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Menševikų dienraštis, kalbė
damas apie pabėgėlius, sapalio- 
ja: “O betgi Bimba juos be pa
liovos drapsto purvais ir sten
giasi kaip įmanydamas jiems 
pakenkti!”

Bet tai gryniausia nesąmo
nė. Kai mes raginamo pabėgė
lius grįžti Lietuvon ir padėti 
ją prikelti iš karo griuvėsių, 
tai mes jiems patiems tik gero 
velijame. Ir tie, kurie mūsų pa
tarimo paklausė ir sugrįžo, 
šiandien negali atsidžiaugti. 
Visi je gražiai įsikuria ir tam
pa savo krašto gerais piliečiais.

O koks likimas laukia tų, ku
rie išsiblaško po svetimus pa
saulio kampus? Jie nyks ir liū
dės, lauks ir ilgėsis savo kraš
to, savo žmonių.

Pabėgėlius nelaimėn traukia 
kaip tik tie, kurie sulaiko juos 
nuo grįžimo Lietuvon.

★ ★ ★
Su visa eile kitų, naujų atei

vių, Kanadon pribuvo Pijus 
Venclova, brolis rašytojo ir vei
kėjo Antano Venclovos. Iš to 
bandoma padaryti baisus klau
simas. Ot, sako, žiūrėkite, ko
kia ta Lietuva, kad joje nenori 
gyventi nė Antano brolis Pijus.

Kodėl būtinai visi broliai tu
ri vienaip protauti, vienaip ti
kėti, vienaip jausti? Vienas 
brolis gali būti komunistas, o 
kitas fašistas; vienas republL 
konas, o kitas demokratas. Taip 
dažnai ir pasitaiko.

čia labai gražiai atsako se
nas lietuvių posakis: “Vienas 
brolis kunigas, o kitas — va
gis.“

Antanui Lietuva patinka. Jis 
ją gerbia ir myli. Visą savo ži
nojimą, visus gabumus jis au
koja savo tėvynei. Tuo tarpu 
Pijus džiaugiasi kuo toliausia 
nubėgęs nuo Lietuvos. Ką jam 
padarysi? Nieko. Tegul žmo
gus pagyvena ir pasimoko.

★ ★ ★
Apart kitų “garbingų” var

dų, prezidentas Trumanas įeis 
Amerikos istorijon dar kaipo 
indžionkšinu prezidentas. Jis 
jau vėl, sakoma, planuoja iš
imti indžionkšiną prieš mainie- 
rius. Jam šiame negarbingame 
žygyje veikiausia vėl patarnaus 
jo ištikimas prietelius teisėjas 
Goldsborough.

Ilgiausiai jo prezidentavimo 
nepamirš mainieriai, nes jie 
daugiausia prisiragaus trumą- 
ninių indžionkšinu.

Universal Press agentūra ci
tuoja naujojo čechoslovakijos 
premjero Antonin Zapotocky 
pareiškimą. Zapotocky pasa
kė, kad čechoslovakijoje pra
monė ir žemės ūkis bus taip 
perorganizuota, “jog kapita
listinės santvarkos nė pėdsakų 
nebepaliks.”

Čechoslovakijoje bus įvestą 
socialistinė santvarka.

Dabar turėtų būti visiems 
aišku, kodėl tiek prieš čecho- 
slovakiją alasavoja mūsų ko
mercinė spauda.

Dunojus yra didelė, ilga ir 
garsi upė. Su ja susijusi isto
rija daugelio šalių. Ypatingai 
ji svarbi Balkanų kraštams, 
per kuriuos ji teka.

“The New York Times” ko
respondentas Reston rašo apie 
busimąją konferenciją dėl Du
nojaus. Toje konferencijoje da
lyvaus ir “keturios didžiosios 
valstybės.” Dalyvaus ir mūsij 
šalis, Jungtinės Valstijos.

Reston teigia, kad mūsų ša
lis jokiu būdu nesutiks duMi 
konferencijoj dalyvaujančių ša
lių daugumai Dunojaus klausi
mą išspręsti. Konferencija ga
lėsianti tik patarimus duoti.

Kur čia mūsų garsiai skel
biamas demokratiškumas?

★ ★ ★
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

NAUJOMIS MARKĖMIS AMERIKONAI 
ATKIRTO VAKARINES VOKIETIJOS 
ŪKI-PREKYBĄ NUO RYTINES
Pakeisti Popieriniai Pinigai Amerikoną, Anglą ir Prancūzą 
Užimtuose Ruožtuose, be Pasitarimo su Sovietą Vyriausybe

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerika, Anglija ir Fran
cija, nesitardamoš su Sovie
tais, pakeitė popierinius pi
nigus savo užimtoje vaka
rinėje Vokietijoje. Tokiu 
būdų vakariniai talkininkai 
visai atskyrė vakarų Vokie
tijos ūkį - ekonomiją nuo 
Sovietų kontroliuojamos ry
tinės Vqkietijos.

Naujieji pinigai, vadina
mi “Deutsche mark”, pava
duoja senąsias Reichsmar
kes.

Jungtinės Valstijos iš 
anksto prispaudino naujų 
markių ir sausio mėnesį 
prįgabeno jų į vakarinę Vo
kietiją, bet naujosios mar
kės iki šiol buvo slaptybėje 
laikomos.

“Prasisunkus” žinia apie 
būsimus naujus pinigus pa
darė beveik bevertėmis se
nąsias markes per porą pa
skutinių savaičių. Pakelis 
cigaretų pakilo iki 400 mar
kių, tai yra, 40 dolerių, pa
gal amerikonų nustatytą pi
nigų vertę. Už kavos svarą 
buvo siūloma jau 630 senų
jų markių. Krautuvės, pa- 
galiaus, visai atsisakė imti 
senuosius pinigus.

Trizonijos (ūnglų-ameri- 
konų - francūzų užimto 
ploto) valdininkai įsakė gy
ventojam suregistruoti vi
sas turimas’ senąsias mar
kes ir iškeisti jas naujosio
mis per tam tikrus laiko
tarpius. Kartu įsakyta už-

ŽUVO 53 JAPONIJOS 
MAINIERIAI

Fkuoka, Japonija. —Eks
plozija Katsuta angliaka- 
sykloj užmušė 53 mainie- 
rius. Kiti mainieriai tebėra 
užgriūti, gyvi ar negyvi.

