau tik 88 
protonai.

laiko nesprogtų.
Kada lėktuvas pasiekė 

taikinį, tuomet automatiš
kas bombos mechanizmas, 
be kitko staiga suglaudė at-

(Tąsa 5-me pusi.)

Į TEISYBĘ KRIENAS ŽIŪRI 
IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

Bendradarbis J. B. prida
vė sekančius pagerinimus 
protinės gimnastikos min
tims, tilpusiom praeitoje 
Įvairumynų laidoj:

Gerą bei dailų žmogų re
tas kuris panorės užgauti.

Patyrimas yra geriausias 
ir ištikimiausias mokytojas.

Juo mažiau norėsi, juo 
daugiau turėsi.

sus- 
me-

Geraširdį, patrauklų as
menį veik niekas nedrįs į- 
žeisti.

Taupumas yra nemalo
nus, kaip senas pikčiurna 
dėdė, kuris, tačiau, būna ge
ras tuo, kad galų gale ką 
nors mums palieka.

SAKOSI IŠRADĮ&ATOMINE MAŠINA NAMAMS APŠILDYTI

bile

ak- 
šios

Pereitomis dienomis vie
nas bridgeportietis, vardu 
Henry Tchudy, šveicaras, 
patiekė vietiniams laikraš
tininkams tam tikros maši
nos pavidalą, tvirtindamas, 
jog tai yra atominė maši
na, su kuria bus galima į- 
kinkyt atominė jėga 
kokiam darbui-.

“Jūs galite atsinešti 
menį iš kiemo ir su
mašinos pagalba akmuo pa
virs medžiaga, su kuria bus 
puikiausiai apšildoma jūsų 
namai...” pabrėžė laikrašti
ninkams Henry Tchudy.

Išradėjas sako: Ko mes 
laukiam? Mes turime tokią 
jėgą naudoti ne žmonijos 
bei civilizacijos naikinimui, 
bet panaudot namų patogu
mams ir pačios žmonijos 
naudai.

Henry Tchudy pastarai
siais keliais metais dirbo 
vienoje karo pramonėje, ta- 
čiaus visą laiką darydavo į- 
vairius bandymus. Jis yra 
gimęs Šveicarijoj, Schwan- 
den, Glaris. Gyvendamas 
Šveicarijoj jis dirbo vieno-

j e audimo pramonės labora
torijoje.

Jis mano, kad galėtų mi
nimą mašiną leisti tuojaus 
darban, bet pirma kliūtis 
yra valdžios patvarkymas, 
kad. bile kokia atominė jė
ga turi būti valdžios kont
roliuojama arba sulaikoma.

Antra kliūtis — ištobuli
nimui arba padidinimui mi
nimos mašinos reikia gero
kai pinigų, o jų išradėjas 
veikiausiai mažai teturi. Jis 
mano, kad, įsteigus dirbtu
vę, kuri gamintų tokią ato
minę jėgą, galėtų mažiau
siai panaudoti 500,000 dar
bininkų tame darbe.

H. Tchudy gyvena, Brid
geport priemiestyj, Fair- 
fielde, su savo žmona ir 
dukteria. Taipgi išradėjas 
priminė, jog naujoviška ma
šina nėra pavojinga nei jam 
nei kaimynams. Ji neturinti 
jokių "eksploduojamų me
džiagų bei kokių kenksmin
gų dujų. Ir jis dabar lau
kiąs iš Washington© leidi
mo naudoti atominę jėgą 
civilių žmonių gerbūviui.

Petras.

(Įvairumų vedėjas netiki, 
kad tokia mašina jau būtų 
išrasta. Kažin ar tariamas 
išradėjas gana susipažinęs 
su baisiąja atomų jėga. A- 
pie tai reikia abejoti ypač, 
kuomet jis tvirtina, kad jo 
atominė mašina esanti nie
kam nepavojinga.

Vienas New Jersey vals
tijos pilietis, beje, neseniai 
pasiskelbė, kad išradęs bū
dą atomų jėgą panaudoti 
traukiniams varyti. Tūlas 
asmuo iš Californijos prieš 
porą savaičių pasigarsino 
suradęs priemonę, kaip su
naikint priešų atomines 
bombas, net nežinant, kur 
jos būtų. Tuom netiki nė 
vienas žinomas atominės 
jėgos specialistas.

Kada atomų branduolių 
skaldymo jėga bus galima 
pakinkyti į naudingą žmo
nėms darbą? Dauguma 
mokslininkų spėja, kad po 
kokių 10 iki 20 metų. 
Trumpiausias spėjimas bu
vo paskutiniu laiku girdė-, 
tas per radiją, kad atominė 
jėga per trejus metus galė- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Malonų ir simpatingą 
žmogų tik nenaudėlis norės 
įskaudinti.

O dabar teisybė ir iš ki
tos pusės:

Didelį ir tvirtą žmogų, 
nepaisant, kiek ji būtų blo
gas, niekas nesiskubins už
gauti.

Ši naujoji atominė era 
bus taipgi žinoma, kaipo žy
miausia melagysčių gadynė 
—tvirtina žinovai. — Nie
kad pasauly- nebuvo tiek 
melagysčių, kaip dabar ir 
vis vargšės teisybės vardu!

Didelio ir galingo asmens 
bile kas skubiai neįžeis.

Valgyt, tai valgyk ir ryk, 
bet teisybės klausyk.

Anot Walter Morkaus, 
jeigu 20 metų esi saliūno 
biznyje ir nosis dar ne rau
dona, tai biznis geras ir 
biznierius pavyzdingas!

Išmintingiausi žmonės 
kartais nebūna išmintin
gais.

vaizduojamas deguonies
Branduo-

paženklinti

Čia
(oxy geno) atomas, 
lyje 8 protonai, 
kryželiu, ir 8 neutronai su rai
de n. Taigi atominis deguonies 
numeris yra 8, pagal protonų 
skaičių. Sudėjus protonų ir 
neutronų skaičių, gauname 16. 
Tai yra atominis deguonies ato
mo svoris. Aplinkui branduolį 
didžiu greičiu laksto elektronai, 
tai yra dalelės su negatyve 
(neigiamąja arba minusine) 
elektra.

Teisingai vienas mūsų po
etas rašė, kad viskas, ką 
tik.turime didelio, blogo ar 
gero, maži daiktai < sudaro. 
Ir kai mažytis atomas di
delį miestą sugriovė, ši 
tiesa pasidarė dar aiškesnė.

Kiekvienas menkiausias 
dalykėlis gali būti sunaudo
jamas kokiam nors geram 
tikslui.

Dažnai prekė neparsiduo- 
da ne dėl savo menkos ver
tybės, bet dėl stokos atatin
kamo pirkėjo.

Pr. Krienas
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(Tąsa)
Mūsų dailidė žodžio first-mate Anglijoj 

niekumet nebuvo girdėjęs. Jis išgirdo jį 
iš vieno švedo, kuris savo ruožtu tą žodį 
buvo girdėjęs iš vieno jūrininko, kilusių 
iš rytinės Londono dalies. Pats švedas 
negalėjo to žodžio teisingai ištarti, be to, 
jis jį buvo girdėjęs ištariant bloga petty- 
coatlane arba cockney tarme. Tačiau to
kį ištarimą dailidė laikė teisingu ir vie
ninteliu tinkamu, kadangi tą žodį jis bu
vo pasisavinęs iš anglo. 0 kaip tą žodį 

•'ištarė mūsų dailidė, manau, gal būt, len
gvai galite įsivaizduoti. Ispanas atnešė 
žodžio money ištarimą, danas coal išta
rimą, olandas bread, lenkas meal, pran
cūzas thunder ir vokietis water.

