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sakosi esąs baisiai nepatenkin
tas Lietuvos prezidentu Justu 
Paleckiu. Irstai kodėl:

“Viename miesčiuke viena 
gimnazistė buvo nuteista tre
jus metus kalėti ir buvo išga
benta i Vilniaus kalėjimus. 
Įtakinga asmenybė dėl tos 
gimnazistės teiravosi Palec
kio, norėdama užtarimo tai 
gimnazistei.“

Ir kas iš to išėjo? Ogi nie
ko. Toji “įtakinga asmenybė”

SOVIETŲ VYRIAUSYBE 
GAUSIAI APDOVANOJO 
123 IŠRADĖJUS
Paskyrė Milionus Rublių Atominiams Mokslininkams, Inži
nieriams, Kariniams, Techniniams ir Ūkiniams išradėjams

ŽYDAI ATMUŠĖ EGIPTO 
KARINIUS LAIVUS NUO 
IZRAELIAUS SOSTINES
Arabai Praneša, Kad Jie Užmušę 580 Žydy; Izraelius Sako, 
Žydai Užėmė Araby Lėktuvų Aikštę ir Įsiveržė į Jenin

nieko nepešė. Paleckis pasakė, 
kad tokius “reikalus sprendžia 
speciali • komisija” (K., birž. 2 
d.), o ne jis vienas.

★ ★ ★
Bet tai juk puiku, tai tikrai 

demokratiška! Nei su įtaka, nei 
su kyšiais prie Lietuvos prezi
dento neprieisi ir maloniu ne
gausi. Veikia teisingumas. ■

Tai nepatinka Keleivio plau
ko žmonėms. Bet tas patinka 
demokratiją ir teisybę mylin
tiesiems.

Kai Lietuvoj viešpatavo Sme
tona, įtaka ir kyšiai, o ne tei
sybė ir demokratija,' viską iš
spręsdavo. Keleivio štabas no
rėtų, kad Lietuvon vėl tieji 
“gerieji laikai” sugrįžtų.

★ ★ ★
Bruklyniškė Amerika pra

neša, kad jos nauju redakto
rium bus pabėgėlis Dr. Hen
rikas Lukaševičius. Ir pasa
ko, kaip didelis ir svarbus 
žmogus jis yra. Jis, girdi, 
kadaise Lietuvoje buvo teisė
ju.

Ar todėl Dr. Lukaševičius ir 
bėgo iš Lietuvos, kai ten buvo 
nuversta smetoninė diktatūra? 
Ar teisėjas pabūgo teismo?^

★ ★ ★ ,
Skaitau Vienybėje, kad ne

seniai Maspethe įvykusios di
delės ir iškilmingos kun. Jo
no Balkūno “įvilktuvės“ į 
prelato rūbus. Sako: “Pažy
mėtina, kad šia proga kuni
gas Prelatas Jonas Balkūnas 
buvo apdovanotas gana gau
siomis piniginėmis dovanomis“ 
(V., birž. 4 d.). ,

Juo aukštesnis dvasiškis, tuo 
daugiau turtų reikia. Tokia jau 
kunigų sistema. Paimkime vys
kupus ir. kardinolus. Jie savo 
turtus milijonais skaito.

Todėl tos “gana gausios 
piniginės dovanos” labai susi- 
vigadys ir mūsų Jonui Balkū- 
nui, pakilusiam iš kunigo į pre
latus.

★ ★ ★
Pasiskaitykite:
“Manau, kad Tau įdomu ir 

mūsų nuotaikos. Nėra jos per 
geriausios. Bet ne dėlto, kad 
turi kažkas įvykti. Greičiau 
dėl to, kad nebeįvyksta. Taip 
jau viskas įkyrėję visiems, 
kaip ir tiems proferanso lo
šikams, kurie pagaliau ėmė 
visi lošti tamsoj ir prie-eglės: 
kas jau prasilošė, tegul visiš
kai prasilošia. Nedaug kuo 
skiriasi ir mūsų padėtis.- Mes 
taip pat jau viską praloŠėm, 
beliko vien durnos galvos, ku
rios baigia plikti ir žilti.“ 
(Naujienos, birž. 2 d.).

Pataikyta tiesiai pirštu į akį. 
Kiekvienas yra girdėjęs posa
kį : “Už durnos galvos kojoms
nepakajus.“

Jeigu tie žmonės, kurie sėdi 
ir nyksta Vokietijoje, blaivai 
protautų, tai ten nesėdėtų. Jie 
seniai būtų sugrįžę Lietuvon.

★ ★ ★
Kad su tų žmonių galvomis 

darosi riestai, patvirtina ir 
Amerikos bendradarbis; jis 
rašo“Kiekvienas laukia ka
ro, kaip saulės patekėjimo po 
baisios skausmo <- ir nemigo 
nakties. . . bet karo nematy
ti“ (Amerika, birž. 4 d.).

Juk - tokiam kare supleškėtų 
ir pati civilizacija. Bet ar 
jiems svarbu? Jie neteko dvarų 
ir palocių, ir todėl geriau ma-

Maskva. — Sovietų vy
riausybė gegužės pabaigoje 

■davė 200,000 rublių (40,000 
dolerių) Stalininę dovaną 
broliams armėnams Abra- 
mui ir Artemiui Alichano- 
vams už atradimą varitro- 
nų, atomų branduolio dale
lyčių, apie kurias niekas 
pasaulyje iki šiol nežinojo. 
United Press rašo, kad tas 

! atradimas padės išaiškinti, 
kodėl taip stipriai laikosi 
krūvoje protonai, stambes- 

įnės atomo branduolio dale
lės.

Praeitą ketvirtadienį So- 
Į vietų vyriausybė suteikė

■
John Lewis Pasiduoda 
Teismo įsakymui

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas T. Alan 
Goldsboroųgh įsakė Johnui 
L. Lewisui,xMainierių Uni
jos prezidentui, derėtis kar- 

• tu su visomis minkštosios 
anglies kompanijomis dėl 
naujos sutarties. Lewis pa
sižadėjo vykdyti įsakymą.

Iki teisėjas pagrūmojo 
indžįonkšinu, Lewis nesuti- 

I ko tartis su pietinių valsti
jų kasyklų savininkų sąjun
ga. Dabar jis derėsis ir su 
ja. Senoji sutartis išsibaigs 

| birželio 30 d.
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Bernadotte Darbuojasi 
Dėl Paliaubą

I
Kairo. — Grafas Folke 

Bernadotte, Jungtinhj Tau
tų tarpininkas, tarėsi su a- 

■ rabiškų kraštų atstovais 
dėl karo veiksmų sustabdy
mo Palestinoje. Arabų va
dai reikalauja uždraust žy
dų ateivybę ir įvykdyt tū
las kitas sąlygas pirma, ne
gu jie sutiks paskelbti ketu
rių savaičių paliaubas, pa
gal Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybos raginimą. Berna- 

i dotte tikisi per porą dienų 
išryškinti žydų ir arabų 
statomas sąlygas dėl mūšių 

I sustabdymo.

Roma. — Italijos anglia
kasiai streikavo 2 valandas 
tik tuo tikslu, kad privers
tų valdžią geriau tvarkyti 
anglies pramonę.

Saturnas per Naują Teleskopą 
Atrodo Skaistesnis už Mėnulį

Palomar, -Calif. — Per 
naująjį Palomar Kalno te
leskopą (su 200 colių pločio 
astronominiu stiklu) toli
mosios žvaigždės spindi ke
turis kartus skaisčiau, ne
gu per senesnįjį Mount Wil-

tytų vėl miestus degant ir mi
lijonais nekaltus žmones krin
tant, negu pasiimtų žagrę ir 
artų žemę!

dar 8 milionus, 400 tūks
tančių rublių Stalininių do
vanų 121-nam savo moksli- 
ninkui-išradėjui.

Keturias dovanas, po 150,- 
000 rublių kiekviena, gavo 
inžinieriai S. A. Lavočkin, 
A. I. Mikojan, Andrei Tupo
lev .. ir A. S. Jąkovlev už 
naujų karinių lėktuvų išra
dimą .

27 dovanos, po 100,000 
rublių kiekviena, suteiktos 
už suplanavimą naujos rū
šies patrankų, naujo tan
ko, naujų kariniam laivam 
inžinų ir už pamatinius pa
gerinimus laivų statyboje.

Kitas dovanas gavo žmo
nės už tokius išradimus: 
Naujovinis motoras rakie- 

•tiniam lėktuvui, senesniųjų 
lėktuvinių motorų pageri- 

i nimas, naujų . žibalo vers- 
I miu atradimas, milžinišku 
I metalo kasyklų atradimas 
i Murmansko srityj, naujų 
i mašinų išradimas angliaka- 
sykloms; naujų, derlinges
nių kviečių, bulvių, rugių 
ir grikių veislių išvystymas 
ir t.t.

Belaisviai Žydai Protes
tuoja prieš Angliją

Cyprus Sala. — Žydai, 
laikomi anglų koncentraci
jos stovyklose šioje saloje, 
užprotestavo prieš “sauva- 
lišką” Anglijos (sakymą ne
leisti karinio amžiaus žydų 
į Palestiną. Koncentraci
jos žardžiuose Cypruse an
glai laiko 24,000 žydų, vy
rų, moterų ir vaikų.

PIETŲ AFRIKA MAN- 
DRAUJA PRIEŠ 
JUNGTINES TAUTAS

Lake Success, N. Y. — 
Pietinės Afrikos atstovas 
užreiškė, kad nebus leista 
Jungtinėms Tautoms kištis 
į vidujinę to krašto politi
ka.

(Negrai ir indusai Pieti
nėje Afrikoje baisiai nieki
nami ir išskiriami nuo bal- 
tųjų.) j ’

San Francisco. — Armi
jos laivas pargabeno kūnus 
4,459 ' Amerikos kareivių, 
kritusių per mūšius su ja
ponais Filipinuose ir Nau
jojoj Gvinėjoj.

son teleskopą (su 100 cųlių 
pločio stiklu). • '

. Naujasis teleskopas 700 
sykių padidino Saturno pla
netos pavidalą su trimis jo 
“žiedais” aplinkui. Saturnas 
atrodė toks didelis, kaip 
mėnulis pilnatyje, bet švie
sesnis už mėnulį.

Saturnas yra už 900 mi- 
lionų mylių nuo saulės.

Gulėdamas kraujo klane, James Price, AFL National 
Farm Labor Unijos veikėjas, raičiojasi iš skausmo lau
kiant medikališkos pagalbos. Jis tapo peršautas gal
von. Per septynis mėnesius Price vadovavo streikui 
prieš DiGiorgio, vaisių auginimo sodų savininką. Kern 
County Central Labor Council pasiūlė $5,000 atlygi
nimo už pagavimą “asmens ar asmenų,“ kurie suvarė 

10 kulkų jo galvon streiko vadui sėdint streikierio
namuose.

PRESBYTERIONŲ BAŽNYČIA 
SMERKIA MUNDTO BILIĮJ

Seattle, Wash. — 160-sis 
Presbyterionų bažnyčios at
stovų suvažiavimas pa
smerkė Mundto bilių. 900 
delegatų priimta rezoliucija 
sako: Nors tas bilius for
maliai atkreiptas prieš ko- 
rftunistus, bet jis gręsia su
naikint pilietines amerikie
čių 'laisves bendrai.

Lietuvos Žinios
, Pirmaujančios MTS

Respublik. 5 mašinų trak
torių stotys įvykdė pavasa
rinių darbų planą. Geriau? 
šiųjų rodyklių pasiekė Vil
niaus apskrities Raudon
dvario MTS traktorininkai. 
P'avasario užduotį jie įvyk
dė 146 procentais. MTS ko
lektyve nėra nė vieno trak
torininko, heįvykdžiusio nu
statytos pavasario laukų 
darbų užduoties.

Gerai dirba Kaišiadorių 
MTS. Čia pavasario darbų 
planas įvykdytas 110 pro
centų.

Šilutės MTS viršijo savo 
darbų planą. Šios MTS 
traktorininkas Žemaitis į- 
vykdė penkmečio užduotį.

Pavasario darbų planą 
baigė atlikti Paudbysio, Pa
gėgių, Linkuvos ir eilė kitų 
MTS.

Natojos Elektrines.
Šiomis dienomis Vilniaus 

apskrities Mickūnų t vąlsč. 
kooperatinės žemės ūkio 
draugijos 200 narių namuo
se buvo įžiebtos elektros 
lemputės. Elektros šviesą 
valstiečių namams davė 
naujai pastatyta ant Vilne
lės upės hidroelektrinė. Da
bar energetikai tiesia 6 ki
lometrų ilgumo aukštos į- 
tampos elektros liniją į val
sčiaus .centrą — Mickūnus/

Baigiami montavimo dar
bai elektrinėje, pastatytoje 
ant Minijos upės Jašiūnų

Kita suvažiavimo užgirta 
rezoliucija 'šaukia Jungti
nes Valstijas gražiuoju su
sitarti str Sovietų Sąjunga; 
ragina “turėti kantrybės ir 
tartis net visą eilę metų,” 
kad galima būtų išlaikyti 
pasaulinę' taiką, kuri pri
klauso nuo Amerikos ir So
vietų Sąjungos.

valsčiuje.
Statomos 3 hidroelektri

nės Varėnos, Rokiškio ir 
Švenčionių apskričių koope
ratinėse žemės ūkio draugi
jose.

Šiais metais pastatytos ir 
atiduotos ekpsloatacijon ši
luminės elektrinės Plungės 
tarybinių ūl$ių dirbtuvėse, 
Žemaitkiemio, Ignąįinos ir 
Kalvarijos mašinų trakto
rių stotyse.

Kretingalės ir yTauralau- 
kio tarybiniai ūkiai pri
jungti prie Klaipėdos elek
trinės aukštos įtemptos lini
jos.

GELEŽINKELIEČIAI 
ŠAUKIASI SENATO

Washington. — Nepavy
ko valdžiai sutaikyti gele
žinkeliečius su kompanijo
mis dėl algų pakėlimo. To
dėl jie, mašinistų, ugniakū- 
rių, “svičmanų” Brolijų na
riai ,kreipėsi į Senatą; pra
šo ištirt jų reikalavimo tei
singumą.

ANGLAI GERINASI 
VOKIEČIAMS

Berlin. — Karinis anglų 
gubernatorius Vokietijai, 
generolas Brian Robertson 
žadėjo atliuosuot suvaržy
mus vokiečiams ir gyrė juos 
kaip “krikščionišką ir civi
lizuotą tautą.” '

Pbrland, Ore. — Naujas 
Colombia upės ištvinimas 
gręsia apsemti Portlandą.

Palestink — Keturi kari
niai Egipto laivai mėgino 
bombarduot Izraeliaus sos
tinę Tel Avivą. Žydų lėktu
vai ir vienas ginkluotas 
žvejinis jų laivas, per 3 va-' 

; landų kovą, nuvijo egiptėnų 
laivyną šalin, sako Izrae- 

i liaus komanda. Vienas e- 
I giptėnų laivas sunkiai suža> 
lotas'. Negrįžo vienas žydų- 

j lėktuvas. Bent du Egipto 
; karo laivai buvo angliški.

Irako arabų komandie- 
riai pranešė, kad mūšyje 
dėl Jenin miesto buvę nu

ūkauta >580 žydų, sužeista 
1,000; o kiti atgal atmušti.

Izraeliaus pranešimas sa
ko: Žydų kovūnai įsiveržė 
j Jenin miestą, po 14 valan
dų mūšio; kartu jie užėmė 
buvusiąją anglų kariuome
nės stovyklą ir lėktuvų 
aikštę ųž 4 mylių nuo Je- 
nino. (Anglai, traukdamiesi 
iš Palestinos, atidavė ara
bams tą aikštę su kariniais 
įrengimais.)

Protestantų Redaktorius 
Šaukia Susitart su Rusais

New York. — Protestan
tų žurnalo “Churchman” 
redaktorius Emery Shipler 
per pokilį Waldorf Astoria 
viešbutyje smerkė kursto
mą Amerikoje karinę iste
riją. Savo kalboje jis šaukė 
Jungtines Valstijas taikiai 
išspręsti einamuosius gin
čus su Sovietų Sąjunga.