Anglai Įvedė Karo Stovį 
Prieš Malajiečius

Singapore. — Anglijos 
komisibnierius Malajų pus- 
salyje paskelbė karinės var
žos stovį. Jau kelinta savai
tė verda mala j iečių riaušės 
prieš anglų imperialistus. 
Kartojasi gumos ir kitų į- 
moniij darbininkų streikai. 
Riaušininkai, sakoma, už
mušė 24 Anglijos pakalikus.

Scranton, Pa.
Mirė Klevinskiene

Birželio 18-tą mirė d. Kle
vinskiene. Pašarvota pas 
Klimaitį ant N. Main St. 
(16-me bloke). Laidos ant
radienio popietį, birželio 22- 
rą. Plačiau bus aprašyta 
korespondencijoje. Šią žinią 
telefonu pranešė Petras 
Pėstininkas.

Draugė Klevinskiene bu
vo ilgametė dienraščio Lai
svės skaitytoja ir organiza
cijų narė. Reiškiame užuo
jautą jos vyrui d/Klevins- 
kui ir giminėms.

šaldyti algas ir kainas.
Komunistai ir socialistai 

atstovai ūkinėje Trizonijos 
taryboje smerkė šiuos ir ki
tus įsakymus, kuriuos už
gynė tarybos dauguma.

Senosios markės palieka
mos tik Berlyne, kurio pa
skiras dalis valdo Sovietai 
ir vakariniai talkininkai.

Truman Sako: Graikijos 
Padėtis Kritiška, 
Nežiūrint Pagalbos

Washington. — Prezid. 
Trumanas įteikė Kongresui 
raportą apie Amerikos ka
riniai - medžiaginę pagalbą 
Graikijai ir Turkijai. Jis 
pasakoja, kad Graikijos 
monarchistai ir Turkijos 
valdovai su amerikine para
ma “padarę pažangos, bet 
padėtis Graikijoje tebėra 
kritiška,” kaip pripažino 
prezidentas.

Per paskutinius 3 mėne
sius Amerika nusiuntė 
Graikijon monarchi s t a m 
75,000 įvairių ginklų, 7,000 
tonų amunicijos, 2,800 ka- 
rinių automobilių ir kitų 
karinių reikmenų. Jau bai
giama Graikijai duoti $400,- 
000,000.

Tūkstančiai Parapįjinią 
Mokyklą Perimta j Vengrą 
Valstybės Rankas

Budapest, Vengrija. — 
Katalikų vyskupas išsiunti
nėjo “ganytojišką” laišką 
bažnytinių mokyklų moky
tojams; sako: Tegu jūsų 
sąžinė sprendžia, ar tarnau
site toms mokykloms ar ne 
po to, kai valdžia perims 
jas į savo rankas.

Vengrijos seimas praeitą 
savaitę nutarė pervest į 
valstybės žinybą visas para
pijines mokyklas. Katalikų 
bažnyčia turėjo 4,813 mo
kyklų.

Dvasiškiai, tačiaus, pa
stebi, jog naujose, valdžios 
pagamintose toms mokyk
loms knygose nėra nė vieno 
žodžio prieš religiją. j

LAUŽOMOS ARABŲ 
ŽYDŲ PALIAUBOS

Jeruzalė. — Nežiūrint .pa
skelbtų keturiom savaitėm 
paliaubų tarp Izraeliaus ir 
arabų, įvyksta susikirtimai 
atskiruose frontuose Pales
tinoj. šeštadienį arabų ir 
žydų šauliai keturias valan
das kirtosi ties Nazarethu.

Kongresmanai Nutarė Pa
kelt Paštininkams Algą 
Washington. — Kongreso 

Atstovų Rūmai vienbalsiai 
nutarė pakelti algą paštų 
tarnautojams po $450 per 
metus. Jungtinių Valstijų 
paštų tarnyboje yra 825,000 
žmonių.

Smerkdami Jungtines Valstijas už atbūdavo j imą Ja
ponijos, chiniečiai Švento Jono universiteto studentai 
Shanghajuje atidarė paroda prieš Ameriką atkreiptų 
iš medžio išdrožinėtu kūrinėlių ir braižinių. Tie kūri
niai rodo Dėdę Šamą apsidabinusį su svastikomis ir ja
ponu emblema, tekančia saule. Ypačiai už tuos tris 
čia parodytuosius Kuomintango viršininkai labai tūžo 

ant studentų.

Lenkija Protestuoja Amerikai, Anglijai 
Ir Francijai Prieš Atskiros Vakarines 
Vokietijos Valstybes Kūrimą
. Washington. — Lenkija 

užprotestavo Jungtinių Val
stijų ir Anglijos valdžioms 
už atskiros valstybės kūri
mą vakarinėj Vokietijoje. 
Protestas, nurodo į Jaltos ir 
Potsdamo konferencijas, 
kurios nutarė, kad Ameri
ka, Sovietų. Sąjunga, Angli
ja ir Francija turi išvien 
kontroliuoti ištisą Vokieti- 
jų.

Anglai - amerikonai ir 
francūzai, susitarę su Bel
gija, Holandija ir Luksem- 
burgu, skeldami vakarinę 
Vokietiją nuo rytinės, 
šiurkščiai laužo Jaltos ir 
Potsdamo konferencijų nu
tarimus, sako Lenkijos pro

Amerika Siunčia 75 Rakietinius 
Karo Lėktuvus į Vokietiją

Washington. — Jungti
nės Valstijos siunčia Vokie
tijon 75 rakietinius karo 
lėktuvus,- naikintuvus. Tuo 
būdu taps padvigubintas a- 
merikinių naikintuvų skai
čius Vakarinėje Vokietijo
je. |V
’ (Amerikonų spauda pa
stebi, kad ir Sovietai , turi 
rakietinių lėktuvų.)

Be to, Amerika pasiuntė

STREIKAVO 4,500,000 
PRANCŪZŲ DARBININKŲ

Paryžius. — šeštadienį 
vieną valandą streikavo 
puspenkto miliono Franci- 
jos darbininkų. Tai buvo 
protesto streikas dėl to, kad 
valdžios pasių'sti žandarai 
ir kariuomenė budeliškai iš
mušė streikierius sėdėtojus 
iš gurno fabriko. Kareiviai 
ir žandarai ašarinėmis bom
bomis ir šautuvų buožėmis 
taip sužeidė šimtus darbi
ninkų, kad, bent 300 jų nu
vežta į ligonines.

■ t*" i i ■

Belgijoj streikuoja 265,- 
000 plieno-geležies darbi
ninkų.

testo notos Amerikai ir 
Anglijai.

