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Lietuvos Žmonių Troškimai.
Kas gi Nauj*o Karo 

Trokšta?
Gražūs Žodžiai be Gražių 

Darbų.
Keleiviui Medalis už 

Kvailystes
Rašo A. BIMBA,

Klerikalų spauda nori Ame
rikos lietuviams įkalbėti, kad 
Lietuvoje * žmonės ištroškusiai 
laukia naujo karo, štai So. 
Bostono Darbininkas (birž/ 3 
d.) sako: “Jų troškimas . . . 
yra kaip tik dar vienas karas, 
per kurį jie būtų išlaisvinti 
arba miętų.”

Kitoje vietoje: “Veik vi
sų viltys susiveda i greito ka
ro galimumus.”

mums

ORAS.—Būsią lietaus.

Vengrijos socialistai už
ginčija paskalus, būk jie at
simosią nuo bendradarbia
vimo su komunistais.

žmonių.
lietuvių kleri- 
šiurpas ima. 

kerštas ir nea-

mums,

Iki viekam jie
Kad tik 

taika 
Užsi- 
naujo

gyvenimą. Ir čia didžioji so
cialistinė šalis pralenkė dau
gelį buržuazinių šalių.

Laikas ir Jungtinėse Valsti
jose panaikinti mirties baus
mę, tą nelemtą liekaną pra-

Keleivio zredaktoriai turėtų 
gauti medali už visas kvai
liausias filosofijas. Nė į vieną 
rimtą klausimą jie nėra da
vę nė vieno rimto atsakymo. 
Savo skaitytojus jie ne šviečia, 
bet tamsiną ir mulkina.

Amerikoje karo metu bai
siai Stigo darbo jėgų. Bet ar 
čia dėl to buvo panaikinta 
mirties bausmė ? Nebuvo.

šimtas kitas kriminalistų, 
kurie, nubaudžiami mirtimi, 
nesudaro jokios darbo jėgos 
jokioj šalyje.

• šitaip Lietuvos žmonių ti
kruosius troškimus niekinti ir 
bjauroti gali tiktai paskuti
nis klerikalinis besąžinis. 
Naujo karo trokšta ne Lietu
vos žmonės, bet išsigimę fa
šistai ir žmogžudžiai.

Kalbėjausi su daugybe Lie
tuvos žmonių.
atsidusę sakydavo: 
karo nebūtų, kad tik 
viešpatautų p'asaulyje! 
gydysime žaizdas, iš 
gyvensime. /.

O dabar, sėdėdami So. Bo
stone klerikališko šlamšto 
plunksnabraižos neturi gėdos 
Lietuvos žmonėms primesti 
troškimą naujo karo, naujos 
skerdynės ir visiško Lietuvos 
sunaikinimo!

Sutinkame, kad ateitis pri
klauso mylėtojams. Už tai 
pasaulis sprunka iš rankų se
nojo svieto garbintojų, ku
rie be liepsnojimo neapykan
ta nebegali burnos atidaryti.

Mirties bausmė Tarybų že
mėje panaikinta todėl, kad 
šalis perėjo į ramų, taikų gy
venimą. Prasižengėliai nebe
sudaro kraštui pavojaus.

Mirties bausmės panaikini
mas yra didėlis žingsnys pir
myn J grtiŽėsnį Ir žmoniškesnį eities.

Savo paskutinėje prakalboje 
i pasaulį popiežius sako: 
“Ateitis priklauso tiems, ku
rie myli, o ne tiems, kurie 
neapkenčia.”

Puikūs žodžiai, šventa min
tis. Tik gaila, kad nei 
pats popiežius, nei kunigai 
šių žądžių nesilaiko praktiš
kajame gyvenime. Vargiai 
rasi šiandien tokį kunigą,^ku
ris pasakytų pamokslą neiš- 
kfeikęs komunistų, bedievių ir 
visų pažangių

Kai skaitai 
kalų spaudą, 
Kas žodis, tai
pykanta. Jokios artimo mei
lės nė vienam jų laikraštyje 
seniai neberasi nė su žiburiu.

Dar veikiausia nepamiršote, 
kaip* “trumpai ir aiškiai” Ke
leivis pabaigoje karo išaiškino 
Hitlerio armijų nelaimę. Jas, 
sakė Keleivis, supliekė ne tal
kininkų armijos, bet “bolševi- 
•kų utėlės.” Išsigandęs tų “utė
lių” pats Hitleris sau smege
nis ištaškė.

Dabar tas pats Keleivis taip 
pat “aiškiai ir trumpai” iš
aiškino Tarybų Sąjungoje 
mirties bausmės panaikinimą. 
Girdi, bolševikams reikia dar
bo jėgų, tai vietoje žmones 
šaudyti, pristato juos prie 
darbo! (K., birž. 4 d.)

67 PROFESORIAI PRAŠO 
WALLĄCE ORGANIZUOT 
TREČIU POLIT. PARTIJA
Northwestern Universiteto Mokslininkai Ragina Wallace’? 

Steigti Naują Partiją Roosevelto Idealams Vykdyti
Chicago. — 67 didžio 

Northwestern Universiteto 
profesoriai pasiuntė laišką 
Henriui Wallace’ui, buvu
siam Jungt. Valstijų vice
prezidentui, p ra š y darni, 
kad' jis organizuotų naują 
laisvai-demokratinę parti
ją. Profesoriai savo laiške 
giria Wallace’ą už drąsą 
kovoj dėl taikos, laisvės ir 
žmonių gerovės. Jie, tarp 
kitko, sako:,

“Mes šaukiame jus įsteig
ti naują partiją, kuri veik
liai darbuotųsi už išmintin
gą pasauk sutvarkymą. Tik 
tokiu būdu galima būtų su
laikyti traukimą į reakci
ją Jungtinėse Valstijose.

“Mes raginame įkurti 
naują partiją, kad demok
ratija -galėtų sėkmingiau 
veikti šioje šalyje ir kad 
būtų įvestas viso pasaulio 
bendradarbiavimas per 
Jungtines Tautas.
ROOSEVELTO IDEALAI 
MINDŽIOJAMI

“Politinė mūsų vadovybė 
yra mirusi: Demokratų 
partija dabar nieko dai
giau* nesiūlo, kaip republi- 
konai, arba net dar mažiau 
tesiūlo. Jinai tiktai para
duoja po vėliava laisvųjų 
principų, kuriuos auklėjo ir 
vykdė Franklinas D. Roo- 
seveltas, o tikrenybėje < šie 
demokratai naikina
galimybes pasiekti pažan
giųjų tikslų.

“Jūs parodėte 
kaip dabartinė politika nu
stūmė mus iki pragarmės 
kranto tarptautiniuose san
tykiuose ir kaip jinai veda 
šią šalį į bankrutą.
NUOŠIRDŪS DEMOKRA
TAI VADINAMI RAU
DONAISIAIS

“Dabartiniame sumišime 
liberalas (laisvas demokra
tas) yra nustelbtas. Jis ne
drįsta kalbėti, kad jo ne
apšauktų ‘rožavu’ - arba

‘raudonu.’ Jam nedrąsų į- 
stoti į liberalę organizaciją, 
nes ta organizacija gali bū
ti praminta ‘komunistiniu 
frontu.’ Trumpai pasakius, 
jam draudžiama būti de
mokratu todėl, kad mes e- 
same reakcijos laikotarpy
je.

“Taip, jeigu mes neiš
moksime drąsiai veikti dėl 
laisvės idėjų namie ir už
sieny j, tai mes kvieste kvie
sime pragaištį, nuo kufios 
neatsigriebsime.”

Tą laišką pasirašė uni
versiteto a n t r opologijos 
skyriaus galva Melville J. 
Herskovits; filosofijos sky
riaus pirmininkas prof. D. 
T. Howard; romaniškų kal
bų skyriaus galva prof. W. 
C. Holbrook; mokytojų 
skyriaus' profesorius ' Eu
gene S. Lawler ir 63 kiti 
profesoriai. , ?

*
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Vadovaujami būrio .CIO Int. Longshoremen’s and 
Warehousemen’s unijistn tūkstančiai San Francisco 
darbininkų tnaršuoja prirade protesto prieš Hartley 
ir Tafto bilius, kurie, jeigu taptų Įstatymais, sudau
žytų darbo unijas ir pavergtų darbininkus. Panašio
mis demonstracijomis po visą šalį darbininkai paro
dė prez. Trumanui, ką jie mano ąpie tokių Įstatymų 
leidėjus.’ Beje, ar jau parašėt prezidentui prašymą 

atmesti tą bilių?

Vengrijos Atstovybės Narys 
Užginčija Pasaką apie, Girdi, 
Komunistų Padarytą Perversmą

SENATAS 51 BALSAIS 
PRIEŠ 17 UŽGYRE 
VERGIJOS BILIŲ

/fl
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Unijos Darbuojasi, Kad Prezidentas Atmestą Tafto Bilią; * > 
Stengiasi Patraukt Gana Senatorių Balsuot už Atmetimą

— — J ' « e

- SenatasWashington.
užgyrė prieš-unijinį Tafto- 
Hartley’o bilių • 54 balsais 
prie 17, tai daugiau kaip 
triguba dauguma. O kong-' 
reso atstovų rūmas jau pir
miau priėmė šį bilių 320 
balsais prieš 79. Dabar 
bilius perduotas preziden
tui Trumanui pasirašyti. 
Jam lieka 10 šiokių dienų, 
iki birž 18, pasirašyti ar at
mesti tą bilių, kuris yra 
karo paskelbimas prieš or
ganizuot. darbininkus. Jei
gu prezidentas tuo laiko
tarpiu nieko nedarytų, tai 
bilius savaime taptų įsta
tymu, pagal Jungtinių Val
stijų konstituciją.

Unijų vadai dar neprara
do vilties atmušt tą smū
gį. Unijos ir šiaip pažangūs 
žmonės daro spaudimą pre
zidentui, kad atmestų-ve- 
tuotų Tafto-Hartley’o * bi-

r

Apgavingas Planas 
Prieš Rendaiminkus 

’ . —•—
Washington. — Kongres- 

manų ir senatorių įgalioti
niai susitarę pasiūlė kong
resui vieną bendrą bilių 
rendoms kontroliuoti iki 
1948 metų pradžios. Jų bi
lius tuo tarpu leidžia namų 
savininkams ir rendaunin- 
kams, girdi, “laisvai susi
tarti”, kad renda būtų pa
kelta 15 nuošimčių. Šis bi
lius, tačiaus, neduoda teisės 
vietinėms valstijų ir miestų 
valdyboms visai naikinti 
rendų kontrolę.

Washington. — Vengri
jos atstovybės pątąrėjas 
Paulius Marik su pašipiktir 
nimu užginčijo komercinių 
laikraščių ir' radijo- paša* 
kas, būk vengrų komunis
tai, girdi, su Sovietų pagal
ba, pakeitę Vengrijos val
džią. Jis priminė, jog Ven
grijos ministrų kabinetas 
susidaro iš 18 narių ir tik
tai du pasitraukė iš val
džios praeitą savaitę — bu? 
vęs premjeras Fęrenc Na
gy ir dar 'vienas, fašistuo- 
j ąs ministras. Nagy, kalti
namas kaip > respublikos 
priešas ir šalies išdavikas, 
bijo'jo grįžti namo iš atostd-

gų Šveicarijoj. Todėl jis 
ten ir atsistatydino.

Paulius Marik pareiškė 
reporteriams* jog Vęngri- 
joj AeMva&ia Vfaktmai ta 
pati sudėtinė prezidento 
Tildy’o valdžia — iš Smul
kiųjų Žemės Savininkų 
Partijos atstovų, socialis
tų ir komunistų.

Kuomet Vengrijos atsto
vas Washingtone, Aladaras 
Sz. Mazakas ir dauguma jo 
štabo narių atsisakė pripa
žinti vengrų valdžią po 
premjero pakeitimo,
Vengrijoš vyriausybė pa
skyrė Paulių Mariką atsto
vo pavaduotoju.%

Chinų Komunistai
Mukden?

tai

Michigan© Delegacija 
Vyks pas Tramaną

Detroit, Mich. — Darbo 
Federacijos ir CIO unijų 
atstovai ir pažangūs demo
kratų vadai sueis šį pirma
dienį į bendrą konferenciją 
ir išrinks delegatus vykti 
į Washingtoną ir raginti 
prez. Trumaną, kad atmestų 
Tafto-Hartley’o bilių prieš 
unijas. Jie ragins ir kong
reso narius balsuoti prieš 
tą bilių.

SuimtasSąmokslo Vadas Prieš 
Bulgarijos Liaudies Valdžią

Sofija, Bulgarija. — TA
PO areštuotas seimo narys 
Nikola Petkov, ' sąmokslo 
vadas prieš Bulgarijos Tė
vynės Fronto valdžią. Pirm 
suimant Petkovą, seimas iš
metė jį iš savo tarpo. Sei
me jis buvo kaltinamas, 
kad Petkovas išvien su fa
šistiniais politikieriais ir 
tūlais armijos oficieriais 
planavo nuversti demokra
tinę Bulgarijos, valdžią, ši 
valdžia susideda iš visų di-

džiųjų partijų žmonių, • o 
jos premjeras yra komunis
tų vadas Georgas Dimitro
vas.

Petkovas seniau buvo 
Bulgarijos ministrų kabine
to narys ir iki šiol vadova
vo priešvaldiškai Žemės 
Savininkų Vienybės Parti
jai.

Bulgarų valdžia laikinai 
pertraukė pasikalbėjimus 
per’ telefoną Su kai kuriais 
užsienio kraštais.

Nanking, Chinija. — Chi- 
nų komunistų kariuomene 
apgulė miestą Mukdeną, di
džiausią pramonės ir gele
žinkelių centrą Mandžuri- 
joj. Kuomet komunistai be 
atlaidos pliekia Chiang 
Kai-sheko tautininkų armi
jas, tai Chiango valdžia 
skleidžia pasakas, būk “ru
sai padeda’’ chinams komu
nistams. Chiangas dabar 
žada pasiųsti naujas divizi
jas savo armijos, kad at- 
liuosuotii Mukdeno apgulą.

Prekybos Sutartis Tarp 
Lenkijos ir Anglijos

London. — Anglija pada
rė prekybos sutartį su 
Lenkija trejiems metams. 
Lenkija per metus ątsiųs 
Anglijai 250,000 tonų ang
lies ir kiekius cinko, nami
nių baldų, o ypač cukraus) 
kiaušinių, sviesto, lašinių ir 
kumpių. Anglija už tai duos 
Lenkijai mašinas,. įran
kius, chemikalus, vilnas ir 
kitas žaliavas.

lių. Unijistai darbuojasi pa- V t t 
traukt savo pusėn reikalin
gą skaičių senatorių, (kad 
po biliaus atmetimo iš pre- 
zid. Trųjnano pusės, galu
tiname balsavime bilius ne
gautų dviejų trečdalių se
nato balsų. O be dviejų 
trečdalių jis negalėtų tapti 
įstatymu prieš prezidento 
veto.

Praeitą" mėnesį pradiniai 
šį bilių užgyrė 68 senato
riai prieš 24. O kuomet da
bar buvo balsuojamas bi
lius, tai 37 senatoriai nepa
sirodė. Tikimasi palenkti 
kai kuriuos nepasirodžiu- 
sius balsuoti prieš bilių po 
prezidentinio jo atmetimo.
KUOM BILIUS GRĘSIA 
UNIJOMS V-

Tafto-Hartley’o bilius už
draudžia pilnai pripažinti 
darbo unijas; leidžia, sam
dyti lygiai neunijistus, kaip 
ir unijistus; tuo būdu jis 
praskina kelia samdytojam 
išėsti unijas iš dirbyklų.

Šis bilius, tarp kitko, lei
džia fabrikantams išgauti 
teismų drausmes iš vaL 
džios prieš gręsiančius ar
ba jau vykstančius strei
kus. Jis naikina daugumą 
teisių, kurias darbininkai 
turėjo pagal Wagnerio 
Darbo Santykių Įstatymą. 
Bilius įgalina samdytojus 
skųsti unijas teismams ir 
reikalauti atlyginimo • už 
tariamus sutarčių laužy
mus. .

Kalbėdamas prieš Tafto- 
Hartley’o bilių, demokrar 
tas sepatorius H. Kilgore, 
pareiškė: “Čia yra kryŽia- 
vojami darbininkai. Kuo
met jūs perpjaunate darbi
ninkams gerklę, tai maži
nate jų perkamąją jėgą ir 
artinate krizį.”