OHIO VALDŽIA ATMETA 
TREČIĄJĄ PARTIJĄ 
Columbus, Ohio. — šios 

valstijos vyriausybė atmetė 
prašymą įregistruoti trečią
ją partiją su Henriu Wal- 
lace’u priekyje prezidenti
niams ir kongresiniams rin
kimams.

Wallace kreipiasi į aukš
čiausią valstijos teismą, kad 
priverstų įregistruoti šią 
partiją rinkimams. Jai su
rinkta daugiau piliečių pa
rašų, negu valstijos įstaty
mas reikalauja.

Roma. — Palestinoje su
sidarė Krikščionių Legio
nas “šventosioms vietoms 
ginti.” Legionan įstojo 500 
vyrų iš įvairių krikščioniš
kų tikybų.

Patvirtino 2 Bilįoną Dolerių
Nukirtimą Marshallo Planams

Washington. — Valdžia 
reikalavo, < kad Kongreso 
Atstovų Rūmas sugrąžintų 
2 bilionus dolerių, kuriuos 
kongresmanai’ buvo numušę 
nuo Trumano - Marshallo 
planų prieš komunizmą. Bet 
kongresmanai 148 balsais 
113 atmetė tą reikalavimą 
ir patvirtino numušimą.

Jeigu Senatas užgirs šį 
kongresmanų nutarimą, tai

United Press teigia, kad 
Transjordano7 arabų artile* 
rija bombarduoja žydiškas 
vietas Jeruzalėje. Jau kelios 
savaitės kai arabai yra už- 
kirtę maisto pristatymą Je
ruzalės žydams.

žydai praneša, kad jie 
apsupo egiptėnų kariuome
nę Isdųd srityje, pietinėje 
Palestinoje.

Katalikų kunigai Jeruza
lėje užprotestavo Izraeliaus 
vyriausybei, kad žydų mi
nosvaidžių šoviniai kliudę 
krikščionių bažnyčias ir 
“Kryžiaus kelią.”

Senatoriai-Atmete 
Berniukų Muštravimą'

Washington. — Senatas 
atmetė tą karinės tarnybos 
biliaus skyrių, kuris siūlo 
verstinai muštruoti 18 metų 
jaunuolius per 12 mėnesių.

Senatoriai užgyrė biliaus 
paragrafą, kuris reikalauja 
įvesti privalomą kariuome
nėn ėmimą 19-25 metų am
žiaus vyrų dvejiem metam.

Senatorius' Langer davė 
pataisymą, reikalauja n t i 
neskirstyti negrų nuo baltų
jų ginkluotose jėgose. Šį 
pirmadienį Senatas pradės 
svarstyti Langeriq pataišy- 
ma.

Trumano Receptai 
Prieš Komunizmų

Chicago. — Prezid. Tru- 
manas, . kalbėdamas Chica
go Stądiume, pareiškė, jog 
parūpinimas žmonėms gy
venam. namų, geresni už
darbiai dauguomenei ir ap- 
švieta, girdi, v “pakenktų 
komunizmui.” Sykiu Tru- 
manas siūlė pagerinti socia- 
lę apdraudą, vykdyti visiem 
piliečiam lygybę rinkimuo
se, ir pasižadėjo vetuoti 
(atmesti) Mundto bilių, jei 
Kongresas jį užgirtų.

Apie 25,000 žmonių sush 
rinko pasiklausyti preziden
to kalbos.

Washington. — Prezid. 
Trumahas išvyko į vakari
nes valstijas; ketina aplan
kyti 18 valstijų, esą, “nepo
litiniais” tikslais.

bus nukirsta $1,745,000,000 
pirmiesiems Marshallo pla
no metams vakarinėje Eu
ropoje, nuskelta $170,000,- 
000 nuo Trumano reikalau
jamos paramos Čiang Kai* 
šėko valdžiai Chinijoj ir 
numušta $75,000,000' nuo 
karinės paramos Graikijai 
ir Turkijai.

ORAS. — Būsią vešiau.
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Valdininkai aiškina, kad
“nėra pinigų,” kad

šešias' generolo 
Kai-šeko armijas, 

buvo Amerikos ge- 
išmokytos ir ameri- 
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Trylika Bilijoną Apsiginklavimui s-
Kongreso Atstovų Rūmai užgyrė sumanymą išleisti 

ateinančiais metais, kurie prasidės su liepos 1 diena, $3,- 
686,733,250 laiyyno reikalams. Prieš keletą dienų Kon- 

. gresas paskyrė $6,509,939^,000 armijos ir orlaivyno rei
kalams. Iš viso apsiginklavimo reikalams ateinančiais 
metais bus išleista $13,394,672,250.

Amerika turės pastovią žemės armiją iš 790,000 
vyrų, kariniame laivyne tarnaus 552,000 jūrininkai, or- 
faivynas turės 444,500 vyrų!

Senatas ir Mundt-Nixon Bilius
Senato Juridinė Komisija staiga pertraukė viešą 

apklausinėjimą dėl Atstovų Rūmų priimtojo Mundt-Nix
on Biliaus. Ji nęsako, ar bus apklausinėjimas atnaujin
tas, ar jau taip ir' pasibaigs, nedavus tūkstančiams no
rinčiųjų pasisakyti prieš biliųt Matyt, Senato komisija 
buvo nepatenkinta apklausinėjimo eiga. Jai nepatiko' 
toks audringas visuomenės išstojimas prieš bilių.

Pereito trečiadjenio masinė demonstracija Washing
tone prieš bilių paliko gilaus įspūdžio. Demonstracijos 
organizuotujai ir vadai Jerry O’Connell ir Vito Marcan- 

.tonio labai patenkinti demonstracijos rezultatais.
Ant rytojaus po demonstracijos viešai paskelbta, kad ;;

dar šeši senatoriai sutiko viešai pareikšti savo nuomonę kitas įstaigas, protestuo-

I Tarptautinė Apžvalga
į feašo D. M. š.

Jungtinių Valstijų liau
dis sujudo prieš reakcinį 
Mundt-Nixon bilių, kurio 
padarymas įstatymu ^pa
verstų demokratines lais
ves į nieką. Kongresmanas 
Leo Isacson, darbietis iš 
New Yorko, liudijo Senato 
komisijoj, kad tai būtų di
džiausia nelaimė Amerikos 
žmonėms, jeigu tas bilius 
būtų priimtas.

Komunjstų Partijos pitf/ 
mininkas, ..senas veikėjas 
William Z. Foster sakė, 
kad reakcija planingai 

• įkalbinėja žmonėms . melus 
apie’ komunistus ir toj at
mosferoj nori pravaryti 
M undt- N ixon bilių, ku ris 
įvestų policinį rėžimą ir pa
naikintų žmonių laisves.

Trečiosios Partijos judė
jimas sudarė Komitetą Su
mušimui Mundt’o Biliaus. 
Trečiadienį, 2 d. birželio, į 
Washingtoną s ų v a ž i avo 
specialiais traukiniais, au
tomobiliais ir lėktuvais apie 
7,000 įvairių organizacijų' 
atstovų, kurie pikietavo; 
Baltąjį Namą, Kongreso 
Rūmus, Demokratų ir Re- 
publikonų partijų centrus

dar šeši senatoriai sutiko viešai pareikšti savo nuomonę 
prieš bilių. Tais senatoriais yra: Joseph Ball, republiko- 
nas iš Minnesotos; Edwin C. Johnson, demokratas iš 
Colorados; Raymond E. Baldwin, republikonas iš Con
necticut; Francis Myers, demokratas iš Pennsylvanijos; 
Claude Pepper, demokratas, iŠ Floridos; ir Dennis Cha
vez, demokratas iš New Mexico*. Iki šiol jie abejojo, ar 
apsimoka viešai savo nuomonę pasakyti. Aišku, jog juos 
paveikė trečiadienio masinė demonstracija. '

Iš šių šešių senatorių daugiausia dėmesio į save at
kreipia senatorius Bali. Jis yra priskaitomas prieš kraš- 
tutiniųjų konservatorių. Bet ir jis nesutinka su Mundt- 
Nixon Bilium. Jis sako, kad reakcinio prokuroro ranko
se šis bilius “gali, tapti- baisiausiu šmeižimo įrankiu prieš 
bile kokią opoziciją.”

Apart šių senatorių, prieš Mundt-Nixon Bilių la
bai griežtai išstojo jau anksčiau senatorius Elbert D. 
Thomas, demokratas iš Utah valstijos. Šis bilius, jis sa
ko, “sudaro didžiausią pavojų mūsų šalies darbo žmo
nėms.0 ‘ _
Kška kovoti už jo atšaukimą, jeigu jis būtų priimtas ir

darni prieš tą bilių. Paskui 
laikė susirinkimą prie Jur
gio Washingtono paminklo 
ir pasižadėjo kovoti už 
amerikines laisves, prieš 
reakciją.

Oregono ir Washingtono 
valstijose išsiliejusi Colum
bia upė padarė virš 100 mi
lijonų dolerių nuostolių, 
Vanport miestą nušlavė, 
daug žmonių žuvo. Tai bai
su, kada vyriausybė kuo 
mažiausiai rūpinasi apsau
goti piliečių gyvastį ir tur
tą. Kiekvieną metą po kelis 
kartus mūsų šalyje baisiai 
žmonės kenčia nuo potvy-
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Pagal šį bilių, sako senatorius, gali būti nelega- mik~.

padarytas įstatymu.-Labai lengvai prokuroras galėtų pa-' 
tvarkyti, kad Komitetas Atšaukimui Mundt įstatymo ! UPes aPtverus- tlR S1°" 
yra nelegališkas, nes jis yra “komunistų fronto organi- i mis dienomis Kongresas 
žacija.” / Vadinasi, amerikiečiams būtu atimta teisė ]e_! P1 avai ę paujus sumanymus 

’ • dar pridėti apie dešimt bi
lijonų dolerių prie karinių 

I išlaidų. Karo laidams, ato
mų bomboms, kanuolėms, 
tankams, lėktuvams ir kito
kiems kariniams prisiren
gimams tai pinigų yra!

Trumano vyriausybė su-

gališkais būdais darbuotis už atšaukimą netikusių įsta
tymų. > ....

Manoma, kad visa eilė ir kitų senatorių išstos prieš 
bilių, kai bilius bus Senate svarstomas.

Kčfrp ten nebūtų, aišku, kad Senate biliui bus sun
kiau praeiti, negu buvo Atstovų Rūmuose. Tačiau būtų 
didžiausia klaida įsivaizduoti, kad Senate Mundt-Nixon 
Bffius nepraeis. Pavojus yra dar ir tame,, kad Juridinė 
Komisija gali staiga bilių pakišti Senato svarstymui, pa
taikius momentą, kuomet prieš bilių opozicija Senate nė-

laikė apie $20,000,000 ver-jnius 
| tės dalykų, kurie buvo pa

ra pasiruošus kovai. Tokių atsitikimų Kongrese yra bu- ■ 
vę. Todėl Mundt-Nixon Biliaus oponentai privalo nuolat 
budėti ir būti pasiruošę organizuotai jį atremti.

• Senatoriai, kaip ir visi kiti įstatymdariai, nėra liuęsi’ 
rmo spaudimo įtakos. Niekas neabejoja, jog šis piktas bi- 
lįu# jau seniai būtų buvęs priimtas if padarytas įstaty
mu;. jeigu nebūtų iš visuomenės pūsės kilus pries jį pro
testų audra. Kongreso NeamerikinėS Veiklos Komitetas, 
kuris šį bilių iškepė, jau keletas metų galvoja apie ką 
Hbrs panašaus; Jei šis bilius pasirodė tik dabar, tai tik 
todėl, kad šis komitetas priėjo išvados, jog dabar tokio 
įstatymo užkorimui ant Amerikos žmonių galvos yra 
prielankios sąlygos. Ta baisi isterija apie komunizmo 
phVojų daug žmonių apglušino, daugeliui galvas susuko. 
Daugelis nebegali blaiviai ir šaltai tuo reikalu galvoti. 
Minėtas komitetas m'ano, kad dabar yra puikiausia pro
ga- išrausti amerikinei demokratijai pamatus, kai visa 
atmosfera prieš komunistus iki ištirpimo įkaitinta.

Nors jau daug sykių esame pabrėžę, bet nebus pro 
šalį- vėl pakartoti, jog ši’ kova prieš Mundt-Nixon- britų 
nėra- tik vieny ko 
mažai

Prieš kelętą mėnesių tikrai atrodė, kad sukeltoje po
litinėje isterijoj

i skirti pasiųsti. į Tarybų 
Sąjungą

Trėčiosios Partijos Na- 
cionalė Konvencija įvyks 
liepos 23-25: ddi, istorinėje 
Convention Hall, Philadel- 
phijoje. Iš tos svetainės rū
mų savo laiku buvo pa
skelbta Jungtinių Valstijų 
Konstitucija; iš jos 1948 
metais demokratiniai atsto
vai paskelbs Trėčiosios Par-

tijos planus išgelbėjimui 
amerikinių.. d e m okratinių 
laisvių. Iš šios svetainės 
bus paskelbki šių metų Tre
čiosios Partijos rinkiminė 
platforma ir kandidatai.

Anglijos valdžia apdova
nojo $400,000 orlaivyno ko- 
mandierių- Frank Whittle 
už\patobulinimus prie rake
tinių (“jet”j , karinių lėk
tuvų. ■ ■

Čechosfovakijoje išrink
tas naujas parlamentas. 
Amerikoj komercinė spau
da mažai rašo, nes jai ne
patinka tie rinkimai, ka
dangi už liaudies kandida
tus balsavo apie 80 procen
tų balsavusių, apie 7,000,- 
000 žmonių.

Chinijos reakcininkų val
džios ihformacijų viršinin
kas Dr. Tong pripažino, 
kad į du pastaruosius me
tus Chinijos komunistai su
naikino 
čiang 
kurios 
nef olų 
kiniais 
tos.

Liaudies Išlaisvinimo Ar
mija pradėjo atakas prieš 
Changchuną, buvusią Man- 
džurijos- sostinę. Sakoma, 
kad 120,000 komunistų 
atakuoja. Jie jau paėmė or- 
laukį ir įsilaužė į priemies
čius.

Generolas Čiang Kai-še* 
kas sudarė “naują vyriau
sybę,” ji susideda vien iš jo 
pakalikų.

Frakcijoje, Paryžiuje pa
sirodė naujas žurnalas 
“Democratic Nouvelle,” ku
riame, telpa generolo Petit, 
francūzo, straipsnis. Gene
rolas rašo,- kad Tarybų Są
junga nori taikos, bet ji ga
linga. Jis kaltina Jungtines 
Valstijas, kad jų politika 
veda prie karo. Jis sako, 
kad jei'gu kiltų karas, .tai 
Sovietų Armija į tris savai
tes užimtų Europą ir Fran
ci j a būtų karo laukas, 
dėl jis įspėja Europos 
akcininkus, kurie nori ka
ro. Sako, kad atominis 
ras eitų ne Sovietų žemėje, 
bet Frakcijoje, Italijoje ir 
kitur.

Graikijoje fašistai - mo- 
narčhistai masiniai areš
tuoja ir šaudo demokrati-

» žmones. Jungtinių 
Tautų organizacija jau sta
to reikalavimą, kad susilai
kytų nuo masinių žudymų. 
Graikijos Laikinoji Demo
kratinė Vyriausybė pasiū
lė sąlygas, kuriomis galima 
baigti naminis karas. .Ji 
reikalauja, kad užsienio 
imperialistų armijos ir ka
ro specialistai būtų atšauk
ti, kad būtų grąžinta demo
kratinės laisvės. .

Italijoje laike parlamen
tarinių rinkimų reakcinim

histį reikalas. Tai suprasti ėmė ne- 
ien tai jau- supranta milijonai.-

undt-Nixon Bilius Kongrese praeis be 
rftdelio triukšmo; ir .visuomenėje nesusidarys masinės 
ėpoziciįjos. Šiandien kas kita. Jeigu vardu penkiolikos mi-- 
lij'onų organizuotų’ darbininkų Amerikos Darbo Federa
cija ir CIO pasisakė prieš bilių, jeigu visas trečiosios 
partijos judėjimas griežtai nusiteikęs pries bilių, jeigu 
net tokios organizacijos, kaip Americans' for Democratic 
Action, arba Socialistų Partija, arba New Yorko Liberal 
Partija atvirai išstojo prieš bilių, tai' jau aišku, kaip į 
tai žiūri Amerikos žmonės.