Naujas Pavojus Francijai
Varšava. — Lenkų val

džia pasiuntė ilgą protesto 
notą Francijai prieš susita
rimą su anglais-ameriko- 
nais įsteigti vakarinės Vo
kietijos valstybę,— atskirai 
nuo Sovietų okupuotos ry
tinės Vokietijos.

Lenkijos ' nota įspėja 
francūzus, kad amerikonai 
ir anglai taip ugdo pramo
niniai - karines jėgas vaka
rinėje Vokietijoje, kad gali 
vokiečius paruošti naujam 
užpuolimo k a r ui prieš 
Frahciją.

Vokietijon dar 28 milžiniš
kus karinio transporto lėk
tuvus.

Jungt. Valstijų oro jėgų 
komanda sako, jog karinių 
lėktuvų dauginimas Vokie
tijoje “nieko ypatingo ne
reiškia;” jię ten siunčiami, 
girdi, “tik pratimams, taip 
kad jankių lakūnai išmoktų 
veikti bet kurioje pasaulio 
dalyję.”

I DAUGIAU ANGLU LĖKTUVŲ 
SKRAIDO I BERLYNĄ

London. — Kadangi kari
nė Soviet, vyriausybė griež
tai aprėžė važiuotę - tran
sportą iš vakarinės Vokieti
jos per sovietinį ruožtą į 
Berlyną,” tai tuzinai Angli
jos transporto lėktuvų nuo
lat skraido į Berlyną, ga
bendami saviškiams maistą 
ir kitus daiktus. x

Lake (Success, N. Y. — 
Jungt. Tautų tarpininkų ko
misija Indonezijoj ragino 
holandus panaujinti dery
bas su Indonezijos Respub
lika.

SOVIETU K0MANDIER1US VOKIETIJAI 
SMERKIA VAKARINIUS TALKININKUS 
UŽ BAIGIAMĄ ŠALIES SKALDYMĄ
Sovietai Uždarė Savo Ruožto Rubežius Keliautojams iš 
Vakarinės Vokietijos; Užkerta Kelią Markių Šmugeliui

Berlin, birž. 19.— Marša
las Vasilius D. Sokolovski, 
sovietinis komandierius Vo
kietijai, pasmerkė anglus, 
amerikonus ir francūzus, 
kad jie be Sovietų žinios į- 
vedė naujus pinigus vakari
nėje Vokietijoje.

Sokolovski išleido vokie
čiams pareiškimą, kuriame 
sako:

Liaudies Kariuomenė 
Žygiuoja Pirmyn 
Vidurinėj Chinijoj

Nanking, Chinija.— Ko
munistų vadovaujama, chi- 
nų liaudies armija įsiveržė 
į Kaifengą, Honan provin
cijos sostinę, vidurinėje 
Chinijoje. Į pietus nuo Kai- 
fengo komunistai užėmė 
Čenliu miestą. Jie užvaldė 
visą Tientsin-Pukow gele
žinkelio liniją tarp Taiano 
ir,Tsowhsieno, apart vieno 
punkto.

Komunistai taipgi ata
kuoja Luanhsieną ir gręsia 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
karinei bazei Suchowui.

Čiango komandieriai, ta
čiau, sako, kad jų armija at
griebė Wanteh, Čangkiu ir 
Fengjuną.

Graikų Monarchistai Pradėjo 
Naują Ofensyvą; Partizanai 
Ryžtingai Juos Atmuša

Athenai, Graikija.— Pen
kios monarchistų divizijos 
su artilerija ir lėktuvais a- 
takuoja graikų partizanus 
Grammos ir Pindus kalnuo
se. Angliški monarchistų 
lėktuvai 24 kartus per die
ną atakavo partizanų pozi
cijas, laidydami bombas ir 
rakietas.

Partizanai užėmė Asp- 
rangeli miestelį. Monarchis
tai sako, kad jie paskui at
griebę Asprangelį, ir išdau
žę partizanų apsitvirtini- 
mus į vakarus nuo Nestori- 
ono. Partizanai su patran
komis ir kitais ginklais vis 
dar atmuša monarchistus 
Vermion, Pieria ir Hassia 
srityse.

BORMANN Už AKIŲ 
NUTEISTAS

■ Berchtesgaden, Vokieti
ja. — Vokiečių nunacinimo 
teismas už akių nuteisė bu
vusį Hitlerio pavaduotoją 
Martiną Bormanną 10 metų 
kalėti ir įsakė konfiskuoti 
visą jo nuosavybę. Nėra ži
nios, ar Bormannas gyvas 
ir slapstosi, ar buvo užmuš
tas, kuomet Sovietų armija 
šturmavo Berlyną.

Washington. — Prežid 
Trumanas pranešė, kad A- 
mėrika siunčia naujus gink
lus Turkijos armijai. t u

— Jungtinės Valstijos, 
Anglija ir Francija baigia 
atskelti vakarinę Vokietiją 
nuo rytinės. Šios trys šalys 
“meluoja”, aiškind a m o s ■ 
priežastis, kodėl jos seną
sias markes pakeitė naujo
mis.

Pinigų pakeitimą jos slap
tai suplanavo prieš Vokieti
jos žmonių valią ir jų reika
lus.

Sovietai todėl uždraudė 
markių įgabenimą į savo 
valdomą rytinę Vokietiją; 
jie taipgi užgynė naujuosius 
pinigus įgabenti į bet kurią 
Berlyno dalį. Nes visas Ber
lynas yra Sovietų okupuota
me Vokietijos ruožte ir ūki
niai yra sovietinės srities 
dalis.
Sulaikytas Įvažiavimas ir 
Įėjimas j Sovietų Ruožtą
Berlin. — Karinė Sovietų 

vyriausybė visiškai uždarė 
keleivių įėjimą, įvažiavimą 
bei įplaukimą iš vakarinės 
Vokietijos į Berlyną ir p 
sovietinį Vokietijos ruožtą. 
Tapo Sustabdytos ne tik vo
kiečių, bet ir vakarinių tal
kininkų kelionės per sovie
tinio ruožto sieną. Rubežius 
uždarytas ypač tuo tikslu,' 
kad užkirst kelią naujųjų 
ar senųjų markių gabeni
mui iš vakarinės Vokietijos 
į sovietinį ruožtą ir Berly
ną. Sovietų patvarkymas 
vadina tuos pinigus bever
čiais.