Kitas demokratas sena
torius, Claude Pepper sa
kė: “Šis bilius muš darbi
ninkų .algas ir greičiau iš
šauks depresiją (krizį).n 

O demokratas senatorius 
Murray įspėjo senatą, kad 
tas “prieš - darbininkiškas 
bilius gali būt žingsnis į (> 
fašizmą, panašiai kaip bu
vo Eūropoje.”
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Sovietai Faktinai Vieni Sumušę Vokietiją^ Rašo Berlyno Laikraštis
--------------------  . g)

Berlin. — Dienraštis Ta
eglische - Rundschau, lei
džiamas vokiečių kalba So
vietinėje Berlyno dalyje, 
rašo, jog amerikonai ir an
glai tik tuomet įsiveržė į 
Franci ją prieš vokiečius, 
kuomet bijojo, kad vieni 
Sovietai gali sumušt Vokie-

•• ............—..................."r........................................ .........—......... .............. .—.

Sako, Amerikonai ir Anglai Tik Tuomet Atidarė Antrą Frontą, Kai Pamatė, Jog Vieni Sovietai Pribaigs Nacius;
■v ■’ ' Churchillas Norėjo Nusiipnint Sovietus /

h ..i . i ...... .. . ....................................................................... -jr............ .......................................                ■ ...............

Taeglische Rundschau, 
karinės Soviętų vyriausy
bės leidinys, sako: Iki 1944 
m. birželio anglai-ameriko- 
nai tik tiek padėjo Raudo
najai Armijai, kad jie iš o- 
ro bombardavo Vokietiją ir 
truputį kovėsi prieš nacius 
Italijoj.

“Vakariniai talkininkai 
subūrė savo atakas iš oro 
prieš Vokietijos miestus, 
visiškai juos sunaikindami, 
—' rašo tas laikraštis. — 
Tuo tarpu jie nekliudė ka-

1

MW....

rinių taįkinių.
“Tiktai kuomet pasidarė 

visai aišku,' kad vienų So
vietų jėgos išvaduos Euro
pą nuo Hitlerio, jeigu vaka
riniai talkininkai nepradės 
savo žygių Europoj, tik ta
da vakariniai talkininkai 
permainė savo strategiją” 
ir atidarė antrąjį frontą. •

Dėl anglų-ametikonų įsi
veržimo į Franci ją 1944 m. 
birž. 6 d. vdkiėčiąi tik ma
žai kariuomehės ištraukė iš 
fronto prieš Sovietus, sako

Taeglische Rundschau, pri
durdamas:'

’’Įsiveržusioji anglų-ame- 
rikonų kariuomenė susidū-' 
rė tik su palyginti silpnu 
pasipriešinimu iš* vokiečių 
pusės. Vokiečiai jau buvo 
nustoję pasiryžimo kovoti, 
ir karo pabaiga buvo vi
siem įmatoma.”

Tas Berlyno laikraštis 
kaltina ypač- Winstoną 
Churčhillą, buvusįjį Angli
jos premjerą; sako, Chur
chillas tyčia* atidėliojo, ant-

ro fronto atidarymą: jis 
norėjo, kad vokiečiai nu
silpnintų Sovietų Sąjungą. 
Girdi:

“Kuomet rusai karčiai 
kovojo prieš gerai ginkluo
tus vokiečius,” tai Anglijos 
ir Amerikos laikraščiai 
kartojo nacių .propagandos 
skelbimus, kaip baisiai sun
ku bųtų įsiveržti talkinin
kams į vakarinę Europą.

Taeglische - Rundschau 
nurodo, kad Sovietų Sąjun
ga sudėjo daug daugiau

TO 
aukų kare, negu visi kiti, 
talkininkai, sako:

“Sovietų Sąjunga sumušė 
vokiečių armiją, kuri buvo 
stipresnė už visų kapitalis
tinių kraštų armijas. Ir su 
šia pergale Sovietai išėjo 
stipresni, negu x bet kada 
pirmiau; taigi Sovietų Są
jungos vaidmuo tarptauti
nėje politikoje nesumažėjo, 
bet padidėjo.”

Taeglische Rundschau e- 
ditorialas, baigdamas, Įspė
ja kitus jtalkininkus, jkad 
jie negalėtų be' Spvietų Są
jungos išspręsti (pokarinių 
pasaulio klausimų.”
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Darbininką Vienybės Ardytojai
Tūli Amerikos darbo unijų vadai sąmoningai pilsto 

vandenį ant reakcijos malūno. Net ir dabar, kai reikia 
suglausti visų darbininkų eiles ir išvien kovoti prieš pa
sikėsinimą ant darbo unijų judėjimo gyvybės, kai kurie 
unijų vadai nesusivaldo ir tęsia skaldymo darbą.

Vienas tokių vadų yra International Ladies Garment 
Workers unijos prezidentas David Dubinsky. Tasąi 
žmogus sėdi ne savo vietoje. Klikos pagalba jis pasilaiko 
ant unijos prezidento sosto ir darbuojasi darbo unijų 
priešams. Dubinsky tai aiškiai įrodė savo užsilaikymų 
pereitą trečiądienį Madison Square Garden susirinkime. 
To milžiniško susirinkimo vienintelis tikslas buvo pa
veikti prezidentą Trumaną, kad jis vetuotų Taft-Hartley 
vergovės bilių. Gražiai kalbėjo miesto majoras O’Dwyer. 
Kiti kalbėtojai irgi mušė į tą vieną tašką. Bet David Du
binsky neiškentė nekandžiojęs kitų politinių įsitikinimų 
narių. Jis savo prakalboje bandė išplūsti komunistus, 
bolševikus ir visus, kurie nesutinka su jo pažiūromis.

Rezultatas buvo toks, kad David Dubinsky buvo 
faktinai nušvilptas nuo estrados. Visas susirinkimas ma
te, kaip ne vietoje Dubinskis išėjo su savo tirada prieš 
savo politinius, oponentus. Jo prakalba buvo gėda šiam 
gražiam ir konstruktyviškam susirinkimui.

; Unijų vadai, kurie šitoje krizės valandoje, sėja dar
bininkuose suirutę ir pasidalinimą, tarnauja svetimiems 
dievams. Visokio plauko x Dubinskiai tiktai padeda re
akcijai darbo unijų judėjim^’užsmaugti.

Niekas taip nepatinka fašistams ir reakcijonie- 
riams, kaip darbininkų eilių padalinimas. Dubinsky nega
li teisintis nesupratimu padėties rimtumo. Jo toji Ma
dison Square Garden susirinkime prąkalba tūkstančiuo
se susirinkusių paliko kartumą ir pasipiktinimą.

»■>
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Keturios Taikos Sutartys....... .•...
Jungtinių Valstijų Senatas pagaliau užgyre keturias 

taikos sutartis. Tiktai dešimt senatorių balsavo prieš 
užgyrimą. Daugiausia ginčų buvo dėl taikos su Italija. 
Niekas griežtai neprotestavo prieš taiką su Vengrija, 
Rumunija ir Bulgarija. Tasai desėtkas senatorių labai 
apgailestavo ne tiek pačios Italijos, kiek to fakto, kad 

- Amerikos ir Anglijos jėgos turės iš Italijos pasitraukti 
už trijų mėnesių po priėmimo sutarties. Jie sakė, kad 
be mūsų ginkluotos paspirties Italijos krikščionių de
mokratų vyriausybė nepasilaikysianti įr Italijos komu
nistai pasielgsią taip, kaip pasielgė Rumunijos ir Veng
rijos komunistai. '

Šis jų argumentas labai įdomus. Jis parodo, kad Ita
lijos valdančioji krikščionių demokratų partija nepasiti
ki savo krašto žmonėmis, o pasiremia užsienine jėga. 
Vyriausybė, kuri neturi savo krašto žmonių pasitikėji
mo, negali duoti kraštui teisįngos vadovybės. Juo grei
čiau amerikiečiai ir anglai iš Italijos pasitrauks, tuo bus 
geriau, nes Italijos žmonės patys galės pilnai pasireikšti 
ir pasirinkti tokią partiją, kokia jiems patinka.’Italijos 
kairiosios partijos turi tokią pat teisę kovoti už įtaką 
ir valdžios galią, kaip ir dešiniosios partijos. Jeigu sve
timiems ginklams pasitraukus Italijos komunistų ir so-timiems ginklams pasitraukus Italijos komunistų ir so
cialistų bendras frontas iššluoš klerikalus iš valdžios ir 
sudarys darbo žmonių vyriausybę, tai bus Italijos žmo
nių reikalas.

Visos minėtos kęturios šalys buvo laikomos hitleri
nės Vokietijos satelitais. Tarybų Sąjungai, Jungtinėms 
Valstijoms, Ffancūzijai ir Anglijai susitarti dėl taikos 
buvo nelengva. Dabar dar pasaulis laukia taikos su Vo
kietija ir Japonija. Apie taiką su Japonija dar mažai te
kalbama. Manoma, kad ji turės būti atidėta iki po susi
tarimo dėl Vokietijos.

Bet taika su Vokietija yra sunki problema. Ilga “Ke- 
♦ tūrių Didžiųjų” konferencija Maskvoje pasibaigė nesu- 

sitarimu. Kita konferencija įvyks rudenį. Iš jos daug lau
kiama ir tikimasi. •

HooVerio ir kitų reakcijonierių reikaląvįmąs atski
ros taikos su Vokietija ir Japonija, nesiskaitant su Ta
rybų Sąjungą, jokios pasauliui taikos neduos. Tai būtų 
pavojingas žygis linkui naujo karo.

Susitarimas dėl Vengrijos, Rumunijos, Bulgąrijos ir 
Italijos parodo, kąd bendroji taika yra galimas daiktas. 
govokatoriškos kalbos apie .atskiras taigas yra impe- 

listų padiktuotos. Jas privalo pasmerkti ir atmesti 
kiekvienas nuoširdus amerikietis. . .

..........- - — - ------- -.

Ką Sako Patys Vengrai?
. Iš Vengrijos sostinės ’ Budapešto The New York 

Times korespondentas Albion Ross rašo apie Vengrijos 
žmonių atsinešimą link Amerikos kišimosi į tos šalies 
vidinius reikalus. Jis $ako, kad kasdien praeina šimtai 
susirinkimų, kuriuose komunistų ir socialistų kalbėtojai 
aiškiną žmonėms 'susidariusią padėtį.

Kalbėtoją! ir kairioji spauda tvirtina, kad suokalbis 
prieš Vengrijos demokratiją buvo iškeptas Vakaruose. 
Komunistu Partijos organo “Nepsava” redaktorių^ kal-TOS

Kas Ką Rašo ir Sako
FILMŲ RAŠYTOJAS t 
APIE RAGANŲ GAUDI
MĄ HOLLYVV()()I) E

New Yorkan atvyko žy
mus rašytojas - dramatur
gas John Howard Lawson. 
Jis rago daugiausiai fil- 
moms ir gyvėna Hollywoo- 
de. Filmoms veikalai rašy
ti — nei kiek nemažesnės 
svarbos darbas, kaip rašyti 
veikalus teatrui.

Lawsonas, be to, pažan
gus vyras, kovotojas prieš 
raganų gaudytojus, prieš 
pasikėsintojus kontroliuoti 
žmonių mintį. , .

š. m. birželio II d. Mąn- 
hattan Centre, New Yorke, 
įvyks masinis mitingas pro
testui prieš N®“amerikinio 
Komiteto puolimą ant Ho
lly woodo; tame mitinge Mr., 
Lawson sakys kalbą.

Susirinkųsiedis spaudos 
korespondentams rašytojas 
Lawson, be kitko, sakė:

“Hollywoodo progresy
viai žmonės pradeda supra
sti, kad ThomasonRankino 
raganų medžiojimas nėra 
puolimas tik tūlų žmonių, 
apšaukiamų ‘raudo nai- 
siais’, bet iš tikrųjų tai puo
limas ant visos galimos de- 
mokratin. filmų gamybos.”

Jeigu Hollywoodas prieš 
šį pasikėsinimą nekovos, tai 
visa fįlmų pramonė bus 
rimtai paliesta — bus pa
liesti aktorių-rašytojų dal
bai, filmų paskaidymas ir 
visa kita. ■ 4

Svarbu, kacĮ toki žmonės, 
kaip Lawson’as, stoja ko
von prieš raudonbaubizmą. 
Aišku, ne jis vienas tai da
ro. Tik prisiminkime žy
miosios filmų žvaigždės, 
Katharine Hepburn, žo
džius, pasakytus Henrio 
Wallace’o mitinge Los An
geles mieste (geg. 20 d.):.

“Užciaupkit burną artis
tams ir jūs užsmaugsite 
ryškiausį liaudies žodį'. Su- 
naikinkit kultūrą ir jūs su- 
naikinsit įkvėpimui geriau- 
sį šaltinį, iš kurio liaudis 
gali semtis tvirtybės kovai 
už geresnį gyvenimą...”

Tai ryškūs žodžiai ir 
kiekvienas > amerikietis pri
valo juos įsitėmyti. Toly
džio, mes patariame New 
Yorko ir apylinkės lietuvių 
visuomenei dalyvauti pa
minėtame mitinge birželio 
11 d.

“ŠVIESOS” No. 2-RAS
' Jau išėjo iš spaudos ALD 
LD bertaininio žurnalo 
“Šviesos” No. ?-rąs. Jo vir
šelį puošia rašytojo Petro 
Cvirkos paveikslas — Cvir
kos, neseniai staiga mirusio 
Vūniuie. Dr. A, Petriką pa
rašė Cvirkai neilgą, bet ža
vingą nekrologą.

Kiti straipsniai: “Gairės 
Mūsų Veiklai’ Liesti” (Ro
jaus Miząros), “L. L. D. 
Šiandien ir Rytoj” (A Bim
bos), “Mūsų Santykiai su 
Moterimis Lietuvoj ir Ki
tuose Kraštuose”7 (Evos 
Mizarienės), “Didžioji Lie
tuviškų Knygų Paroda” 
(Jono Kaškaičio), “Jį Gar
bingai atminė” (St. Jasilio- 
nio apie Bronių Vąrgšą- 
Laucevičių), “Lietuvių 
Tautos. Kultūros Pamink
las” (J. Petraičio), “Raga
na” (J. Dovidąičio — apy
sakaitė), “Verta Prisimin
ti” (Dr. A. Petrikos), “Se
niausias Lietuviu Kultūros 
Židinys” (L. Sklęrytės), 
“Lietuvos Istorijos Prokru- 
stųotojąi” , (Rojaus Miza- 
ros), “Puškinas ir Lietuvių 
Literatūra” '(J. Butėno).

Be to, telpa eilėraščių: 
St. Jasilionio, ‘ E. Mieželai
čio, A. Churgino, A. Miški
nio, V; Valsiūnienės ir Teo- 
filiaus Tilvyčio.

Leidinys gražiai iliust
ruotas.

Kiekvienas turėtų 
“Šviesos” num. įsigyti 
•perskaityti.

/ _ ________

TAIP, TAIP!
i

Dienraštis Vilnis rašo:
“Ponia Tysliavierte primena, 

kad sekantį mėnesį sueis 25 me
tai, kaip JAV pripažino Lietu
vą. Ta proga savo vyro “Vieny
bėje” ji rašo: i

“Lietuvių republikonų vadas 
adv. Olis jau kuris laikas dar
buojasi, kad ši svarbi sukaktis 
būtų įspūdingai paminėta. Ar 
tą dieną sulauksime kokią neti
kėtą staigmeną?,.. Tuo tarpu ti
kimasi gauti prezidento Truma- 
nd proklamaęiją, skelbiančią 
liepos 27 — Lietuvos Diena.”

“Jokios staigmenos nebus, 
nors p. Člis ir kompanija gali 
iškaulyti proklaįnaciją. Bet .ji 
turės reikšmėj tįk , tokio tipo 
politikieriams; Lkaip 1 Olis, Tys- 
liavienė, Karpius.

“Tik Tarybų Lietuvos pripa
žinimas turėtų ,.i reikšmės Ame
rikos lietuviams/’;I i »>

- . ' ........................... ..

PERONAS DŽIAUGIASI!
Žinių agentūrą. ONA skel

bia iš Buenos Aires, jog 
ten peronistąi labai nudžiu
go, kai sužinojo, kad Tru- 
manas atstatė iš valstybės 
departmento Spruille Bra- 
den’ą, kadaise buvusį mūsų 
ambasadorių Argentirioje. 
Bradenas, kaip žinia, buvo 
nepermaldaujamas Peropo 
ir peronizmo priešas.