Kas įdomu, tai kati Mundt-Nhtoii Biliūi opozicija* 
kasdien auga ir apima naujus žmonių sluogsniūs. Jon 
stoja* skaitlingi vidurinės klasės rateliai — mokytojai,

profesoriai, gydytojai, advokatai,- smulkiojo biznio or
ganizacijos. Veikiausia Kongreso Neamerikinės' Veiklos 
Komiteto pirmininkas Parnell Thomas nė nesapnavo; kai 
kepė tąjį biįių, kad' tokios žmonių masės supras pavojų 
ir stos į kovą. Senato Juridinės Komisiįos pirmininkui 
Wiley veikiausia nei į, galvą neatėjo mintis, kai jis pra
dėjo viešą apklausinėjimą dėl biliaus, kad tiek tūkstan
čių žmonių norės gaūtUbalsą ir bilių pasmerkti. Jiš buvo 
suplanavęs apklausinėjimui teduoti triį dienas. Paskui 
dadėjo dar vieną dieną, bet reikalaujančių bąlso yra dar 
tiek daug, jog komisija pertraukė apklausinėjimą ir ne
pasakė, ką ji toliau dūrys; Tik vienas1 kitas užkietėjęs re- 
akčijonierius prašo balso' kalbėti' už bilių, o tūkstančiai 
— prieš bi'lių! . / , 1

Šio menešib'pabaigoje įvyks senųjų partijų konven
cijos. Prieš jas Užsidhrys šioji Kongreso sesija'. Yra nuo
monių, kad šioje sesijoje Senatas nebešuspės Mundt-Ni
xon Bilių apsvarstyti. Bet su tokiomis nuomonėmis rei
kia elgtis atsargiai. Bile diėną Juridinė Kpmisiją gali 
bilių pakišti ir gerai sūorganižuota mašina gali į keletą 
valandų pravaryti. Tiktai nuolatinis judėjimas ir vi
suomenės kėlimą# balso prieš bilių išvengs šio pavojaus.

kai ne tik vogė demokrati
nių žmonių balsus, bet tūli 
balsayo net iki 50 kartų. 
Taip tūla katalikų bažny
čios “sesuo” Lucia turėjo 
net 31-ną įgaliavimą nuo 
sergančių už juos, balsuoti 
ir, suprantama, balsavo už 
“krikščionių - demokratų” 
kandidatus. Tokie faktai 
dabar iškelti spaudoje.

Iranas (Persija) vėl bė
doje. Šį kartą Amerikos 
karo specialistai pareikala
vo iš Irano valdžios, kad 
statytų dvi fortų linijas 
prieš Tarybų Sąjungą,. — 
vieną tarpe Tabriz ir Kaz- 
vin miestų, o kitą — tarp 
Kermanshak ir Hamadan 
miestų. Taipgi, kad visus 
kurdus ir arzabendiečius, 
kurie yra. už tos linijos lin
kui Sėvietų Sąjungos, iš
kraustytų į Baluchistano ir 
kitas pietines provincijas. 
Gi kurdų ir azarbendiečių 
yra apie keturi - penki mi
lijonai, tai" Iranui sunku 
pakelti tokį baisų perkrau- 
stymą žmonių.

Vis tai daroma Irano 
i “gerui.” Tais sumetimais 
s Geo. Marshall siunčia Ira- 
nui “neagresyviškų gihklų” 
— tankų/ mūšio lėktuvų, 
kanuolių už $60,000,000, 
kaipo dovaną. Kažin nuo

Priminimas
Lietuvių Literatūros Draugijos Nariams

Mūsų konstitucijos skyriuje “Mokesčiai” aiškiai pa
sakyta: “Nariai, neužsimokėję iki liepos pirmai dienai, 
tampa išbraukti iš Draugijos.” Vadinas, jau nebeliko nė 
ištisas mėnuo. Tuo tarpu visi žinome, kad dar labai daug 
Draugijos narių tebėra nepasimokėję duoklių už šiuos 
(1948) metus. Tai yra kuo susirūpinti visiems nariams 
ir kuopoms.

Kaip kasmet, taip šiemet daug narių mokėjimą 
duoklių atidėlioja, arba laukia pakol kas nors iš kuopos 
valdybos paprašys, paragins užsimokėti. Taip neturėtų 
būti, bet'taip yra ir su šiuo faktu tenka skaitytis. Šis 
faktas ant kuopų valdybų ir šiaip veiklesnių narių užde
da tam tikrą atsakomybę. Jų pareiga tokiw narius pa
matyti ir paraginti duokles pasimokėti. Ir tai reikia pa
daryti dabar, tuojau, dar šį mėnesį!

Taip pat su liepos 1 diena baigsis ir naujų narių ga- 
Ivimo vajus. Dar'yra progos gerai pasidarbuoti. Čia jau 
pareiga mūsų visų.’ Mūsų Draugijos eilių papildymas ir 
stiprinimas naujais nariais y r^F būtinai reikalingas dar
bas. Nepamirškime, kad kasmet desėtkus mūsų draugų 
mirtis išbraukia iš gyvųjų tarpo. Jų vietas reikia atpil
dyti naujais nariais, jeigu norime, kad mūsų Draugija 
nesilpnėtų. Jau vien dėlto šis vajus turėtų kiekvieną na
rį paskatinti pasidarbuoti.

A. BIMBA, LLD Pirmininkas.

KINIJOS DEMOKRATINIAI RAJONAI
Nuo 1935 m., t. y. pirmo- kybos skirtumo. Kartu su 

sios demokratinės bazės — tuo jie turi teisę kontroliuo- 
Pasienio rajono Šensi-Gan- ti ir atšaukti bet kurį iš ša
šu - Ninsia susikūrimo mo- vo atstovų, kuris nepateisi- 

i.__. ~ j. i__- no pasitikėjimo.
Aš niekuomet neužmi'r*- 

šių, — rašo Amerikos žur
nalistas Epšteinas, — kuris 
gyveno Kinijoje apie trisde
šimt metų ir 1944 m. apsi
lankė išvaduotuose rajonuo-

mento ligi šios dienos, kai 
demokratiniai rajonai api
ma ketvirtąją visos teritori
jos ir daugiau kaip vieną 
trečiąją jos gyventojų dalį 
(168 milijonai žmonių), — 
šiuose rajonuose nebuvo nė • • X • •kuiio laiko šie ginklai pi i- vienos taikingo ir ramaus se, — vieno seno valstiečio, 

neagiesy- gyVenįmo dienos. Naujo gy- su kuriuo mes susitikome 1 nl-ni-irkn hiiVA T S nvn.. • • • •
skaitomi prie 
viškų”?

Lenkijoje lankėsi Bulga
rijos ministrų pirmininkas 
Jurgis Dimitrovas. Tarpe 
abiejų šalių pasirašyta 2'0- 
ties metų draugiškumo ir 
bendro apsigynimo sutar
tis.

Nepal’io karalius' Trib- 
hubana ir Jungtinių Vals- 

atstovas Dr. H. F.
pasirašė prekybos 
Nepal yra tarpe 
ir Chinijos, užima 
ketvirtainių mylių 
apie 6,000,000 gy

ventojų., Seniau 
Chinijos dalis, 
yra aukščiausias 
Everesto kalnas, 
29,141 pėdą.

Į Turkiją atplaukė ame
rikinis laivas “Wolverine,” 
kuris atvežė turkams' dova
nų' didelių tankų ir kanuo
lių. Kiek pirmiau trys kiti 
laivai atvežė .10,000 tonų 
kitokių ginklų ir amunici
jos. Vardan “taigos”, Wall 
Stryto turčiai ginkluoja 
Turkiją, Tarybų Sąjungos 
priešą.

Vokietijoje, Sovietų zo
noje, į penkias' d’enas pasi
rašė 8,664,000 vokiečiu, k u- 
fie reikalauja apvienytos 
dem c k ra t i n ės Vok i et. i j os.

Londoną laiko , konferen
ciją Anglijos, Franci jos,1 
Jungtinių Valstijų, Belgi
jos, Holandijos ir Luksem- 
burgo atstovai, kurie nori 
suvienyti Anglijos, Franci- 
jos* ir Jungtinių Valstijų 
zonas į Trizoniją. Sako, 
kad- susitarimas pasekmin
gas. * ••

Mr. C. L. Sulzberger ra
šo, kad Franci j os' valdonai 
sutinka su Anglijos ir Jun
gtinių’ Valstijų policija — 
padaryti apvienijimą trijų 
zonų, pakviesti Trizoniją j 
Marshallo Plano dalyvius, 
'apginkluoti ją, kad ji būtų 
galinga pastoti kelią “ko
munizmui,” bet ir bijo to. 
Mat, atgaivinta militarinė 
Vokietija vėl gali pradėti 
Prancūziją kulti, kaip ji 
padarė 1870, 1914 ir 1939 
metais.

Sovietų Sąjunga protes
tavo Juhgtinių 
vyriausybei, kad

tijų 
Grady 
sutartį. 
Indijos 
56,000 
ir turi

venimo statyba buvo iš pra- viename Pasienio rajono 
džių vedama sunkios kovos miestelių. Plekšnodamas 
su japoniškaisiais okupan- iper peų jauną magistratą, 
tais sąlygomis, o juos su- vargingą vaikiną iš jo kai- 
tiūuškinus—kruvino pilieti
nio karo apystovomis. Ne
paisant viso to, demokrati
niai rajonai pasiekė tokias 
politines ir ekonomines per- 
gales, apie kurias Gomin-! 
dano valdžioje esanti Kinija ! 
[dargi svajoti negali. ■ •

Išvaduotuose Kinijos ra- gomindaninio režimo ir de- 
jonuose n^ra skirtų valdi- mokratinės valdžios: “Val- 
ninkų. Visi valdžios orga- jan^ Gomindanui valstieti- 
nai, pradedant kaimo seniu- jos interesų gynimas neį

manomas. Esant sistemai,

mo, senis pareiškė: “Maty
tumėte jūsj kiek pintinių 
trąšų šitas vaikinas perne- 

i še į mūsų' laukus. Ar yra 
I kas nprs anksčiau matęs to
kį valdininką?!”

Tas pats žurnalistas taip 
suformulavo skirtumą tahp

,v - .. . Politinis kurį vyrauja išvaduotuose
išvaduotųjų rajonų demok- ra jonuose, valstietijos in te
matines santvarkos. pagrin-*reSų ignoravimas neįmano- 
das — vieningas visos hau- mas.”
dies frontas, kuris . apima , ‘ išvaduotuose rajonuose 
darbininkus, Valstiečius, ka- valstietijos interesai ginami 
reiyius, smulkiąją burzuazi- labai, veiksmingai — vykdo- 
ją ir inteligentiją,.visas pa- ma žemes reforma su lo- 
žangiąsias organizaci jas,- zungu “žemė tiems, kurie 
partijas ir grupes, visas ja tfirba>.”
tautines mažumas. Norėda- Demokratinėje Kinijoje 
mi išplėsti ir sustiprinti vie- plačiai žinomas savitarpio 
nmgą frontą, Kinijos komu- darbo pagalbos žemės ūkyje 
nistai nutarė apriboti savo sistemos iniciatoriaus vals- 
atstoyavimą bet kuriame tiečio U Man-ju vardas, 
valdžios organe vienu vietų jam suteiktas garbingas 
trečdaliu, nepaisant to, kad “darbo didvyrio” vardas, 
jų populiarumas masių tar- ^uo jįs bUVo ligi to lai

ko, kol jis persikėlė į Pasie
nio rajoną, kuriame įvykdy
ta žemės reforma? Jis at
vyko į ten su pabėgėlių mi
nia iš badaujančio rajono. 
Kol jis pats sėdėjo kalėji- 

i me dėl nuomos mokesčio ne-

n
Demokratinėje Kinijoje

pe rinkimuose 'nuolat už
tikrina daugumą jų kandi
datams.

Rinkimuose, kurie vykdo
mi remiantis visuotiniu, tie
sioginiu ir slaptu balsavi
mu, dalyvauja lygiomis tei
sėmis visi vyrai ir moterys, ’sumokėjimo, jo žmona mirė 
kuriems sukako 18 metų, be ' bado.
užsiėmimo, išsilavi n i m o, sita istorija tipinga mili- 
turtingumo, tautybės ar ti- jonams Kinijos valstiečių.

Štai kodėl išvaduotųjų ra
jonų valstietija su entuzia
zmu dalyvauja feodalinės 
priespaudos likvidavime ir 
žemės ūkio reformos įvyk
dyme. “Mančester Gardian” 
laikraščio korespondentas, 
aplankęs šiais metais vieną 
iš Kinijos išvaduotųjų rajo
nų, pasakoja: “Senasis des
potizmas ir feodalizmas gy
vena čia savo paskutines 
dieneles... Aš stebėjau, kaip 
valstiečiai renkasi į savo 
sueigas ir kaip šių sueigų 
nutarimai • nedelsiant įgy-

(Tąsa 5-tam puslp.)

niai karo lėktuvai jau virš 
50 kartų skraidė žemai ant 
sovietinių laivų Ramiajame 
Vandehyne, kartais net po 
kelis sykius sukdami ir la
bai žemai nusileisdami. To- 
kis elgėšis skaitomas prie
šingu ta'rptautinėms tei
sėms — /tai žValgaVimas

Bet Jungtinių Valstijų 
Valstybės Depą rtmentas 
nepriėmė protestų, sako, 
būk tai generolo .MacAr- 
thuro reikalas, nes jis “bo
sas” Tolimuose Rytuose.
2 pusi.---laisvė (IJbėi^y^LitlirD'hiIy)'**Pi!iiha<f., Bii*ž. 7,- 1948
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koj, paprastoj kėdėj, tūli muj, ^aip jam kenkia per

NETIKUSIAI “STIPRINAMA” DUONA
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įjė L,

Bet Ammate ir 2,4-D su
naikina ir daug kitų auga
lų, apart poison ivy.

sro- 
rau- 
neu-

raumenyš savaime būna 
šiek tiek įveržti.

Mokslininkas arba išra
dėjas ilgai mėgino išrišti

Kai kurie vaikštinėdami dažnai labiau įveržti. 
geriausiai protiniai dirba, bei sutraukti, negu ramąus | 
Rusų poetui Puškinui ypač ■ būdo asmens, kaip patikri- 

i ji_ • _ _______i . nn nrnf Tonnhann iv

iš 93, suskaitykite visas “a” 
raides ištisame paragrafe.

didelis nervų įtempimas.
Išvados

ĮŠ visų ąukšciau minimų

3 pusi.-—Laisvi (Liberty, 
Lith. Daily) 

Pirmad., Birž. 7,

kaip tatai gaivina kūną ir Kada žmogus pradeda į- 
r _ _:,j Kraujas pradeda sivaizduoti tokius daiktus, 
dygčiojančiai tvinksėti ko- baigiasi jo suliaunėjimas ir

' '.-Y;./

I

Suliaunėjimas (Relaxation) Tarnauja Kūno ir
Nervų .gydytojas sako Ii- čiužinėti. Norėdamas pilno 

goniui: — Suliaunėk, “re-' suliaunėjimo išmokti, žmo- 
lax.” į gus turi ištisus mėnesius la-

Parašyta jau , daug kny- į vintis ir praktikuoti po vie- 
gų, dėstančių, kaip sveika ną bei dvi valandas per die- 
laiks nuo laiko suliaunėti, ną.
vadinasi, visai atliuosuoti! Bet ar tai verta? Atsa- 
nervus ir raumenis. kymą rasime toliau šiame

Tas žodis įeina ir papras- straipsnyje.
ton amerikiečių kalbom Suliaunėjimo ženklai 
Žmogus, ragindamas kitą (

paprašyta, kad suliaunėjęs 
žmogus įsivaizduotų lenkiąs 
dešinę savo ranką. Čia in
strumentas nurodė, jog sy
kiu traukosi ir dešinės ran
kos ir dešinės akies raume
nys.

Todėl Oxfordo Universi
teto profesorius George 
i Humphrey sako (savo kny-' 

... . . O kaip pats dr J Jacobso-i goję‘‘Direct Thinking”):
nesikarščiuoti, sako. ^e"’nas pažįsta, kad jo moki- į Jeigu jūs esate pilnai su-
lax! (Suliaunėk). • niai jau išmoko šią sunkią

Neseniai vienas vyras, iekcjją? Jisai stebi tam tik- 
užtiktas pas svetimą • zmo- rus genk]us<
ną New Yorke, atsidūrė , visiškai suliaunėjusio vei- 
teisme.- _ Idas atrodo be jokio gyvu-

Teisėjas užklausė: Ką mo, tayįum žmogus būtų 
tu pas ją darei?