Tuo būdu žodis first-mate perbėgo vi
sas garsų stadijas^ kokias tik žmogus 
gali jam duoti: feist-moat, fiurst-meit, 
forst-miet, fisst-maat ir dar visą daugy
bę kitokių, kiek tik “Jorikėj” buvo žmo
nių. Tačiau per trumpą laiką įvairūs iš
tarimai vienas į kitą nusišlifavo ir susi
darė vienas ištarimas, kuriame išliko vi
si tų tonų niuansai, tiktai susilpnintos 
formos. Jei į laivą patekdavo naujas 
žmogus, net gi jei jis visai gerai žinojo, 
kaip reikia kurį žodį teisingai ištarti, 
jei net gi jis būtų buvęs pats Oksfordo 
universiteto fonetikos profesorius, tai 
vis tiek jam būtų reikėję žodžius tarti jo- 
rikiškai. Mat, jei jis būtų kuriam nors 
jūrininkui turėjęs perduoti taisyklinga 
anglų kalba įsakymą, jog first-mate nori 
jį pamatyti, tai tas visai nesuprastų, ko 
iš jo norima. Ir profesorius net nebe- 
pastebėtų, kad po trumpo laiko jis žo
džius taria jorikiškai, kadangi jis girdi 
tik tokia forma žodžius tariant ir ta for
ma įsminga į jo atmintį. Iš teisingo bal
sių tarimo nieko nebelikdavo, bet iš prie
balsių dar pasilikdavo' tiek, jog gerokai 
įsiklausęs galėdavai suprasti žodį. Tuo 
būdu mūsų kalba vis dėlto turėdavo ang
liškus griaučius ir ją buvo galima nuga
benti į bet kurį kitą laivą. Tegu tik ne
būtų spaudos, tai tuojau atsirastų tiek 
daug visai savąrąnkių kalbų, kiek tik 
yra tarmių. Jei amerikiečiai neturėtų 
tos pačios kaip anglai rašomosios kalbos, 
tai šiandien abiejų tautų kalba būtų taip 
skirtinga, kaip olandų ir vokiečių kalbos.

Jūrininkas dėl kalbos niekumet ne
kvaršina sau galvos. Nežiūrint į kokį 
krantą jis būtų išmestas, jis gali susi
orientuoti ir susižinoti su vietos žmonė
mis. O kas yra tokioj “Jorikėj” tarnavęs 
ir ją pergyvenęs, tokio niekas nebegali 
nugąsdinti, jam nieko nėra negalima.

36
Aš ir kūrikas Stanislovą vadindavom 

Stanislovu arba Lavskiu. Visi gi kiti, 
karininkai ir inžinieriai jį vadindavo 
Lenku, kai kurie gi Poliaku. Daugumas 
mūsų jūrininkų buvo vadinami jų tau
tybių vardais: ei, ispane, ruse arba 
olande! Ir tai buvo ironiškas likimo špo
sas. Jų tautos atsisakė jų ir atstūmė 
juos nuo savęs, o “Jorikėj” tautybė tebu
vo visa jų asmenybė. Kiekvienas, kuris 
turi būti įrašytas į laivo sąrašus, yra nu
gabenamas pas konsulą, pas tos valsty
bės konsulą, po kurios vėliava laivas 
plaukioja. Konsulas turi patvirtinti ir 
užregistruoti samdos sutartį. Jis patik
rina jūrininko dokumentus ir, jei jam 
tie dokumentai nepatinka, jis atsisako jį 
užregistruoti ir tuomet jūrininkas negali 
patekti į laivą. Tokią samdos sutartį 
konsulas turi sudaryti uoste, kol jūri
ninkas dar nepradėjo darbo.

Jei “Jorike” tokiu būdu būtų samdžiu
si sau jūrininkus, tai ji tikrai nė vieno jų 
nebūtų gavusi, gal būt, net nei inžinie
riaus, nei karininkų; kadangi kieno do
kumentai būdavo tvarkoje, tas dideliu 
lanku iš tolo aplenkdavę “Jorikę”, kad 
tik nepatektų ant jos kelio. “Jorike” su
gadindavo ir geriausius jūrininko doku
mentus, ir jūrininkas, pasitraukęs iš “Jo- 
rlkės”, turėdavo vienerius arba dvejus 
metus dar plaukioti tokiais laivais, ku
rtu trys ketvirtadaliai arba ir visa pusė 
prilygsta “Jorikei”, kol jis galėdavo drįs
ti pasirodyti padoraus laivo kapitonui, 
jei jis, apskritai, sugebėdavo dar patekti 
ir į trijų ketvirtadalių jorikišką laivą. 
Tokiais atvejais kapitonas vis būdavo 
nepasitikįs:

—Tai tamsta plaukiojote "Jorike”? 
Kam gi tamsta dabar galite būti reika
lingai. Manau, tenaį ką nors nurijote,

ieško policija, a? — Taip sakydavo ka
pitonas.

O jūrininkas atsakydavo:
—Tuo metu aš negalėjau susirasti ki

to laivo ir todėl įstojau į “Jorikę”.
—Aš nenoriu turėti jokių nesusiprati

mų su policija arba su konsulu. Nenorė
čiau, vadinas, kad jie mano laive suimtų 
vieną komandos narį, žmogžudį, kurio 
ieško Buenos Aires policija, — kalbėda
vo kapitonas.

—Bet, kapitone, kaip tamsta tai galite 
sakyti. Aš esu visai garbingas žmogus.

—Taip, tai taip. Tačiau tamsta iš “Jo- 
rikės”! Aš juk negaliu iš tamstos reika
lauti, kad man pristatytumėte iš visų že
mės kraštų policijos liudijimus, kurie ne
būtų anksčiau išduoti, kaip prieš ketu
rias savaites. Štai jums pora šilingų ge
rai vakarienei, bet pasamdyti tamstos 
negaliu. Nenorėčiau užsikrauti sau rizi
kos. Gal būt, gausite kitą laivą, čia jų 
daugybė. Nueikite tenai pas italą. Gali 
būti, jog jis į visa tai nežiūrės taip griež
tai.

“Jorikės” kapitonas negalėjo nė su 
vienu savo jūrininku nueiti pas konsulą. 
Galimas dalykas, jog jis negalėjo ten nu
eiti net ir su pirmuoju savo karininku, 
ir aš visai nesistebėčiau, jei ir jis pats 
niekumet nedrįso konsului pasirodyti, 
kad konsulas, tuojau paėmęs telefono, 
ragelį, kapitonui nepasakytų:

—Sėskitės, prašau, ponas kapitone, 
čia aš vieną akimirksnį, po to aš galėsiu 
tamstai patarnauti.

To patarnavimo kapitonas greičiau
siai, gal būt, nė nelauktų, bet darytų vi
sai ką kitą: jis tuojau smuktų į auto, 
kad kuo greičiausiai patektų į “Jorikę”, 
tenai pakeltų inkarą ir pasileistų pilnu 
greičiu, šimtu penkiasdešimt devyniais.

Visus savo jūrininkus “Jorike” susi
rinkdavo pagal laivo pavojaus įstatymą. 
Jie atsirasdavo laive tik tuomet, kai Mė
lynasis Petras jau būdavo pakeltas ir lo- 
cas jau būdavo ant denio. Tuomet joks 
pasaulio konsulas nereikalaus, kad kapi
tonas vėl sulaikytų laivą ir su jūrininku 
ateitų pas jį. To dar mažiau reikalauja 
kurios^nors uosto įstaigos. Anksčiau ne
būdavo galima jūrininko nusamdyti, ka
dangi nė vieno tenai nebūdavo ir kadan
gi niekas negalėjo žinoti, kad kuris nors 
iš komandos nusigėręs neateis laivan ir 
pasiliks uoste. Tą būdavo galima paste
bėti tik tuomet, kai jau locas sušvilpda
vo signalą ir kai jūrininko nebūdavo ant 
denio;

• Retai kuris nors jūrininkas “Jorikės” 
laive pasisakydavo kitam tikrą savo pa
vardę ir tikrą savo tautybę. Lygiai taip 
pat sunku buvo sužinoti, kokiu vardu ir 
kokios tautybės kiekvienas buvo pasam
dytas. Kai atvykdavo koks nors naujas, 
tai karininkas arba inžinierius, arba vie
nas iš jūrininkų, kuris pirmasis su juo 
susidurdavo, paklausdavo: “Kaip f vadi
nies?” Į tai paklaustasis atsakydavo: 
“Aš esu danas”. Tuo būdu jis iš karto at
sakydavo į du klausimus ir nuo to laiko 
vadindavosi Danas arba tiesiog danas. 
Daugiau ko nors klausinėti buvo laiko
ma nereikalingu laiko gaišinimu. Dau
gumas žinojo arba tikėjo, kad Danas jau 
yra pamelavęs ir dar daugiau leisti jam 
meluoti, niekas nebenorėjo. Jei nenori, 
kad tau primeluotų, tai nieko daugiau jo 
nebeklausinėk.

Vieną tokį tinginiavimo vakarą, kai 
mes stovėjom ant inkaro, kad greičiau 
praleistume laiką, Stanislovas papasako
jo man savo istoriją, o aš jam savąją. 
Aš jam pasakojau ne tikrąją savo gyve- i 
nimo istoriją, bet taip sau pasakėlę. Ar ’ 
jis man tikrą savo gyvenimo istoriją pa
sakojo, aš taip pat nežinau. Kaip aš ga
liu tai žinoti? Aš net nežinau, ar žolė tik
rai yra žalia, nes gal mane akys apgauna.