Braden’o atstatymas su
puolė su metinėm sukaktu
vėm nuo Perono inaugura
cijos. Tą įvykį peronistąi iš
naudojo labai patogiai: iš
sidirbo iškabas ir nešiojo 
jas, džiaugdamiesi: “Tru- 
manas atstūtė Rradeną, — 
Peroho priešą j’

Matome, kas džiaugiasi 
“trumanine doktrina”! ,• 
I . ’

ir

tina, buvusį Vengrijos premjerą Nagy sudaryme suokal
bio. Jis sako, kad Nagy būdamas prieš kiek laiko Ame
rikoje buvo susitaręs sudaryti užsienyje vengrų valdžią. 
Tai buvęs suokalbis su Amerikos imperialistais prieš 
Vengrijos demokratiją.

Toliau šis redaktorius pareiškė: “Amerika norėjo 
prašalinti iš Vengrijos valdžios komunistus, kad išgel
bėti turtingąsias klases nuo taksų ir kad neprileisti prie 
bankų nącijonalizaVimo.” '

Amerikos imperialistai, sako Vengrijos socialistai 
ir komunistai, norėjo padaryti su Vengrija tai, ką jie 
padarė su Francūzįja ir Italija, čia irgi uote jo atskirti 
kairiąsias partijas ir sudaryti tokią vyriausybę, kuri 
tarnautų Amerikai ir užsieniui, o ne Vengrijos žmonėms.

Vengrijos ambasadoriaus pasielgimas Washingtone 
sustiprina aną Vengrijos kairiųjų partijų argumentą, 
kad Nagy ir kiti buvę sudarę suokalbį su Amerikos im
perialistais. Jis atsisako klausyti naujosiom vyriausybės 
įsakymo grįžti'namo ir išduoti raportą. Jis nepripažįsta 
vyriausybės be Nagy. Jįs prašo, kad Amerikos vyriau
sybė jam leistų pasilikti Amerikoje kpvoti prieš Vengri
ją. Reiškia, ambasadorius irgi dalyvavo suokalbyje, ar
ba kodėl jis bijotų grįžtų Vengri j op? Įsivąizduokimę, ką 
pasakytų mūsų vyriausybė, jeigu jos pasiųsti užsienįn 
atstovai atsisakytų jos klausyti? Jie -butų skaitomi sa- 
v6 šalies išdavikais. Tokioje rolėje atsidūrę jtįe Vąpgri- 
jos pasiuntiniay kurie atsisako klausyti savo šalies vy
riausybės instrukcijų. \

Jaunimas Mūsų Judėjime
—.   l " - 11 ‘J! m ’     "■> U:. ’■ Krf

Manau, kad šis rašinėlis 
bus diskusinis. Ne visi 
skaitytojai sutiks su jo tu
riniu. Tačiaus nėra bloga 
padiskusuoti p a ž a n gaus 
lietuvių judėjimo eiseną. 
Klausimai, kurie čia disku- 
suojami, kyla ne tik many
je, bet ir kituose mūsų ju
dėjimo veikėjuose.

Ypatingai dabar, kuomet 
eina aštri ideologinė kova, 
kai reakcija kyla prieš pa
žangųjį liaudies judėjimą, 
prieš unijas, prieš žmonių 
laisvę, tai nei vienas pažan
gus žmogus negali sau ra
miai sėdėti ir pasiduoti li
kimui. Dabar laikas veikti, 
laikas savikritikai, laikas 
pažvelgti į savas organiza
cijas ir jų veiklą.

Tad lai bus šio rašinėlio 
tema apie mūsų jaunimą, 
naujas jėgas, taip sakant, 
mūsų pavaduotojus, kurie 
jau senstame. Ar daug jau
nosios kartos mes turime 
pažangiųjų judėjime? Pa
žvelgusį kovo mėnesio su
važiavimų paveikslus, jau
nų veidų veik nesimato. O 
jąunimą rimtai pradėjome 
organizuoti jau virš 15 me
tų atgal. Tačiaus palyginus 
bendrą šios šalies pažangų
jį judėjimą su lietuvių pa
žangiu judėjimu, tai maty
sime, kad aname jaunimas 
veikia. A m erikoniškame 
pažangiam judėjime yra 
jaunimo. Yra pažangių jau
nų žmonių tarpe darbinin
kų, profesionalų, artistų.

Tiesa, nelengva lietuvių 
jaunimui pritapti prie pa
žangiojo lietuvių ateivių ju
dėjimo, kuris veikia savoje 
kalboje, turi;savus papro
čius. Jaunimas., čia turį, sa
vąją kalbą,^sąyą^.šalies tra
dicijas. Jis’1 auklėjamas ša
lies mokyklose. Taip pat 
filmos, komercinė spauda, 
literatūra, radijas savaip 
auklėja jaunimą. Tačiaus 
būtų klaida sakyti, jog lie
tuvių jaunimas yra kurčias 
pažangai, progresui. Ame
rika tradiciniai yra pažan
gi. Jos istorija veik visuo
met vaizdavo ir vaizduoja 
dvi Amerikas — pažangią
ją ir reakcinę. Amerikos is
torija spindi vardais tokių 
pažangių žmonių, kaip Lin- 
kolnas/ Jeffersonas, Paine, 
Whitmanas, Phillipsas ir 
šimtais kitų.

Šįandien Republikonų 
partijos Rankinai, Hoove- 
riai, Taftai šaukia prieš 
Komunistų Partiją kaipo 
svetimą, ne amerikinę. Is
toriją rodo, jog komunįsti- 
pis s judėjimas Ąmerikoje 
jau buvo tais laikais, kuo
met Republikonų partija 
dar nebuvo suorganizuota. 
Dar 1851 metais jau veikė 
komunistų klįubai Ameri
koj. Tuo ląiku komunistų 
kliubąs Clevelande savo re
zoliucijoj pasireiškę, jog 
reikia/‘naudoti visos- prie
monės* vergijos panaikini
mui.” Republikonų partija 
buvo suorganizuota 1854 
metais.' Vadinasi, marksis
tinis judėjimas Amerikoje 
yra tradicija, istorija. Dis- 
kusuoti marksistinis judėji
mas nėra svetimas reikalas, 
bet amerikinė tradicija.
Lietuvių Jaunimo Veikla

Išauklėti pažangų lietu
vių jaunimo- judėjimą, nau
dingą sau ir visuomenei, 
negalima kokiu viliojančiu, 
magišku būdu. Organizavi
mas jaunimo. į. pažangųjį 
judėjimą turį, būti remįa- 
mas, tokiopiįs priemonėmis, 
kad S® jąunįmąs galėtų 
įsisąmoninti, idėjiniai įsi- 
aųklėU į tą judėjimą. Vi-

(Diskusinis) 
mas nebus pastovus.

Pirmieji jaunimo auklėji
mo žingsniai mūsą judėji
me buvo “Ateities Žiedai.” 
Šios mokyklėlės sukūrė ga
na gerų davinių, išauklėjo 
eilę veikėjų, pramokė lietu
vių kalbos, kitus prijungė 
prie chorų ir kitų organi
zacijų. 1

Vienok daugiausia lietu
vių jaunimo veikia meno 
organizacijoj, Lietuvių Me
no Sąjungos choruose. Da
bar jau chorų didžiumą su
daro jaunimas, jų valdybo
se taip pat daug jaunų 
žmonių tvarko organizaci
nius reikalus. Chorvedžiai, 
mūsų solistai, solistės, dai
nos grupės, pianistai, veik 
visi programų pūdytoj ai 
mūšų organizacijų, laik
raščių parengimuose yra a- 
merikonai lietuviai. Vaiz
duojamojo meno paroda, 
kuri pirmu kartu pasirodė 
mūsų judėjime tik Chicagos 
Fėstivalyje, buvo taip pat 
didelėje didžiumoje čia gi
musio ir augusio jaunimo 
kūryba.

Menas ne tik kultūrina, 
auklėja tuos, kurie veikia 
teptuku, balsu, muzika, kal
ba, jausmais, bet sykiu jis 
auklėja ir publiką. Menas 
niekuomet nėra tik tų, ku
rie jį išpildo — menas vi
suomet kalba publikai. Vie
nok ši mūsų veiklos dalis 
apleista, palikta pati sau. 
Organizuotas pažangusis 
mūsų judėjimas be meno 
negali apsieiti, bet kad jį 
auklėti, plėsti—nieko neda
ro, palieka tik ~ liuosnorių 
globai.
Jaunimo Auklėjimas LDS 

Globoj
, Antra organizacija, kuri 

rimtai pradėjo lietuvių jau
nimą organizuoti, yra Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimas, (LDS). Čia pradėta 
darbas apie 15 metų atgal. 
LDS yra savišalpos ir po
mirtinės apdraudos organi
zacija. LDS išteklių, orga
nizavimo pajėgumą negali
ma lyginti prie LMS. LDS 
turi savo laikraštį, palaiko 
nuolatinį apmokamą sekre
torių jaunimui organizuoti. 
Keletas metų atgal 
LDS jaunimui buvo lei
džiama žurnalas, Laisvės ir 
Vilnies anglų kalbos sky
riuose taip pat daugiausia 
rašoma apie LDS. Kuomet 
LMS £ų išteklių ir jėgų ne
turi ir niekas nesirūpina, 
kad turėtų. Vienok, • nepai
sant ir tų didelių pastangų, 
iš LDS jaunimo organizavL 
mo pažangiam judėjimui 
rezultatai labai maži. Ka
me glūdi tos priežastys? Ar 
čia nėra kas nors pamati
niai negero?

Pirmiausia, LlJS yra ne 
politinė, ne apšvietos, bet 
ekonominė o r g anizacija. 
Šiais pamatais ir jauni 
žmonės traukiama į LDS. 
Antra, jauni žmonės mažai 
domisi savišalpa ir pomir
tine apdrauda. Ypatingai 
šioje 'šalyje, kur veikia di
delės, stiprios apdraudos 
kompanijos, jaunimas jose 
gali apsidrausti didesnėmis 
sumomis. Tautinės savišal
pos organizacijos yra atei
vi jos produktas. Pagaliaus, * 
apdrauda bedarbėje, senat
vėje yra valstybinis reika
las. Ši šalpa reikalinga vi
siem šalies piliečiam ir už 
ją reikia jau politiniai ko
voti. Bendrai klausimą im
ant, tai LDS ir kitos pana
šios organizacijos ir negali 
pilnai ekonominiai aprūpin
ti amerikoniškąjį jaunimą. '

Kaip matome, tai ši me
todą jaunimo organizavL 
mui nėra nauja. Ypatingai 
žmonės, kurie kalba, kad 
jaunimui reikia naujų or- . 
ganizacinių metodų, turėtų 
atsiminti, kad jie organi
zuoja jaunimą jau pasenu
siais ateivių organizacijų 
pamatais. Net ir tarpe at- , 
eivių savišalpinės organiza
cijos jau neauga, bet sens
ta, retėja.

Taip pat šis ekonominis 
pagrindas jaunimo organi
zavimui neatsako pažan
gaus judėjimo principams. 
Pažangaus judėjimo'pama
tinis principas yra soęialė 
veikla. Ekonominę būklę 
geriausia galima pagerinti, 
jei lietuvių jaunimas stos į 
pažangaus Amerikos judė
jimo eiles ir bendrai veiks 
už savo ir visų šalies pilie
čių geresnę ekonominę atei-' 
OS .. ...z

Bet mes jau turime LDS. 
Būtų .klaidinga trukdyti 
jaunimo organizavimą į 
LDS. Be jaunimo * organi
zacijai būtų sunku išsilai
kyti. Čia reikia keisti tik 
pažiūra jaunimo veiklos. 
Socialė veikla reikia pasta
tyti pirmoj darbų eilėje. Y- 
ra savišalpos organizacijų, 
kaip kad IWO ir kitų, ku
riose jaunimas daug aukš
čiau socialiai pakilęs ir 
veikia, negu mūsų organi
zacijoj.

Socialė ir Sporto 
“Apšvieta”

Tiesa, LDS jaunimo cen
tras, ypač sekretorius J. 
Orman, dkug rašo, organi
zuoja sporto veiklą. Pasta-, 
ruoju laiku jis pradėjo* 
sportu “šviesti” ir suaugu
sius. Visiem, kurie išsireiš- 
kia, kad reikia pirmon vie
ton statyti socialė, kultūri
nė veikla, - atkerta: “Drau-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Vežinas Trumano Doktrina ir daugiau kuo, negu iš 
paviršiaus matoma, šis Jungtiniu Valstijų lėktuvne
šis Leyte Įplaukia Į Turkijos portą Istanbul., šis— 
tik dalis laivyno, plaukiojančio po Viduržemio Jūrą, 
’ kada mes ginčijamės dėl tos doktrinas. . { t. .

2 pusi.-—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Pirmad., 1947
L ........



Kaip Geriausiai Pažinti 
Savo ir Kitų Būdą

NUO SUSIJAUDINIMŲ IR RŪPESČIŲ 
NET REGĖJIMAS PRAKIŪRA

Skruzdės Jėga ir Gabumai 
Stebina Žmogų

Dažnai žmones nesupran
ta vieni kitų būdo. Dauge
lis negali suprasti net patys 
savo būdo.

Psichologai, protinių bei 
“dvasinių” reiškinių žino
vai, skirstydavo žmones į 
dvi didžiąsias rūšis. Vieni 
žmonės, girdi, esą veikėjai, 
darytojai praktiniuose dar
buose, o kiti užsidarę savy
je mąstytojai. Pirmieji *pa- 
prastai vadinami t “ekstra
vertais”, o antrieji “intro- 
vertais” arba “introspek- 
tais.”

. Daktarai psichiatrai, gy
dydami protinius nesveiku
mus, dalina savo ligonius į 
tris skyrius 1) Skizofrenai, 
kurių mintys viena kitai 
prieštarauja, taip kad žmo
gus nieko neveikia arba tik 
giriasi neturimais gabu
mais bei nuopelnais; 2) ma
niakai - nusiminėliai, kurie 
perlengvai ir perdaug su
sijaudina ir nebūtus daly
kus įsivaizduoja; 3) para- 
noidai, kuriem stokuoja 
dvasinio pastovumo ir ku
rie savo mintyse klejoja.
GERESNIS BŪDO 
PAŽINIMAS

Northwestern Universi
teto profesorius Robertas
H. Seashore sakosi suradęs 
tinkamesnį kelią žmogaus 
būdui pažinti. Kalbėdamas 
Psichologų Sąjungos suva
žiavime Chicagoj,’ jis nese
niai siūlė veikimą tėmyti ir 
iš to spręsti apie savo ir 
kitų žmonių būdą. Prof. 
Seashore priminė šitokias 
būdo rūšis, kas liečia darbą 
arba pareigos atlikimą:

Gera Mityba Tarnauja 
Pneumonijos Perams

Iki paskutinių metų buvo 
manoma, kad valgiai iš čie- 
lų grūdų miltų sveikesni vi
suose atsitikimuose, kaip 
ligoj, taip sveikatoj, negu 
maistas iš smulkiai piklia- 
votų ir išsijotų miltų. Tik 
pernai buvo patirta, kad 
pelės, maitinamos čielų 
grūdų duona, greičiau su
serga plaučių uždegimu- 
pneumonija ir dvesia, negu 
kitos, kurios ėda smulkiai 
pikliavotą baltą duoną. Ta
tai patvirtino šiemet pada
ryti bandymai Wellcome 
Research Laboratorijose 
Tuąkahoe, N. Y.

Šiuose bandymuose pasi
rodė, kad jeigu į pelių mai
stą įdėsi kviečių sėklinių 
branduoliukų, jų sėlenų, 
“pynacų”, pupų arba rupiai 
sumaltų avižų miltų, tai 
pelės greičiau susirgs plau
čių uždegimu ir daugiau jų 
dvės už kitas pelefc, kurioms 
duodama pikliavoti, “išlai
žyti” grūdiniai ėdesiai!

Sęience News Letter žur
nalas (geg. 31 d.) dėl to ra v SO:

“žmogus, valgydamas ge 
rą maistą, stiprina savo kū
no atsparumą bendrai, bet 
gerame maiste taip pat ga
li būti tokios medžiagos, 
kuri dar geriau maitina ir 
stiprina plaučių uždegimo 
perus, negu patį žmogų.”

Tokios pneumonijai ' tar
naujančios medžiagos nesu
rasta kepenyse, mielėse, 
pieno < milteliuose nei kuku
rūzų miltuose, nors šie bū
tų rupiai sumalti ir su viso
mis sėlenomis. N, M.