Kaltinamasis atsakė: —1 
Aš “rejiaksinau,” suliaunė- 
jau.

Taigi ne visi vienodai su- 
liaunėjimą supranta.
Paprastas Suliaunėjimas.

Daktaras J. J. Kaškiau- ; 
čius savo prelekcijose ne
kartą patarė suliaunėti — 
aukštieninkam atsigulti, su- 
gležnėti, atliuosuojant ran
kas, kojas, veido raumenis, 
akis ir kt.; visai laisvai ke
letą minučių pagulėti, nieko 
svarbaus nemąstant.

Kas bent tokį suliaunėji- - 
mą išbandė, turėjo patirti, ginčio, daikto. _ 
kaip tatai gaivina kūną ir _ _
protą: Kraujas pradeda sivaizduoti tokius daiktus, 

jose, rankose, kakle, pečiuo- sugrįžta tam tikri raumenų 
se. Nuo nervų atliuosavimo įtempimai akyse, rankose 
pagerėja kraujo apytaka, .arba kojose......................
jaučiama nauja šiluma pil- I Kuomet jis mintinai ima 
ve, krūtinėje. Kiti reiški- dauginti numerius, pavyz- 
niai taip pat greitai ima liu- džiui, 3 kartus 12, suliaunė- 
dyti apie suliaunėjimo nau- 3?s praneša, jog atsiranda 
da, nors tai dar būtu nepil- įtempimas, paprastai tuose 
nas suliaunėjimas.1 (raumenyse, kurie kalbėji-

mui vartojami. Tuose pat 
Suliaunejimo Mokslininkas ; raumenyse jaučiamas įtem-

Suliaunėjimo tyrimais v- jpjmaS) kada žmogus bando

svaigalais “apmarintas.” 
Pilnai suliaunėjusio asmens 
kvėpavimas lygus ir regu
liarus; širdies tvaksėji
mas pasidaro lėtesnis; gerk
lė neryja seilės.

Visiškai suliaunėjęs žmo
gus sako, kad išnyko bet 
kokia mintis: Tokiame su- 
liaunėjimo stovyje jis nega
li sudėti net mažų skaitme
nų, pavyzdžiui, 3 ir 8. Jis 
negali įsivaizduoti save ei
nant ar šnekant, negali 
mintyje matyti nei automo
bilio nei namo, nei jokio ki
to judančio ar vietoje sto

(spazmai) dažnai atsiranda 
nuo baimių ir kitų nesvei
kų sujaudinimų. Išmokę 
pilnai suliaunėti, toki “dva
siniai” ligoniai atrado, jog 
laike suliaunėjimo pranyks
ta rūpesčiai ir baimės.

Jiem buvo pasakyta: Rū
pinkitės ar bijokite ir tuo' 
pačiu laiku visiškai suliau- 
nėkite. Bet jie negalėjo 
jausti rūpestį ar baimę ir 
sykiu suliaunėti.

Iš to seka kita išvada, 
! kurią taipgi padarė prof. 
Humphrey:

Jeigu jūs rūpinatės, jūs 
nesate suliaunėję. Jeigu jūs 
suliaunėję, tai nejaučiate 
rūpesčio.
Jeigu jus jaučiate baimę, 

jūs nesate suliaunėję. Jeigu 
jūs esate suliaunėję, tuomet 
neturite baimės.

TIKSLUS RAUMENŲ / 
VARTOJIMAS

Kuomet mę£ bet ką daro- 
j me, tam tikri raumenys 
privalo būti pakaitomis su
traukiami ir atliuosuojami. 

i Išsilavinęs pianistas, maši-' 
nėle rašytojas, golfininkas 

- ar baleto šokikė veikia ne 
v v, _v . į vien-tuom,-kad jų raumenys
žarnos skaudžiu mėšlungiu. | traukosi, bet ir tuom, »kad 
Dr. Jacobson išmokė tą Ii- jje tiksliai,- kur rfeikia, su- 
gonį visiškai suliaunėti. Ta- liaunėja.

Geniališkas piano artis
tas Tobias Matthay specia
liai mokė savo’' studentus^ 
kaip, atitinkamus raumenis 
šuliauninti; ir tatai davė 
geresnių pasekmių, negu 
nuolatinis įtemptas pirštais 
“kalimas” į klavišius.

Naujoviniai mokytojai 
rašyti ' mašinėle pataria 
mokiniams tyčia susilaikyti 
nuo per didelio skubėjimo, 
tiksliai lėčiau rašyti ritmiš
kai, nešokinėjant, lygiais

liaunėje, tai jūs nemąstote. 
O kuomet jūs mąstote, tai 
nesate tikrai suliaunėję.

Kūne yra raumenų, kurie 
paprastai veikia savaime, 
automatiškai. Pavyzdžiui, 
žarnų raumenys, žemutinės 
ryjamosios gerklės dalies 
raumenys ir įvairių kjj;ų 
vidujinių organų.

Prof. Jacobsonas atrado, 
kad suliauninus paviršinių 
kūno dalių raumenis, dėl to 
gali suliaunėti ir automa
tiškai veikiančių ' vidujinių 
organų raumenys.

žarnų Gydymas Suliau- 
nėjimu

Vieno ligonio nervai buvo 
taip suirę, kad jam beveik 
nuolat būdavo sutrauktos

da ir išnyko mėšlungiškas 
žarnų sutraukimas.

Paskui suliaunėjimas pa- 
liuosavo ir kitus žmones 
nuo tos skaudžios ligos.

(Žymėtina, jog sovietiniai 
daktarai Leningrade yra iš
gydę žmonėms skilvio ir 
žarnų skaudulius, migdyda
mi juos po 20 valandų kas
dien per dvi savaites ar il
giau. Migdymui buvo var
tojami tam tikri vaiątai. 
Bet juk ramus miegas sa-

pač pasižymėjo Chicagos U- mintyje atsakyti klausi- Yaime yra suliaunėjimas.) laiko tarpeliais išmušant 
niversiteto profesorius Ed-;ma: “Kas yra proporcija?” Mėšlungiški skausmai raides. Šitaip rašant, tiks-
mundas Jacobson. Tam jis 
išrado ir instrumentą, vadi
namą neurovoltmeterį.

Nors žmogus ramiai, kaip 
tešla, gulėtų, nekrustelėda
mas nė vieno sąnario, bet 
jeigu jis galvoja, tai nėra 
pilnai suliaunėjęs. Prijun
gus to instrumento vielą 
prie atitinkamo sąnario, 
plaukia elektros srovelė, ir 
neurovoltmeterio rodyklė 
rodo, kad sąnario raume
nyse eina judėjimas, nors 
pačiam žmogui nejunta
mas. Tokiu būdu instru
mentas liudija, kad. žmogus 
galvoja, o mintis judina 
raumenų gijas bei plaušus.

Lavinimas
Profesorius Jacobsonas 

lavina tiriamuosius žmones 
palaipsniui pilnai suliaunė- 
ti. O to pasiekti reikia ga
baus ir ilgoko lavinimo. Be 
kitko, tenka išmokyti žmo
gų, kad jis pats pažintų, 
kuomet jo raumenys susi
traukę arba įtempti, taigi 
dar nesuliaunėję. Ųažnai 
praeina ištisa valanda, iki 
žmogus išmoksta suliąunin- 
ti didžiuosius priekinius 
rankų raumenis (biceps) 
virš alkūnės. Sekamomis 
dienomis jis palaipsniui la* 
vinamasj kaip atliuosuoti 
rankos gniūžtės raumenis, 
kojų, kulšių raumenis; kaip 
šuliauninti krūtinės ir nu
garos raumenis, net ir tuos 
raumenis, /kurie suraukia 
kaktą ir judina akių vokus. 
Prof. Jacobsonas taipgi la
vina, kaip atliuosuoti kalbė
jimo ir ryjimo raumenis.

Viso to, reikia mokytis 
panašiai, .kaip mokomasi 
šokti arba ant ledo gabiai

Ar iš Tikrųjų Taip Yra?
Ar teisingai žmogus pra

neša, kad pilname jo suliau- 
nėjime dingsta visos mintys 
ir kad jis pajunta raumenų 
įtempimą, kai tik’pradeda 
daiktus įsivaizduoti, skai
čiuoti bei klausimus atsaky
ti?

Jo pranešimų teisingumą 
patikrina pirmiau minėtas 
instrumentas neurovoltme- 
teris. Jeigu žmogus visiškai 
suliaunėjęs, tai instrumen
to rodyklė’ ramiai stovi ant 
nulio (zero). Bet jeigu jis 
pradeda galvoti ar įsivaiz
duoti, tuojau elektros 
vėlė ima iš atitinkamų 
menų plaukti ir judinti 
roVoltmeterio rodyklę.

Bandymai
Vienam suliaunėjusiam 

žmogui buvo įsakyta: Įsi
vaizduok, kad pumpuoji orą 
į dviračio “tajerį” (padan
gą). Ir instrumento rodyk
lė tuojau ėmė žymėti rit
miškus ranku raumenų 
traukymusis. Raumenų gi
jos tik nuo įsivaizdavimo 
nematomai traukosi pana
šiai, lyg žmogus iš tikrųjų 
orą pumpuotų į 
dviračio gumą. Bet ma
žiau raumeninių gijų trau
kosi ir silpnesni yra raume
nų traukymaisi, negu tada, 
kai žmogus rankomis pum
puoja.

Kitame bandyme asmuo 
įsivaizdavo skaitąs, “vie
nas, du, trys”, ir instru
mento rodyklė tuojau paro
dė, kad traukosi liežuvio 
raumenys, nors ir paleng
vėle.

Trečiame bandyme buvo

Karinė Amerikos Maisto 
Valdyba 1941 m. davė įsa
kymą pastiprinti baltąją 
duoną trimis B rūšies vi
taminais — thiaminū cho- 
ride, riboflavinu ir niacinu 
(arba nikotine rūgštim). 
Kai kurios valstijos paskui 
išleido įstatymus, įsakan
čius tų vitaminų dėti balto-

Žmonių Kraustymasis 
| Kaliforniją

Kalifornijos valstija 1940 
metais turėjo 6,500,000 gy
ventojų, o dabar jau 9,500,- 
000. Per aštuonetą metų 
susikraustė 3 milionai žmo
nių iš kitų valstijų. Tai 
vienas didžiausių savano
rių persikraustymų visoj 
istorijoj. ’ Čia nekalbama, 
apie persikraustymus iš 
prievartos. Vien į Los An
geles sritį kas mėnesį vidu
tiniai atvyko po 11,000 
“pribuišų.”

Į Kaliforniją nuo seniai 
keliaudavo apsigyventi pra
turtėję žmonės, ieškodami 
geresnio oro. Daugelis ten 
persikeldavo dėl sveikatos. 
Kalifornija, be- kitko, buvo 
ir laisvesniųjų intelektualų' 
mėgiama vieta.

Ypač karo metų atsida
riusieji fabrikiniai darbai 
patraukė daugelį žmonių j 
Kaliforniją. Kartu, sako
ma, išsivystė toks ūpaš link 
jos, kad , ten “vieni sekė ki
tus.” ' ■ »

jfcn duonon.
Bet tai menkas pastipri

nimas, kaip parodė Johns 
Hopkins Universiteto mok
slininkų tyrinėjimai. To 
universiteto prbfesorius dr. 
Elmer V.' McCollum, nese
niai kalbėdamas Marylan- 
do Chemikų Draugijai, pa
reiškė :'

— Baltoji duona bū toly
giai gardi ir tikrai mais- 
tingesnė, jeigu vieton mi
nimų vitaminų būtų į ją 
dedama šių dalykų: apie 6 
nuošimčius nugraibyto ir 
džiovinto pieno miltelių, 
truputis bravorinių mielių 
ir šiek tiek branduoliukų 
kviečių ir kukurūzu grūdų. 
Dabar gi šių grūdų bran- 
duoliukai (maistingiausios 
dalys) išmalama ir gyvu
liams sušeriama, o daugu
ma bravorinių mielių visai 
bergždžiai išmetama. ‘

(Dideli kiekiai nugraiby
to pieno taip pat gyvuliams 
supilama.)

Karo ,metu buvo, padary
ta daug bandymų, kad pa
tirti, kaip vitaminai gerina 
žrąonių sveikatą ir 'jų na
šumą 'darbe. Vienoms dar
bininkų grupėms buvo duo
dama A, B, C ir visi kiti 
vitaminai, o kitoms gru
pėms jų neduodama. “Tik 
mažai ženklų tebuvo, kad 
vitanjinai būtų pataisę kam 
sveikatą ar pakėlę darbo 
našumą,” sako prof. Mc
Collum.-

Paihatinis dalykas ' yra

liai susitraukia ir atliaunė- 
ja rankų ir pirštų raume
nys, išvengiama nervavimo- 
si, mažiau klaidų įvyksta j r, 

daugiaū parašo- 
tarpais perdaug 
ir tarpais stap-

ma, negu 
skubinant 
čiojant.

Tėmijant raidžių rinkė
jus'linotypu, vienas skubi, 
visas juda-kruta, tartum 
sunkiai dirbdamas ne , tik 
rankomis, bet visu kūnu. 
Galėtum pamanyt, kad jis 
per valandą pririnks rai
džių ištisam laikraščio pus
lapiui. Bet ne!

Kitas raidžių rinkėjas 
ramiai dirba, beveik nekru
tėdamas, tik pirštais leng
vai veikdamas, o visą ranką 
judindamas tik ten, kur bū
tinai reikia. Šis linotypistas 
kartais ir sulaiko pirštus 
kokiai sekundai arba jos 
dalelei. Tam tikri jo rau
menis pakaitomis dirba ir 
suliaunėja.

Vienas dirba, rodosi, pil
nais garais, kaip “inžinas,” 
o kitas visai ramiai. Bet 
pažiūrėsime, kiek skilčių 
raidžių pririnko pirmasis 
ir antrasis per dieną. Pa
matysime, kad ramusis li
notypistas daugiau 'darbo 
atliko ir mažiau klaidų pa
darė. Negana to. Smarkiai 
judėjęs linotypistas ir susi
nervino labiau už ramųjį

mas daugelį kitų raumenų.
Raumenys ir Protinis 

Darbas
Žmogaus evoliucijos ei

goje mintis išsivystė šali- 
grečiai su kūno veiksmais 
bei galvojimas išaugo iš 
raumeninių veiksmų. Tad 
ar stebėtina, jog ir dabar 
mąstymui reikia kai kurių 
raumenų susitraukimo?

Moksliniai tyrimai rodo, 
kad kiekvienam protiniam 
darbui reikia tam tikrų 
raumenų sutraukimo. Bet 
vienam žmogui padeda gal
voti vienų raumenų sutrau
kimas, o kitam — kitų. 
Kiekvieno žmogaus proti
niam darbui gali tarnauti 
skirtingas raumenų sutrau
kimas. Čia nėra visiems 
bendros taisyklės.

Ir kuomet žmonės rimtai 
stengėsi tuos uždavinius at
likti, beveik visuomet įsi- / 
tempė tam tikri 'jų kojų 
raumenys. Mąstymas ėjo 
galvoje, bet jis pajudino \ 
skirtingų organų raumenis.

Tačiaus, įsivaizduojant 
žmogui, kad jis ranka suka 
mašinos ratą, paėmęs už * 
rankenos, tai rankos rau
menys nematomai trūkčioja, 
panašiai, lyg jis iš tikrųjų 
ratą suktų. Tatai parodo, 
profesoriaus Jacobsono el
ektrinis instrumentas neu- 
rovoltmeter.
Suliaunėjimas Patarnauja 

Nervingiems žmonėms 
Nervingo žmogaus rau-

Vienas ir kitas yra ly- 
igiai gabūs. Abudu seniai 
dirba tokį pat darbą. Kame 
tad skirtumas? Tik tame, 
kad ^vienas tiksliai vartoja 
tam tikrus ’raumenis, pa
kaitomis juos sutraukda
mas - įtempdamas ir su- 
liaunindamas, o kitas “pra
kaituoja,” nuolat įveržda- 
mas darbinius raumenis ir 
dar bergždžiai varginda-

sekdavosi eilėraščius galvo
je kurti, kuomet jis jodinė
davo. Kiti sako, jog proti
nis darbas jiems geriausiai 
vyksta, kuomet, sėdint kon
certo salėj, groja graži mu
zika. Sėdėjimas taipgi rei
kalauja šiokio tokio tūlų 
raumenų 'susitraukimo.