Tačiau buvo tam tikrų dalykų, kurie 
man leido tikėti, kad ta Stanislovo inan 
papasakota istorija yra tikra, visai tei
singa, nes juk visų mirusiųjų laivų ke
leivių istorijos esti tokios panašios. 
. Jo pavardė, kurios aš, kaip ir visos jo 
gyvenimo istorijos, niekam laive nepriT 
valė jau pasakyti^ buvo Stanislovas Koz
lovskis. Jis buvo gimęs Poznanėj ir tenai 
iki keturiolikos metų lankęs mokyklą. In
dėnų ir jūros istorijos sužavėjusios jį ir 
jis pabėgęs iš namų. Atvykęs į Štefiną ir 
tenai slaptai įsikraustęs į vieną danų 
žvejų kuterį ir juo nuplaukęs į Fiunus.

(Daugiau bus).

Pranešimas Laisves 
skaitytojams

Visiems rochesterįečiams 
rai žinomas ilgų metų Laisvės
užrašinėtojas d. P. žirgulis, šier 
mot nedalyvaus Laisvės užra
šinėj ime. Jo vietoj apsiėmė 
Anderson. Taigi, visais atsi
naujinimo ir užsisakymo Lais
vės reikalais kreipkitės pas 
naują agentą. Taipgi jam ręf- 
kalinga talka. Padėkime visi!

Dar du delegatai antram su
važiavimui išrinkti.

Jau buvo rašyta, kad išrink
ta 4 delegatai, dabar yra išrink
ta iš ALDLD 50 kp. d. A. Le
kavičienė ir iš LDP Kliubo J. 
Stančikas. Tai iš Rochester, 
N. Y., turime 6 delegatus. Pir
majame turėjome tik 3 delega
tus. Dabar tik reikia šiek tiek 
suvažiavimui pasveikinimų.

kaltę prieš Lietuvos žmones 
ir bijo grįžti atgal. Ne tik jie 
bijo, bet sudarė iš savo tarpo 
hitlerišką Gestapo gaują, ku
ri terorizuoja ir tuos lietuvius, 
kurie nekalti, kurie, gal būt, 
buvo nacių po prievarta iŠ 
Lietuvos išvaryti į Vokietiją ir 
juos neleidžia grįžti į savo tė
vynę! ;

Taigi, Amerikos lietuviai tu
rėtų neduoti ne Vieno cento 
tiems mūsų tautos ir visos žmo
nijos priešams! Teismui ati
duoti tuos hitleriškus bandi
tus! Teikime pagalbą tik Lie
tuvos žmonėms, o ne jos ne
prieteliams.

Gero Trokštantis

Conn. Valstijoj LLD 
Trečio Apskričio 

Konferencija

Elizabeth, N. J.

Philadelphia, Pa.
Nieko Neduokime Lietuviš

kiems Hitlerininkams
Kada Raudonoji Armija mu

šė hitlerininkus ir varė iš gi
lumos Sovietų Sąjungos linkui 
Lietuvos, tai pas mus kalbėjo 
“kraun-prinčas” Julius Smeto
na, Antano Smetonos sūnus. 
Smetonukas tada pasididžiuo
damas sakė: — Lietuvoj yra 
suorganizuota mūsų armija, 
kuri ginkluota basliais (kuo
lais) ir stovi ant Lietuvos ru- 
bežiaus. žinote, kad lietuviai 
basliais rusus išvijo 1941 me
tais, tai ir dabar jeigu tik pa
sirodys Raudonoji Armija ir 
bandys eiti į Lietuvą, tai 
tada ta mūsų baslių armija 
lups raudonarmiečiams kailį, 
bet jeigu ji šį kartą neatlaikys, 
tai tada visi Lietuvos žmonės 
išsigers truciznos (nuodų) ir 
numirs. v-'

Smetonukas pasakojo, kad 
jo baslinės armijos yra tarpe 
40,000 ir 50,000 vaisko.

Na, kur dingo tas Smetonos 
baslių vaiskas ?LKada atėjo 
Raudonoji Armija, tai ji žai
biškai iš Lietuvos ištrenkė 
Hitlerio gaujas ir Smetonuko 
vaiską. Atrodo, kad jo baslių 
vaiskas pasirodė bailiai, nei į 
mūšį stojo, nei trucizną gėrė, 
bet pabėgo su savo vadais ir 
Hitleriu į Vokietiją, dabar ten 
gyvena ir nori, kad jiems 
rikiečiai siųstų ėdalą ir 
rengimą.

Dabar, kaip skaitėme
York Times korespondenciją, 
iš Vokietijos, kurią parašė Mr. 
Drew Middleton, kad ten yra 
47,000 lietuvių, kurių tarpe 
20,000 yra tikri naciai, prasi-

Be abejo, visos 3-čio aps
kričio kuopos bus aplaikiusios 
nuo raštininko F. J. Repšio pa
kvietimus į metinę konferen
ciją. Kiek girdėta, kai kurios 
kuopos yra išrinkę skaitlingą 
delegaciją, tai gerai. Bet ir 
visos kitos kuopos, net ūkinin
kai turėtų atvykti į konferen
ciją, taip pat ir pašaliniai 
draugai prašomi dalyvauti ir 
diskusūoti kultūros ir darbo 
žmonių reikalus.

ši konferencija turės su
rasti būdus pasiuntimui dele
gatų į Amerikos Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą ir 
paremti 
pas.

Todėl 
draugų, kad atvyktų iš Anso- 
nijos, Naugatucko, Southbu- 
ry ir Torringtono, be to, būti
nai turi atsiųsti visos kuopos 
savo delegatus, nes jau nėra 
suvaržymų keliauti.

Konferencija įvyksta spalių 
28 d., 10:30 vai. iš ryto, 103 
Green St. svetainėje.

Iš Veikėjų Pasitarimo

14-tą d. spalių. įvyko New 
Jersey progresyvių lietuvių 
veikėjų pasitarimas. Pasitari
me dalyvavo gražus bQrys ko
lonijų veikėjų, tačiaus turėjo 
jų būti daugiau, bet, dėlei 
man nežinomų priežasčių, ne- 
kurios kolonijos nedalyvavo.

Pasitarimo tikslas — sura
dimas būdų, kad kiekviena 
New Jersey valstijoj lietuvių 
kolonija dalyvautų Antram 
Demokratiniu Lietuvių Suva
žiavime, kuris įvyks lapkričio 
23—24 dienomis Pittsburgh, 
Pa.

Diskusuota, ne tik delega
tų skaičius, bet kartu ir fi
nansinis dalykas, kaip ir ko
kiu būdu pagelbėjus mūsų or
ganizacijom finansinę proble
mą išrišti. ’Reikia pasakyti, 
kad surasti būdai, kaip ir ko
kiu būdu finansų sukelti tiems 
delegatams padengti kelionės 
lėšas ir suteikti keli doleriai 
pragyvenimui. Tačiaus kurios 
organizacijos turi ištekliaus ir 
gali savo delegatus aprūpinti 
kelionės išlaidomis ir suteikti 
kelis dolerius pragyvenimui, 
tai, prašome tą padaryti.

New Jersey valstijos lietu
vių kolonijos bus skaitlingos 
delegatais. Veikėjų pasitari
mas pasistatė sau už tikslą, 
kad būtų nemažiau, kaip 17- 
ka delegatų iš New Jersey
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valstijos, kurie atstovautų mū
sų kultūrines, ekonomines ir 
pašalpines organizacijas' Mū
sų apskričiai Literatūros Drau
gijos ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo pilnai kqpperuo- 
ja su kuopomis ir patys Aps
kričiai pasiųs skaitlingą de
legaciją. Keliaus bendrai su 
Brooklyno delegatais busu.

Tiems, Kurie Nedalyvavo
Tie, kurie nedalyvavote pa

sitarime, įsitemykit, kad jums 
paskirtas pasitarimo sekr. ir 
iždininkas A. Matulis pasiųs 
po laiškutį su nurodymais ir 
prašome kreipti į tai didelę 
domę. Mes progresyviai New 
Jersey valstijos lietuviai ir 
mūsų simpatiškos organizaci
jos šimtą nuošimčių stovime 
su šaukėjais Antrojo Demo
kratinio Lietuvių Suvažiavimo 
jį remsime ir dalyvausime.