1. Tiesioginė “ataka.” —
Čia žmogus tuojau imasi 
darbo, ir juo sunkesnis bei 
keblesnis darbas, juo labiau 
jis stengiasi ir kartu ieško 
geresnių kelių, kaip tą dar
bą atlikti. . '

2. Ėjimas užuolanka. — 
Žmogus vengia kliūčių ir 
stengiasi surasti naują bū
dą darbui padaryti arba

| klausimą išspręsti, jeigu 
nevyksta pradinis jo pla- 

! nas.
3 Vengimas. — Žmogus 

stengiasi užmiršti savo už
davinį arba atidėlioja, iki 
kas atsitiks, taip kad jis 
išvengtų uždavinio.

4. Diversija. — Žmogus, 
taip sakant, leidžia dūmus 
kitiems į akis. Nenorėda
mas atlikti darbo, jis ner- 
vuojasi, rėkauja ir stengia
si nukreipti kitų dėmesį 
nuo paties klausimo.

5. “Rūkščios vynuogės”.— 
Kaip ta pasakiška lapė, ne
galėdama pasiekti vynuo
gių, sake, kad jos rūkščios 
ir jinai nenorinti jų, taip 
šios rūšies žmogus bando 

i įkalbėt sau ir kitiems, kad 
jam privalomas arba geisti
nas dalykas esąs nesvarbus, 
kad jis iš tikrųjų niekuo
met nenorėjęs to pasiekti ir 
t.t.

6. Svetimplunksniai. — 
Tokie .žmonės sukaliojasi 
aplink pasekmingus asme
nis, kad galėtų kitiems pa
sigirti, kad jie aniems da
vę puikių patarimų arba 
naudingų miričių; todėl, 
girdi, aniems ir vyksta dar
be arba profesijoje. Šie 
žmonės mėgina pasipuošti 
svetimomis plunksnomis.

7. Kitų kaltintojai.— Tai 
tokie, kurie už savo ydas 
arba nepavykimus suverčįa 
kaičią ant kitų. '

8. Kitų dėmesio ieškoto
jai. — Tos rūšies žmogus 
stengiasi šiaip ar taip at
kreipti kitų atydą į jį, nors 
jis nieko gero ar įdomaus 
nepadaro. Jeigu net blogai 
žmonės į jį žiūrės, vis tiek 
pis nori, kad į jį žiūrėtų, 
nes tai geriau, negu visai 
būti ignoruojamam.

(Toks- žmogus shsirinki- 
me būtinai nori kalbėti; 
nors žino, kad nieko lemto 
nepasakys. Jeigu jis savyje 
ir sutinka su. kitų nuomo
nėmis,' vis tiek jis kalbės 
priešingai, kad galėtų iš ki
tų išsiskirti ir į save visų 
dėmesį atkreipti.)

9. Išsisukinėtojai. — Šios 
rūšies žmogus vaikiškai 
elgsis arba nuduos sergąs, 
kad kiti žmonės nelauktų 
darbo atlikimo ąrba užda
vinio išsprendimo iš jo pu
sės.

10. Užmiršėjai. '. •
11. Sapnuotojai ne lovo

je. — Jie nepaiso tikrųjų 
savo pareigų ir nemiegoda
mi sapnuoja - svajoja apie 
būsimus ' savo atsižyRieji
mus bei pasisekimus.

Profesorius Seashore pri
pažįsta, kad kiekvienai 
.žmogus laiks nuo laiko pa
vartoja visus tokios “politi
kės” punktus linkui darbo 
arba pareigos, kaip čia su
žymėta. Tačiau, norint sa
vo ar kito būdą pažinti, 
reikia statyti klausimą: 
Kuri iš tų “taisyklių” pa
prastai vartojama? Kuris 
punktas labiausiai pritai
komas man ar jam?< -N. M.

Jeigu žmogus perdaug 
rūpinasi, nervuojasi, bijo ir 
perilgai būna dvasiniai su
sijaudinęs, dėl to' gali ap
temti regėjimas; gali net 
skylutė atsirasti retinoje, 
tai yra, įgaubtoje plokšte
lėje, kuri susidarius iš re-’ 
gėjimo nervo galūnės, už
pakalyje akies obuolio.

Apie tokį retinos-regėji- 
mo nervo plokštelės pra
kiurimą rašo Californijos 
akių skyriaus profesorius 
D. O. Harrington žurnale 
“American Journal of Oph
thalmology.”'

Daugeliui kareivių taip 
prakiuro retina nuo susi
jaudinimų ir baimių karo 
frontuose. Bet ir civiliame 
gyvenime pasitaiko nema
žai žmonių su skylute reti
noje. Dažniausia tai jauni, 
perdaug jautraus ir nepa
stovaus būdo žmonės.

Rūpesčiai ir susierzini
mai suveržia kraujagysles 
įvairiose kūno dalyse ir 
tramdo kraujo apytaką. 
Tatai blogai atsiliepią ir a-

JUODA KAVA LABI AUS “PASMARKINA”
Mokslinis amerikonų žur

nalas Science News Letter 
paskutiniame numeryje ra- 
šo: ’

“Gerkite juodą kavą, be 
cukraus ir be pieno, jeigu 
norite, kad ji padirgintų 
jus smarkiau veikti. Bet 
jeigu kava perdaug sujau
dina jums nervus, tai gerki
te ją su cukrum*-ir pienu.”

Emory Universiteto pro
fesoriai J. Ilaldi, W. Winn 
ir Chari. Ensor išbandė ka
vos medžiagą kaffeiną ant 
žiurkių. Atskirais laikais

Mirtingi Atomų Debesys Kaipo Ginklas
Gegužės mėnesių • pusėje 

šiemet buvo pranešta sena
torių komitetui Washingto
ne, kad armijos ir (laivyno 
lėktuvai daro bandymus, 
kaip skleisti iš oro į priešą 
mirtingąsias ’ sproginėjan
čių atomų dujas. Į tam tik
rus metalinius lukštus būtų 
privaryta lėtai sproginė- 
jančios atominės medžia
gos, suprantama, susmul
kintos. Iš kiekvieno paleisto 
ir atsidarančio lukšto pa- ' • /

FAKTAIS REMTI MARGUMYNAI,- - KO DAUGUMAS DAR NEŽINO
KODĖL VANDUO 
BŲNA “KIETAS”

Taip vadinamąjį vandefts 
“kietumą” sudaro jame es
ančios calciumo ir magnesi- 
ųmo druskos. Rupiai ap
skaičiuojant, kietasis van
duo turi, penkioliką nuošim
čių calcium* karbonato kiek
viename 100,000 1 vandens 
dalių kiekyj;1 kuomet mink
štame vandenyje tokių che
minių priemaišų randasi 
mažiau 5 nuošimčių.

/

RAŠČIUKAS BONKOJ 
PER OKEANĄ

Norintiems žinoti, kaip 
toli gali nuplaukti užkor- 
kuota ir 1 numesta jūron 
bonka, tai štai vienas toks 
atsitikimas, kur bonka su 
raščiuku viduje perplaukė 
skersai Pacifiką. Įmesta 
jūron centrales Amerikos 
pakraštyje, beveik už dvie
jų metų' vėliau ta bonka 
buvo surasta Filipinuose.

kuriu li-

kies nervo galūnei-retinai.
Jeigu nervingi, jautrių 

nervų žmonės nuolat rūko 
papirosą po papiroso arba< 
cigarą po cigaro, dėl to ga
li prakiurti retina. Bet ne
manykite, kad pypkė svei
ka regėjimui.

Skylutė retinoje taip pat 
gali atsirąsti, kuomet žmo
gus perilgai ir persunkia! 
fiziniai dirba ir pavargsta 
beveik iki apalpimo. Retina 
gali prakiurti zir nuo per di
delio karščio, per smarkaus 
šalčio ir nuo' kai 
gų.

Dažniausia • ta 
nervo plokštelė 
pas jaunus, liesus, 
gus žmones, kurie visuomet 
susirūpinę, prastai miega ir 
nuolat rūko, kaip atrado 
profesorius Harringtonas. 
Tokių žmonių rankos ir ko
jos šaltos ir drėgnos, “kaip 
kliamsai,” vis tiek ar oras 
karštąs ar šaltas, sausas 
ar šlapias. O tai todėl, kad 
jų nervai suveržia krauja- 

regėjimo 
prakiūra 

, nervin-

jie davė žiurkėm kaffetiną 
su cukrum ir be cukraus. 
Pasirodė, kad žiurkės nuo 
kaffeino be cukraus buvo 
kur kas' judresnės ir veik
lesnės, negu ?ntio kaffeino 
su cukrum. "

Cukrus žymia dalim ats
vėrė ir sumažino kaffeino 
veikmę. Už puses valandos 
po to,’ kai žiurkėm buvo 
duota kaffeino su cukrum, 
tai cukrus panaikino kaf
feino įtaką, kaip dirginto
jo. Be cukraus kaffeinas 
daug ilgiau akstino žiurkes

sklistų atominių dujų debe
sys ketvirtainės mylios plo
čio. Tos dujos ne tuojaus 
žudytų žmones, bet kiek 
palūkėjus juos išmarintų. 
Tokiomis dujomis galima 
būtų apdumti didžiulius 
priešo žemės, plotus ir tai 
girdi, būtų pasekmingesnis 
ginklas, negu atominės 
bombos. ' * «

Visame tame esąs tik vie
nas blogumas — pakrypęs 
atbulon pusėn .vėjas galėtų 
i____________ :--------------—

AR ŽALČIAI KELIAUJA 
POROMIS

Zoologijos mokslininkai 
neturi jokio pagrindo, ma
nyti, kad žalčiai šliaužiotų 
'poromis. Jeigu kartais pa
vyksta užtikti keletą žalčių 
krūvoje, tai tik dėl to, kad 
ten būna v daugiau ^aisto, 
bet ne dėl palinkimo keliau
ti keliems drauge,-r____ —kaip
kad kiti gyvūnai' daro.

KIEK VERTOS 
KORNETISTO LŪPOS

Garsusis trimyto muzi
kantas Louis Prima, kitaip 
žinoma kaipo “Lūpa’1,, yra 
apsidraudęs savo lūpas už 

^$100,000. Visų gerų trum- 
petistų, grojančių trimytu 
arba kornetu, genijališku- 
mas daugiausia priklauso 
nuo muskulingosios jų lū
pų' struktūros ir tinkamo 
naudojimo. Todėl korrfetis- 
tų lūpos taip aukštai 
vertinamos.

yra

gysles ir nepraleidžia gana 
kraujo į rankas' ir kojas.

Bet ne visuojnet dėl mi
nimų priežasčių atsiranda 
skylutė retinoje. Dažnai 
nuo rūpesčių bei susijaudi
nimų tik šiaip akys apraib- 
sta, aptemsta tam tikram 
laikui. Taip neretai pasitai
ko studentams, kurie per
daug rūpinasi apie ateinan
čius svarbius egzaminus.

“Kituose atsitikimuose,— 
sako prof. Harringtonas,— 
kur žmogus.-ilgai rūpinasi 
ar kenčia kitus didelius su
jaudinimus per ilgą laiko
tarpį, tai gali jam neatitai
somai pritemti vienos ar a- 
biejų akių regėjimas. Tuo
met jis jaučia ‘buką’ skau
smą akyse arba akių užpa
kalyje. Žiūrint jam, matosi 
juodas taškelis viduryje 
akyregės. Tokiuose atsitiki
muose akių gydytojas gali 
pastebėti mažytę skylutę 
viduryje retinos, ir ta sky
lutė jau visuomet bus, kol 
tik žmogus gyvens.” 

Kiekvienas turime pažįsta--'gal jai nesunku?

smarkiau judėti.
Kodėl taip yra, dar mok

slininkai neišaiškino.
Menama, kad juoda kava, 

be cukraus skatina ir žmo
nes į didesnį veiklumą, 

mų, kurie sako, kad juoda 
kava juos geriau “gaivina.”

Reikia, tačiąus, priminti, 
jog kava savaime neatneša 
žmogui daugiau energijos. 
Ji tiktai tą pačią jo energi
ją laikinai išjudina. Paskui 
gi be kavos energija dar 
žemiau smunka. N. M.

atpūsti mirtingąsias atomų 
dujas ir ant pačių ąrtieriko- 
nų, kaip sausumoje, taip ir 
laivyne. O dar neišrąsta to
kių maskų (dujokaukių) ir 
drabužių, kurie apsaugotų 
nuo atominių dujų.

Laivyno specialistai pla
nuoja pavartot atominę jė
gą ’ submarinams varyti. 
Kalbama ir apie atominių 
ginklų pritaikymą • tan
kams. ■ J. C. K.

Iš KUR DAUGIAUSIA 
BUVO PREZIDENTŲ

Visi Jungtinių Valstijų' 
pre^idęntai, tik su viena iš^ 
imtimi, yra kilę iš ūkiškų 
kaimų arba mažų miesčiu
kų. Iš didmiesčio buvo kilęs 
tik vięnas prezidentas, tai 
Theodore Roosevelt, kuris 
gimė pačiame New Yorko 
mieste.

ORAS PLUKDO Ifc . 
SKANDINA

Yra žinoma, kad bile koks 
daiktas, turintis savyje už
tektinai oro, Vandenyje 
plaukia. Bet .jeigu .bačką 
pripildytum dirbtinai sus
paustų oru, tai tuomet bač
ka su tokiu oru negalėtų 
taip lengvai plaukti, kaip 
kad su paprastu, atmosferi
nio spaudimo oru! Oras turi 
svorį, tad juo daugiau oro, 
juo daugiau būna svorio, 
6 sunkumas daiktus vande
nyje skandina*

Neseniai Laisvėje tilpo į- 
domus straipsnis apie 
skruzdės ir disciplinuotą 
jų bendruomenę. Man tuo
jaus prisiminė prieš dauge
lį metų skaityta, dar Lie
tuvoj,-knyga šiuo klausimu.

Taipgi pora metų atgal 
teko matyti Bronx’o Zoo 
parke (žvėrinčiuje) visas 
jų “dvaras” ir kaip jos, gal
būt, prakaituodąmos kas
dieną dirba. Vienos neša, 
tempia žiedų lapelius. Tai 
našta, kuri, proporciniai 
imant, būtų žmogui sienos 
našta, kad ir nedidelio pas
tato.

Lapelį jos laiko stačią, 
balanse ant nugaros. Jeigu 
lapelis pakrypo į šalį, tki ir. 
nešėją paguldo ant šono. 
Tada prasideda
jos kelias.” Be galo jai 
sunku lapelį vėl stačią ant 
nugaros užsidėti.. Nevyksta 
traukti nei stumti. O čia 
dąr reikia persikelti per 
“kanalą”, per kurį siauras 
lieptelis uždėtas. Siūbuoda
mas lapelis, tarsi parašiu
tas, nutraukia drūtuolę a- 
pačion lieptelio. .Tai būtų 
nebloga, nes lapelis tuokart' 
pats balansuojasi, bet deja, 
paskiau reikia <jį prieš 
krantą užvilkti. Tai neper- 
daug malonus darbas. Mes 
ir už gerą atlyginimą pana
šaus darbo kratytumės. O

“Kalvari-

Sakoma, skruzdė' yra 
stipriausias gyvis — ji, pa
neša ir akmenėlį už save di
desnį. Na/ tegul gi žmogus 
.tatai pabando.

Kita skruzdžių “gengė” 
gal kiek laimingesnė. Jų 
darbas .— nešti liekanas iš 
savo “dvaro”. Jos neša į pa
krantę ir meta į vandenį.
PERSIKĖLIMAS PER 
PLAČIĄ UPĘ *

Iš minimos knygos vienas 
įdomus dalykas atmintyje 
užsiliko, būtent, kaip tūla
skruzdžių veislė Afrikoje lose, kaip patyrė Columbi-

no-

CHINIEįlŲ RAŠYBA 
ANGLŲ RAIDĖMIS
, Amerikiečiai chinai, 
rėdami* pasiųsti telegramą 
savo kalboje, parašą ją ang
lų (lotyniškomis) raidėmis 
su chiniška fonetika — žo
džio skambėjimu, taip, kad 
gavėjui būna pakankamai 
suprantama. Tokiu būdu 
chiniečiai šiame atvejyje 
apsieina be' chiniškų rašto 
ženklų. ' *

CIVILIAI KARAI 
JUNGT. VALSTIJOSE ♦

Pietinių Amerikos valsti
jų ^aras su šiaurinėmis, iš
laisvinęs juodveidžius iš 
vergijos, nebuvb vienintelis 
civilis karas šioje šalyje. 
1810 metais, pilietinis karas 

% buvo tarp Georgia ir North 
Carolina valstijų, kilęs 
rubežinių vaidų.

dėl

J. V. PREZIDENTŲ 
REZIGNAVIMAS K

Nei vienas buvęs Jungt. 
Valstijų prezidentas nėra 
rezignavęs arba pasitrau
kęs iš prezidentystės pa
reigų. Tačiaus vienas vice
prezidentas/ Calhoun, 
zignavo ir tai įvyko 1832 
metais. ,' 

re-

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Pirmad., Biri. 9,1947

per didžiąsias sraunias u- 
pes persikelia. Toks mažy
tis gyvūnėlis, rodos, negalė- 
tųrišvengti mirties sraunio
se bangose upės, turinčios 
pusę mylios iki visos mylios 
pločio. Bet štai kaip jos ta
tai padaro.