Sovietiniai inspektoriai a- 
kylai peržiūrės visus trau
kinius, vežančius maistą ir 
kitus reikmenis iš vakari
nės Vokietijos j anglų-ame- 
rikonų valdomas Berlyno 
dalis.

Peršama Sovietam Prekyba 
Mainais Vokietijoje

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinė amerikonų vyriau-' 
sybė siūlys Sovietams ap
sikeisti produktais tarp ry- - 
tinęs ir vakarinės Vokieti
jos. Kadangi vakariniai tal
kininkai įvedė naujas mar
kes savojoj srityje, o Sovie
tai nepripažįsta naujų pini
gų, dėl to visiškai nutrūko 
prekyba tarp vakarinės Vo
kietijos ir Sovietų užimtos 
rytinės to krašto dalies. 
Taigi būtų galima tik apsi
mainyti dirbiniais bei pro
duktais tarp vakarinės ir 
rytinės Vokietijos.

Einstein Smerkia Valdžią 
Už Nesitarimą su Sovietais

New York. — Pasauliniai 
garsus mokslininkas Alber
tas Einstein smerkė Ameri
kos valdžią už tai, kad ji 
“kartotinai atmetė Sovietų 
siūlymus tiesioginiai tartis” 
dėl ramaus ginčijamų klau
simų išsprendimo.

ORAS.— Būsią lietaus.
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Amerikai Chromas, Jugoslavijai Vaistai
Praėjusią savaitę Amerikon atplaukė Jugoslavijos 

garlaivis, “Radnik,” gabenąs tūkstančius tonų chromo, 
— labai reikalingo Amerikos pramonei metalo.

Po to, kai chromas buvo iš laivo iškrautas, jis pasi
ryžo pasiimti kai kurių amerikiečių dovanų, skiriamų 
Jugoslavijos vaikams, nuo nacių užpuolimų nukentėju- 
siems.

Tarp dovanų buvo medikalinių dalykų, buvo keli 
ambulansai, buvo miltu, buvo kitokiu daiktu, labai rei- 
kalingų nacių aukoms.

Na, ir kas gi pasirodė?
Laivakroviai, priklausą “karaliaus” Joseph F. Ry- 

an’o unijai, atsisakė medikamentus laivan krauti!
Atsisakė, — kodėl?
Todėl, kad laive jie matę “Juozo Stalino ir maršalo 

Tito atvaizdus!”
Tik pagalvokite, skaitytojau: kai chromo iš laivo 

krovėjai dirbo, tie patys atvaizdai ten kabojo, bet tai nie
ko nekenkė; o kuomet prisiėjo medikamentus Jugoslavi
jos vaikučiams laivan krauti, — anieji paveikslai buvo 
“kliūtimi.”

Kiekvienam, šiek tiek galvojančiam asmeniui yra 
aišku: šitie laivakroviai, kurie atsisakė krauti Jūgoslar 
vijos vaikučiams medikamentus, veikė ne savo iniciatyva. 
Tūli jugoslavai fašistai, tūli katalikų kunigai, tūli kito
kį priešiški Jugoslavijai elementai laivakrovius suagita
vo, sukurstė atsisakyti krovinį krauti!

Tie patys laivakroviai, beje, ne vieną laivą yra pri
krovę amunicijos ir ginklų Graikijos monarchistiniams 
fašistams, kad pastarieji’turėtų kuo žudyti graikų tau
tą, — tuomet buvo viskas gerai.

Dabar, kai reikėjo krauti laivan Jugoslavijos vaiku
čiams pagalbą, — jie, sukurstyti savo “vadų,” atsisakė 
tai daryti!

Jugoslavija, atsiminkime, praėjusiame kare, parodė 
didžiulio didvyriškumo kovoje prieš nacius. Be T. Są
jungos, Jugolsavijos liaudis, faktinai, buvo pati, uoliau
sia mūsų talkininkė!

Šitaip dabar tūli gaivalai siekiasi jai atsilyginti!
Kai ši žinia pasklido plačiau, tuojau atsirado (ta

me pačiame New Yorke) kitų laivakrovių — keli šimtai 
jų, — kurie savanoriškai ryžosi daiktus “Radnikan” su
krauti. Tačiau “streikuojantieji” laivakroviai ir tam 
priešinosi. Kad kiek būtų įvykęs kruvinas susirėmimas.

• Po viso to patys “RadnikoT įgulos nariai daiktus 
susikrovė ir laivas pasekmingai iš New Yorko uosto iš
plaukė Jugoslavijon.

“RadnikaS” išplaukė, bet dėmė, kurią tamsybės 
gaivalai savo kvailais veiksmais uždėjo ant mūsų krašto, 
pasiliko.
, Būtų gerai, kad panaši ?klaida nepasikartotų ateityje.

Republikonų Partijos Suvažiavimas
Šiandien, pirmadienį, Philadelphijoj atsidarys re

publikonų partijos suvažiavimas.
Sulyg paskelbtu darbų dienotvąrkiu, suvažiavimas 

prasidės pirmadienį ir baigsis ketvirtadienį, — birželio 
24 d.

Tačiau nustatyti darbų dienotvarkį yra vienas daly
kas, gi jį realizuoti — kitas.

Jei republikonų lyderiai greit nesusitars dėl kandi
dato prezidento vietai, tai suvažiavimas gali tęstis net li
gi šeštadienio.

Lenktyniavimas tarp kandidatų"! kandidatus repu- 
blikonuose yra didelis. Dewey, Taftas, Stassen, Martin, 
Vandenberg, Warren — tai tik “šeši didieji,” kurių var
dai spaudoje nuolat minimi. Yra ir mažesnių, rečiau 
spaudoje minimų asmenų, turinčių didžiules ambicijas 
krašto prezidentu tapti. (Kas gi, pagaliau, nenorėtų juo 
tapti?!)

Jei išpopuliarintieji “kandidatai į’ kandidatus” no- 
’minuoti greit nebus, tai, labai galimas daiktas, kad su
važiavusieji iškels kokį nors “tamsųjį arklį” — panašiai, 
kaip 1920 metais kad buvo su Hardin’gu!

Turime nepamiršti to: nors republikonų partija — 
Wall stryto partija, monopolistinio kapitalo partija, ta
čiau ir tarp pačių1 kapitalistų nėra pilnos vienybės ten, 
kur eina klausimas apie pastatymą žmogaus į Baltąjį 
Namą.