A. Matulis

BIZNIERIAI, SKELBKITfcS 
LAlSVfcJ

Jieškote
MUILO SKUTENŲ?

Panaudoti riebalai reikalingi 
gaminimui muilo ... taip pat 
nylonų, juosmeninių ir tūks
tančių kitų dalykų, kurių jūs 
laukiate.

PRISTATYKITE
PANAUDOTUS RIEBALUS!

mažų kolonijų kuo-

specialiai prašome Telef. HUmboIdt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI (RENGTA SUSIĖJIMAMS (STAIGA

ame- 
apsi-

New.'

i Maloniam palcngvini-
mui bandyK šį švarų, 

„naujų patikrintų bu- 
/ i A dą atliuosuot Aapraa- 

kį / / , I / <-a strėnų gelį. Tik
JAV f / / / uždėk vienų Johnson s

A BACK PLASTER’}
\ \ / ) ant pat skaudamos
■ viętos. Švelnūs jo

vaistai palengva ŠIL
DO jum nugarų, sujudina kraujo apytakų, 
sklaido jo pritvinimų, lengvina skausmų. 
Šilta multino priedanga laiko šilimų viduj, 
šalti lauke—duoda nuolatinę atramų—Jau
tiesi puikiai! Rėikaladk TIKROJO, Johnson 
& Johnson pagaminto. Arčiausioj vaistinėj

BACK PLASTER

NAMU SAVININKAI!-
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu t 

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 ŠINGELIA1S 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar \ Namų SingeŪavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

mcjM
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

=='■ .. ..irM/MEre v, i. ■'r .JĮ
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GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užein 
pas “Green Star Bar and Gri’į*’ nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Glviais.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
''W □ H

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-869t

—......................................................................................... ........................................................... ■

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsi© valandoj kreip
kitės prie manęs djeną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 

i moderniškai įruošta mū
sų šermeninė.* Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

HDH

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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RAKTAS Į BAISIĄJĄ 
ATOMINĘ JEGĄ-- 

URAN1UM 235
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

skirus sprogimo gabalus. 
Taip ir įvyko pragaištingo
ji eksplozija.

Anglijos mokslininkai ne
seniai pranešė, kad atomi
niam sprogimui reikia dau
giau kaip dviejų svarų ura- 
niumo medžiagos sykiu. Ta
tai sau paaiškinti galime 
imant tokį pavyzdį. Štai 
trys plytelės U-235. Kiek
viena sveria po vieną sva
rą. Atskirai nė viena ply
telė nesprogsta. Tegu bus 
dvi plytelės padėtos ant že
mės taip, kad tarp jų lieka 
vietos tik trečiai plytelei 
įterpti. Dvi plytelės dar ne- 
eksploduoja. Bet kai tik 
trečioji plytelė tampa į- 
stumta tarp anų dviejų, tuoj 
ir įvyksta sprogimas. Nes 
čia susisiekė viso daugiau 
kaip du svarai .atominės 
medžiagos. N. M.

So. Boston, Mass
Visos Pažangios Organizacijos 

Entuziastiškai Ruošiasi i z

Teko sužinoti, kad LDS, 
ALDLD, Piliečių Kliubas, Pa
šalpos Teikimo • Komitetas, 
PLT ir Cambridge’iaus pažan
gios organizacijos pasiųs po 
du delegatu nuo kiekvienos ( 
organizacijos į Amerikos De
mokratinių Lietuvių Antrąjį 
Suvažiavimą, Pittsburgh, Pa. 
So. Bostone yra sutvertas stip
rus komitetas, kuris rūpinsis 
sukėlimu finansų dėl delega
tų kelionių ir aukų pasveiki
nimui suvažiavimo. Taipgi yra 
So. Bostone sudarytas iš mo
terų komitetas, t į kurį įeina: 
Helen Simonavičienė, Buivi- —į
dienė, Dambrauskienė, ir iš 
vyrų yra sudarytas komitetas 
—Jonas Žekonis, George Li
kas ir M. Kazlauskas. Jų visų 
yra užduotis parengti pramo- 

, gas, kurios atneštų pelno, kad 
padengus visas reikalingas iš
laidas pasiuntimui delegatų į 
Suvažiavimą.

Ir yra viltis, kad toksai ko-! 
mitetas galės daug ką pada- i 
ryti, nes jis atstovauja geriau
sias So. Bostono jėgas ir jie 
moka atlikti gerą darbą, nes 
jie yra patyrę veikėjai ir'vei-

kėjos. Kiek yra žinoma, ko
mitetas planuoja turėti ska
nias vakarienes su programa, 
318 W. Broadway, So. Bosto
ne, šeštadienių vakarais, nuo 
8 valandos.

Tuom kartu reikia neapleis
ti ir Cambridge’aus Moterų 
Kliubo ir ALDLD Draugijos, 
kurie ruošia iškilmingą ban- 
kietą lapkričio 18 d., sekma
dieni, 5 vai. dieną, šis bankie- 
tas bus vienas iš geriausių, nes 
jame dalyvaus visi pažangūs 
lietuviai ir jų draugai. Valgis 
bus duotas pirmos rūšies ir 
kiekvienas bus vaišintas lietu
višku krupniku už tą pačią 
įžangą, kuri bus tik $1.50 
ypatai. Programą pildys Har
monijos Grupės vyrai ir kiti 
menininkai. Komiteto pirmi
ninkė - Kvietkauskienė užtik
rina, kad visi svečiai bus ge
rai pavaišinti. Bankietas įvyks 
Cambridge’aus Lietuvių Pilie
čių Kliube. Reikia pažymėti, 
kad Cambridge’aus Lietuvių 
Kliubas yra geriausias ir tvar
kingiausias tarpe visų Massa
chusetts lietuviškų kliubų. Rei
kia duoti kredito gabiam pir
mininkui Beleckui, kuris tin
kamai jį prižiūri.

Bostoniečiai būtinai ateisi
me į pažangiųjų delegatų iš
leistuvių bankietą, Cambridge 
Piliečių Lietuvių Kliube, kur 
mes valgysime ir linksminsi- 
mės. Antrasis Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimas įvyks 
Pittsburghe, tai bus simbolis 
karo pabaigos, kas reiškia 
šviesesnę ateitį darbo žmogui. 
Mes išleisime savo delegatus 
su džiaugsmu į Pittsburghą!

B. F. K.

SAKOSI IŠRADĘS ATO 
MINĘ MAŠINĄ NA

MAM APŠILDYTI

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FARMOS

57 AKRŲ ŪKIO ŽEMĖS SU KORO PATO
GUMU. ELEKTRA IR TELEFONAS. DAUG 
GERO VANDENS. PUIKIAUSIAS PIENO 
VERSLAI CKIS. KELIOS MINUTĖS NUO 
SARATOGA RACK TRACK. RAŠYKITE

BOX 110. SUITE 617,
1457 BROADWAY, N. Y. C.
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F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
sianti būti pritaikyta pap
rastiem žmonių reikalam.

Atomų jėgos atradimas 
virpina milionų žmonių pro
tus. Nenuostabu, kad šalia 
tikrų išradėjų toje srityje 
atsiras daugiau ir kitokių, 
kurie tik įsivaizduoja, būk 
išradę naujų stebėtinų da- 
lykų.

Ši pastaba, tačiau, neat
meta galimybių pavienių 
žmonių galimybių su men- 
kias įrengimais. Pats ura- 
niuųip atomas pirmą kartą 
buvo sėkmingai skaldomas 
mažais, nebrangiais įrengi
mais. Didžiulės elektrinės 
mašinos — cilklotronai ne
sugebėjo to padaryti, iki 
pasimokino iš tų mažesnių 
bandymų, nors toki ciklo- 
tronai lėšavo milionus dole
rių.

Taigi neimdami bridge- 
portiečio Tchudy išradimo 
už gryną pinigą, įtalpiname 
pranešimą apie tai bend
ram pasiskaitymui.)

11

Their Only Crime Was 
Hating Our Enemy — 
They Need Your Help

gramas buvo geras. Meniską 
programo dalį pildė U. Pale- 
vičįenė ir N/ Biliūnienė. Jos 
gana gražiai dainuoja.

Dr. Palevičįus pasakė svar
bią kalbą per radiją. Jis pa
žymėjo, kad mes turime dau
giau rūpintis 
bos Lietuvos 
žiemos metų 
šilti drabužiai,

Taipgi kalbėtojas palietė, 
kokius būdus naciai vartojo 
kankinimui nekaltų žmonių.