Visi švietimo žinovai pa
taria studentams nesėdėti 
perdaug minkštoj, patogioj 
kėdėj, kuomet jie mokosi. 
Protiniam veiklumui reika
lingas tam tikrų raumenų ■ 
įveržimas. O sėdint kieto-

! no prof. Jacobson ir dauge
lis gydytojų.

Nervingas žmogus, pa* 
vyzdžiui, krūpčioja nuo ne
tikėtų garsų. Bet jeigu jis 
laiks nuo laiko' suliaunėja, 
tai jau mažiau krūpčioja 
nuo staigių garsų.

Nervingi žmonės dažnai 
jaučia skausmus, nors gy
dytojai neranda jokių fizi
nių ligos ženklų. Prakti
kuojamas s u 1 i a unėjimas 
mažina arba net naikina to
kius nervingumo skausmus.

Nervingumas, gali kenkti 
gabiam, blaiviam protavi-

sveikas įvairių rūšių mais
tas,. kaip pabrėžia McCol
lum. Kurie darbininkai 
prastai mito, dėl to buvo 
pašlijus jų sveikata ir pras
čiau jiems sekėsi darbe. 
Vien tik vitaminų pridėji
mas negali atitaisyti pama
tinių mitybos blogumų.

Poison Ivy Naikinimas 
Chemikalais

tam tikrą uždavinį, ir vis reiškinių, todėl, prof. Hum- 
nesisekė. Bet štai jis ką ki- phrey daro sekamas išva- 
ta dirba ar skaito laikraštį, ^as: ..... . .‘ 5
ir netikėtai ateina jam gal- Mąstymas ir fizinis, vei- 
von uždavinio išsprendi- kimas evoliucijos eigoje bu
mas. Kai kurie jo raume-! vo glaudžiai susiję vienas 
nys buvo įtempti, nors jis su kitu. Mąstymas? ir dabar 
tuo tarpu ir nemąstė apie dažniausiai yra dalis to, ką 
senąjį savo uždavinį. žmogus daro. Galvojimas 

Kiekviename atsitikime tebeina tokiose apystovose,

Nuodingąsias poison ivy 
piktžoles galima išnaikinti 
dviem chemikalais — 2,4-D 
ir Ammate.

2,4-D chemikalas, tačiau, 
pats nuodija augalus su 
plačiais ’ lapais, bet jis, sa-z 
koma, nekenkia paprastom 
žolėm.

2,4-D sunaikina poison 
ivy per dvi iki trijų savai
čių.

Ammate - greičiau žudo 
poison ivy — per porą tre
jetą dieną. Bet Ammate 
chemikalas gana brangus 
— 'jo galionas lėšuoja apie 
20 centų, o 2,4-D chemikalo 
galionas tik tarp i ir 2 cen-

New Mexico valstijoj yra 
tiek valgomosios druskos, 
kad užtektų visai Šiaurinei, 
Vidurinei ir Pietinei Ame
rikai per tūkstančius me
tų.

žmogus daro. Galvojimas 
atsitikime tebeina tokiose apystovose, 

turi būti šiek tiek raume-1 kokįose žmogus veikia, 
nų susitraukimo. Jeigu to! 
nėra, tai ir mąstymo nėra. |

Vengti Bereikalingo 
Raumenų Įveržimo

Nors galvojimui reikia 
tam tikro raumenų įtempi
mo, bet per didelis, berei
kalingas jų įtempimas ken
kia protiniam darbui, kaip 
įspėja prof. G. Humphrey. 
Jis sako:

— Kuomet protiniai dir
bate, žiūrėkite, kad nebūtų 
bereikalingb raumenų įver
žimo.

Tėmvkite savo draugą, 
kuris įdirba, rodosi, be jokių 
ypatingų pastangų. Gal jis 
nepaprastai gabus ir gali 
atlikti daugiau 'darbo, negu 
kiti žmonės, mažiau pavar- 
gdamas. Bet skirtumas tarp 
jūsų ir jo gal yra ne ta
me, kad • jis būtų- gabesnis 
už jus. Gal jūs turite blo
gą paprotį — bereikalingas 
pastangas daryti, ir tos eik- 
vojančios pastangos gal iš 
tikrųjų trukdo jūsų mąsty
mą ir kenkia protiniam jū
sų'darbui.

Pas nemiegantį žmogų 
paprastai yi*a bendras vi
sam -kūnui raumenų įtem
pimas iki tam tikro laips
nio; Bet yra dar specialiai 
raumenų {veržimai skirtin
giems protiniams darbams.

Darydami band y.mus 
mokslininkai, pavyzdžiui, 
davė tokius uždavinius: 
Mintinai padauginkite dvy
lika sykiu 14, atimkite 68

Net tu laiku, kada mes, 
rodosi, ramiai mąstome, be 
jokio judėjimo, vis tiek mū- 

(sų raumenys veikia. .
Galvojimas, kiek patirta, 

yra negalimas be to nema
tomo raumenų veikimo.

Jeigu jūs galvojate, jūs 
nesate suliaunėję. Jeigu jūs 
visai suliaunėję, tuo tarpu 
negalvojate.

Jausmai yra galingi min
ties judintojah Jeigu jūs 
pykstate, jeigu ko neken
čiate ar kerštą jaučiate ar
ba jeigu bijote, tai jūs ne
sate suliaunėję. Jeigu jūs 
esate suliaunėję, tai nejau
čiate pykčio, neapykantos, 
keršto ar baimės.

Geriausiam mąstymui ar
ba protiniam darbui yra 
tam tikras tinkamiausias 
raumenų įtempimas. Jeigu 
nėr mažai įtempimo, tai gą^ 
Ii jūsų protavimas sustoti. 
Jei per daug raumenų įtem
pimo, tatai gali protavimui ' 
pakenkti.

Jeigu jūs esate nervingi, 
tai gal ir jūsų raumenys 
per daug įtempti. Mokėji
mas suliaunėti, turbūt, ga
lėtų jums patarnauti. Su- 
liaunėiimas galėtų padėti 
jums ir mąstyti bent todėl, 
kad mąstymas mažiau jus 
vargintų, jeigu jūs laiks 
nuo' laiko suliaunėtumėte.

(N. M J
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(Tąsa)
— Ne. Bet aš puikiai pavalgiau pietų, 

labai puikiai. Paskui — svarbios politi
nės naujienos... Tu, nesuprasi — visa 
tai velniškai sudėtinga. Išvada aiški: 
reikės trauktis.

Ir nusimaudamas kelnes, jis žaismin
gai niūniavo: “Trauktis... tis... tis...”
10

Žolijo skundėsi: “Kiek bemarindavo 
mane kurortuose, aš neliesėdavau, o da
bar, tikriausiai, penkių kilogramų ne
tekau.” Redakcija buvo panaši į štabą; 
Žolijo elgėsi, lyg vyriausias vadas: pri
iminėjo slaptus paketus, davinėjo dar 
slaptesnius įsakymus, pakabino didžiulį 
Čekoslavkijos žemėlapį kabinete. Iš tik
rųjų jis nieko nesuprato ir sulyso nusi
kamavęs: bijojo supainioti, supykinti 
Deserį, kuris teberėmė “La Voix Nou- 
velle.” O iš Deserio nieko nebuvo galima 
išgauti; jis atsakinėjo: “Remkite vy
riausybę.” Tačiau kurią? . .. Ministrai 
negalėjo susitarti; Daladje riejosi su 
Mandeliu; Tessa knisosi po Reino. Ir 
visi reikalavo Žolijo paslaugų.

Deserio padedamas, “La Voix Nouvel- 
le” pasidarė vienu įtakingiausių laik
raščių. Žolijo apgaudinėjo savo globėją 
iš kairės ir iš dešinės: ėmė iš slaptųjų 
užsienio reikalų ministerijos sumų, ne
sibodėjo ir įvairių partijų kyšiais. Kar
tais jis priekaištaudavo sau už vėjavai- 
kiškumą: o gal ims Deseris ir suži
nos? ... Bet greitai nusiramindavo, sa
kydamas sau, kad turįs begales išlaidų, 
kad žmona reikalaujanti manto iš- juod- 
nugarėlių, kad bendradarbiai labai ėd
rūs, pagaliau, kad pinigus jis imąs iš 
garbingų prancūzų, Deserio draugų, ir, 
aišku, nieko neapgaudinėjąs. Tačiau da
bar vargšas pakriko: pranešimai buvo 
panašūs į šotlandišką dušą, liejantį pa
kaitomis ledinį ir verdantį vandenį. 
Sūnku buvo suvokti vyriausybės ketini
mus: ruošiasi ji karui ar sutinka kapi
tuliuoti? Žolijo sakydavo žmonai: “Tai 
ne politika, o bordelis. Viešpatie, kad tik 
nepadaryčiau kvailysčių!” Tačiau prieš 
bendradarbius jis apsimesdavo viską ži
nąs, pilnas diplomatinių paslapčių,'ir į 
klausimus reikšmingai atsakydavo: “Mes 
žaidžiame sudėtingą žaidimą, labai, la
bai sudėtingą...”

Kraštas buvo išmuštas iš vagos. Vie
ni laikraščiai rašė, kad Hitleris ketina 
pulti Strasburgą; kiti įtikinėjo, kad če
kai spaudžia sudėtus ir kad Prancūzi
ja čia nieko dėta. Rydami dešimtis 
straipsnių, žmonės su išgąsčiu klausinė
davo vienas kitą: “Ką gi tai reiškia? Ir 
svarbiausia, kuo tatai baigsis?” Tuo pa
čiu laiku vyko įprastinis gyvenimas. 
Vyndariai ruošėsi rinkti vynuoges, teat
rai — statyti premjeras, moksleiviai — 
pradėti mokslo ■ metus. Moterys,'sudari- 
nėdamos cukraus ir ryžių atsargas, kal
bėjo: “Kad tik nebūtų karo!” Ir visur 
atsirado žmonių, kurie sakė: “Jo ir ne
bus. Kas mums darbo čekai? Karo nori 
tik marksininkai ir žydai. Bet su jais 
mes greitai ątsiskaitysime ...” Buržua 
įsimylėjo Čemberleną, pakrikštytą “tai
kos angelu;” poetai jo garbei kūrė eiles; 
laikraščiai rinko pinigus nupirkti jam 
vertingą dovaną; prancūzų miestų gat
vės buvo pavadintos “Čemberleno gatvė
mis.” Prabangiuose kurortuose, kazi
no, dvareliuose, per anksti pabudusiuo
se iš vasaros snaudulio Paryžiaus tur
tingųjų kvartaluose keikė čekus; buvo 
kalbama, kad visi negandai kylą dėl jų, 
kad jie blogesni už bulgarus, tarsi bol
ševikai, tarsi bašibuzukai. O darbininkų 
priemiesčiuose keikė Daladje, minėjo Is
paniją ir “nesikišimą,” rėkavo: “Gana 
kapituliacijų!”

Vakare 'pasiekė nerami žinia: pakar
totina Čemberleno kelionė baigėsi nepa
sisekimu. Žolijo bėgiojo kabinete, neži
nodamas, ko griebtis, kai nelauktai pa
skambino Deseris: “Atvykite.”

Invalidų kvartale gatvės buvo pritem
dytos. Žolijo prietaringai krūpčiojo: mė
lynos lemputės primine jam- kapinių 
spingsulėlius. Deserio išvaizda jo nesu
ramino: pilkas patinęs veidas, užgęsęs 
žvilgsnis, violetiniai sudribę paakiai. 
Netgi Deserio stalas, visuomet bųvgs ap
verstas popieriais, kėlė nerimą — stalas 
plikas, o ant jo stiklas -vandens ir tab
letės nuo galvos skaudėjimo. Desėris tuo-x 
jau prabilo:

— Padėtis rimta. Aišku, karo niekas 
nenori, bet visi blefuoja ... Gali pradėti 
ne žmonės, o šautuvai!... Aš, kaip vi
suomet, optimistas. Klausykite, mano 
drauge, jūsų laikraštį skaito pažangūs 
žmonės, o ne kretinai. Marseliu Dea jie 
netiki. Tai slidžios reputacijos žmogus. 
Iš Moriso Rostano eilėraštukų jie juo
kiasi. Taip negalima! Pažiūrėkite, kokie 
pas juos vardai: Keriliš, Diukanas, Bu- 
sotro, Fuže, Kašenas ... O ką jūs prieš 
juos pastatote? Šmikius. Arba ašarojan
čias poniutes.

Iš susijaudinimo Žolijo užkimo. Jis 
neramiai rausėsi savo kišenėse, prikimš
tose laiškų, sąskaitų, amuletų — ieško
jo rankraščių. Ne, jis neveltui gauna pi
nigus! Su pasididžiavimu jis ištiesė De
sertui plono šnarančio popieriaus lapą:

— Štai!
Tai buvo žymaus rašytojo straipsnis. 

Deseris perskaitė: “Geriau vergija, ne
gu mirtis” ir lapą padėjo į šalį. Kodėl 
jo veidą iškreipė paniekos šypsena? Ne 
vieną kartą jis pats sakydavo tą pačią 
mintį, gindavo nuolaidas, siūlydavo per
eiti į antraeilės valstybės padėtį, išjuok
davo nesutaikomuosius. Jis bijodavo 
mirties, niekuomet neidavo į laidotuves, 
dažnai galvodavo: “Kad tik nenumir- 
čiau!” Ir štai tas Jjuvo parašyta plona
me lape .. . “Geriau vergija . ..” žodžiai 
buvo nemalonūs, šiurkštūs; jie nesideri- 
no su vaikiškais Deserio prisiminimais, ; 
su narsiais paaugliais, su niurnančiais 
seniais, su kupletistais, su jūrbs vėju, su 
mėgstamaisiais autoriais. Deseris tylo
mis atidavė rankraštį ir prieš atnaujin- | 
damas pokalbį, paėmė dar' vieną table- , 
tę- .... i

— Butų gerai, kad jūs išspausdintu- 
mėt Viaro straipsnį. Arba interviu. Aiš- i 
ku, pabuvęs porą metų valdžioje, jis iš- j 
blėso. Tačiau žymiai darbininkų daliai į 
jis tebėra garbingas žmogus. Jeigu jis | 
pasisakys už kompromisus, niekas jo į 
neįtars mainikaujant kailį. Sakys: “In
ternacionalistas, pacifistas...” Straips
niuko, kurį rodei, mintys teisingos, bet 
aš vis dėlto pakeisčiau žodį “vergija” ...

Kažkodėl Deserts prisiminė Žanetą, 1 
miško takelį, graudų balsą, kai ji pa
prašė “nereikia.”

— Aš įdėčiau kitą žodį: “kuklumas.” 
Arba “nelaimė.”

Sekančią dieną Viaras priėmę Žolijo. 
Storulis tuojau paaiškino, ko atėjęs. 
Viaras atsakė kurčiu, prislėgtu balsu:

— Aš žinau. Deseris mane perspėjo. 
Mes apie tai dar pakalbėsim... Jūs 
man atleisite, bet aš nežinojau, kad Hit
leris kalbės per radiją. Tuojau mes jo 
paklausysim. Nuo tos kalbos daug kas 
priklauso.. .