Tam tikros kapitalistų grupės turi tam tikrus savo 
‘interesus ir išeidamos iš tų interesų kiekviena nori pa
statyti kandidatu “savo žmogų.” Viso to plačioji visuo
menė nežino, nes komercinė spauda tai slepia, to neskel
bia.

Sakoma, daugiausiai šansų nominacijoms turįs mū
sų valstijos gubernatorius Thomas Dewey. Tačiau ir 
prieš jį stovi kliūtis: praėjusieji prezidentiniai rinkimai, 
kurių kampanijos metu jis nekaip pasirodė, ir kuriuos 
palaimėjo.

Pažymėtina tai: šiuo metu, kai republikonų “kandi
datai į kandidatus” tarp savęs spjaudosi, nei vienas ne
drįsta iškelti pagrindinių klausinių, susijusių su kasdie
niniu Amerikos žmonių gyvenimu.

Kaip kuris kandidatas žiūri į kilimą gyvenamųjų

ŽMONIŲ ' 
APGAUDINĖJIMAS

Kanados lietuvių^ Liau
dies Balsas rašo:

Jeigu toks dievas, kokį vi
sos religijos skelbia, būtų, tai 
jis nieko kita veikti negalėtų, 
kaip tik stebuklus daryti, 
žmonės, žinoma, kunigėlių va
dovybėj, prašo visokių daly
kų. Vieni prašo lietaus, kiti 
giedros, treti taikos, o dar ki
ti —karo. Padaryti lietų ar
ba sulaikyti lietų reikia jau 
stebuklo, sulaikymo gamtinio 
proceso. Tiesa, šiandien mok
slininkas gali iššaukti lietų, 
bet kunigėliai nesikreipia į 
mokslininkus.

Aną dieną Jungtinių Tautų 
tarpininkas žydų ir arabų su
taikymui paskelbė, kad jam 
dievas padėjęs jo pastangose 
padaryti paliaubas tarp žydų 
ir arabų. Ontarijos konserva- 
tai ir'liberalai meldėsi, kad 
dievas padėtų išgelbėti Ontari
jos žmones nuo komunizmo ir 
socializmo. Tiesa, jų,maldos 
liko neišklausytos; ypač libera
lų, bet jie meldėsi.

Na, įsivaizduokite dabar. 
Kunigėliai įvairiose planetos 
vietose ir įvairiu laiku prašo 
vienokių ar kitokių stebuklų. 
O jeigu' tokių maldininkų yra 
ir kitose planetose, Fa i kiek 
bėdos tam dievui.

Sunku surasti, kokiai kate
gorijai tie žmonės priklauso. 
Silpnapročiais negalima va
dinti. Jie yra arba dideli atsi
likėliai, neišmanėliai, nors ir 
mokinęsi mokyklose, arba ap
gaudinėtojai, žmonių mulkin
tojai. Laisvai protaujantiems 
žmonėms atrodo tiesiog juo
kingas toks maldavimas lie
taus arba garbinimas ko tai 
nežinomo už tai, ką žmogus 
arba gamta padaro. Įdomu, 
kada tie žmonės pradės gėdy
tis dėl tokių niekniekių.

LIETUVIŲ PERSEKIOJI
MAS BRAZILIJOJE

Urugvajaus lietuvių Dar
bas rašo:

Brazilijos reakcionieriai, pa
dedami lietuviškųjų fašistinių 
kunigų, konsulų ir profesiona
lių provokatorių, suėmė veik 
visus Pirmajame P. Amerikos 
Lietuvių Kongrese dalyvavu
sius Brazilijos pažangiosios 
kolonijos atstovus ir juos jau 
virš pusmetis pūdo kalėjimuo
se. S. Paulo, Rio de Janeiro ir 
Porto Alegre kalėjimuose šiuo 
metu kalinami 11 lietuvių. 
Apie lietuvį Pūtaitį, patekusį 
į Rio de Janeiro žvalgybos 
nasrus, neturima jokių žinių 
net ar jis dar gyvas.

Brazilijos fašistai šiuoš'mū
sų tautiečius apkaltino pavo
jingais svetimšaliais, suvertė 
jų vardan šlykščiausias provo
kacijas, tokias, kaip Komin- 
formo agentų, Brazilijos liau
dies organizatorių, agitatorių 
ir t.t., ir t.t. Tuo tarpu, šiems 
lietuviams policija negalėjo 
primesti net priklausymą jo
kiai politinei partijai ir pasi
tenkino biauriais prasimany
mais apie mūsų kongresą, kad 
ju'os parodžius “pavojingais” 
ir ištrėmus iš savo krašto. Vi
sas įkalintųjų lietuvių prasi
kaltimas buvo: paramos kąm- 
panijų pravedimas karo nute- 
riotai Lietuvai, kultūrinės 
veiklos organizavimas (vaidi
nimų vakarų statymas, sporto, 
šokių, chorų ratelių tvėrimas 
ir pan.) ir pagaliau — daly
vavimas kongrese, viešai ap
leidžiant Brazilijos teritoriją, 
kad dalyvavus viešame kon

•produktų kainų? Kaip kuris iš jų žiūri į stoką žmonėms 
butų? Kaip dėl Tafto-Hartley biliaūs? Kaip dėl karo pa
vojaus?

Šitie klausimai tarp jų nekyla, — atrodo, kad visi 
pilnai dėl jų susitaria^ visi esamąja padėtimi yra paten
kinti.

Veikiausiai taip ir yra.
Todėl, nepaisant, kurį republikoną" republikonai no

minuos kandidhtu šalies prezidento vietai, jis nebus liau
džiai remtinas, nes jis jos reikalų neatstovaus.

Amerikos liaudis nekantriai Jaukia savo suvažiavi
mo, kuris įvyks toje pačioje Philadelphijoje š. m. liepos 
23-24 dd. - ■

grese, kurio priimtų rezpliuci- 
jų tarpe, “pavojingiausia” gal 
buvo ta, kuria buvo kreipia
masi į Dutros vyrįausybę, kad 
būtų leista^ svetimšaliams tu
rėti savo spaudą ir savo nae- 
nines organizacijas ...

Tai toks yra kalinamųjų 
Brazilijos lietuvių “prasikal
timas.” %

Jau šeši mėnesiai kaip jie 
laikomi cementiniuose urvuo
se; jau pusmetis laiko kaip 
tapo nuo šeimų atplėšti duon- 
pelniai — tėvai nuo vaikų, vy
rai nuo žmonų bei žmonos nuo 
namų židinio. Kalinamųjų tar
pe yra pavojingai .sergančių.