Bravo, M. Masy, kad taip 
puikiai sutvarkai programus!

DLRK Korespondentas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

teikimu pagel- 
žmonėms, nes 

ten reikalinga 
ir taip toliau.

•iv* generously to;

NEW YORK HIAT10XALWAR FUND Jjj 
i r • » * <“A __ • -__—. ir.tunn f

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
C 480 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7701 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN J. ROMEO 
(Shore Road Beverage Dist.)

7701 — 13th Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 718 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 West 7th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IDEAL RECREATION, INC.
1301 West 7th St.. Brooklyn, N. Y. R

Žaliosios Tematęs
žalios tomatės nunoksta, 

parausta nuskintos ir sudėtos 
ant palangių. Prinokinimas 
šaltame ore pagreitinamas jas 
išrovus su visu stiebu ir pa
kabinus garadžiuje ar kur ki
tur šiltoje, apyšviesioje vie
toje.

[w W1UJAM STUKT NEW YORK 5, N. Y.

PITTSBURGH, PA

REIKIA TUOJAU!!!
DEGINTUVŲ PERKURIU (anglim) 
DEGINTUVIŲ NUSTATYTOJŲ 
PUODININKYSTES MOKINIAI

48 Valandų Minimum Darbo Savaite 
KREIPKITfiS Į

GENERAL CERAMICS & STEATITE CORP.
Chemical Stoneware Division

KEASBEY, N. J.

(2)
(3)
(4)

(248)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS!
MOTERYS!

TUOJAU REIKALINGOS

ŠIE DARBAI YRA GERAI 
APMOKAMI SU

PUIKIAUSIA TAIKOS LAIKŲ
ATEIČIA

LENGVOS, ŠVARŪS SUSTATYMŲ 
DARBAI

NELAUKITE—UŽSITIKRINKITE 
SAVO ATEITĮ

KREIPKITĖS DABAR

HATFIELD WIRE
& CABLE CO

FEEDERIAI 
CYLINDER

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom 'ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street
NEWARK, N. J.

TEL. MARKET 2-5172

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

Renka Delegatus J Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą, Ir 

Kitokios Žinios
Spalių 14 d. atsibuvo mėne

sinis susirinkimas LDS 160 kp., 
savo name, 1320 Medley St. 
Dalyvavo visas komitetas, iš
skiriant iždininką. Įsirašė nau
jas narys A. Kazei va į kuopą 
ir iš Wilmerdingo kuopos atsi
kėlė Antanas Grigaitis.

Išrinkta penki delegatai į 
Amerikos Demokratinių Lietu
vių Antrąjį Suvažiavimą, ku
ris įvyks lapkričio 23-24 dd., 
Pittsburghe. Delegatais yra: 
J. Kazimer, Kos. Lukas, Helen 
Kairienė, Agnes Kudienė ir N. 
Martinkienė. Taipgi paaukavo 
suvažiavimui $25..,

LDS 160 kp. kliubo maršal
ka prie durų išrinktas J. Kazi
mer.

Mirė P. Levanas, senas North 
Sides gyventojas. Ilgai sirgo. 
Buvo našlys, paliko du sūnus, 
kurie yra karinėj tarnyboj ir 2 
dukras. Palaidotas į Šv. Kazi
miero kapus. Buvo 65 metų am
žiaus, paėjo iš Kauno rėdybos. 
Buvo katalikiškai nusistatęs.

Daug lietuvių kareivių par
važiavo iš Vokietijos, kaip ku
rie ištarnavę po tris ir daugiau 
metus. Kaip kurie yra visai pa
leisti, o kiti po vakacijų dar 
turės laikinai grįsti į tarnybą. 
Parvykę yra: korp. A. Mažei
ka, Joe. Ramanauskas, V. Bag
donas, Sadauskas, J. Muragas, 
P. Kasparas ir Petras Lekavi
čius parvyko iš Wis. valstijos.

Įvyko posėdis komiteto pa
ruošimui Amerikos Demokrati
nių Lietuvių Antrojo Suvažia
vimo. Karsokienė rezignavo iš 
komiteto, dėl nesveikatos. Jos 
vieton išrinkta H. Kairienė.

Komisija raportavo, kad sve
tainė paimta. Lankėsi į viešbu
čius reikalais nakvynių delega
tams. Taipgi bus rūpinamasi 
gauti nakvynių ir pas privati
nius žmones. Aptarta maisto 
parūpinimo reikalai, svetainės 
papuošimas ir kiti reikalai.

Spalių 14 d. atsibuvo mėne
sinis susirinkimas Mokslo 
Draugystės. Draugystė išrinko 
šešis delegatus į Amerikos De
mokratinių Lietuvių Antrąjį 
Suvažiavimą ir nutarė veltui 
duoti svetainę Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubo koncertui ir 
vakarienei, spalių 21 diehą. 
Draugijai priklauso didelis 
ačiū už suteikimą svetainės.

Vakare M. D. knygyno rūme 
laikė susirinkimą LLD 33 kuo
pa ir išrinko tris delegatus į 
Amerikos Demokratinių Lietu
vių Antrąjį Suvaž. ir du dele
gatus į apskričio konferenciją, 
kuri atsibus 28 d. spalių. Pa
aukavo $5 suvažiavimui ir $10 
į fondą išleidimui knygų. Nu
balsavo kandidatus į Centro 
Komitetą. Kuopa ižde dar turi 
$46.

Iš North Sides Crucible

Steel Works fabrikas krausto
mas į Middleton, Pa., tai daug 
lietuvių netenka darbo. Yra to
kių, kurie ten dirbo po labai 
daug metų. Daugelis mano, kad 
jiems bus sunku surasti dar
bo.

Vaisių sankrovose nėra vai
sių, truktų, nes išvežiotojai 
jau ilgai streikuoja. Jie reika
lauja, kad visi išvežiotojai 
priklausytų prie unijos.

Pittsburgh ir apylinkėj išsi
platino kriminalystės, daug 
apiplėšimų ir net užmušimų 
atsitinka kasdien. *

D. P, Lekavičius.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 725 has been issued to the undersigned Į 
to sell beer, at retail ’ under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2080 E. 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be coiisumed on the 
premises. /

OCEAN RECREATION. INC.
2080 E. 18th St.. Brooklyn, N. Y. R.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

SMALL
Brooklyn, N. Y. R

346 Bergen Ave. (kamp. Virginia)

Jersey City, N. J.

BERGEN 4-5800

(250)

MERGINOS prie gręžiamųjų presų 
ir sustatymo darbo.

H. & R. TOOLS DIES &
STAMPING CO.

Route 29, Springfield, N. J.
MILLBURN 6-0043

Ateikite pasirengę dirbti.
NUOLATINIS DARBAS

UNIJINĖ ALGA
Prisideda Viršlaikiai

PLAYBILL, INC.
108 WOOSTER ST.

NEW YORK CITY
,(249)

JAUNI VYRAI
Nuolatinis fabriko darbas. 

Patyrimas Nereikalingas.
65c Į VALANDĄ PRADŽIAI

BILLINGS S. FUESS 
2-4 LACKAWANNA PLACE, 

SOUTH OllANGE, N. J.
y (249)

LAIKRODININKAI
Įsisteigusi Taisymų Krautuvė 

Turi Nuolatinių Darbų 
DEL PATYRUSIŲ VYRŲ 

AUKŠTOS ALGOS 
Uždarbiai Nerubežiuoti

ARTHUR SMETANA’S SON
50 Broadway, Passaic, N. J. 
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DIEMAKERS
Pirmos Klasės f

Akuratnam die • darbui
AUKŠČIAUSIOS ALGOS

Pirmos klasės vyrai.
KREIPKITfiS

STERLING TOOL & DIE
251 N. J. R. R. AVĖ. 

NEWARK, N. J.

4

(251)
(248)

s

I

I

i
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Detroit, Mich
Biskis Žinių Apie Lietuvių 
Radijo Kliubo Darbuotę

Rugsėjo 30 dieną įvyko De
troito Lietuvių Radijo Kliubo 
susirinkimas. Kliubo pirminin
kas dr. Palevičius raportavo, 
kad kliubas puikiai darbuoja
si ir tvirtai stovi finansiniai.

Finansų sekr. adv. S. Masy- 
tė raportavo, kad kliubas turi 
ižde virš $3,000.