— Jūs mokate vokiškai?
— Aišku. Tarptautiniuose kongresuo

se aš klausydavausi visų senųjų social
demokratų: Bebelio, Lybknechto, Kauts- 
kio. Prisimenu, kaip Bebelis kalbėjo Ba
zelyje prieš pat karą... Geri buvo lai
kai !"Nex tokie, kaip* dabar. .. Taip, ma
no drauge, būklė labai sunki. Mes, so
cialistai, sakydavome, kad reikia saugo
ti Veimaro respubliką. Su Štrezemanu. 
būdavo lengviau susitarti.. . Mūsų ne- ' 
paklausė. Štai ir rezultatai! O kariauti 
mes negalime. Dargi ir neprivalome. De
mokratijos sukurtos ne karui, tai aksio
ma: kare jos arba žūsta, arba išsigims
ta. Klemanso vos neprarijo parlamento. 
O Italijoje? O Kerenskio likimas? Jeigu 
mus sumuš, neišvengsime revoliucijos. 
Ir ne tos, apie kurią mes svajojam, bet 
diktatūros. Visi tatai supranta. O kas 
mus laukia, jeigu nugalėtume? Valdžią 
paimtų koks nors generolas. Supranta- 
ma, pas mus yra garbingų kariškių, kad 
ir senis Petenas. Tačiau yra ir avan
tiūristų. Aš neseniai buvau karinės ko
misijos posėdyje. Ten įlindo pulkininkas 
de Golis. Savim pasitikįs ir garbės trokš
tąs subjektas. Jis pareiškė, kad mes 
bergždžiai leidžią laiką, būtinai yeikią 
pakeisti biudžetą, motorizuoti armiją ir 
taip toliau, ta pačia dvasia. Toks karei
va gali labai greit paskelbti diktatūrą. 
Aš, aplamai, manau, kad kariškius rei
kia laikyti nuošalyje. Tuščias dalykas su 
jais tartis. Kad ir Daladje ...

Jis nebaigė sakinio ir puolė prie pri
imtuvo. Pasigirdo ūžimas.

Tuojau jis kalbės; Pamanyk, šią 
mįnūtę visas pasaulis, sulaikęs kvapą, 
laukia prie aparatų..... ;;

(Bus daugiau)

Gegužės 1 dieną buvo šau
nus paminėjimas Montreal© 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų įna
šai pinės Draugijos. Parengi
mo proga buvo išleista pro
grama, kurioje randame įdo
mių davinių apie šios draugi
jos susikūrimą ir veiklą. Apie 
tai rašo draugijos sekretorius 
B. Petronis, čia jo pastabas 
paduodame ištisai, nes mano
me, kad apie šią garbingą 
draugiją šis tas žinoti bus įdo
mu ne tik visiems Kanados, 
bet ir Jungtinių Valstijų lie
tuviams.
Draugijos Veikimo Peržvalga

Šią trumpą santrauką Mont
real© Lietuvių Sūnų ir Dukte
rų Pašaipiuos Draugijos veik
los laike jos 20 metų gyva
vimo, būtų gražiausia pradė
ti Konstitucijos žodžiais: 
“kaipo ekonominė lietuvių 
darbininkų organizacija, re
miasi ekonominiais pamatais, 
stengsis sėkmingai bendrus 
reikalus aprūpinti, savitarpi
niai vienas kitą šelpiant.”

Nuo pirmųjų dienų lietu
viams naujoj savo tėvynėj di
džiausias rūpestis buvo apsi
draudimas savęs nelaimėje ar
ba ligoje. Ir per 20 metų 
Draugijos Konstitucijos pa
grindinis skyrius, užvardintas 
“Draugijos Tikslas,” buvo vi
siem nariam vedamuoju švy
turiu.

Steigėjų ii* pirmutinių narių 
noras ir pasiryžimas išlaikyti 
ir išauginti Draugiją, matosi 
tame, kad per pirmutinius me
tus tik kelios pašalpos atsiti
kime ligos’ buvo išmokėtos.

Draugija, turėdama nuošir
džius narius ir vadovus, pra
dėjo sparčiai augti pagal tų 
dienų sąlygas.ir su 1938 me
tais pasiekė 400 narių skaičių 
ir $3,997.79 kapitalo. Per tą 
laiką Draugijos nariai buvo 
sušelpti nelaimėje ar ligoje 
sumoje $7,792.50.

Augant ir didėjant Draugi
jai, Draugija 1938 metais bu
vo įčarteriuota Quebec Insur
ance Departmėnte, Quebeco 
provincijoj. Remdamosi 'Pro
vincijos Apdraudos Aktu, 
Draugija tvirčiau sustiprino 
savo pagrindus ir užsitikrino 
sau ateitį.

Nuo 1938 metų Draugijos 
iždas dar sparčiau pradėjo 
augti ir su 1948 metų sausio 
men. 1 d. gali didžiuotis ga
na apskrita suma $13,699.87

ir virš 600 narių.
Kokia didelė ekonominė pa

rama buvo suteikta Dr-jos na
riams jų ligose ir nelaimėse, 
galima matyti iš finansinio ra
porto. Per 20 metų savo gy
vavimo, Draugija parėmė 1,- 
461 Parį, sumoje $30,362.25. 
Per tą patį laikotarpį iš gyvų
jų tarpo atsiskyrė 12 narių.

Apart paramos nariams, 
Draugija nuoširdžiai rėmė bi
le lietuvį, atsikreipusį para
mos nelaimėje, nors jie ir ne
buvo nariai. Pagelbėjo naš
laičiams, padėjo įsikurti kai 
kuriem atvykYisiem į šį did
miestį ir niekuomet nepamiršo 
ilgai sergančių narių, kuriems 
pagal Draugijos Konstituciją 
pašalpa nebuvo mokama už 
ilgiau negu metų tęsimąsi tos 
pačios ligos.

Yra atliktas milžiniškas 
darbas ir garbė nariams ir 
veikėjams už to darbo puikų 
atlikimą, pildant pagrindinį 
Konstitucijos skyrių “Draugi
jos Tikslas.”

Nebuvo tačiau tai vieninte
lis darbas. Per 20 metų 
Draugija buvo viena iš pirmų
jų Montreal© lietuvių kultū
rinio gyvenimo vedėja ir rū
pintoja. ' Norėdama suderinti 
lietuvius ir jų papročius ti
kroj Kanados dvasioj, ruošė 
šokius, koncertus ir pažmo- 
nius. Turėjo įsteigusi knygy
ną, bet dėl neturėjimo patal
pos turėjo vėliau . Likviduoti. 
Steigė jaunimo grupes, dramos 
grupes, orkestrą. Rėmė kiek
vieną kultūrinį lietuvių darbą. 
Gaila, kad nėra galimybių pa- 

; duoti skaitlinėmis tų atliktų 
darbų sutrauką, arba pažymė
ti vardus tų narių, kurie vei
kė ir vadovavo tam kultūri
niam darbui. Bet tais darbais 
galime didžiuotis ir imti pa
vyzdį ir pasistiprinimą atei- 

I ties veikimui.
Nepamiršo nariai ir savo se- 

I nos Tėvynės Lietuvos. Atjau- 
I te tautiečius jų varguose, 
remdami juos ekonominiai jų 
kultūriniuose darbuose ir pa
saulinių konfliktų nelaimėse.

Gražiai pasirodė Draugija ir 
II-jame kare. Kartu su visais 
pasaulio laisvės mylėtojais 
stojo į pagalbą sutriuškinti pa
saulio nelaimę Hitlerį ir jo 
sėbrus. Iš savo iždo yra pir
kusi Kanados Karo paskolos 
lakštų sumoje $6,148. Iš na
rių skaičiaus buvo gražus bū
rys savanorių, stojusių į Ka-

gg

Dienraščio Laisvės i
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Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta . Į
į mūsų didžiosios vasarinės iškilmės. Į

i BALTIMORE, BIRŽELIO 13 JUNE j
0 / ■

j Kardashs Park, Evergreen Į

BROOKLYN, LIEPOS 4 JULY
Clinton Park, Maspeth, L I., N. Y.

' Bostono Apylinkė Į 
į MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY 
I Vose Pavilion Park
i Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, N^prjgulmy- į 
I bes Paskelbimo Šventė. Proga būsais važiuoti • 
1 ’ į piknikus iš toliau. * Į

i PHILADELPHIA;PIrUGSTsSEPL 
į CRESCENT PICNIC GROUNDS I į 56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J. Į

WATERBURY, CONN., Rugs. 5 Sept.
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd.

(Už LakeWood Ežero) Į

iiados ginkluotąsias jėgas. 
Jiem visiem Draugijos narių 
tarimu buvo apmokamos visos 
narinės duoklės, jų pagerbi
mui. Iš tų savanorių trys bu
vo Draugijos Valdybos nariai. 
Vienas paaukavo aukščiausį 
savo turtą—gyvybę.

Laike karo ekonominiai rė
mė kiekvieną karo laimėjimui 
fondą, >šelpė nukentėjusius 
nuo karo, gausiai rėmė Rau
donąjį Kryžių, Queens Cana
dian Fund ir kitus. Su kitom 
lietuvictT organizacijom siuntė 
dovanų siuntinius ir moraliai 
rėmė lietuvius karius, tarnau
jančius Kanados ginkluotose 
jėgose: ant žemės, ore ir ant 
vandens.

Taip; galim ir turim kuo 
pasidžiaugti bei pasididžiuo
ti savo Draugijos darbais per

20 metų. Garbė ir ačiū visiems 
nariams, mūsų Draugijos stei
gėjams ir Valdyboms. Nuo
širdus darbas mūsų vajininkų 
ir kultūrinio darbo veikėjų 
atnešė puikius vaisius. Nuga
lėdami visas kliūtis, galime da
bar visi džiaugtis. O kliūčių 
buvo, ekonominių ir piktos va
lios žmonių keliamų. Lai pra
ėjusieji 20 metų būna mum 
visiem skaisčiu švyturiu^ kad 
per ateinančius kitus ir ilgus 
metus jie šviestų kelią Draugi
jos veikimui.

B. Petronis, Sekr.

Washington. — Kai ku
rie Kongreso nartai pyksta, 
kad valstybės sekretorius 
Marshallas elgiasi su Kon
gresu, kaip su “siuntinėja
mu vaiku.”

Baltimore, Md.
KVIEČIAME VISUS Į DIDĮJĮ 

DIENRAŠČIO LAISVĖS NAUDAI

PIKNIKĄ
Kuris Įvyks Sekmadienį

Biri. 13 June
Kardash’s Park, Evergreen

Bus skanių užkandžių, gėrimų ir 
įvairių pasilinksminimų

Atvyksta Philadelphiečiai
Šiame piknike dalyvaus daug philadelphiečių. 

Turėsime malonių pasimatymų su jais.

Puikios Maudynes
Kurie norėsite galėsite pasimaudyti ir tuom pat 

kartu pasilinksminsite piknike.

GERA MUZIKA ŠOKIAMS
*

Bušai veš į pikniką sekamai:
1) Nuo Lietuvių salės, 851 Hollins St.# 11 A. Mi; nuo 

Dillon ir Robinson St., 11:30 A. M.
2) Nuo Lietusių salės 1:00 P. M.; nuo Dillon ir 

Robiftson St. 1:30 P. M. Busais važiuojant į abi pusi ir 
įžanga į pikniką—vienas doleris. Kurie važiuos ma
šinomis, įžanga 25c.

KELRODIS: Eastern Ave. iki Josenhans Corner; suk 
po dešinei į Back River Neck Rd.; pavažiavus 4 mylias, 
dešinėje pusėje kelio matysite “Evergreen,” sukite po 
dešinei ir važiuokite tiesiai iki parko.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius ,
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus ;

v „ S.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kaihą. <
Puikidi Įrengto^ Dvi Koplyčios, Duodamos t

Mylimiems Pašarvoti Dovanai I
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. |

---- 1 ^WuMlllil II * 11*1
4 (Liberty, Uth. Daily)-* Pirmad., Blrž. 11948
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Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172 1

KINIJOS DEMOKRATINIAI RAJONAI

vyko pasiekti tokį aukštą visos Kinijos . darbo 
asociacijos pirmininkas 

KILU „v -C..k

šermenims, Vestuvėms^ ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

•V
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(Tąsą nuo 2 puslapio) 
vendinami... Naujos val
džios paskelbimas bendruo
menėje pasireiškė visų pir
ma žemės reformos įvykdy
mu. Čia bendruomenė paė
mė įskaiton visą žemę ir 
padalino ją lygiai visiems 
savo nariams, tame tarpe 
seniams, moterims ir vai
kams.”

Vien per pastarąjį pus
metį išvaduotuose rajonuo
se dešimtys milijonų vals
tiečių gavo žemės. Žemės 
reforma nesibaigia dvari
ninkų žemės paskirstymu. 
Valstiečiams teikiamos pas
kolos darbo gyvuliams, trą- 
šoniš ir žemės ūkio įran
kiams įsigyti. Mokesčių dy
dis nustatomas atsižvel
giant į valstiečio turtą. Šen- 
si - Gansu - Ninsia valdžios 
duomenimis, kurie paskelbti 
1944 metais, mokesčiai šia
me rajone 22 kartus žemes
ni negu Gomindano Kinijo
je.

Žemės reformos įvykdy
mas užtikrina liaudies - iš
vaduojamosioms jėgoms; mu (šešios šimtosios hekta- 
tikrus sąjungininkus bili
jonų valstiečių asmenyje. 
Išvaduotųjų rajonų valstie
čiai savo noru stoja į Liau
dies išvaduojamosios armi
jos eiles.

Siekdami susilpninti vai- ma nuo gyventojų pečių žy 
stiečių tarpe nepasitenkini
mą Gomindano valdomuose 
rajonuose, Nankino rikiuo
tojai griebiasi demagoginių 
suktybių, norėdami įtikinti 
liaudį, kad jie taip pat keti
na įvykdyti žemės reformą. 
Norėdama sulaikyti savo 
kareivius nuo perėjimo į de
mokratinės kariuomenės 
pusę, Gomindano valdžia 
žada jiems pirmoje eilėje 
duoti žemės. Tačiau, nepai
sant pažadų, gomindaninėje

{Kinijoje žeme dar didesniu 
mastu, negu anksčiau, kon
centruojama dvarini n k ų, 
buožių ir stambių valdinin
kų rankose. Del to milijonai 
valstiečių netenka žemės ir 
nyksta.

Kitoks vaizdas išvaduo
tuose rajonuose. Nepaisant 
to ,kad jiems tekdavo staty
ti savo ekonomiką karo ir 
dvigubos blokados — Japo
nijos ir Gomindano — są
lygomis, nesant prekybi
niams ryšiams ne tik su iš
oriniu pasauliu, bet ir su li
kusia Kinijos dalimi, čia pa

gyvenimo lygį, kurio 
Gomindano kontroliuojamų 
Kinijos rajonų plačiosios 
masės pasiekti negali. Tai 
įvyko todėl, kad gamybi
niam darbui buvo sumobili
zuotos visos gyventojų jė
gos, iškaitantį kariuomenę, 
valdininkus ir dargi moks
leivius.

Kiekvienas demokratinės 
armijos kareivis turi įdirb
ti ne mažiau, kaip vieną

se vadovaujančią 
bet demokratinė 
skatina taip pat koopera
tines ir asmenines įmones.

Išvaduotuose rajonuose 
pramonė labai greitai au
ga- Ten yra nuosavi arse
nalai, kurie gamina gink
lus Liaudies išvaduojamą
ja! armijai, naftos įmonės, 
elektrinės mašinų 
gamyklos, kurios 
dizelius, tekstilės 
tekinimo stakles
tekstilės ir degtukų fabri
kai, įmonės, kurios gamina 
žemės ūkio įrankius, stato 
aukštakrosnes.

Atvykęs neseniai į Char-

padėtį, 
valdžia

statybos 
gamina 

mašinas, 
ir pan.,

' ro dalys) , žemės per metus.
Prie karinių dalinių yra 
įvairios gamybinės įmonės i
- pradedant arsenalais irI klubams 
baigiant siuvyklomis. To-1 - 
kiu būdu, kariuomenė nui-'

' I \/ I 1 I y-4

mm jų aprūpinimo išlaidų 
dalį, ir įneša savo indėlį į i 
bendrą išvaduotųjų rajonų: 
produkciją.

Siekdama sunaikinti im
perialistų/ privilegijas šaly-; 
je ir likviduoti gobšiško ka-į 
pitalo priespaudą, Kinijos' 
demokratija tuo pačiu me-', 
tu apsaugo ir palaiko na
cionalinę -pramonę ir pre
kybą. Valstybinės pramo
nės ir prekybos įmonės už
ima išvaduotuose rajonuo-

Čžu Siue-fan pažymėjo ryš
kų kontrastą tarp išvaduo
tųjų rajonų darbininkų gy
venimo lygio ir Gomindano 
kontroliuojamuose rajonuo
se, kuriuose darbo žmonės 
labai kenčia nuo nedarbo ir 
bado. Pažangioji išvaduotų
jų rajonų darbo įstatym- 
davystė užtikrina vienodą 
atlyginimą vyrams ir mo
terims, kolektyvinių sutar
čių sudarymą tarp darbi
ninkų ir administracijos, 
tam tikro procento atskai
tymą nuo įmonių ^pajamų 
ligoninėms, darželi ams, 
______ > ir kt. z išlaikyti.