Brazilijos reakciniai valdo
vai nesirūpina kalinių likimu. 
Nei teisia, nei tremia, nei ža
da juos paleisti laisvėn.
Laikraštis kreipiasi į vi

sus Pietų Amerikos lietu
vius ateiti braziliečiams pa
galbon. Darbas sako:

Pietų Amerikos pažangioji 
lietuvių išeivija privalo pasi
judinti in nieko nelaukiant 
moraliai bei materialiai *pagel- 
bėti mūsų broliams ir sese
rims, nekaltai uždarytiems 
Brazilijos bastilijose. Tiek 
kaliniai, tiek jų šeimos reika
lingi medžiaginės paramos. 
Urugvajuje ir Argentinoje 
reikia skubiai pravesti šį pa
ramos darbą tarp visų lietu
viškųjų kblonijų.

Greta to, delegacijomis, no
tomis privalome kreiptis į 
Brazilijos pasiuntinybes ir 
prašyti, kad suimtieji lietu
viai Brazilijoje būtų arba pa
leidžiami, arba grąžinami Lie
tuvon. Be teismo, be mažiau
sio prasikaltimo, jie negali bū
ti pūdomi Brazilijos kalėji
muose !

KODĖL TOKIA NUOMO
NĖ APIE 
TIKINČIUOSIUS?

Fašistiniam “Amerikos 
Lietuvyje” tūlas Jonas Sa- 
baitis rašo apie katalikų 
reikalus. Jis mano, kad ti
kintieji turi taisytis, jeigu 
jie nori, kad žmonių pras
ta nuomonė apie juos pasi
taisytų.

Savo straipsnyje “Mūsų 
Laikai” Sabaitis rašo:

Laisves Piknikas
Pasirodo, kad plačiai 

Naujoji Anglija yra susido
mėjusi Maynardo pikniku. 
Iš daugelio vietų busai vyk- 
'sta į tą didžiąją Bostono a- 
pylinkės iškilmę. Pikniko 
komisijos sekretorius J. J. 
Grybas rašo:

“Prie pikniko rengiamasi 
labai plačiai ir sėkmingai 
yra organizuojamasi. Busai 
atvažiuos iš šių miestų*: So. 
Boston, Worcester, Lowell,, 
Lawrence, Haverhill, Na
shua, Lynn, Montello, 
Stoughton, Norwood, Hud^ 
son, Hartford, Conn., kob 
kas tai tiek jau yra žinoma, 
kad bus busai.”

Bus įspūdinga pikniko 
programa. Dainuos šie cho
rai:

Aido Choras j iš Worces
ter, Vyrų Choras, iš Nor
wood, Laisves Choras, iš 
Hartford' Conn.

Ox dar vienas taip pats 
svarbiausias punktas prog
ramoje—

Dažnai tenka nugirsti kai 
kuriuo^ • žmones sakant: “To
kių žmonių, kurio kasdien ei
na bažnyčion ir prie Komuni
jos, reikia saugotis.” Tokie 
pareiškimai duoda suprasti, 
kad kai kurie į pamaldžius 
žmones žiūri, kaipo į kokius 
nedorėlius.

Kame to priežastys? Paži
nojau vieną labai geros šir
dies, pamaldų žmogų, kuris 
niekad niekam neatsakydavo 
pagalbos, jei tik jo prašydavo. 
Sykį jis man sako: “Pasko
linau vienam žmogui du tūks
tančiu dolerių. Kadangi jis 
kasdien eina bažnyčion ir prie 
Komunijos, tai pasitikėjau 
jam ir net jokio rašto nereika
lavau. Dabar matau, jis nuo 
manęs šalinasi ir nenori su 
manim nei susitikti.”

Silpno tikėjimo žmogus, to
kiu atveju, be abejonės/mestų 
tikėjimą ir pasakytų visiems, 
kad visi katalikai, kurie kas
dien eina bažnyčion ir prie 
Komunijos, yra vagys..
Tai kokia išvada? Kokia 

išeitis? Sabaitis sakosi su
radęs labai puikią išeitį pa
taisymui tikinčiųjų vardo. 
Jis sako:

Mums katalikams nepakan
ka vien tikėti poteriauti, duoti 
išmaldą, bet reikalinga taipgi 
ir šviesus protas, kad nedaly
tume klaidų, kurios platina 
opiniją, kad katalikai einanti 
kasdien bažnyčion yra nedorė
liai.

Mes katalikai galime būti 
pamaldūs, dažnai lankyti baž
nyčią, dažnai eiti prie Komu
nijos, bet jei mes nenusikra- 
tysime pykčio, pavydo, tai nuo 
mūsų daugelis šalinsis išvirs-1 
darni į komunistus, bedievius. |

Tad apsivalykime nuq pa
vydo, pykčio, švieskime savo 
protus švariu dvasiniu skai
tymu. Tilo pagelbės mums ge
riau susipažinti su tikėjimo 
tiesomis ir pamatysime, kas 
nesutinka su katalikų moks
lu. (“A. L.”, birž. 19 d.)
Daug geriau ir sveikiau, 

žinoma, būtų, jei tikintieji 
taip apsišviestų, jog nebe
reikėtų kunigams ir prieta
rams tikėti.

Kalbės Senatorius Glen 
H. Taylor, tai kandidatas į 
vice-prezidentus ant trečio
sios partijos tikieto.

Šis piknikas bus platus 
pasimatymas visų rytų lie
tuvių, gražiajame Vose Pa
vilion Parke, Maynard, 
Mass., .4-tą -liepos .(July 
4th).

Vykstantieji į pikniką pa
sirūpinkite iš anksto įsigyti 
įžangos bilietus. Bilietų pla
tintojai darbuokitės, kad 
kuo plačiausia pasiekti 
žmones su bilietais.

Vose Pavilion Parke yra 
gražus ežeras pasimaudy
mui. Kurie norėsite pasi
maudyti, pasiimkite iš na
mų maudymosi siutus (ba
thing suits).

Kongresas Duoda Valią 
Gelžkeliam Pelninkauti

Washington. — Prezid. 
Trumanas atmetė —- veta
vo kongreso' priimtą bilių, 
kuris leidžia geležinkelių 
kompanijoms tarpusavyje 
susitarti dėl kainų pakėlimo 
ir paliuosuoja tas kompani
jas nuo prieš-trustinio įsta
tymo, , uždraudžiančio to
kius susitarimus, kaip suo
kalbius.