Visa skruzdžių kolonija ’ 
“atmaršuoja” prie upės. 
Prie pat vandens visos susi
kimba krūvon, sudaryda
mos didelį kamuoli, ir krin
ta "į vandenį. Kamuolys 
vandenyje nuolat sukasi-ri- 
tasi, taip, kad visos kelei
vės gauna po biskį oru atsi
kvėpti. Tai gana įdomu. Bet 
štai kas dar įdomiau—inži
nieriniai jų gabumai.

Juk skruzdžių kamuolys, 
bile kur įkritęs, gali upe 
plaukti ištisas dienas, nepa
liesdamas krašto. Tuomet 
visos jos, be abejo, žūtų. 
Bet spėjama, kad jų pasių
sti “inžinieriai” apžvalgo ir 
suranda tokias išsisukan
čias upės vietas, ka'd srovė, . 
negaišuojant laiko, pristato 
skruzdžių kamuolį, kur rei
kia — prie kito kranto.

Kad jos visos ateina bū
riu prie tinkamos vietos, iš 
to galima spręsti, kad jos 
neatsiduoda tik Dievo va-, 
liai, ir. nekrinta aklai, kui> 
papuolę, į vandenį. Kitu 
atveju, jeigu jos be plano, 
netinkamoj vietoj pradėtų 
plaukti, tai perilgai vande
nyj plūduriuodamos, nie- * 
kuomet nepasiektų “žadė
tos ženjės.” v 
..^Kąįp toks mažytis gyvū
nėlis gali tatai suprasti, nu
matyti ir surasti? Tikrai, 
skruzdė yra genijus buželių 
pasaulyje.

Iksas Igrikas.

Piliukės, Didinančios 
Vaiky Gabumus

Glutamiška rakštis geri
na vaikų gabumus mokyk- 

jos Universiteto profeso
rius Fr. T. Zimmerman su 
savo bendradarbiais. Ban
dymus su tos rūkšies pilįu- 
kėmis jie darė trisdešimčiai 
vaikų. Kiekvienam vaikui 
kasdien buvo duodama po 
tris glutamiškos rūkšties 
piliukės .per vienus metus.

29-nių vaikų gabumai 
per tuos metus pakilo 17 
nuošimčių, ir f ik vienam 
vaikui piliukės nieko nepa- 
gelbėjo. Pirm tų piliukių 
davimo jiems, 21 tarp’ 30 
vaikų buvo negabus, atsili
kėlis savo klasėse. Visiems 
kitiems piliukės ne tik - pa- | 
didino gabumus moksle, bet 
ir pagerino jų protavimą ' 
bendrai, taip kad jie prily
go dvejais metais vyres
niems vaikams kas liečia 
proto subrendimą. t

Pasirodė dar vienas įdo
mus dalykas: jeigu vaikas 
perdaug tų piliukių nuryja, . 
tai jis beveik negali tą nak
tį užmigti.

Glutamiška rūkštis yra 
viena amino rūkščių, iš ku
rių susidaro proteinai, ku- ' 
rių gauname valgydami 
mėsą,-kiaušinius, pieną.

Su gydytojo receptu gali
ma pirkt glutamiškos rūkš- * 
ties piliukių bet kurioje vai
stinėje. . , J. C. K. ,
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arba Graborius Pranas Krukelis
★ * * (APYSAKA)

=■..... i ■ i —Parašė Petras Cvirka
(Tąsa)

Pelkių lygumpje stovėjo sukaltas iš 
lentų barakas ir kūliu vertėsi dūmas. Iš 
kažkur atsirado žmonės, kumpsėjo pri
kritę prie žemės, vienmarškiniai,- basi, 
atsiraitoję kelnes.

Aukščiau pakilus saulei, jų nuogos 
nugaros pasidarė spindinčios prakaitu, a 
kiekvienas menčių narys judėjo keistu, 
neįprastu* baltumu.

Iki pat tamsos čia styrino žmonės,. ret
karčiais šūktelėdami, retkarčiais kirvio 
dūžiu įaudrindami pelkių orų.

Neramus paukštis ilgai klykavo, var
tėsi danguje, čia krito kamuoliu žemyn, 
gąsdindamas žmogų. Tačiau žmogus ne 
paukščio lizdų ieškojo. Žmogus prie žmo
gaus tęsėsi, didėjo vis ilgesnė eilė, ir die
na iš dienos pelkės prisipildė skardesio, 
traškėjimo, balsų, išsitiesė skersai — iš
ilgai geležiniai bėgiai, prikalti ąnt grįs
tų, sugaudė vagonėliai.

Legenda apie nugrimzdusį dvarą bu
vo sunaikinta pirmojo darbo garso. Ly
gumoje iškilo rusvos kalvelės, viena prie 
kitos. Kalvelės kasdieną pilnėjo, augo ir 
vietoj puriai, sodriai bujojusio kimsyno, 
kurio atokaitoj snaudė driežas, atsirado 
vandens properšos, nedideliuose, tiks
liuose kvadratuose.

Išgirdo žmonės apie Miežinio durpyno 
darbus. Toli apylinkėse, padieniai ir 
samdyti bernai, merginos, metė darbus 
sužinoję naują Ameriką. Bėgo viską pa
likę, rašėsi.

Durpynui kasti buvo sudaryta ben
drovė, kurios priešaky atsistojo mums 
gerai pažįstami ponai: Sungaila, Dirge- 
levicius, Gaidelionis ir net Dūda, nekal
bant jau apie Kruką, kurio doleriais bu
vo nupirktas pelkių sklypas, išrašytos 
reikalingos mašinos, užmokėtą inžinie
riams ir darbininkams už pirmąjį darbo 
mėnesį. — .

Jau stypsojo vidury durpyno vienas 
didelis ekskavatorius, kurio neįprastą 
vardą tariant he vienam liežuvis lūžo.

Burmistras, Sungaila ir kiti gešeft- 
macheriai trynė delnus ir kiekviena pro
ga, kai tik reikėjo pinigų, graboriui pie
šė tokį biznio pasisekimo vaizdelį, kad ši
tas užkietėjęs Bruklino biznesmenas ne
noromis turėjo įtikėti:

— Ponas Krukai, paskaitykite, ką 
apie mūs darbą laikraščiai rašo. Štai 
ta/nstos pavardė. Joukun... vadina kultū
roj pionieriais.

Arba:
f — Bfangusai Krukai! Galėčiau duoti 

galvą nukirsti, — mūsų durpėmis kū
rens visa apskritis. Jau dabar, kur tik 
pamatysit iš namo rudus dūmus rūks
tant, žinokit, — mūsų durpės!...

Arba dar:
Ponas Direktoriau, mes negalime 

nutraukt nė vienos darbo dienos. Ekska
vatorius pagedo. Reikia ir pašiūrių dur
pėms. Nedžiūsta. Pakaktų pradžiai kelių 
šimtų, z
. Nespėjo Krukas duoti remontui pini
gų, ątbėgo kitą dieną į kontorą vyriau
sias darbų technikas:

-— Ponas Direktoriau, darbas stovi. 
Už vagonėlių pataisymą reikia atsilygin
ti. Darbininkams nemokėtos algos. Jie 
sako mesią ir nedirbsią. Nori streiką 
Kelti.

— Šiur, bet aš juk daviau. Gadem, aš 
nesuprantu, kas čia darosi. Pasakyk dar
bininkams, kad aš streiko nebijau. Bomų 
darbas!

Pradėjo ieškot to žmogaus, kuriam z 
Krukas davė pinigus algoms sumokėti. 
Niekas nesurado ir nežinojo, kam galėjo 
Krukas duoti. Jis išraudęs, įpykęs įpuo
lė pas burmistrą, iš burmistro užbėgo 
pas kitus kompanijos draugus ir vis šau-

— Ponas šerifai! Man atrodo, kad yi- 
sa kompanija pinigus už §itą biznį deda. 
Aš dar nemačiau, kad man duotų pelno 
— o jūs visus siunčiat pas mane, kam 
tik pinigų reik. Jei taip toliau» eis — man 
nepasiliks nė grabui. Čia man nepatinka. 
Yes. Sušaukit posėdį, ir aš noriu pasa
kyt apie tai žodį.

Kdhtora veikė. Kontoroj sėdėjo Kru
kas, apsižergęs stalą, kramtė papirosą, 
priėmė interesantus, skambino telefonu,

atsakė, konferavo su durpių eksploatavi
mo bendrovių nariais; ,

Kruką teko meilumu, gražumu ramim 
ti. O kur ir tai nepadėjo —r kompanijo- 
nai klojo prieš jo akis sąskaitas, atskai
tomybes, dokumentus, gyvai parodan
čius, su antspaudomis, kiek jau ponai 
patys išleidę, kiek įdėję į bendrovę; at
seit, graboriui nėr ko pykti. Tik pati pra
džia sunki, o toliau —teis kaip pamui- 
luęta.

Pagaliau Krukas pasijuto vėl, kaip 
žuvis, patekęs į laisvus vandenis. Jis, jau 
vyst, džiūt pradėjo beklausydamas neį
prastų, nuobodžių kalbų apie medžiok
les, berymodamas prie kortų stalo.

Dabar, kaip į gryną orą išbėgęs, jis 
sujudėjo rankomis ir kojomis, atsigavo 
jo širdis, akys, kalba.

O dėl kalbos būtų galima daug ką pa
sakyti. Jeigu, skaitytojau, pratęs buvai 
klausyti Amerikoje Kruką, jo ga^na pa
linksminančių kalbų, reiškiantį visur 
savo nuomonę ir sukertant net tokį tri
būną, kalbėtoją, kaip saliūnininkas Vai
tas, o dabar retai kąda girdi jį Lietuvo
je, tarp ponų, kokią gudrybę pasakantį, 
tai ne todėl, kad graborius naujose sąly
gose į avilius išvirto, arba visokių keiste
nybių pamatęs —.žado nustojo.

K

Ištikrųjų Krukui čia buvo viskas nau
jiena: nauji pažįstaAii, nauji papročiai, 
naujos mandagumo formos, kalbos te
mos. Šiaip ar taip, kaip bebūtų Inteligen
tų, mūsų lietuviškų ponų, siauras kalbos 
ir minčių akiratis, vis dėlto jau nors kar
tą kiekvienas per dieną pasakydavo porą 
tarptautiškų žodžių, atsimindavo iš gim
nazijos, universiteto suolo trejetą istori
jos datų, dar kitokių mandrybių. Kru
kas, galima ž&kyti, tąsai Amerikos lietu
viu biznio čempijonas, prasimušęs į gy
venimą savo alkūnėmis, niekad nesusiti
kęs, Union aveniu su gudresniais, išmįn- 
tingesniais draugais, kaip' Šventd'Š Tere
sės parapijoj zakristijonas, socialistas 
Vaitas, klebonas ir keli gangsteriai, tu
rėjo prieš akis visai kitonišką vaizdą, ki
tą kovos areną ir kitus pasikalbėjimus. 
Leisk, skaitytojau, grąžinti graborių į 
Brukliną ir parodyt jį keturiose vietose 
iš karto:

— Heilo, Džoni! Puiki diena! Girdė
jai, Grand stryte buvo apiplėšimas? Aš 
nebijau. Banditai mano nabašninkų ne
judins. Turi veršienos?

Kitą valandėlę Franką matome savo 
kontoroje:

— Missis, pigiau nelaidosim. Mes duo- 
daųie garantijas ilgiems metams. Kokio 
ilgio jūsų nabašninkas?

Pagaliau Krukas politiniame mitinge:
— Heilo, broliai ir seserys lietuviai! 

Pranešu linksmą naujieną: panelei 
Emai Pociūtei pripažinom pirmą pryzą 
už gražiausias kojas. Lai gyvuoja Lietu
va ! Prašau beną pagroti himną!

Brukline Kruko žodis skambėjo, kaip 
sidabro doleris. Teko jam biznio prakti
koje susitikti ir su ganą aukšto išsila
vinimo ir situacijos žmonėmis, kaip su 
vįenu senatoriumi ir Bruklino žymia mi
lijoniere. Tik graboriui neteko su šiomis 
įžymybėmis pakalbėti jau vien dėl to, 
kad jie buvo jo nabąsninkai.

Frankui išlipus į gimtąją žemę, iškar
to jį paėmė viršūnės. Ir sunku jam buvo 
išpradžių suprasti, apie ką ponai kalbė
jo: . • ' ; ' i ' • /

—Ach, čudak, jūs, Krukai! Įsteigtu- 
mėt observatoriją. Į žvaigždes pasįžiū- 
rėtumėm.. Ė, jierundal Proferansą ker- 
tąte'?' ’ •' " < (

Vienąs idealistas,’ liaudininkas, kartą 
Kruką paklausė:

—Kaip ten pas jus į Vincą Kudirką 
žiūri? Idėja jo gyva?

—Šiur, jūs sakot Kudirka?.. Rodos, 
jis tebelaiko čevėrykų krautuvę. Jo idė
jos niekas nepaiso. Jis susidėjo su ai
riais, apsivedė žydelką, ir mes jį išme- 
tėm iš savo stisaides.

Idealistas taip buvo supainiotas Kru
ko staigiu smūgiu,' kadį bė galo nuste
bęs, vos susimetė atsakyti: x

—A, tai jis dar gyvas? • O pas mus 
parašė, kad seniai mirė. Ko tie l'aikraš- 
čįai ne išsigalvoja; -

‘ (Bus daugiau)

JAUNIMAS MŪSŲ JUDĖJIME
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

ge, tu atsilikęs, nesupranti 
Amerikos jauninto.” Sako, 
“Amerika yra sporto šalis, 
jaunimas čia sportu užinte- 
resuotas ‘ nuo pat Mažu
mės.” Kitame straipsnyje 
vėl rasime, kad “tu negali 
atimti iš Amerikos žmonių 
sportą.” Bet užmiršę, ką 
pirmiau sakė, vėl kreipiasi 
į senius, kad jie “nors pa
ragintų vietos jaunimą” 
organizuotis bolingo turna- 
mentui. Vienoj vietoj rašo
ma, jog sportų taip visi jau
ni užinteresuoti, kad iš jų 
sportą negalima nei atimti, 
o kitoj šaukia, raginkite 
prie sporto.

Žinoma, perdėtoj sporto 
propagandoj nėra logikos, 
nei tiesos. Tie suaugusieji 

I nėra priešingi sportui.'Jau
nimas turi ir turės sportą, 
tai jo žaislas. Bet'čia eina 
kalba, kokius kitus socia
lius, kultūrinius, meno dar
būs LŪS Jaunimo Komite
tas Veikia, nuveikė? Paim
kime šio pusmečio visų mū
sų laikraščių angliškus sky
rius, jie visi užpildyti bo
lingo propaganda, sporto 
“apšvieta.” O kur sociale, 
meno, literatūros, dramos 
apšvieta? Jęs nėra. Kas nu
veikta jaunim.apšvie tai, au
klėjimui, įsamoninimui LD 
S globoj? Kodėl mūsų pa
žangiam judėjime tik bo
lingo turnamentus gali or
ganizuoti apmokami redak
toriai, sekretoriai, o visas 
kultūros, meno auklėjimo, 
organizavimo darbas palik
ta “dievo valiai”?