! Profesinės sąjungos daly- 
I vau j a įmonių gamybinių 
I programų paruošime ir vai
dina svarbų vaidmenį ko- 

. voje dėl darbo drausmės ir 
L* našumo kėlimo. Jos rūpina

si ne tik materialine dar
bininkų padėtimi, bet ir jų 
technikinės kvalifikacijos ir 
kultūrinio lygio kėlimu.

D e m o k ratiniuose rajo
nuose vykdoma ne tik eko
nominė, bet ir kultūrinė 
statyba. Demokrat. valdžia 
kiekviename išvaduotame

V I

“Dūšyte, girdėjau, kad tu pervažiavai kiaurai per 
pikieto liniją—be sustojimo.”

Wil

<:7,; <:•»
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Hartford, Conn 1 VA,STAS 0D0S L,GAI
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Žinios iš Lietuvos HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbinga.^ laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

/ (kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų,* šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, ■' 
ko jūs reikalausite.

Paul Gustas Funeral Home,
INC. ’

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory ,

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį i

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose rtamuose be ekstra išlaidų. ,

Du kambariai šermenini, didelis puikiai įruoštas i 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. i

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- < 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Nauji Gamybiniai
/ Pajėgumai

Vilniaus “Lelijos” siuvi
mo fabriko įvesti papildo
mi gamybiniai pajėgumai. 
Gegužės mėnesio pirmosio
mis dienomis montuotojų 
brigada baigė surinkti ir 
pastatė naują siuvimo maši
ną. Tai bus 42 mašina pa
leista 1948 metais. Iki Di
džiojo Spalio 31 metinių bus 
paleista darban dar 100 ma
šinų.

Viršydamos gamybines 
užduotis, pradėjo naują mė
nesį fabriko darbininkės. 
Geriausios fabriko spartuo
lės draugės Marcinkevičiū
tė, Revokaitė ir kitos..atlie
ka per pamainą po pusant
ros normos.

Siuvimo gaminių kokybei 
pagerinti, įvestos papildo
mos apdirbimo operacijos.

Lietuvių Rašytoj’ų Kūriniai 
i Latvių Kalba

Latvių skaitytojai labai 
domisi Lietuvos literatūra.

Šiemet latvių valstybinė 
leidykla dideliu tiražu išlei
džia latvių kalba P. Cvirkos 
romaną “Žemė maitintoja.”New Yorko Mount Sinai

Laisves Choro Susirinkimo Ligoninės daktarai S. M1, j Latvių poetai Jan Su- 
„ .\ , v_ Peck ir Harold Abramsony drebkaln, Rokpelnis, Grigu- 
SusmnNmas įvyko gegužes d chemikalas py- lis, Luks, Vanag verčia Sta-

✓4 Mzn vnmvhAc rannriil 7 j o #

Peck ir Harold Abramson i drebkaln, Rokpelnis, Grigu-
27 d. Po valdybos raportų 
sekė komisijų raportai. Po 
gaidų komisijos raporto nariai 
patarė, kad parinkti chorui

ribenzamine yra tinkamas I linines premjeros laureato 
vaistas gydymui niežtimų i Salomėjos Nėries eilėraš-

1 !• !• . ..I 1 ,1„Jodos sugedimų, vadinamų čius. Šių vertimų rinkinys 
geresnių dainų šiai vasarai, nes į pruritic dermatitis. Dauge- taip pat išleidžiamas šiais 
turėsime daugelyje vietų dai-! lyje -atsitikimų šis chemiką-; metais.
nuoti, kaip tai Meno Sąjungos j las dikčiai sumažina nieže-i
Apskrities piknike liepos
d., Waterburyj, baigiant me
no mokyklą Worcesteryje 29 leidžiamas odoh, kaip sako|

18 j imą ir gydo odos šašus. Bet Į , LICENSES 
jis turi būti elektros srove’ WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
d. rugpjūčio ir kitur.

I
Teatro komisija raportavo, j 

kad vaidinimas pavyko ir peL| TZ , v . v. Tv. 
no liko $65. Koncerto komi-į SV16Z10 medžio
sijos raportas paliktas seka-1 basllai del tvoros pamirko
mam susirinkimui: jmi chromated zinc chloride

tie daktarai.

mieste, kiekviename kaime Nebaigtuose reikaluose bu- chemikalu, jie išlaiko 10 iki! 
iriaii niurna afidarn vnnVirlr- , \ . >1 K mni-n T) hn wi ilrci ln_visų pirma atidaro mokyk
lą. Tačiau liaudies švieti
mas vykdomas ne tik per 
mokyklas ir aukštojo moks
lo įstaigas, bet ir per ka-i 
riuomenę, masiškas visuo-įbės narius veltui įleisti į šo- 
menės organizacijas, profe-|kių ir piknikų parengimus, bet 
sines sąjungas; per teatrus I i koncertus, teatrus ir yaka-

Amerikos
Giunteris

ir laikraščius, 
korespondentas 
Šteinas, kuris aplankė Šen- 
si - Gansu - Ninsia rajoną 
rašė: “Pasienio rajonas pa
našus į didelę mokyklą — 

' ir jaunas ir senas — kupi- 
: nas noro mokytis, o kai 
! įmanoma — mokyti.”

Demokratinių jėgų ko
vai pilietinio karo fronte ir 
politinės, ekonominės bei 

! kultūrinės :
i tuose vadovauja Kinijos 
| komunistų partija — išti
kimas ir išmėgintas kovoto
jas dėl tautinės nepriklau
somybės, demokratijos ir 
liaudies gyvenimo sąlygų 
pagerinimo. Turėdama 2,- 
7.00 tūkstančių narių, šita 
partija yra glaudžiai susi
jusi ne tik su Kinijos dar
bininkais, bet ir su milijo
nais valstiečių, su smulkią
ja buržuazija, inteligentija 
ir visomis demokratinėmis 
grupėmis, kurių* interesus 
ji gina. Todėl ji yra stip
riausia ir. populiariausia 
partija šalyje.

Demokratinių rajonų iš
sivystymas turi milžinišką 
j^ikšmę ne tik Kinijos 
liaudžiai .“Šis įvykis, — pa
sakė neseniai komunistų 
partijos vadovas Mao - Cze- 
Dun, —turi didelę svarbą 
dar ir dėl to, kad tai atsi
tiko Rytuose — toje pasau
lio dalyje, kurios gyvento
jų skaičius didesnis 'negu 
milijardai.”

Kinijos demokratinių ‘ ra
jonų gyventojai ir ariiiija 
žino apie tuos milžiniškus 
sunkumus, kurie šiuo metu

Patyrusios 
siuvai^vAj mašinų 

operatores
Binding darbas. Penkių dienų savaite. 

Kreipkitės j JOE BORRUSČ
STOR-AID, Ine. 

151 West End Avenue, 
Jersey City, N. J..
 (133-4) "

Oak Ridge, Tenn. —Ato
minių Darbininkų Uniją at
metė siūlymą pakelti jiems 
algą 10 centų valandai; rei
kalauja 26 centų.

I

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

9 d. Birželio (June) ’Įvyks 33 kp. 
L. Darb. Susiv. susirinkimas. Nariai 
malonėkite dalyvauti, bus svarbių 
reikalų dėl ateinančio seimo.—Sek. 
B. M. (133-4)

PHILADELPHIA, PA.
Specialis pranešimas LDS 5-tos 

kuopos nariams.
Gerbiamieji! Sekantis kuopos sir- 

sirinkimas įvyks trečiadienį, birželio 
(June) 9-tą, 8 vai. vakare. Visi na- 

i rįai dalyvaukite šiame susirinkimė 
ir pasirūpinkite gauti kuopai naujų 
narių, arba prisuokite kuopos val
dybai naujus antrašus, norinčiųjų 
prisirašyti. — Sekr. P. Walantien$.

(133-4)
• ^4»1*4*4*4>4>4h|h|hMh|h|hMhH^^^

J. J. Kaškiaučius, M. D.
JJ 530 Summer Avenue, 
•; Newark 4, N. J. 
“ HUmboldt 2-7964

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, vps*- 1 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

•s

A'

NOTICE is hereby «iven that License No. 
GB 13833 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 799 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SEMEL

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau ? 
naujus paveiks
lus ir krajavuš I 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- > 
kalui esant ir ‘ 
padidinu tokio ' 
dydžio, kokio pai- 
geidaujama. Tai- • 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn ,

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

Tel. GLenmoro 5-6191

■ ■ . ................

U
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vo plačiai kalbama apie gar- d.5 metų. O be chemikalo to- 
bės narius. Kaip'kurie nariai , ki basliai stovi tik 2 iki 4 i 
nusiskundė, kad uždyką nega- ' metu.
Ii įeiti z į choro parengimus.
Susirinkime nutarta, kad gar- SKELBKITĖS LAISVĖJE

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

i ir vaka
rienes, taipgi į busų važiavi
mus jie turės pasimokėti už 
bilietą. Garbės nario metinė 
duoklė yra tik $1.20, tai aiš
ku, kad už tokią mokestį ne
galima reikalauti veltui įėjimo 
į vakarienes, tai būtų chorui 
nuostoliu.
x * I •

Tūli sako, kad darbininkai 
voltui įeina. Taip, bet jie sun- ’ 
kiai dirba, taipgi choro nariai ’ 
da-ug laiko sueikvoja besila-j 
vindami dainas, prie to, ir į 

j pikniką nuvažiavę jie turi lai- j
statybos fron-; Rytis choro tvarkos, o ne taip J

smagiai laiką leisti.
Naujuose sumanymuose iš

rinkta komisija suorganizavi
mui buso važiavimui j dienraš
čio Laisvės pikniką, kuris 
jvyks 4 d. liepos, Maynard, 
Mass. Taigi, kurie norite va
žiuoti kartu su choru, tai ga
lite bilietus užsisakyti pasj B. 
Muleranką arba F. Repšį, 155 
Hungerford St.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystės pirmininkas N. 
Ivanauskas atsišaukė į chorą, 
kad paremtų Draugystės pik
niką, kuris įvyks sekmadienį, 
13 d. birželio. Choras nutarė 
pasipirkti ‘ Draugijos knygučių 
už $5. Reiškia, Laisvės Cho
ras ne vien dainuoja, bet ir 
nuteikia paramą kitoms drau
gijoms pagal savo išgalę.

Reporteris.

stovi jų kelyje- ir kuriuos 
jie turės ateityje įveikti. 
Jie mato vidaus ir išorinių 
priešų pasipriešinimo augi
mo neišvengiamumą ir au
kas, kurių pareikalaus ko
vos tęsimas. Demokratinių 
armijų pergalės pasiektos 
dėl to, kad tai yra teisinga 
ir patriotinė kova, kurią 
remia visa Kinijos liaudis.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer:

Manager

JOH1X A. PAULEY
Licensed Undertaker

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

VAKARIENĖ 85c 
»

Iš 7-ių patrovų

r.1

iiCI

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

Kiekvieną Šeštadieni Įvyksta ptiota, pasivaišinimas bei part. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską. • ,

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
231 Bedford Avenue

Brooklyn. U, N. Y.

Tel. EVergreen 8-97^0

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITfiJE

•i*

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 proadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKL¥NE
PAUKVtlENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

I —— *1 — « —— M —— BU —— MM —-* M —- M------- SS —— —— M —— M

i Egzaminuojant 4&is,į 
j. Rašome Receptus i

Darome ir Pritaikome Akinius •

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ 
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

1

:wlMJ

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražinai laiką praleisti, 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 ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

A

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirmad., Birž. 7, 1948
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NohYorko^/ž^/ZInhn Senatorius Glen Taylor 
Kalbės East New Yorke

---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bildingy Aptarnautojai Nannj Stoka New Yorko 
Pasirašė Sutartį Mieste Vis Dar Didėja

Apdovanojo Lietuviu 
Kultūrinį Centrą

Jūs Tikrai Būsite Laisves 
Piknike, Tačiau To Negana

A FL 
ployes 
sutartį 
Board, atstovaujančia bildin-: milionu gyventojų bėgiu pa- 
gų savininkus. starųjų trijų metų, namų pro-

Naujoje sutartyje pažadėjo blema ne tik neišsirišo, bet 
pakelti algas po $5 per sa-i dar pablogėjo. Gyventojų
vaitę. Paliečia apie 25,000 i prieauglis, žinoma, buvo tik 
darbininkų, dirbančių apie viena iš esamų’priežasčių. 
4-se tūkstančiuose apartmen-' 
tinių, industrinių ofisams var- i 
tojamų pastatų. Pakėlimą 
išmokės nuo praėjusio balan
džio 21-mos, kuomet išsibaigė 
senoji sutartis.

Sutartis galioja iki 1950 
metų galo, bet algų klausimas 
gali būti persvarstomas kas 
metai, deryboms prasidedant 
gruodžio, o susitartoms nau
joms algoms balandžio mėnd- 
s).

Building Service Em-! -------------
Lokalas 32-B pasirašė New Yorko mieste gyven
au Realty Advisory tojų skaičiui padaugėjus visu

Laiminga Nelaime

lis parsiveždami žmonas iš 
kitur. Paaugo pirm pat pir
mojo pasaulinio karo atvyku
sių ateivių jaunimas 'ir jau 
auk Ii savo kūdikius. Atvyksta 
masiniai ateiviai. iš Puerto Ri
co ir iš Europos, buvę sulai- 

i kyti karo metu.
Daugelis iš tų ateivių, ypa

tingai pasiturintieji, pasiėmė 
■sau butą. Minia atvykstančios 
blednuomenės buto negavo nei 

i išgalėtų išsimokėti, tad juos 
iątsikvietusieji gyvena didelėje 
ankštumoje. Harleme, pavyz
džiui, randa po 6-8 asmenis 
viename kambarėlyje, šiftais 
laukiančius progos atsigulti, 
pamiegoti, vienoje ar dviejose 
kambaryje telpančiose lovose.

Queens apskrityje, buvuslo- 
| žo apie 700,0)00 buvusių ka-He rečiausia apgyventoje, 
iriškių. Jie apsivedė, dange- prieauglis yra didžiausis.

Vyriausioji priežastis buvo ‘ 
! ir tebėra ta, kad miestas nu- Į' 
seno. šimtai tūkstančių na- į 
mų tapo nebetinkamais gy- i 
venti, o naujų statyba beveik ’ 
nesijudina. šimtus patalpų 
sugėrė plintantis biznis, indus
triją, gyvenamus butus per
dirbant į prekybinius.

Gyventojų skaičius, sako 
valdinės įstaigos, padaugėjo

I dėl kelių priežasčių. Sugrį-

x Aną dieną vienas asmuo, 
važiavęs BMT traukiniu, va
žiavo atsilošęs į galines duris, 
kaip kad daugelis daro. Du-Į 
rys, paprastai, pačios savaime j 
neatsidaro.
traukiniui einant per Manhat 
tan tiltą durys atsidarė. Ke 
leivis išvirto iš vagono ir kaip | 
nors iškrito lauk per siaurą ' 
tarp dviejų vagonų esantį tar-! 
P3- v

Traukiniui praėjus, nors 
kritęs 5 pėdas, jis ’pasikėlė, ' 
perėjo skersai trekes ant pės
tininkų tako. Iš ten nuvežė jį 
į ligoninę patikrinti sveikatą.

Delegatų Išleistuvių Piknikas

Rūpinasi Oru!

Mrs. A. Mačiu ta dovanojo 
dvi dideles staltieses. (Jinai, 
beje, dr. Kaškiaučiaus pre- 
lekcijose aukojo ten skelb
tiems tikslams $1, kuris tuo
met likosi nepaskelbtas.)

E. ir J. Kasmočiai dovano
jo stalavų įrankių. , .
Kas Galima Dovanoti Centrui ?

Senatorius Glen H. Taylor

Dienraščio Laisvės patrioto I joje prie dainų ir prie Geo. 
uždaviniu nėra tik tas, k a d į Kazakevičiaus orkestros, gale
lis ar ji bus piknike. Prie- site smagiai pasišokai.
teliai, jūsų uždavinys yra, kad ; Kiekvieną, minūtę turėkite 
kuo daugiausia sukviesti pu- savo mintyje dienraščio Lais- 
blikos į Laisvės pikniką.