• Bet Kongresas daugiau 
kliip dviem trečdaliais balsų 
sumušė prezidento veto ir 
taip padarė savo tarimą į-, 
statymu.

CPK - Klaipėdos Krašto 
Pasididžiavimas

RAŠO J. DOVYDAITIS
1. Pajūrio Milžinas

CPK... Šių trijų ^rai-’ 
džių užtenka," kad kiekvie
nas Klaipėdos gyventojas 
suprastų, apie ką kalbama. 
Šitaip sutrumpintai pajūrio 
mieste didelis ir mažas va
dina Celiuliozės popieriaus 
kombinatą..

CPK — Klaipėdos pra- 
m o n ė s pasididžiavimas. 
Prieš nepilnus trejus metus 
gigantiškos įmonės vietoje 
tebuvo tik griuvėsių krūva. 
Dabar gi-dar toli esant nuo 
Klaipėdos, matosi kontūrai 
vėl atsistojusio pilnu ūgiu 
kombinato — milžino, ištie- 
susio savo bokštus, savo 
korpuso sparnus, dunksan
čio tamsiai rausvu kalnu 
kalnu prie Kuršių marių 
kranto.

Nuo pirmos atstatymo 
dienos ligi šiandien į kom
binato atstatymą įdėta la
bai daug darbo. Atstatyifio 
darbai dar nebaigti, Pilnu
tinai sutvarkytas CPK bus 
nepalyginamai galingesnis 
negu buvo prieš karą, jis 
taps viena iš galingiausių 
Lietuvos įmonių, socialisti
nės pramonės švyturys prie 
Baltijos kranto.

Ne trumpos apybraižos, 
bet ištiso romano reikėtų, 
norint atpasakoti, su kokiu 
herojizmu ir atkaklumu ta
rybiniai darbo žmonės griu
vėsių vietoje ne atstatė, bet 
pastatė šitą sudėtingą fab
riką.

Mes einame su fabriko 
vyriausiuoju inžinieriumi 
drg. Poleščikovu. Nedidelio 
ūgio, labai santūrių judėsiu 
inžinierius, nemėgstąs daug 
kalbėti — fabriko kieme da
rosi kitoks, negu jis buvo 
kabinete. Inžinierius smar
kiai pagyvėja, jo veidas į- 
rausta, balso gaida pakyla, 
joje jauti pasididžiavimo 
gamą. Ir ji teisinga... Yra 
kuo pasididžiuoti CPK vy
riausiam inžinieriui.

Tik kelios fotografijos tė
ra išlikę, kaip atrodė CPK 
vokiečius išvijus. Dabar gi 
kombinato kieme nėra tų 
laužo krūvų, sumaigytos 
geležies kalnų. Viskas ištie
sta, pakelta, padėta savo 
vieton, painiausi cheminių 
aparatų kompleksai išri
kiuoti ant savo pamatų.

Ir kiek čia kartų prisilie
tė rankos, įsitempė raume
nys, kad atliktų tokį darbą.

Kai inžinierius atvyko į 
CPK — jis terado tik 150 
darbininkų, kurie vykdė a- 
varijinius darbus. • Nebuvo 
nei vieno brėžinio, nei vieno 
techniško dokumento.. Su
jauktoje griuvėsių krūvoje 
buvo neįmanoma net-susi
vokti apie buvusios įmonės 
gamybinį profilį. Tūkstan
čiais skeveldrų gulėjo sus-
progdinta jėgainė. 100 met
rų kaminą sprogstamoji 
medžiaga su baisiausia jėga 
tėškė ant centrinio korpuso 
ir perplovė jį, lyg kardu. 
Ten, kur buvo 30 metrų 
aukščio bugščių bokštas — 
styrojo tik apsvilusio beto
no aikštelė.

Inžinierius Poleščikovas 
— senas tarybinės celiulio
zės pramęnės specialistas. 
Jis ėmė aplink save telkti 
kombinato žmones, perduoti 
jiems savo ilgametį patyri
mą, spręsti pačius painiau
sius kombinato atstatymo 
darbus.

Vienu iš pirmųjų darbų 
buvo geležinkelio šakos at
statymas. O netrukus jąja 
ėmė fabriko kieman riedėti
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vagonai su- motorais ir švi
no vamzdžiais, su staklėmis 
ir cėmentu, su elektros ins
taliacija ir rūgščių konden
satoriais... Broliškų tarybi
nių tautų celiuliozės pramo
nė ištiesė savo dosnią ir 
nuoširdžią ranką Klaipėdos 
kombinatui. Leningrado ce
liuliozės įmonių projektavi
mo biuras atsiuntė naujojo 
fabriko brėžinius. ‘ Darbo 
buvo imtasi iš peties, bolše
vikiškai;

Ir štai dabar mes einame 
su inžinieriumi.., 40. metrų 
aukščio • naujas rūgščių 
bokštas iškėlęs pilko plieno 
galvą; saulės spinduliai už
lūžta eksansterių baterijo
se.

Ant konvejerio juostos 
juda nulupta žieve popier
medžiai. Jie slenka iš kie
mo į tamsias kombinato 
žiotis, kyla į skutimo maši
nas... geležiniai dantys 
kramto medį, su triukšmin
gu bildesiu sukasi maišymo 
būgnai, šnypščia garas, 
kombinatas, alsuoja jėga, 
visuose jo cechuose girdi 
darbo • himną.

Jokios kliūtys, jokie sun
kumai nebaisūs mūsų poka
rinei tarybinei epochai. Sta
lininis penkmečio įsakymas 
— ne raidė, bet nugalėto
jas, puikios ateities kelro
dis.

2. šiaurės Medžiai 
Klaipėdoje

Kombinate pradėjo suktis 
popieriaus gaminimo maši
na. Celiuliozę atgabendavo 
iš Leningrado. Dėl kai ku
rių svarbiu detaliu trūku
mo ir nebuvimo baltinimo 
cecho —'’gaudavo popierių 
tik techniškiems reikalams 
(vyniojimui ir tolio gamy
bai kartonas). 1946 metais 
buvo paleista antroji popie
riaus gaminimo mašina, į- 
sijungė tolio skyrius. Po to 
ėmė veikti ir sakų celiulio
zės gaminimo skyrius. Šio
mis dienomis darbą turi 
pradėti baltinimo skyrius.