čia mes kalbame prieš 
tai, kad sporto veikla slopi
name socialę, meno, kultū
ros-veiklą, o ne prieš spor
tą. O kas yra svarbiau pa
žangiam judėjimui? Laisvė, 
Vilnis ruošia pramogą, ko 
čia pirmiausia reikia: • cho
rų, solistų, meno. Brookly- 
ne atidarome 'radio valan
dą, pirma programa —me
nas, “Vyturėlis”. O ką mes 
darome, kad “Vyturėliai,” 
chorai būtų organizuojami, 
solistės, solistai auklėjami? 
Ar meno veiklą tik’ kelių 
savanorių reikalas? Ne. 
Meno veikla yra viso mūsų 
judėjimo reikalas, juo turi 
rūpintis ir LDS Jaunimo 
Komitetas, ypač sekreto
rius, redaktoriai.
' Ne viskas gerai ir dabar

tiniam ®LDS sporte. Mes 
skaitome, kad dėtroitiečiai 
“tuo dideliu įvykiu” turėjo 
“daugiau susidomėti.” Kuo 
čia domėtis? Kas čia “dide
lio”? Juk bolingas nieko 
publikai neduoda, jis visuo
met yra uždarytas nuo* 
publikos, bolingo sportas y- 
ra tik tam, kuris juo /žai
džia. Bolingo patalpos yra

paprasto biznio įstaigos. 
Bolingas neturi nei altų, nei 
sopranų. Skirtumo nesuda
ro ar bolingo paikutes nu
muša Jonas ar Antanas.

Visai neįdomi žinia, kuo
met mes skaitome, kad Jo
nas Siurba, LDS Centro 
.sekretorius, numušė tik 122 
bolingo paikutes, visuome
ninio čia nieko nėra. Bet 
tuo pacju laiku, kuomet 
LDS ruošėsi bolingui, pa
našios organizacijos (IWO) 
centras ir jaunimo kuopos 
.ruošėsi Pirmosios Gegužes ‘ 
demonstracijai. Tos orga- 
nizacijps centro sekretorius 
sakė kalbą, jis ragino visas 
IWO kuopas dalyvauti 
Pirmosios Gegužės demon
stracijoj. Ir buvo gana tik
slus, spcialis sportas, kuo
met dėsėtkai minėtos orga
nizacijos kuopų, tūkstan
čiai jaunimo, profesionalų, 
raštinių ir dirbtuvių darbi
ninkų spalvingai maršavo 
gatvėmis. Kodėl LDS' tuo 
pačiu laiku turėjo organi
zuoti savą bolingo turna- 
mentą?Artai ne slopinimas 
socialės veiklos ?i

Mūsų sekretoriam, re
daktoriam reikėtų pagalvo
ti apie tai, kokį efektą da
ro į mūsų artistus, kurie 
lavinasi ihuzikos, ima pri
vatines leįccijaš, mokinasi 
roles, 'praktikuojasi svetai
nėse, kad duoti geresnę 
programą organizacijų pa
rengimuose, kuomet mūsų 
spauda jų darbų' nemato, 
bet rašo apie tuos sporti
ninkus, kurie dėf.asmenim 
pasitenkinimo nueina į bo- 
linę? Jei mūsų anglų kalbos 
laikraščio skyriuje galime 
rasti* virš 4 laikraščio špal- 
tų apie boling, b tik apie 
10 eilučių apie meno kon
ferenciją, kur buvof 'pla
nuota ’ festivals ’’ rytinėse 
valstijose, tai ar negali tie 
menininkai prieiti išvados, 
kad jų veikla nesvarbi? 
Juk mūsų laikraščiai dvasi
niai judėjimo vadai.

Anglų Kalbos Skyriai 
Reikia Gerinti

LDS Jaunimo Komitetas 
turi* taisyti savo veiklą. 
Sporto mes turime pertek
lių. Pati sporto forma turi 
pasikeisti. Reikia imtis to
kios rūšies sporto, kuris 
gali sutapti su sociale veik
la, su organizacijom, su 
publika. Tada nereikės 
“šviėsti” suaugusieji, kad 
jie domėtųsi spartu. Klau
simas reikia pastatyti: So
ciale veikla ir sportas, o ne 
sportas ir sociale - veikla. 
Ši veikla turi atspindėti ir 
mūsų spaudoje.

Chorų, meno veikla kiek 
geriau atspindi Vilnies an
glų kalbos skyriuje, bet ir

daugiausia tik vietinių cho
rų. LMS Centro reikalai 
turi rūpėti ne tik vienam 
sekretoriui L; Jonikui. Jei 
po sėkmingam festivaliui, 
po tokių iškilmingų ir gra
žių meno kūrybos parodų 
jau praėjo 7 mėnesiai, o 
žmonės, chorai dar nežino, 
nesuranda, kam siųsti LMS 
duokles, tai jau padėtis ne
toleruojama.

Mūsų kultūrinėje veiklo
je yra kas naujo, skirtingo, 
kuomet sporte^ mes, kaipo 
judėjimas, negalime duoti 
nei tą, ką jaunimas Čia jau 
turi--- sporto įstaigas, prie
mones. Socialiam veikime 
yra nauja, pažangi kultū
ra, literatūra, menas, ša
lies istorija.“ Ši pažangioji 
kultūra yra po uždanga 
nuo jaunų ir suaugusių 
žmonių. Anglų kalba eina 
savaitinis žurnalas “New 
Masses”, šiais metais pra-‘ 
dėta leisti marksistinis žur
nalas “Main Stream”. Tai 
žurnalas literatūros, meno 
kritikos, pilnas vertingos 
medžiagos. Kodėl šie žur
nalai fieiškelti, neparodyti 
mūsų laikraščių anglų kal
bos skyriuose? Išeina eile 
knygų; vertingų pažangiam 
judėjimui, vien tik jų per
žvalgos duotų paakštinimo 
ja§ skaityti.

Filmos, teatras x labai, 
svarbi meno-kultūros šaka. 
Jąunamečiai kas savaitė 
mato vieną-dvi ir daugiau 
filmų. Filmos auklėja jau
nimo dvasią, veikia į jų ide
ologiją. O ką mes darome, 
kad išvystyti kritiką, per
žvalgas tokių filmų? Jei 
sporto srityje galima skir
ti dovanos laimėtojams, tai 
kodėl .neskelbti kontestai, 
duoti dovanas už geriausią 
peržvalgą, kritikos straips
nį? - Arba \kodel neauklėti 
dramos veikalų, beletristi
kos rašytojų būrelius? Net 
nečįėjus jokių pastangų or
ganizavimui rašytojų, mes 
jau žinome <keletą jaunų 
žmonių, bandančių rašyti 
veikalus. Judėjimas Čia 
daug gali padėti. Ši sociale 
veikla taip pat interesuoja 
Amerikos jaunimą.

Sporto srityje yra ne tik 
bolingas ir golfas. Ypatin
gai organizacijai, kaip LDS, 
kuriai rūpi jaunimo auklė
jimas, reikėtų'išnaudoti tos 
rųšys sporto, kurios gali
ma naudoti atvirame orę,t 
kaip tai bėgimo, šokimo ir 
kitų rūšių. Toks sportas ne- 
išskirs jaunimą nuo visuo
menės, beį suriš jį su ja. 
Tbks sportas galima būtų 
parodyti suėjimuose, pik
nikuose. Šiuo sportu susi
domės ir “suaugusieji.”

Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlės

skyrius, tai kodėl mes pa
tys negalime jaunimą lavin
ti lietuvių kalbos? '

Ar šiuo momentu vieta 
organizuoti tokias lietuvių 
kalbos mokyklas? Žinoma, 
lietuvių kalba šiandien nė
ra tas, kas būvo Smetonos 
laikais. Lietuvoj liaudies 
santvarka, jaunimas čia pat 
veikia choruose ir kitose 
organizacijose. Šie jauni 
žmones norės ir savo tėvų 
seną tėvynę Lietuvą aplan
kyti,* jie nori pažinti savo 
tėvų kalbą. Mokyklėlės tąip 
pat yra priemonės auklėtis 
organizacijose, gilinti są
monę, pratintis kultūri
niam veikimui. Žinoma, 
šiose mokyklėlėse jauni ir 
priauganti turėtų susipa
žinti su Lietuvos laisvės ko
votojais, su krašto istoidja, 
kultūra, . dainomis, mexįų* 
Čia turi būt organizacijų 
pareiga, kad tokias mokyk
las tinkamai suorganizuoti 
ir palaikyti. Dar turiu pri
dėti, kad pačių jaunų-ame- 
rikonų lietuvių raginamąs 
rašau apie šias mokyklas.

Mes norime ne tik spor
to “apšvietos”, bet ir tikros 
apšvietos. Ir į šiuos darbus 
turi įeiti ir LDS jaunimas.

V. Bovinas.

Pastangose sunaikinti unijas, 
sen. Robert A. Taft (Ohio 
republikonas) ir priešdarbi- 
ninkiški jo bendrai kalba apie 
“žmonių jiems duotą manda
tą.”' Tačiau Taft’o “manda
tas” 1944 metų rinkamuose 
buvo labai plonas. Iš trijų 
milionų balsų už senatorinius 
kandidatus, Taftas praslinko 
tiktai 17-kos tūkstančių di
džiuma . Unijos poros lokalų 
geras pasidarbavimas būtų 

galėjęs laimėjimą pasukti 
kitam.

ŽINIOS K LIETUVOS
MAŽEIKIAI. 2.8 tono 

virvių pagamino per ketvirtį 
Mažeikių, linų apdirbimo fa
brikas. 

____ x--------
ZARASAI. — Pirmą trąšų 

partiją gavo Zarasų apskrities 
vartotojų kooperatyvų sąjun
ga. 632.5 t. amonijaus salie
tros, superfosfato ir kalio 
druskos duota apskrities 4ar-z 
bo valstiečiams — kooperati
nių draugijų nariams.

U.N. Facts and FdčesX»WiW»W*1wi* BYELORUSSIA

MINSK.•rPOJHO 
MįftODNOKY3bMA B.KHCEJIEB I

KUZMA* V.KISELEV Į
e jiočtok

*BELO5TOK

The Byelorussian Soviet Socialist Republic is 49,023 
sąiiare miles,in Vrca and lias a population of 6,567,* 
976. Largely agricultural, her principal crops are 
flax, graft! and potatoes. The country suffered se- 

,r .. ^(4Merely as a result of the War. Byelorussia is situated
at the western eUge of the Soviet Upion, bordering the Ukrainian » 
S.S.R. ih the sbiitli, the Laiviitn and Lithuanian Soviet Republics in 
the hbrth and Poland in the west. Iler capital iš Minsk. Byelorussia 
>5 a member of the General Assembly of the United Nations and ie 
cptešėntfed by JKuzmla V. Kiselev ih its sessions. The flag of Byelorus

sia iš. ire&l with a gĮpld bąiūmer anĄ sickle emblem in thei left hand 
corner, beneatn'w^ich arčinscribed the initials of tl^e country’s name;

J®-'*’* -y-n jA)

BYELORUSSIA

MHHCIC

tMTEBCK 
VltEBSKO

k rčMtjib

Lįetuvių kalbos mokyk
lėlės kaip ir užmiršta mū
sų judėjime. Dėka Juozo 
Byrono ir jo talkininkų, 
lietuvįų kęflbos mokyklėlė 
buvo suorganizuota Brook- 
lyne pereitą sezoną. Rodos, 
kad veikia viena tokių mo
kyklėlių Chicago j, tai vis
kas. O tokių mokyklėlių tu
rėtų būt visas tinkląs. Ir 
kodėl tokią mokyklėl'ę^.turė- 
jo pradėti tik vienas asmuo 
su savo talkininkais? Juk 
čia darkąs visuomenės, visų 
organizaęijų. LDS Jaunimo 
Komitetas ypač turėtų šiuo 
darbų užsiimti. Dabar ve
dama narių gąvimui vajus. 
Jei tokios mokyklėlės veik
tų plačiai, tai jau būtų kas 
naujo, kultūrinio pasiūlyti 
ateinantiems, jauniems na- 
riąiųs į organizaciją. Net 
kai kurie Šalies universite
tai palaiko lietuvių kalbos

-----r................   , . , ,
4 pusi.—Laisvo (Liberty, Lith. DailjO, Pirmad., Birž. 9,

ŽEIMIAI. — Elektrifikuotas 
tarybinis ūkis Žeimiuose (Kė
dainių apskr.). Naujai įsteig
toji elektrinė teikia šviesą vi
siems ūkio pastatams. *

VEISĖJAI. —■ Salę kino te
atrui 1 įrengė Veisėjų miestelio 
(Lazdijų apskr.) gyventojai. 
Netoliese ^esančiame name 
vyksta remonto darbai — ja
me bus įrengtas klubas, 

s • .. I ....
Mokslo Populiarinimo 

Paskaitos
ŠIAULIAI. — Miesto kom

jaunimo organizacijos inicia
tyva moksleiviams suorgani
zuotas ciklas mokslo populia
rinimo paskaitų. Jau įvyko 
paskaitos šiomis temomis: 
“Nepaprasti dangaus reiški
niai,” “Mokslo didvyriai ir 
kankiniai,” “Kaip -atsirado 
žmogus” ir tt. .•
’ Paskaitas jau išklausė dau
giau kaip 3,600 moksleivių.

1947
>. . . -J'4a.



Worcester, Mass. komisiją. Komisija gyvai dar
buojasi.

Gegužės 30 d. Olympia 
Parko atidarymo parengime 
Aido Choras gražiai sutarti
nu dainavimu nepaprastai su
žavėjo publiką. Gausingi ap
lodismentai iššaukė daugiau 
dainuoti. Užsibaigus dainavi
mui buvo šauksmai “Ura, ai- 
diečiai!”
* Tos lietuviškos dainelės ir 
toks skambus sutartinas dai
navimas primena Lietuvoje 
jaunystės dienas. Pirminin
kas tinkamai tarė kelius žo
džius, kad tą dieną minėji
mas mirusiųjų yra aukojamas 
pagarbai karuose kritusių 
karžygių už laisvę ir už de
mokratiją. Lai būna taika pa
saulio tautose ir lai gyvuoja 
mūsų senbji tėvynė Tarybinė 
Lietuva!

Feliksas Gerbotaučius LS ir 
DB Draugijos narys, mirė ge
gužės 29 d., palaidotas lais
vai miesto Vilties kapinėse 
birželio 1 d. Draugija suteikė 
velioniui gyvų gėlių vainiką ir 
grabnešius.

Visai nepritinkamas išsi
reiškimas: kuomet .labdarin
gos Draugijos narė jau išėmus 
atkartotinais protarpiais visą 
jai prigulinčią pašalpą dar 
reikalauja daugiau grasinda
ma advokatu, tačiaus sako jai 
esą nereikalingi pinigai, 
labdarybė duodama ten, 
reikalinga, šelpimas kam 
kalinga pašalpa ir kiek
guli pagal Draugijos įstatus.

Bevardis.

Juk 
kur 
rei- 
pri-

mašinos gali padaryti 
padėtyj besipriešinan- 

priverstas priimti

Teko sužinoti, kad Aido 
Choras yra apsiėmęs dalyvau
ti programoje spaudos di- . 
džiajame piknike Maynard, 
Mass., liepos 4 d. Tam pikni
kui ruošia valgių, gėrimų ir 
migdolų vietinės Literatūros 
Draugijas 11 kuopa ir 155 
kp. Jos išrinko po penkis į

SUDUŽO LAIVAS EŽE
RE; NUSKENDO 12

Fort William, Ont. —Su
sikūlė į povandenines uo
las Superior ežere ir nu
skendo prekinis Kanados 
laivas Emperor. Su juom 
žuvo 12 laivo įgulos narių, 
tame skaičiuje kapitonas 
ir 3 moterys. 21 žmogus iš
gelbėta.

Chicagiečiai, Įstoję į 
Brooklyno Lietuvių 
Laisvės Radijo Klubą

Sustojus R. ir E. Mizaroms 
Chicago j e (geg. 22 d. įvyko 
prakalbos), L. Prūseika pa
siūlė, kad chicagiečiai lietu
viai turėtų įstoti į Brooklyno 
Lietuvių Laisvės Radijo Klu
bą, atsimokant brooklynie^ 
čiams, kurių nemažai priklau
so Chicagos Lietuvių Kultū
ros Radijo Klubui.

Be' didelio raginimo sekami 
asmenys patapo Brooklyno 
Lietuvių Laisvės Radijo Klu
bo nariais, pasimokėdami po 
$1.00: L. Prūseika, A. Joni
kienė, P. Mikulėnas, J. Urbo
nas, L. Casko, A. Jakienė, M. 
Indrišius, J. P. Stančikas, 
Abekienė, J. Skeberdytė, 
Kenstavičienė, M. J. Zald 
L. Jonikas .

Dr. A. Butko ir K.- Kairių 
šeima pasimokėjo po $3.00; 
J. N. Benikaitis, M. šarkiū- 
nienė ir B. Juškauskas—po 
$2; L. K. Kapsuko Klubas 
pridėjo $5. ' .į

Viso chicagiečiai su$^H 
Brooklyno lietuvių radijo pAt* 
valandžiur palaikyti $30.