Kur tik einate, ką tik su
sitinkate, kvieskite . . .
Laisvės piknike. Turėkitę ki- į ri būt mūsų visų mobilizacija 
Šeniu.je pikniko bilietų, pasiū-■ sukėlimui finansinės paramos, 
lykite kiekvienam iš 
nusipirkti bilietą.
to pirktais bilietais bus pro
ga gauti dovaną..

Ir šiemet Laisvės piknikas
Mąspeth Avės., Maspeth/^. i'.',' Norintiems Telefonų
N. Y. Jis įvyks sekmadienį, 
liepos 4-tą (July 4th). Ant 
^rytojaus šventa, bus progos 
po pikniko pasilsėti.

Laisvės piknike bus
i dainų programa. Gražių liau
dies dainų sudainuos Sietyno 
Choras iš Newark, vad. Wal
ter Žukui, ir vietinis Aido Cho
ras, • vad. Geo. Kazakevičiui.

čia bus puikiausias laiko 
! praleidimas Važioje kompani-

i vės sunkią padėtį. Mūsų dien
oraščiui reikia greitos finansi- 

dalyvauti nės paramos. Šis piknikas tu-

anksto ' užtikrinimui dienraščio egzis- 
Su iš anks- tencijos. Dirbkime visi suor

ganizavimui gero pikniko.
Laisvė* Administracija.

New Yorko Telefonų* Co. 
pataria apsisaugoti žulikų. 
Sako, kad Bronxe areštuotas 
asmuo-, kuris imdinėjęs po 
$10 iki $15 už pirmenybę 
gauti telefoną) persistatinėda- 
mas firmos agentu. Menama, 
kad randasi tokių grupė. Pa
sisukus tokiems “gerada-, 
riams” pas jus, prašo skubiai 
raportuoti firmai.

East New Yorke birželio 8 
d., tai yra antradienio vakare, 
Thomas Jefferson High School 
Auditorijoj, Pennsylvania ir 
Dumont, įvyks labai svarbios! 
prakalbos. Kalbės Senato
rius Glen H. Taylor, trečio
sios partijos kandidatas į vi
ce-prezidentus. Glen Taylor 
aiškins Wallace’o taikos pro
gramą. Taipgi kalbės N. Y. ; 
valstijos seimelio atstovai: se
natorius Kenneth Sherbel ir • 
assemblymanas Samuel Ka-1- 
plan.

graži

i BROOKLYN 1
■LABOR LYCEUM į
Į DARBININKŲ ĮSTAIGA J
?Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-?
I kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. ■ .
I Puikus steičius su naujausiais I
| įtaisymais. ’
J KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS j
* Kainos Prieinamos. ‘
| 949-959 Willoughby Ave. *
? Tel STagg 2-3842 ? ■

GYDYTOJAS :

S. S. Lockett, M. D. j 
223 South 4th Street 
\ BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom i
6—8 vakarais ?

Ir Pagal Pasitarimais.
telefonas EVergreen 4-0203 ;

Sekmadienį, birželio 13-tą, , Ir visi išrinktieji delegatai 
'Liberty Parke, 340 Mitchell ■ kviečiami dalyvauti. Mat, bus 

Tačiau š* kart | Ave., Linden, N. J., tikimės ■ galutinai suvesta’ sąskaita ir
4 ^1 turėti daug ir gražios publi- padarytas tarimas, kiek bus

kos. Tą dieną įvyks Lietuvių i vykstančių delegatų ir kartu 
Darbininkų Susivienijimo tre-; paskirstyti į grupes ir iš ku- 

j čiosios apskrities metinis pik-, rios vietos delegatai važiuos į 
i nikas, kartu ir išleistuvės de-'seimą. Kuopos, kuopų valdy- 
i legatų, vykstančių į organiza-! bos imkite dalyvumą pikniko 
cijos seimą Cleveland, Ohio, ! ir išgirskite planus, kuriuos 

j atsisveikinimas, palinkėjimas i apskrities komitetas dėlei vi- 
: jiem laimingos kelionės ir nu- su kuopų ir vykstančių dele- 
veikti daug darbų organizaci- gatų gerovės praneš, 
jos gerovei.

Į Susivienijimo nariai ir mū-' priduoti dovanų knygutes, šis 
|sų organizacijos pritarėjai I piknikas turi būti vienas iš 
kviečiami iš arti ir toli atvyk- sėkmingiausių. Antano Pavi-' 

pasiduoti džio muzikantai gros įvairi\is 
Dalykas tame, kad šokius. Pradžia pikniko 12-tą 

vai. dieną.
Vykstantieji iš New Yorko 

imkite traukinį , nuo Pennsyl- 
vanijos stoties, 33rd St. Trau
kiniai išeina sekamomis va- 

ore i kam bus daug smagumo, ka- landomis: 11:40, 1:05, 2:10, 
3 :35, ir 4 :50. Išlipę Linden, 
N. J., eikite kelis, blokus Wood 
Ave. į pietų pusęunuo miesto 
centro.

Nuoširdžiai kviečia
Apskrities Komitetas.

Nepamirškite ir visi piknike

daug i

ti. Seniai neturi 
jaunimui.
senimas ir jaunimas turės iš- 

yorkiečių valdančiosios parti-; bandyti savus gabumus so
jos (Tammanės demokratai ir į kiais. Seni ar jauni turės 
republikonai) lenktyniuoja ųž progą laimėti kontestą už ge- 
bilius “apšvarinimui oro.” ■ resnį valco pašokimą. Vai- 
Rėpublikonai sako, kad < 
yra dūmų (eilinės šeimininkės dangi rengėjai šį kartą duos 
senai prieš dūmus kovojo, bet I jiem progą lenktyniuotis pa- 
tie patys ponai \aldininkai ir jaus ir obuolių valgyme, 
tarybos nariai joms kovoti ne 
padėjo). Demokratai sako 
kad ore esą ir daugiau ko. , dovaną. 
Dėl to republikonų narių • 
Miesto Taryboje rezoliucijos 
esančios nepakankamos.

Iš viso ko atrodo, kad vis-1 
kas baigsis į esamą ore tar- į 
šos mišinį dadėjimu pirmrin- 
kiminių kalbų, o po lapkričio

Artinantis rinkimams, new

Ir 
j kuris pirmutinis iš jų smar
kiausia suvalgys, tai laimės

To klausia daugelis. Su
prasdami, jog centras panešė 
daugtūkstantines išlaidas įren-r 
gimui ir visokiems reikalams 
surištiems su atidarymu, taip
gi išlaikymui Centro tu$ laiku, 
kuomet patsai namas dar ne
galėjo nešti jokių pajamų, 
žmonės norėtų ką nors paau
koti centro išlaikymo lėšoms. 
Tačiau centras aukų nerenka'.

• ■—Jeigu neimate aukų, mes 
nupirksime ir dovanosime ką 
nors vartotino įstaigoje,—sako 
žmonės.

—Bet nežinome, kas jums 
naudinga ?

Teiravausi pas gaspadinę d. 
Globičienę, ko centrui dar 
trūksta. Patyriau, kad :

—Centrui dar trūksta 
visokių daiktų, brangių
tų, kuriuos ne kiekvienas iš
galėtų dovanoti pavieniai, bet 
išgalėtų grupė drdugų. Ir ne
bus perdaug dovanoti tokių 
smulkių daiktų, kurie dažnai 
vartojant susinešioja.

Prie, greit sunešiojamų ir 
dėl to reikalingų nuolatinio 
dapildymo galima skaityti vi
sokį stalavi ir virtuvės indai 
ir įrankiai, abrūsai,. staltiesės. 
Tų bile kas gali ištesėti.

Virtuvė dar neturi (nes 
brangūs pirkti, o pajamų dar 
maža) mechaniškų įrankių- 
mašinų vaisių sunkoms spaus
ti, toasteriųj mėsos, duonos, 
sūrio/ kopūstų pjaustytuvų, 
kurie T>ager?ntų patarnavimą, 
pagreitintų 
darbą, 
prasto 
rankos

Dar 
didelių
kurie bus reikalingi restora
no lankytojams daugėjant 
arba didžiulėms vestuvių ir 
organizacijų puotoms užėjus. 
Tačiau šiems pastariesiems 
dalykams reikia labai 
naus dovanotojo arba 
susidėjusių į vieną.

Tūli tų įrankių buvo
tačiau per ilgą stovėjimą bu
vo nusenę, parūdyje, nesani- 
tariški, tad prisiėjo išmesti, 
kadangi visuomeniškoje įstai
goje tokie vartoti netinka. 
Turi būti viskas, kaip sako 
amerikiečiai, “spic and span,” 
kad viekas žibėtų. Kad mais
tas būtų švarus ir sveikas.

Dalininke.

Pradžia 8 vai. vak. įeit g a-M 
lės tik su tikietais. Tikietus j 
reikia gaut iš anksto, juos ga- i 
Ii gaut Ame. Darbo Partijos j 
kliubuose: . 590 Sutter Ave., | 
850 Sutter Ave 
Ave. 
reikės.

ir 695 Stone
Už tikintus mokėt ne-

prakalbas rengia East

Valandos:

i----------------------------------- ♦-----------------------

Vaikas Nebūna Namie
Mrs. Helen Knapp, areštuo

ta už anglinėje rastą miegant 
jos sūnelį, 8 metų, sako, kad

2-rbs visko numarinimu iki ki- vaikas yra nuolatinis bėgliu-
tų rinkimų. Kol virš 75-ms kas, naujų scenų ieškotojas.
tūkstančiams Brooklyno pilie- i-fa^71.nieko nauja nepareiti per 
čių .atimta balsas, ko daugiau į 
gali tikėtis iš tų “geradarių ?” 

. Jie atrado orą, kad turėtų ką vvro’ 
Icalbėti pirm rinkimų. 1 metų sūnelį 

_____ : namų
I tamsiame sklepiniame apart-

Dar 2 Asmenis Nuteisė ^ente- .rTad’sak0 ji"ai’.vai-•u m ii M*. , nevilioja namie buvimas.

Už Nuomu Šmugeli i ? pabj*,is;.ir. atrastj? kl,rvnors
t t .slypint policija vaisina ham-

'Už Neprižiūrėtus Namus bu,:geriais irSaltaiac-, p°su-
m* k ’grįžimo vaikas kalbėdavęs,

---------- 'kad jis norėtų • grįžti pas po- 
’ Stephen J. Strauss, 34 m.,! ■
gyvenęs 539 — 52nd Street, I 
Brooklyne, ir Marvin Fleet, | 
26 m., newyorkietis, teisme į 
pripažinti kaltais už reikala
vimą kyšių už išnuomojimą 
apartmentų. Strauss kaltina
mas taip susirinkęs $9,100, o 
Fleet—$6,225.

Strauss turi agentūrą 210 W. 79th St., New Yorke. Fleet 
jam agentauja. Tai 

,turi pastaruoju laiku 
už tokį prasikaltimą. 

1 Teisme prieš juos

i nakti.i ‘ ,

Mrs. Knapp, atsiskyrusi nuo 
augina tą ir kitą, 10 

uždarbiaudama 
priežiūra, gyvendama

Filmos-Teatrai
Embassy Newreel Teatruose

Tarybų Sąjungoje griežtai 
paimta pagerinti transportaci- 
ją ir susisiekimą, žinutės iš 
Palestinos ir įš mūsų šalies 
miestų.

Merginos Plėšikės
Trys merginos, bandžiusios 

apiplėšti kitą merginą, nešusią 
firmos pinigus, New Yorke, 
tapo areštuotos ir sulaikytos 
teismui. Apiplėštoji laimėjo 
savo spiegimu sulaikydama 
subway traukinį nuo išėjimo 
iš stoties. ’ Į traukinį pirm pat 
užsidarymo buvo subėgusios 
tos plėšikės Su pinigais, bet 
į tą patį traukinį suspėjo ir 
apiplėštoji.

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, 6 šei

mynų, prie elevaterio 
(BMT), Broadway Line; 
St. Stotis. Kaina žema, 
greit parduoti. Prašome 
A. S., 239 Cleveland St., 
N. Y. Tel. VI. 3-6970:

stoties 
Cleveland 
nes turiu 

kreiptis: 
Brooklyn, 
(133-135)

New Yor-

jau ke
nti teisti

liudijo 
daugelis asmenų, kurie buvę 
reikalaujami sumokėti ir su
mokėję įvairias sumas pinigų, 
kad gautų apartmentą. Kalti
namieji nei iresiteisino. Tik 
jų advokatas Burton kaltino 
nuomavimo įstatymą, kad jis i tine 

i esąs pilnas plyšių, per kuriuos 
gali vartytis kas kaip nori.

Paramount Teatruose
Brooklyne teberodo “The 

Big Clock,” o New Yorke 
pradėjo rodyti “Hazard,” su 
Paulette Goddartl ir Macdo
nald Carey.

Sfanley Teatre-
Rodo gerą filmą “Clandes- 

iš Franci jos partizanų 
veiklos kraro laiku.

Miesto ligoninės norinčios 
gauti 2,000 slaugybos studen
čių.

Radio City Music Hall
Teberodo “The Pirate.” 

Scenoje spektaklis “On the 
Beam.’

šias
New York Wallace for Pre
sident 
Darbo 
ba i.

Komitetas ir Amerikos 
Partijos vietiniai kliu-

M; Stakovas.

ir. palengvintų 
Viskas tebedaroma pa- 
peiliuko pagalba .ir 
pajėga.
vis neturi pakankamai 
storų alumininių puodų,

duos- 
grupes

name,

Lillian Kavmar, 25 metų, I 
buvo pridususi gasu namie, 
Brooklyne, gasui pamažu iš
einant per sugedusį kranelį. ' 
Ėmė ištisą valandą darbo ją 
atgaivinti.

DANTŲ GYDYTOJAS gi

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 

i IBROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
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Valandos:

TONY’S dL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs' daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI. 

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G. 

Tel. EVergreen 7-6238

JŪSŲ AKYS

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

B. S. A. O.

Parsiduoda namai East 
ke, Visi turi po tuščią florą. Dviem 
šeimynom mūrinis su 11 kambarių, 
garu šildomas, $5,000. Woodhaven 
— trijų šeimų mūrinis namas, 17 
kambarių, garas, garadžius. Ketu
rių šeimų, mūrinis po keturis kam
pinius kambarius, .renda $1800.00, 
kaina $12,700.50. 12 apartmentų po 
3 ir 4 kambarius, kampinis lotas 
40x100. Renda $6000, kaina $35,000. 
20 apart., po 3, 4 ir 5 kambarius, 
lotas 45x166, renda $9000, kaina 
$45,000. Turiu visokių namų parda
vimui, visose dalyse miesto už priei
namą kainą. Zinis, 499 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. EVergreen 4-3487. 
REpublic 9-1506. (131-133)

New Yorke, Hotel Le Mar
quis barni i my j e'1 policija buvo 
areštavusi 137 kostumerius 
vyriškius, kaltinamus žiūrėjus 
“nepadoraus” vaidmens. Areš- 
tuėtos ir'dvi merginos, kalti
namos perdaug parodymu, 
taipgi du programos ■ parnešė
jai ir vienas iš viešbučio sa
vininkų. žiūrėtojus' teisėjas 
paleido nebaustus. ,

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domi kai tis

Savininkas

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO AKIS”

Jerome Hurwitz
, OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

EV. 8-2123
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

perdaug parodymu,

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.'

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD, N. Y.

Šį šeštadienj, birželio (June) 5, 
LDS 103 kuopa turės Beer Party. 
Pradžia 7:30 P. M. Bus duodama 
geri sandvičiai ir ąlaus kiek tik kas 
norės. įžanga tik $1.75.

Kviečiame brooklyniečius ir iš 
apylinkės j šią vaišingą parę. Bus 
Šapolo-Vaiginio salėje, 147 Thames 
St., Ridgewood. Prašome nesivėluo- 
ti atsilankyti. Būsite pavaišinti ir 
šiaip ‘linksmai praleisite laiką. — 
Rengėjai. (131-3)

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus
' RHEINGOLD ..

BEER & ALES -

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 4-8174

■ ■> ■

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, Nė Y.

Telefonas STagg 2-2173
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