Valdybos raportas priimtas.
S. Masytė raportavo, kad 

prisirengimas prie kliubo kon
certo, kuris įvyks spalių 28 d., 
5:30 vai. vakare, Dom Polski 
svet., East Forest ir Chene St., 
sekasi gerai. Jau yra užkvies
ta ir pasižadėjo pildyti pro
gramą: Aido Choras, D. L. 
Mot. Pažangos Choras, Ukrai
ną Choras, iš Windsoro, ir ei
lė solistų, duetų, kvartetų ir 
šiaip įvairių meno grupių, žo
džiu sakant, visas prisirengi
mo darbas vedamas gerai ir 
sparčiai. Jos raportas priim
tas ir visi kliubiečiai pasiža
dėjo darbuotis, kad šis kon
certas būtų sėkmingas.

Beje,
sužinoti, kad į šį koncertą at
važiuoja 
žymus 
rašytojas ir kalbėtojas Leonas 
Prūseika, Vilnies redaktorius. 
Jis pasakys svarbią kalbą. Pa- 
sistengkite išgirsti jo kalbą.

Kad šis koncertas būtų vi
sapusiai sėkmingas, visi kliu
biečiai 
ti visą 
bliką.

to be consumed off the

ROSENTHAL & 
BERNSTEIN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
9302-4 — Avenue L, 
County of Kings, to 
premises.

JULIA
9302-4 — Ave. L,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under - Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Winthrop Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

ALBERT 
ABE

1159 Winthrop St..

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1824 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Llfcv at 
502 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CABIRIA ROSSIELLO
502 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9934 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
835 Park 
County of 
premises.

835 Park

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

JACOB SACKLER
Ave., Brooklyn, N. Y.

korespondentui teko

prakalbos pasakyti 
visuomenės veikėjas,

turi dirbti ir užkvies- 
Detroito lietuvišką pu-

Apie Programus
Spalių 7 d., DLRK meniško 

programo dalį pildė trio,: W. 
Gugas, L. Gugas ir A. Dau- 
bariutė. Jie labai puikiai su
dainavo. Taip pat dainavo du
etas iš W. ir L. Gugu. Jie dai
navo žavėtinai.

Adv. S. Masytė davė pa
saulines žinias. Jos žinios tu
riningos ir svarbios. Ypatin
gai ji daug žinių davė apie 
Lietuvą.

Spalių 14 dieną radijo pro-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1764 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 908 Ąlbany Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

GEORGE
908 Albany Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15302 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 37-38 Newkirk Plaza & 615 Marl
borough Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

STEPHEN MORIARTY 
d-b-a Moriarty’s Cafe 

37-38 Newkirk Plaza
615 Marlborough ltd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1675 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 41 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN GOTTESMAN
& ELIZABETH GOTTESMAN

Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 990 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 131. Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

B. 4 J./GIATTINI
131 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1715 has been issued to the undersigned 
to sell winq & liquor at retail under Election 
107 of the Ąlęohoiic Beverage Control. Law 
at 9104 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ' •

MURRAY GQppWASSER 
9104 Flatlands ĄVe., Brooklyn, N. y.

u '.l : • .’.i- | '

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15165 'been issued to the undersigned 
to beer, wine and liquor at; retail Under 
Section 10i of the Ąlcoholic Beverage control 
Law at 685 Knickerbocker Aye., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM ĘRNIST
685 Knickerbocker Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heVftby given that License No. 
L 1681 has beep issued to 'the undersigned 
to sell wine & liquor at retail undeh Section 
107 of the Alcoholic Beverage pqntrol Lew 
at 3106 Clarendon Road, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

, BRIDGET MARY GALLAGHER 
3106 Clarendon Road, - ' Brooklyn, N. Y.

Kings, to be consumed.

HARTIGAN
Brooklyn, N. Y. T

41

OFISŲ DARBININKE 
valandos naktimis, pradedant pirmadieniu, 

baigiant penktadieniu. Gera Alga.
Gerai žinoma firma.

Telefonas HANOVER 2-6900, EXT. 557
(247)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų, Nuolat, 
S31, Įskaitant viršlaikius.

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

MERGINA PRIE BUFETO
Patyrusi. Nuolatinis darbas.

BERTHOLD’S BAKERY, 
410 BROADWAY, BROOKLYN.

INDŲ MAZGOTOJAI
VIRTUVES DARBININKAI

Linksmos datbo sąlygos 
Airportc 

Moderniniai Įrengimai
Pakilimo progos

KREIPKITĖS KASDIEN 9-2 
į ŠEŠTADIENĮ A. M.

T.W.A. HANGAR NO. 6
LA GUARDIA FIELD

(251)
(249)

RANKINES SIUVĖJOS IR OPERATORĖS. 
Patyrusios. Bed Jackets, aig-zag mašina. 

5 dienos, nuolat.
M. T. ROURKE CO.,

15 WEST 36th ST. N. Y. C.

SPOT WELDERIAI
TURI BOT PATYRĘ. GERA ALGA. 

2461 SECOND AVE., NEW YORK CITY.
 048)

(247)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MAŠINŲ OPERATORIAI
Prie maišų taisymo ar UNION SPECIAL 
MACHINE. Geros algos, linksmos aplinkybės.

Viršlaikiai. Nuolatinis darbas.
L. SCHWARTZ & CO.,

NORTH 8TH ST., BROOKLYN, N. Y.
(248)

199

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

VYRAI
NAKTIMIS—10 P.M. IKI 6 A.M. 

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

75c Į VALANDĄ
VAKACIJOS, BONAI, ŠVENTĖS 

KREIPKITĖS TUOJAU 
205 WATER ST., BROOKLYN 

6th Ave. Subve York St. Stotis 
Gatvekariu iki Jay—Sand Gatvių 

______________________________________ (251)

POLIŠIUOTOJAI IR 
PAGEEBININKAI

Patyrę prie aluminum indų 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

NUOLATINIS DARBAS 
LIBERTY METAL STAMPING CO. 

98-34 JAMAICA AVE. 
RICHMOND HILL, L. I.

(251)
I

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7157 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1200 Herkimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises^

NICK LeROSE
1290 Herkimer St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1393 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
589 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN RAGONE
589 Washington Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1498 haą been issued to f.he undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO CĄSTAGNA
145 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. R.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1621 has been issued to the undersigned 
io sell beer, at retail under Section 107 of 
the Aldohollc Beverage Control Law at 
1421 Nsck Roa<J, Borough of Brooklyn, 
County of Kinps, to be consumed off the 
nrem|8es.

JQSEPH COLONNA
1421 Neck Road, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby that License No. 
GI) 182Š has 4>een' issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under ’Section 107 ot 
the Ąlooholic (leverage Control Law at 
69 Bradel Street, Borough of Brooklyn, 
Coijmty of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMILIA GARDELLA
69 Bradel St., Brooklyn, N. Y. R
>' BLI J'"r" ’ • • ■ -

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7206 haą been issued to the undersigned 
to s^ll beer, at retail under Section 107 of 
the Ąlcoliolic Beverage Control Law at 
92 Clark Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . " ”

GUSTAV BUSSEJAHN
Q2 Clark - St., Brooklyn, N. Y. R.

VYRAI ar BERNIUKAI, prie abelno 
fabriko darbo.

H. & R. TOOLS DIES & 
STAMPING CO.

Route 29, Springfield, N. J.
MILLBURN 6-0043 

(251)
APVALYTOJAI, Ofisų Budinkuow. Nu^at, 

Dienomis ir Naktimis. 187.25 Matykite Mr« 
INGE, 59 Pine Street, New York City.

(X)
"4

r
GONTORIAĮ

• Patyrę prie • brięk sidings. 
Mokėsime iki |20 i dieną. 
Acme Heat & Power, Inc., 
318 Ten Eyck St.. Brooklyn.

EVergreen 8-2500.
(247) ’ll

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS MERGINOS
PRIKAIŠIOJIMUI PRIE MEŠKERIŲ 
KABLIUKŲ. ARTI 38TH STREET, 

FLATBUSH.
S. LipKtN & SON,

3806 CHURCH AVE.. BROOKLYN
L.,/.- (?49)

....r.-—.-- ■ ■■ yry 
masadžiųoto jūs, 
taikyti Jumą tinką^it vtlahd 
namų. Rytais, popleiiklb.- vąl 

laiką. Kopkit!
MącLevy Salon, 122 East 42nd St.. Rooi 

Miss Poller, LExington 2-6364.

Galime da- 
įf irti JQ»ų 
i» ar pilną

•m 304, 

......