Už tai jiems priklauso nuo
širdi padėka.

ir

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką prajeistl, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti •

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Nešė Dievui Auką, 
Tapo Mirtinai Primušta

Miss Julia Mahoney, 59 
tų amžiaus, sekmadienio ryte 
skubinosi bažnyčion (Old St. 
Mary’s ant Wabash Ave.)- 
ant (ankstyvų mišių. Ant 
Clark St. ją užpuolė plėšikas 
ir bandė pagriebti jos ridiku- 
lį, tikėdamasis ten rast daug 
pinigų. Moteris smarkiai gy
nėsi, tai užpuolikas ją tiek 
sumušė, kad jinai tapo nu
vežta ligoninėn ir už 3-jų va
landų mirė.

Kadangi pamatę tą užpuo
limą žmonės pradėjo' bėgti 
užpultajai pagalbon, tai plė
šikas pabėgo- nei piniginės 
nespėjęs pagriebti1. Tame ri- 
dikulyje, apart kelių dolerių 
liuosų, dar buvo $5 įdėti į 
gautą ^bažnyčioj konvertėlį.

me-

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

Passaic^ N. J., CIO uni
jine taryba šaukė CIO uni
jų centrą paskelbti visuo
tiną 24 valandų streiką 
prieš Tafto-Hartley’o ver
gijos bilių.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

ADAM V. WALMUS, D.p.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

x VALANDOS:
9 A. M. — 12 N»; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
’ ir sekmadieni.

Ateinu Darbininkams Sunkūs 
Hoovetio ^Laikai.

Metai laiko atgal Paterso.ne 
beveik kiekvienoj dirbtuvėj ga
lėjai ibe jokio vargo gauti dar
bo. Net laikraščiuose buvo skel
biama, kad reikalingi darbinin
kai, Todėl, didžiuma darbinin
kų manė, kad tas gerbūvis tę
sis ant' visados. Dauguma žmo
nių leido pinigus, taip sakant, 
kaip vandenį. Kiekviename sa- 
liūne būdavo sausakimšai* pri
sigrūdusių žmonių, dešimtinė
mis būdavo nuklotas baras.

Bet šiuo laiku jau paveiks
las kitas, ne tik, kad iš laikraš- 
čių darbininkų reikalavimai 
nyksta, o dirbtuvės pradeda 
dalimis atleidinėti iš darbo dar
bininkus, jau kasdien bedarbių 
eilės, didinasi. Ir jau yra ne 
naujiena, kad. kas nors pa- 
skapibina durų varpelį ir prašo 
kavos puoduko.

Vadinasi, vėl hooverizmo 
“gerbūvis“ grįžta — pradeda 
rodytis. Jis pro užkampį veržia
si 'į darbininkų gyvenimą, neš
damas skurdo, vargo padėtį ir 
"bado šmėkla pradeda grūmoti 
ir veržtis ne vien pro duris, 
bet ir langus.

Kaip minėjau, visi -fabrikan
tai jau paleidinėja darbinin
ku^, nes, sako neturi pareika
lavimų ant jų gaminių, o kiti 
sukrauna pirmiau dirbtą trijų 
darbininkų darbą ant dviejų, o 
trečią išmeta į bedarbių eiles. 
Iš karto fabrikantas neva pri
deda daugiau mokesties tiems 
darbininkams, kuriems trečio, 
darbą primetė, pavyzdžiui, jei
gu s darbininkas -dirbdamas ant 
dviejų mašinų uždirbo į savai
tę $5.0, tai kada jis jau dirba 
ant trijų mašinų, tai jam mo
ka $65 į savaitę, nors tikreny
bėj turėtų būti $75. Vądinasi, 
kada darbą padalina dėl dviejų 
darbininkų, tai trečio darbinin
ko algos $20 ’ eina į darbdavio 
kišenę. Tai didinimas bedarbių 
eilių ir bjaurus pasilikusių dar
be išnaudojima&J

Tačiau-; atsiranda žmonių, 
kurie su džiatigsmu priima tą 
darbdavio “malorię“ ir džiau
giasi, kad gauna daugiau .mo
kėti, bet nesupranta, kad ta fa- 
brikahtų “malpųė,” tai yra ža
bangai prieš ^darbininkus. Pra
džioj darbdavis daugiau moka, 
bet vėliau tą algą • numuša x ir 
jeigu darbininkas bando pa
sipriešinti, tai fabrikantas, ži
nodamas, kačT už fabriko durų 
yra pakankamai bedarbių, ku
rie laukia darbo, tai pagrūmoja 
tam darbininkui, kuris prieši
nasi. Jis suranda priežasčių, 
arba tiesiog sako, kad tu neno
ri dirbti.ant trijų mašinų, arba, 
nepadarai tiek produkcijos,

kiek tos 
ir tokioj 
tis yra 
darbdavio sąlygas, jeigu nenori 
gatvėj atsidurti.

Kuomet tokių žabangų neper- 
mato paprasti darbininkai, tai 
nieko tame nėra stebėtino, bet 
kuomet unijos viršininkai įkal
binėja, kad nereikia paisyti ant 
kiek mašinų bosas darbininką 
verčia dirbti, bet-tik reikia pai
syti, kad daugiau gautume mo
kėti už operavimą daugiau ma
šinų, tai jau blogai. Ir tokius 
unijos ’vadų', aiškinimus nariai 
jau girlli kelinti metai.'

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 84 
kuopa ir rusų', lenkų ir ukrainų 
I.W.O. kuopos rengia bendrai 
pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 
15 d. birželio, 2 vai. po pietų, 
RiTsų Parke, West Paterson.

Vietos ir apylinkės lietuviai 
yra prašomi dalyvauti piknike. 
Įžanga tik 55 centai, su tak‘ 
sais.

Kelrddis: Imkite ant*’Market 
St. Singac Bus No. 4. Išlipkite 
ant McBride Ave., du blokus 
pervažiavus High Bridge, ir ei
kite po kairei į kalną, ten rasi
te ir pikniką. As Būsiu.

Wallace Nerems Tnunano 
Kandidatūros

Raleigh, N. Carolina. — 
Atsakydamas į reporterių 
klausimą, Henry Wallace, 
buvęs Jungt. Valstijų vice
prezidentas, pareiškė: “Aš 
sakyčiau, kad neremsiu 
Trumano kandidatūros į 
prezidentus.

“Jeigu Trumanas ir to
liau vykdys savo mokymą, 
tai jo valdžia ves į karą. 
Jei demokratų partija tam
pa reakcijos ir depresijos 
(krizio) partija, tai toliau 
aš negalėsiu būti' jos na
riu.”

Cukraus Kontrole Galinti 
Greitai Baigtis '

Washington. — Jeigu-iš 
Kubos bus gana cukrinės 
medžiagos įgabenta į Jung
tines Valstijas, tai cukraus 
kontrolė - racionavimas šio
je šalyje galės greit užsi
baigti, sakė žemdirbystės 
sekretorius Anderson, liu
dydamas senato komitetui. 
Senatorius Joseph McCar
thy pastebėjo, kad kontro
lę panaikinus cukrus pa
brangs apie pustrečio cento 
svarui, Andersonas tatai 
pripažino.

HteLP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
TROSŲ MECHANIKAI

Patyrę Prie Diesel ir (Jas
Geros Darbo Sąlygos ir Alga

- Kreipkitės į Mr. Gosselin

Roger - Sherman Transfer Co.
469 Connecticut Blvd. East Hartford, Conn.

(133)
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STATOMA KATALIKŲ 
MOKYKLA PAGARBAI 
ĮKALINTO ARKIVYS

KUPO

White Plains, N. Y. — 
New Yorko kardinolas 
Spellman pašventino žemę, 
kur bus pastatyta vidurinė ■ 
katalikų mokykla (high 
schoolė), pavadinta jugo
slavų arkiv/skupo Stepina- 
co vardu. Jugoslavijos tei
smas įkalino tą arkivysku
pą už bendradarbiavimą 
su naciais 'karo metu ir už 
fašistinius kurstymus prieš 
jugoslavų demokratinę val
džią.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas jvyks 
treč. birželio 11, 1947, 7:30 v. v., 
L. D. P. Klube, 408 Court St., Eli
zabeth, N. J.

Draugės ir draugai, būtinai daly
vaukite šiame susirinkime, taipgi 
atsiveskite savo draugus bei drau
ges, nes tuojaus po susirinkimui, 
bus skaitoma paskaita “Gyvenimo 
Pakaita,” parašyta Dr. J. Kaškiau- 
čiauš. Taipgi bus renkami darbinin. 
kai dėl LDS 3-čios Apskr. pikniko, 
kuris jvyks birželio 15, 1947, Liberty 
Park, Linden, N. J. — Sekr. V. 
Sheralis.

DIRBTI VIDUJ

OKINAWOJE
Transportacija apmokėta
GELEŽIES DARBININKAI 

(Pastiprinimam)
ELEKTROS LAIDININKAI 

(Dėl-Smarkios Srovės)

Vien tik Pirmos Klasės 
Patyrimu 

Amžiaus — 21 iki 49
Turi turėti gimimo j rodymus.

Turi būt N. Y. Valstijos Employ
ment Service pasiųstas pas

George A. Gardner, 
Co. Rep.

GUY F. ATKINSON CO.
IR

J. A. JONES CONST. CO. I
Pas N. Y. State Employment 

Service.
87 Madison Ave., prie 28th Stw

* • N. Y. C., 3-čios lubos
(136)

(132-3)
K.

HAMTRAMCK, M1CH.
LLD 188 kp. susirinkimas jvyks 

sekmadienį, birželio 15 d., 11-tą vai. 
ryto, 3014 Yemans.

Visi nariai būkite laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, taip 
gi išgirsit delegatų raportus iš 10 
Apskr. suvažiavimo. Atsiveskit ir 
naujų narių. — Sekr. (132-3)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Liberty Park, 340 Mit

chell Ave., šėrininkų susirinkimas 
jvyks birželio 10 d. Malonėkite da
lyvauti, nes bus rinkimai naujos 
valdybos, tad svarbu kiekvienam 
šėrininkui dalyvauti. — M. Prakop.

(131-132)

PHILADELPHIA, PA.
/ LDS 5 kp. pusmetinis susirinki

mas įvyks birželio 10 d., Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave., 7:30 v. 
v. Visi nariai dalyvaukite, nes turi* 
me daug svarbių reikalų aptarti. — 
P. Baranauskienė. (131-132)

BIZNIERIAI, SKELBKITE S 
LAISVĖJ \

:3m

REIKALINGAS DAILYDt
9 vai. j Dieną; 5 Dienas j Savaitė 

Kreipkitės:
M. SHAPIRO & SON
CONSTRUCTION CO., ING..

2278 Corbin Ąve., New Britain, Conn.
Phone New Britain 7249.’.

C (itt)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOSMOTERYS
IxiriRvam pakavimui moderniniame mitinto 

fabrike
NATURAL SUGARS. Inc.

601 West 26th St., N. Y.. U-tos lubos
---------------------------------<2^

NAMŲ DARBININKU
$30 Savaitinė Alga

Guolis ant vietos. Geri namai
HANFT

EAST 21st ST., BROOKLYN, N. Y.
Tel. Navarre 8-4542

(Brighton traukiniu Ave. M Stotis) • V;

1494

MERGINOS 
Lengvam Fabriko Darbui

Mokančio su adata siūti. Priimsime mokino 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 

Linksmos Darbo Sąlyros
Cornell Metal Specialties

201 Franklin St., Brooklyn, N. V.
032-4)

NECHINIŠKŲ VEIKSMŲ 
KOMITETAS

Shanghai, Chinija. — Šio 
mie$to taryba, susidedanti 
vien iš Chiang Kai-sheko

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mua 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo® 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y. i 

Tel. SOuth 8-5589

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D,
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

tautininkų, įsteigė “Komi-

F. W. Slialins

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVĖS
■ . ... I

CHAKI I S J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

• ' • <

Laidotuvių 
Direktorius

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirmad., Birž. z9, 1947

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas /Poplar 4110

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
i -

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel Vir$inia7-4499

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

; 426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J. 
Tek MArket 2-5172 

jums* <■

Fotografas
• Traukiu paveikslus fafnilijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
; Iš senų padarau 
[naujus paveiks- 
; lūs ir kraujavus 
[sudarai! su ame-«i 
[ rikoniškais. Rei-Ę\| 
! kalui esant ir 
i padidinu toki o įk* 
; dydžip, kokio pa-\ĮĮ| 
; geidaujama. Tai- nw 
;pogl atmaliavoju X 
ivairiom spalvom.

Kampas Broadway Ir 
prie Chauncey St., Broadway Lina

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

& >

Stono Avę.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome'ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

_ Tel. ST. 2-8842

I I Is
žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 

piknikai naudai dienraščio Laisvės. Jei kur kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome gret pranešti, o mes pažymėsime. ..

■\ 1 .

Brooklyn, N. Y.--Liepos-July 4th
CLINTON PARK, MASPETH, L. L, N. Y.

Rengia Laisves Bendrove

Bostono Apylinke—Liepos-July 4th
VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.

Rengia Mass. Valstijos Liet. Organizacijos

Waterbury, Corin. ~ Rugpj.-Aug. 3 
LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT RD. 

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

Philadelphia—Rugpjūčio (Aug.) 30
/ CRESCENT PICNIC GROUNDS

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J 
Tai bus prieš Labor Day šventę.

KhmBm

tetą Nechiniškiems Veiks
mams Tyrinėti.” Miesto ta
ryba sakė, tas komitetas , 
“sudarytas pagal planus 
Jungtinių Valstijų kongre-’ 
so Neamerikinių -Veiksmų 
Komiteto” (kuris persekio
ja demokratinius pąžąhgu- 
nus, o glosto fašistinius el
ementus).

____________ - > sa
Medicinos Seserų Kursai
VILNIUS. — Respublikoje 

plečiamas medicinos seserų 
kursų tinklas, šiomis dieno
mis Raudonojo Kryžiaus or
ganizacija įsteigė tokius kur
sus 
j e, Tauragėje, Ukmergėje. 
Medicinos seserų paruošimas 
tokiu būdu vyksta penkioliko
je vietų. x

pivlgu LVlVlvlo AUI*

Zarasuose, Marijampole-
Tauragėje, Ukmergėje.

i. lOriSl

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13386 has been issued to the undersigned 
to sell beer at > etail under Section 107 « 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
483 -4th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed OFF the premieęa.

KRAW1EC

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 997 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1S7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
146 Ridgewood Ave., Borough ofBrooklyn. 
County, of Kings, to be consumed OFF tha 
premises

NATHAN GOTTHEIL

NOTIČĘ is hereby given that (ieenae Mo. 
GB 13266 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverhge Control L^w at 
886 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed OFJ- the j^reiniOOd.

AL
(Nox-AII Dairiw)
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Valandos

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

H

ir 
jų

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

j 9—12 ryte
7 1— 8vakare

Penktadfeniąfc Uždaryta

' TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBERSHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1*60

* \

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE 
I

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y

■<
V ■ e y. y-1VP k
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Iš Lietuvįų A merikos Piliečiui
Klubo Susirinkimo

Hollywoodo Artistai Atsi
kerta Ragangaudžiams

Penktadienį įvyko Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kiiubo 
prieŠpusmetinis susirinkimas. 
Jis buvo šauktas atvirutėmis, 
nes buvo renkama pusė valdy
bos. Kliubas pusę valdybos 
renka priešpusmetiniame, o 

- kitą pusę priešmetiniame su
sirinkime.

Išrinkti, geriau pasakius, už
tvirtinti veik visi tie patys. 
Antanas Linkus, vice-prezi- 
dentas, veiklus ir nuoširdus 
veikėjas kliubo ir ’ visuome
nės gerovei išrinktas vienbal
siai. Senas sekretorius J. Na- 
livaika, kuris ilgai dirbo už
rašų raštininko pareigose pa
sitraukė, tai jo vieton išrink
tas Antanas Linkus (jauna
sis), praėjusio karo vetera
nas ir vienas iš jaunesnių kliu
bo veikėjų.

Kiti visi užtvirtinti seni: 
iždo globėjas — Zubavičius, 
maršalka — Pauliukonis. Di
rektoriai — žižis ir Stakvile
vičius, biznio sekretorius — 
Sušinskas. Jie visi gerai ir 
nuoširdžiai kliubo gerovei dir
ba, todėl nariai-išrinko juos 
ir toliau darbuotis.