MOTERYS, Turkiškam masadžiavimul, aukš
to spaudimo, ir rusiškame kambaryje. 

Nuolatinių darbas.
SHELDON BATHS. L

W. 21st STREET, CONEY ISLAND 
. (247)

3032

ft

V

1

i
T

(«47>

MERGINGS
Patyrusios, koėiojimui ir ušbaigimui; 

gera alga. 
Barry Hand Laundry, 

77-42 Vlelgh Ptace, Flushing. L. I. 
JAmaiCa 3-8110

1
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Pirmadienis, Spalių 22, 1945

♦ NeuYorkO'><^/žW^r2liii(>i Žmonių Balsas Per 
Radio

—-------- ---- -------------------------------- ---------7

Žymūs Visuomenininkai Lietuviams Kalbės Žymusis
Pasveikino Ateiviams Žmonių Geroves Sargas

Gmt Konferenciją Lietuvių Piliečių Komitetas 
„ . . Išiomis dienomis išleido lapelį.Amerikinio Sveturg.miams i Jame ,.agina piliečius

Gint. Komiteto sušaukta, nacio- j New Yol.ko miesto majorus 
nale konferencijai (spal.y 20iWj]|jam p O’Dwyer. Ragina 
ir 21-mą), Hotel New Yorker, j 
atsiuntė pasveikinimus daugelis 
žymių amerikiečių, negalinčių 
asmeniškai dalyvauti. Daug į- 
žymybių atvyko ir asmeniškai.

Tarpe atsiuntusiųjų sveikini
mus yra Aukščiausio Teismo 
teisėjas Hugo L. Black, komer
cijos sekretorius Henry A. Wal
lace, darbo sekretorius Lewis B. 
Schwellenbach, Eleanor Roose
velt, Jungtinių Valstijų senato
riai Robert F. Wagner, Elbert 
D. Thomas, Brien McMahon.

Teisėjas Black savo sveikini
me konferencijai apie jos dar
bų programą pasakė: “Disku- 
suojamieji klausimai yra gyvy
biniai ir svarbūs amerikos gy
venime.” i

Komercijos sekretorius sakė: 
“Norėjau dalyvauti jūsų konfe
rencijoj, jei būčiau galėjęs, šir
dingai sutinku su jūsų plačiais 
siekiais. Man taip pat, kaip ir; 
jums, norisi, kad tauta duotų' 
tolimesnį ir tikrovišką pripaži-i 
nimą didžio įdėlio, kuriuomi 
prisidėjo sveturgimiai budavoji- 
me mūsų civilizacijos ...”

Darbo sekretorius Schwellen-; 
bach, tarp kitko, sakė: “Svetur-1 
gimiams Amerika reiškė laisvę 
ir progas. Mainais, jie davė pa
sišventimą šaliai ir laisvės dva
siai ...”

Eleanoros Roosevelt sveikini-j 
me sakoma: “Džiaugiuosi pro
ga pasveikinti Nacionalę Sve- 
turgimių Reikalais Konferenci
ją pokarinėj Amerikoj. Jūsų 
organizacija turės daug prisidė
ti nustatymui mūsų kontaktų 
su kitomis tautomis ir aš linkiu, 
kad jūsų žinyba tame būttj 
mums teikiama.”

Brooklyno ir apylinkės lietu
vių organizacijos irgi rinko de-į 
legatus ton garbingon konferen-1 
cijon.

Peter V. Cacchione

balsuoti už jį Darbo Partijos 
tikietu.

O į Miesto Tarybos narius 
No 1 kandidatu ragina vėl 
išrinkti Peter V. Cacchione. 
Numerį 2 ir 3 ragina atiduo
ti už Milton J. Goell ir Bert
ram L. Baker.

Už Cacchione ragina bal
suoti vaduojantis jo darbų re
kordu. O apie Cacchione dar
bus komitetas savo lapelyje 
sako:

Peter V. Cacchione, kuris 
dabar kandidatuoja trečiam

terminui, būdamas Miesto Ta
rybos nariu, pateikė apie 30 
sumanymų naudai didžiumos 
miesto gyventojų, čia galime 
tik keletą jo svarbių sumany
mų paminėti:

1. Išleisti patvarkymą, kad 
pandos nebūtų pakeliamos.

2. Neleisti kelti aukštesnes 
duonos kainas.

3. Kad kaina ant pieno bū
tų numažinta.

4. Uždrausti pakelti mokes
tį už važinėjimą “subvėmis”.

5. Kad kareivių šeimynoms 
būtų mokama didesni pasky
rimai.

6. Prieš rasinę diskrimina-' 
ciją, gynimas ateivių teisių.

Jis dabar aktyviai refhia:
1. Trumano programą mo

kėti $25 į savaitę bedarbiams 
apdraudą per 26 savaites.

2. Padaryti įstatymu Mur- 
ray-Patman Bilių užtikrinimui 
darbo visiems.

3. Išleisti įstatymą, kad mi
nimum (mažiausia) 
už darbą į valandą 
iki 75c.

Tarybos narys
man) Peter V. Cacchione kal
bės lietuviams Piliečių Komi
teto rengiamame masiniame 
mitinge spalių (Oct.) 26-tos 
vakara. Lietuviu Amerikos Pi
liečių Kliubo salėje, 280 
Union Avė. Lietuviškai kalbės 
D. M. šolomskas.

Be abejo, tai bus įdomus 
vakaras.

Eilinių Laivakrovių Va 
das Nenusileido Ryan 

Bauginimui

kaip 
darbi-

SVEIKSTA

mokestis 
būtų 65c.

(council-

Buvo Sugrįžus Vasara

CIO Konferencija dėl 
Stokos Butų

Mrs. Helen Siauris, Laisvės 
skaitytoja, prieš apie porą sa
vaičių turėjo operaciją Mary 
Immaculate ligoninėje. Perei
tą savaitę turėjau progos ją 
atlankyti. Gražiai sveiksta, 
stiprėja. Tikėjosi gale perei
tos savaitės grįžti namo, 
84-06 88th St., Woodhavene. 
Būtų gerai, kad jos draugės 
ir draugai ją atlankytų.

Linkiu draugei greitai su
stiprėti.

Spalių 19-tą temperatūra 
New Yorko mieste buvo pašo
kusi iki 79 laipsnių, prilygo 
buvusiai rekordinei. Tiek pat 
šilimos tą dieną buvę 1928 
metais.

Beveik visa pereita savaitė 
buvo šiltoka, šeštadienio ryto 
10 valandą buvo 64 laipsniai.

Kryzantemų Sezonas 
Parkuose

Laivakroviams sugrįžus 
ban su tuo nusileidimu, 
Ryano mašina ir toliau pasili
ko unijos viršenybėje, toji 
mašina tuojau iškėlė eilinių 
narių vadams grasinimus.

Po eilinių vadų vadovybės 
atsišaukimo į laivakrovius 
grįžti darban, darbininkai su
grįžo. Bet Ryanas tuojau pa
siskubino išterorizuoti tą va
dovybę. Jis pareiškė spaudai, 
kad eilinių narių vadas War
ren negalėsiąs nieko bendro 
turėti su laivakroviais, nes 
jo duoklės esančios nemokė
tos unijai, nesąs nariu, netu
rįs teisės dirbti.

Warren nenusileido. Jis pa
reiškė, jog Ryanas skelbia 
diskriminaciją. Warren paro
dė knygelę, kad jis yra unijos 
nariu per du metus ii' pakanka
mai pasimokėjęs, kad išsilaiky
ti nariu.

Warren toliau nurodė, kad 
jeigu tuomi vaduotis būtų leis
ta, tai nuo dokų turėtų būti pra
šalinti tūkstančiai darbininkų 
dėl tos priežasties. Tūkstan
čiai laivakrovių, sakė Warren, 
visai neturi nario knygelių, nes 
Ryano mašina knygelių neiš
duoda, nariai turi kovoti .už 
knygeles ir unijisto teises. Tūks
tančiai pasimokančių duoklę, 
sako Warren, gauna tik ILA 
guzikutį, tai ir viskas. O vien su 
guzikučiu nieko neįrodysi.