Rinkimai praėjo gražiai, 
kaip ir reikia. Tenka paste
bėti, kad metai laiko atgal 
smetoniškas elementas baisiai 
skandalino, laukiant prieš- 
pusmetinio’susirinkimo buvo 
susiorganizavęs, pastatęs savo 
fleitą, išleidęs bjaurius ‘lape
lius, kuriuose plūdo kliubo 
senus veikėjus ir reikalavo 
“šluoti laukan.” Bet kliubo 
pažangūs ir demokratiniai nu
sistatę nariai atmetė suokal
bininkų planą, išrinko pažan
gius ir kliubo gerovei dirban
čius narius.

Dabartiniai rinkimai buvo 
ramūs. Progresyviai kliubo 
nariai visada laikėsi ir laiko
si politikos, kad šioj organiza
cijoj neturi būti diskrimina
cijų nėr narių priėmime, neigi

CIO Milžiniškas 
Paradas ir Mitingas 
Antradienį

Šimto tūkstančių unijistų 
ne unijinių darbininkų ir
draugų tikimasi protestui 
prieš Taft-Hartley bilių. Rei
kalaus prezidento bilių atmes
ti, Visų darbo žmonių par
eiga maršuoti parade ir da
lyvauti mitinge.

šaradą ir masinį mitingą 
Madison Square Gardene šau
kia didžiojo New Yorko CIO, 
šį antradienį, birželio 10-tą.

Paradas prasidės 5-tą va
landą, tuojau po darbo, nuo 
24th St. Maršuos 8th Avė. 
nk Gardeno, esančio prie 8th 
lve. ir 50th St. Mitingas 
ardene prasidės apie 6:45, 
ai tik publika pripildys Gar- 
ną. Aplink-Gardeną išve- 
ios garsiakalbius, kad netil

usi į Gardeną publika galėtų 
irdėti programos eigą. Gar- 

denas talpina apie 22 tūkstan
čius publikos, o čia tikimasi 
būsiant iki 100 tūkstančių.

Vyriausiais kalbėtojais bus 
CIO prezidentas Philip Mur
ray ir miesto majoras William

BIrDwyer.
Saul Mills, vietinės CIO 

Tarybos finansų sekretorius, 
sako, jog unijistų' energingas 
ruošimasis paradui rodo, kad 

bus didžiausias iš visų bu
vusių New Yorke. Unijistų 
nuotaiką galima spręsti ir iš 
to, kad viena valanda praeitą 

;čiadienį jie surinko virš 
0?000 parašų po* peticija, 
ginančia prezidentą atmesti 
Bto) tą vergijos bilių.

Trys ginkluoti plėšikių api-.
Christine Dresses, Inc., 

štinę; 39 Morrell St., Brook-, 
Atėmė $2,988, ką tik 

mėžtus iš bankoz darbinio 
algoms

jų teisių organizacijoj. Pro
gresyviai visada tokio nusista-. 
tymo laikėsi. Kaip keli me
tai atgal “socialistai” bandė 
pulti katalikus, tai progresy
viai visada išstodavo prieš tą 
socialistų politiką. Ir dabar 
kliubo valdyboj yra visokių 
įsitikinimų žmonių: progresy
vių, katalikų ir socialistų. Kas 
tik gerai dirba, kas nori kliu- 
bui gerovės, tas ir gali įdėti 
savo energiją.

Komisija išdavė raportą iš 
banketo, kuris buvo surengtas 
pagerbimui gaspadoriaus J. 
Zakarausko sukaktyje 5-kerių 
metų jo darbo. Banketas pa
vyko, liko ir pblno virš $20, 
nors jis buvo rengiamas ne 
siekiant pasidaryti pelno.

Komisija, kuri ruošia kliubo 
išvažįavimą, raportavo, kad 
viskas prirengta. Nariai tik 
privalo sekti garsinimus ir va
žiuoti, taipgi pasikviečiant ir 
simpatikus.

Buvo laiškas nuo šv. Jurgio 
Draugijos kviečiant dalyvauti 
jos piknike. Laiškas priimtas. 
Buvo laiškas ir pundelis tikie- 
tų nuo ACW unijos 54-to 
kriaučių (lietuvių) lokalo 
kviečiant į pikniką. Laiškas 
priimtas ir tikietai nupirkti.

Beje, sekatnas kliubo narių 
susirinkimas pripuola 4 d. lie
pos, gi visi žinome, kad tai 
mūsų šalies Nepriklausomybės 
Paskelbimo šventė. Todėl tą 
dieną kliubo susirinkimo ne
bus. Jis bus* atlaikytas kartu 
su komiteto narių susirinkimu.

Mirė keli kliubo nariai, vien 
praėjusį mėnesį-4, jų tarpe ir 
vienas iš organizatorių A. Žu
kauskas. Kliubo pirmininkas 
Kazys Kreivėnas apibūdino 
vėlioio Žukausko rolę ir pa
prašė narius atsistojimu ir ty
la pagerbti velionį. Nariai tą 
padarė.

Senas Kliubo Narys.

Weinstock Nominuotas 
Rekordiniu
Skaičiumi Balsy

Louis Weinstock, Painters 
District Council 9-to finansų 
sekretorius, vėl nominuotas į 
kandidatus toms pareigoms. 
Rinkimai įvyks šio mėnesio 
28-tą. ‘

Unijos taisyklės reikalauja, 
kad kandidatas į distrikto vir- 
šinikus turi būti nominuotas 
savo lokale, slaptu balsavimu., 
Weinstock gavo 325 balsus, o 
jo oponentas George Ferran- 
to—68 balsus. Dešinieji bė-. 
giu metų lokale nusilpnėjo. 
Pernai jie buvo gavę 127 baj- 
sus.

Tačiau galutinas Weinstock 
išrinkimas daug priklausys ir 
nuo devynių lokalų, priklau
sančių taryboje. Ypatingai 
daug svarbos dedama į lokalą 
892, iš' kurio tikimasi vyriau
sio oponento. Iš to lokalo 
bus nominuotas Martin Rar- 
back, trockistas, pernai kan
didatavęs prieš Weinstock. 
Lokalas 892 balsuos birželio 
7-tą.

Prieš Rarback lokale 892- 
me kandidatuoja Thomas 
Pearson, Weinstock- kandida
tūros rėmėjas.

Visuose lokaluose pravedus 
nominacijas, abiejų sparnų 
grupės susirenka ir iš visų to 
sparno^ nominuotų pasirenka 
vieną kandidatą. Eilinių na
rių, remiančių Weinstock kan
didatūrą, mitingas. įvyks šį 
šeštadienį, 2 vai., Irving Pla
za.x

Sunkmenų kilnotuvui palie
tus 11,000 voltų pajėgos vie
lą gelžkelio kieme, New Yor
ke, pavojingai apdegė maši
nos * operatorius William 
Stokes, 00 metų

Pirmu kartu reakcininkai 
išdrįso tokiu plačiu baru pasi- 
moti ant žmogaus teisių ir žo
džio ir minties laisvių toje tar
tum neliečiamoje meno šven
tovėje -r- Hollywood^ Se
niau reakcininkai išdrįsdavo 
užkabinti tiktai viehą kitą 
pirmūną. O taip buvo dėl to, 
kad tik vienas kitas autorius 
ar aktorius išdrįsdavo paro
dyti viešai bent kokią mintį 
apart tos, kurią nusakydavo 
kontraktą su aktorium turin
čioji kompanija. « . .

Dabar-^-kita gadynė. Artis
tai geriau organizuoti ir apsi
švietę. ' ^ie Sako-— užtenka, 
kad rrųpjs atidirbame jtompa- 
nijai darbą, o mintį atiduųsim 
liaudžiai. Tai dėl to ta arši 
ant jų ataka Ne - Amerikinio 
Komiteto. . -

Vienok artistai nenusilenkia 
reakcijai. / Jie tvoja atgal.

New Yorke, šį trečiadienį, 
artistai šaukia masinį “Artists 
Fight Back” mitingą, į kurį 
kviečiami visi demokratiniai 
žmonės, visokio darbo žmo
nės. Artistai nori pasakyti 
mums savo požiūrius į šių die
nų pasaulį, savo problemas.

Newyorkiečiams kalbėti iš 
Hollywoodo jau atskrido žy
musis filmų rašytojas John 
Howard Lawson, autorius 
“Action in the North Atlan-

FILMOS - TEATRAI
Brooklyno Paramount

Birželio 5-tą pradėjo rodyti 
fiftną “Calcutta,” žmogžudys
tės misteriją, vaizduojančią In
dijoje sustojusius lakūnus, jų 
romansus ir bėdas, žvaigždėse 
Alan Ladd, William Bendix jr 
Gail Russell, j Priedams rOdo 
“Danger Street,” su Jane 
Withers ir Robert Lowery.

'V*-'* * • t. , . ’ ... ‘ r

New, Yorkor Paramount
Ketvirtą ir paskutinę savai

tę rodo'..“The Imperfect Lady,” 
su Ray- ‘Milland;. ir Teresa 
Wright. .Taipgi' yra scenos ak
tai. y; • •
Embassy Newsreel Teatruose

žinių filmose. matomos La 
Guardia stoties ir .Maryland 
lėktuvų; nelaimės, kuriose 94 
asmenys neteko gyvybės. Nor
mandy vaizdai už trijų metų po 
prasidėjimo tenai, mūšių ir ki
tos žinelės. Teatre prie 46th 
St. rodo “The Russians Nobo- f

dy Knows.” Kiti teatrai ran
dasi prie 42nd, 50th ir 72nd 

■ Sts.' ,^'’3 

Lily Pons, viena is daugelio garsiųjų dainos ir mu
zikos žvaigždžių, koncertinėje filmoje “Carnegie 
Hall,” rodomo j dviejuose teatruose—Winter Gar
den, Broadway ir 50th St. ir Park 

St., New Yorke;
Avenue' ir 59th

tic,” “Sahara,’” “Smash-Up.” 
Dar atskris Dalton Trumbo, 
autorius “Our Vines Have 
Tender Grapes,” “Tender 
Comrade,” taipgi kompozito-, 
rius Hans Eisler. Ir kalbės 
vietiniai autoriai Dprothy 
Parker, W. E. B. DuBois ir 
Howard Fast. Meno progra
moje dalyvaus ♦mūsų Broad
way meno žvaigždės.

Menininkų masinis; mitingas, 
į kurį kviečiama bendrai vi
suomenė, įvyks šio trečiadie
nio vakarą, birželio ■ 1.1-tą, 
Manhattan Center, 34th ; St. 
ir 8th Aye., New Yorke. Ren
gia naujas literatūrinis žurna
las MainstreaiUj

Darbininkams reikėtų tame 
mitinge masiniai dalyvautų 
Greta įdomumą išgirsti, asme
niškai pažinti tuos meno di
džiuosius, tame yra kas nors 
dar svarbesnio. Kaip mums, 
eilinio darbo žmonėms, teikia 
daug1 stiprybės garsiųjų ak
torių, autorių, mokslininkų 
pasirodymas mūsų pikietų • li
nijose, demonstraęijpse ar 
mitinguose, taip pat meno 
sritie^ darbininkams x teiks 
daug stiprybės entuziastiškos 
darbininkijos masinis atėji
mas į jų mitingą. Tad;

Lai Manhattan Center bus 
perpildytas šį trečiadienį, bir
želio 11-tą!

Roxy Teatre
Pradėjo rodyti “Miracle on 

34th Street,” ■ meilišką.' filmą, 
vaizduojančią .New York d di- 
džiausį prekybiųį centrą. Vy
riausiose rolėse John Payne, 
Maureen O’Hara ir Edmund 
Gwenn. Scenos' veiksmuose 
Jerry Lester,. Ąrt Lund,‘> Jan 
August ir kiti,, taipgi baletas 
ir orkestrą. , '

■. • ... •• - • * I V

Radio City ’Music Hali
Teberodo fil^ą. “Great Ex

pectations,” :su- įJohn; Mills ir 
Valerie • Hobson. Didžiojoj 
scenoje pasilieka Lėonidoff’o 
“Skyline.” _•

. KEISTA NELAIMĖ
Louis Roos, . 55 m., persi- 

rengdinėjo darbe. Paišelis iš
slydo jam iš rankos ir. pa§i* 
nėrė jo gerklėje, įlindęs ten 
per sprande esamą plyšį, prieš 
keletą metų padarytą tikslu 
palengvinti jam kvėpavimą. 
Skubiai jį nugabeno į ligoni
nę, paišelį ištraukė ir Roos 
sugrįžo į darbą.

Veteranai Dar Gali 
Prašyti Mokslo

Šį sezoną baigiantieji vidu
rinę mokyklą (high schpol) 
veteranai dar gali gauti kre
ditą įstojimui į kolegiją, kaip 
praneša leitenantas R. Has
kell, komanduojantis armijon 
rekrutąvimo stotį, 246 Gra
ham ‘Ave*, Brooklyne. Tą 
teisę jie galėtų, gauti, jeigu 
jie įstotų armijon viena diena 
pirm kongresui oficialiai pa
skelbsiant karą pasibaigusiu.
KOKIOS SĄLYGOS GAUTI 

MOKSLĄ PER KARIŠKĄ 
TARNYBĄ?

“To tankiausia klausia,” sa
ko Lt. Haskell. “Virš 1,000,- 
000 jaunų vyrų gaus visą ar 
dalį aukštesniojo mokslo už 
tarnybą karinėse jėgose. 
Tūkstančiai iš jų kitaip būtų 
neišgalėję kolegijos.

“Bet, kad gauti tą teisę po 
GI Bill of Rights dabar,, pri
valote Įstoti bent viena, diena 
pirm kongresui oficialiai pa
skelbsiant karą baigtu. • Taip 
įstojęs į karines jėgas, po iš
buvimo 90 dienų, einant kari
niu įstatymu, garantuojamas 
vienus metus mokslo su $500 
užmokesties už mokymą ir po 
$65, pragyvenimui per mėne
sį, galimais gauti po to, kai 
išsibaigs tarnybos laikas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES džl Balių, koncertų, Bnnkletų, 
Veituvių, Susirinkimų ir t.t. ‘Paikai 

•teičlaa «u ųaųjaUBlaia {taiayinaia.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tąl.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados . '
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St.,

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai

so ^Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work x
Polishing & Finishing •

Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu į jūsų narųus ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs stebėsitės mano 
geru darbu.

FRANK GIVIS
75 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y,

Quill Prašė Majoro 
Pertvarkyti Subway

Michael Quill, miesto tary
bos narys ir CIO Transport 
Workers Unijos prezidentas, 
sako, jog miestąvoji transpor- 
tacijos taryba leidžianti ant 
kelio nepatikrintus, nesaugius 
vagonus. Tokius, sako jisai, 
darbininkai atsisakys operuo
ti. Unijistai atsisakys imti at
sakomybę už priemones, ku-

“Priedams, dasidės po mė
nesį už kiekvieną atitarnautą 
mėnesį pirm oficialioj paskel
bimo karo užbaigos ...”

Norinti palaikyti 1,070,000 
vyrų armiją, kokios pageida
vęs gen. Eisenhower viename 
iš paskiausių savo pareiškimų, 
armija, turinti gauti po apie 
30,000 savanorių kas mėnuo, 
sako stoties vedėjai.I 

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

/ SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN^

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS N ’ < < • r# *
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas višokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni jvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokibų, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos Rainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami,Labai Nužemintom Kainom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos. 

Taipgi Links ir Pendahts

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

ęompaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės
- nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainą Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler į

, 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.
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rios yra pavojumi žmonių 
sveikatai ir gyvybei,.

Unija, sako Quill, renka.da
vinius apie subwaypadėtį *ir 
raportą žadėjo .jtpiktiy majo
rui. Jeigu transported  jos ta- M 
rybos viršininkas Gross nesu
tvarko padėties, ’ paleido 140 
ekstra traukinių, kurių perma- 
žas štabas nespėjo patikrinti,* 
tai majoras privalo padaryti 
tvarką, pareikalauti iš valdi- 

,ninku saugumo miesto-gyven
tojams.

Jeigu 
pataisyta, 
bininkai 
nesaugius 
čius į pavojų keliaujančią pu
bliką. O tas gali privesti prie 
transportacijos sustabdymo.”

padėtis nebus greit 
sako Quill, “dar- 
atsisakys operuoti 
traukinius, statan-

Iš Harlem Upės ištrauks 
kūną 8 metų berniuko George 
Lehman’o, dingusio iš namų 
gegužės 29-tą. Manoma, kad 
vaikas bandęs plaukioti.