Warren sakė, kad jis turi 
teisę eiti į darbą ir eis, nežiū
rint, ką sako Ryanas. Tada Ry
ano dešinė ranka Eugene j * 
Sampson, ILA Lokalo 791 .<!°s 
biznio agentas, anot spaudos,, 
apie Warren pasakė;

“Mes jo negalime sustab
dyti nuo darbo. Viskas ką jis 
turės padaryti, tai pasimokė- 
ti Įstojimą ir duokles. Jis ga
li tą padaryti, kada tiktai no
ri. Bet jeigu jis nukris ir su-

I sižeis, nebus mano kaičia”.
• Eiliniai nariai kartu su 

Warrenu suprato, jog tai yra 
Warrenui grasinimas. Nariai 
pasipiktinę. O eilinių narių 
advokatas Nathan Witt rei-

dar- 
kad

Ką mano veteranai, 
galvoja šeimininkės ir 
ninku vadai apie ateinančius 
miesto viršininkų ir įstatymų 
leidėjų rinkimus?

Įdomaujantiems tais klau
simais ne pro šalį bus pasi
klausyti radio programos šio 
■pirmadienio vakarą, spalių 22- 
rą, 6:45 (tuojau po darbo), iš 
New Yorko galingiausios stoties 
WMCA, 570 ant jūsų radio.

Kalbėtojuose šį kartą bus:
Ben Scher, Moving Picture 

Operetors Unijos Lokalo 306 
(AFL) biznio agentas. Jis kal
bės apie kandidato į Miesto 
Tarybą Cacchionės programą— 
planą sudarymui daugiau dar
bų Brooklyne.

Mrs. Lee Maran kalbės apie 
reikalą kontroliuoti remias ir 
kainas, reikalą vaikams prie
žiūrų ir daugiau gyvenamų na
mų.

štabo s a r ž e n t a s Robert 
Thomson, karo tarnyboje ap
dovanotas Distinguished Serv
ice Kryžium “už nepaprastą 
didvyriškumą veiksmuos” Nau
jojoj Guinejoj, New Yorko vals
tijos Komunistų Partijos pir
mininkas, kalbės apie proble
mas su butais, darbais ir medi- 
kališka pagalba sugrįžtantiems 
iš karo veteranams.

Kalbėtojus perstatys William 
Albertson, Piliečių Komiteto 
Cacchionei iš naujo išrinkti se
kretorius.

Miesto Tarybos narys Ben
jamin J. Davis, Jr., patsai bū
damas kandidatu iš Manhat
tan, tačiau be galo įsvarbina 
reikalingumh išrinkti Peter V. 
Cacchione iš Brooklyno.

Davis buvo atvykęs kalbėti 
komunistų rinkimų kampani- 

darbuotojų susirinkiman 
to antradienio vakarą, 

Hotel St. George, Brooklyne. 
Jis atvyko kalbėti už Cacchio
ne. Pasirodžius, kad. patsai

Spalių 20-tą, Hotel Roosevelt, 
New Yorke, sušaukta CIO uni
jų konferencija svarstyti gyve
namų namų ^toką ir pasiūlyti 
miesto vyriausybei sumanymus 
pagerinimui padėties.

Tarpe pasiūlymų konferenci
jos darbų programai buvo: 
tuojau taisyti senus bildingus, 
kurie dar verti taisymo; finan
suoti laikinus butus; įsteigti vi
so miesto centrą, kuris patar
nautų jieškantiems butų.

Laikinais butais turima min
tyje pasiūlymai buvusius karei
vinių ir laikinų karo darbų 
miestų kilnojamus namukus per
kelti į priemiesčius. Viena iš 
tolnų laikino gyvenimo vietų 
siūloma padaryti Flushing 
Meadows, kur buvo Pasaulio 
Paroda. Tenai, mat, jau yra 
įvestas vanduo, įvesta kanaliza
cija, lengvai privažuojama iš 
visur.

Kantinas Užsidarys
Garsusis teatrininkų įsteig

tas American Theatre Wing 
Stage Door Canteen, 730 Fifth 
Ave., New Yorke, užsidarys 
šio mėnesio 28-tą.

Per arti keturis metus gy
vavimo, įstaiga perleidusi virš 
tris milionus kariškių, užėju
sių pabuvoti, pasilinksminti.

Kantine aptarnavimui ka
riškių ne kartą dirbdavo ir 
patys žymiausi aktoriai. Ne 

i vienas eilinis karys buvo nu
stebintas sužinojęs, kad pada- 
vusioji jam kavos puoduką 
yra Broadwės žvaigždė ak
torė. žinoma, čia kooperavo 
ne tik aktoriai, bet ir visos te- 
atro srities organizacijos.

i Gaudavo paramos ir iš kitų 
i profesijų ir amatų žmonių.

Kryzantemai šiomis dieno
mis pražydo milionais žiedų. 
Tų gėlynų yra veik visuose 
miesto parkuose, bet didžiau- 
sis susibūrimas yra penkiose 
vietose: Central Parko Conser
vatory Gardens, 5th Avenue 
ir 105th St.; Plazoj, 5th Ave. 
ir 59th St.; Bryant Park, 6th 
Avenue ir 42nd St.; Riverside 
Park, Riverside Drive ir 106th 
St. ir Bowling Green Park. 
Brooklyne didžiausia grupė 
tų žolynų yra Cadman Plazoj.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

■teičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

k alavo Warrenui ir kitiems 
kovingiems eiliniams apsau
gos nuo mušeikų.

T-as.

Beldock Nebus Liberalų 
Partijos Kandidatu

George J. Beldock, gub. De
wey neseniai paskirtas Kings 
County prokuroru, nebus ant 
Liberalų Partijos baloto, kaip 
ta partija kad norėjo jį uždėti.

New Yorko Vyriausio Teis
mo sprendimu Beldock numes
tas nuo Liberalų Partijos balo
to dėl ’to, kad tos partijos peti
cijose 'rasta daug neteisingų ir 
beverčių parašų. Mrs. Beldock, 
kandidato žmona, republikonė, 
buvo viena iš tų parašų kolek
torių, liudijusių teisme.

Liberalų Partijai, kaip žinia, 
vadovauja socialistai - trockis- 
tai ir kiti jiems artimi elemen
tai.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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, 

Kampai Broadway ir Stone Aye.
prie Chauncey St., Broadway Llm

Tel. GLenmore 5-6191

Scenos iš filmos “The Story of G.I. Joe,” rodomos vienu kartu gretimuose 
dviejuose teatruose—Globe ant New Yorko Broadway, prie 46th

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus.

• Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčioj, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y<

Cacchione negalėjo atvykti dėl 
nesveikatos, Davis sakė:

“Tik dėl to, kad Pete ne
gali būti su mumis, mes turi
me lipti dar heleriais ekstra 
laiptais, skambinti daugiau 
durų skambučių ir padvigu
binti mūsų darbą Brooklyne, 
kad atlikti tą ekstra darbą, 
gauti už ji balsus.

“Greta išrinkimo Pete,” sa
kė Davis, “mes taip pat pri
valome užtikrinti sumušimą 
reakcinių jėgų, susibūrusių 
užpakalyje republikonu - li
beralų partijų tikieto.

“Aš tikiuosi, kad Brookly
no numerio pirmo kaunsilma- 
nas Peter V. Cacchione ir vėl 
bus numeriu pirmu rinkimų 
dieną.”

Bet, dar kaitą įtikinančiai 
pastebėjo Davis, tas priklau
sys nuo jūsų darbo per liku
sias tris savaites iki rinkimų.

Kailiasiuviai Ragino 
Tirti Antisemitizmą

Kailiasiuvių Jungtinė Taryba 
pereitą penktadienį atsišaukė į 
Miesto Tarybos prezidentą New- 
bold Morris paremti Davis - 
Cacchione - Quill rezoliuciją. 
Toji rezoliucija reikalauja iš
tirti Policijos Departmento veik
mę sąryšyje su paskiausiomis 
mieste įvykusiomis atakomis 
prieš žydus ir negrius. Rezoliu
cijos autoriai sako, kad policija 
negana deda pastangų surasti ir 
nubausti kaltus.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

REIKALAVIMAI
reikalin<Sas\vyras

Dirbti kaipo superintendento pa- 
gelbininkas. Namas Švarus; mokes
tis gera. Kreipkitės prie Superin
tendento M. Zenkaųs, 386 So. 2nd 
Street, Apt. 2, Brooklyn, N. Y.

BIZNIERIAI, SKELBKITftS 
LAISVĖJ

Raudonoji Armija žygiuoja pirmyn iš gatvės Į gat
vę, iš bildingo Į bildingą užkariaujant Berlyną. Sce
na iš filmos “The Fall of Berlin,” Tarybų Sąjungos 
dokumentališkos filmos.

t

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS' ryteVALAMJUY į g vakare

Penktadieniais uždaryta

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

'SSea restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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