Kombinatas tuo būdu į- 
gyja visiškai naują gamybi
nį profilį. Penkmečio gale 
jis išleis prekinę celiuliozę, 
aukštos rūšies kartoną ir 
popierį, o taip pat daug rū
šių specifinės popieriaus 
žaliavos ir kitų rū
šių pramonei. CPK su kau
pu patenkins visus mūsų 
respublikos pareikalavimus.

Pilnu galingumu dirban
čiam kombinatui reiks ai
bės žaliavos — popierme
džių ir chemikalų. Pati Lie
tuva jokiu būdu nepajėgtų 
jąja šios gamyklos aprū
pinti. Ir dėl to jau dabar ve
dami tyrinėjimo ir apskai
čiavimo darbai, iš kur pato
giausia gabenti medieną. 
Atrodo, kad kombinatas
bus maitinamas iš 
Archangelsko ir Suomi
jos - Karelijos miškų. Sie
liai' ir prikrautos baržos 

! slinks Baltosios jūros—Bal
tijos kanalu, nuo Leningra
do šitie transportai bus vel
kami jūra iki Klaipėdos uo
sto, o čia tiesiai nuo van
dens kranai medį paduos į 
kombinato kiemą.

Kadaise Klaipėdos celiu
liozės kombinatui popierme
džius supirkinėjo net užsie
nyje. Už žaliavą buvo me
tamos aibės valiutos tarp
tautiniams pirkliams. Da
bar gi, šis milžinas - fabri
kas neturi jokios baimės 
dėl savo ateties: mūsų di
džiosios Tėvynės ištekliai 

(Tąsa ant 4 puslapio)



Trumpi Poilsiai Kaip Jie Svarbūs Sveikatai ir Proto Veiklumui

pradeda užmiršti 
ir pasižadėjimus, 

suklumpa jo liežu-

ar netikusio maisto užval- 
gome, taip pat išsidirba kū
ne nuodai, kurie panašiai 
veikia, kaip nuovargio rūk- 
štys ar kitos atmatos. Dėl 
jų, kaip ir dėl nuovargio 
nuodų, gali kilti galvos gė
limas, nemigė, nervų erza
mas ir vidurių sugedimas.

Nuovargis pirmiausiai 
kliudo tuos žmogaus gabu
mus, kuriuos jis vėliausiai 
įgijo, pavyzdžiui, — vai
ruoti automobilį, dirbti su-

Ta sekunda arba jos da
lis dažnai, nulemia skirtu
mą tarp saugumo ir nelai
mės.

Pamatinė auto, nelaimių 
priežastis yra ta, kad pa
gadintas 
veikimas, 
suerzinti 
žiniai. O

Žmogui atrodo, kad jo 
kasdieninis gyvenimas te
beina paprasta vaga, be jo
kios atmainos. Bet štai “be 
priežasties” atsitinka ir 
kartojasi nesmagūs dalykė
liai:

Jis 
vardus 
Dažnai
vis ir pasako blogą arba ne
teisingą žodį. Mintys eina 
“užburtu ratu,” ir žmogus 
pats nežino, ko norįs.

“Užsižiopsojęs,” jis eida-| dėtinga mašina, tiksliai ra- 
mas vos nepakliuvo po au
tomobiliu ne syki, bet jau 
kelis kartus. Jis dažnai su- 
sipjausto pirštus peiliu bei 
skustuvu; skaudžiai užsi- 
gauna koją į kėdes, “nusi- 
balnoja” kaktą į praviras 
kambario duris arba 
ną. ypač naktį.

Žmogus pradeda 
klausti: — Kas man 
si? Gal senstu? Gal nervai 
sugedo? Gal reikės eiti pas 
proto daktarą?

Gal Tiktai Pavargęs
— Tačiaus, galimas daik

tas, kad žmogus pamatiniai 
sveikas, tik nuvargęs, ir rei
kia jam pasilsėti, — sako 
dr. Donaldas Thorburn, ra
šydamas žurnale Living 
(Gvvenimas).

Dažnai mes nesupranta
me, kad esame fiziniai pa
vargę, o nedamiegame. 
Nuovargis paliečia nervus. 
Nuo raumenų judėjimo ir 
jų dėvėjimosi atsiranda kū
ne perdaug rūkščių ir kito
kiu atmatų; o jeigu jų su
sidaro daugiau, negu krau
jas ir limfa paspėja paša
linti. tatai tramdo nervų 
veikimą, ir kūnas tampa 
“apnuodytas” vadinamais 
nuovargio nuodais.

“Dvasinės” Nuovargio 
Priežastys

Taip gali atsitikti ir dėl 
“dvasinės” priežasties, jei
gu mes ilgai kankinamės 
rūpesčiais, nusiminimais, 
baimėmis bei susikrimti
mais. Tada mūsų raumenys 
būna įtempti. Nors mes 
sunkiai nedirbtumėm ir net 
nejaustumėm raumenų 
jveržimo, bet jie gamina 
tokias pat rūkštis ir nuo
vargio nuodus. Štai išsimie
gojęs žmogus, vos atsikėlęs, 
pradeda dėl ko nors giliai 
rūpintis, ir tuojau pasijun
ta kūniškai pavargęs.

Taip pat gali nuvarginti 
pasikartodami vienodi gar
sai, važiavimas automobiliu 
naktį, nuobodus, monotoniš
kas darbas. Nors raumenys 
panašiuose atsitikimūose 
lengvai dirbtu, vis tiek nuo
vargio nuodai kuopiasi kū
ne.
Poilsis Kaip Ginklas prieš 

Ligas
- Tokie nuovargio nuodai 
gali paruošti dirvą ligai. 
Mes būname sveiki todėl, 
kad mūsų kūnas sugeba at
remti ligos jėgas. Bet jei 
kūnas pritvinkęs nuovargio 
nuodu, jo atsparumas su
mažėja, ir mes galime su
sirgti.

Pavyzdžiui, žmogus 
džiaūgiasi puikia sveikata, 
kol jis per daug nenuvargs
ta; o kai tik nuvargo, tuoj 
ir serga slogomis. Nuovar
gis silpnina jo kūno atspa
rumą, taip kad jis nepajė
gia atremti slogų perų; 
tuomet jie ir pradeda ža
lingą darbą kūne.

Jeigu per daug rūkome, 
be saiko alkoholį geriame

į sie-

savęs 
daro-

šyti ir 1.1.
Automobilio Vairavimas ir 

Nuovargis
Neseniai Harvardo Uni

versiteto mokslininkai tyri
nėjo automobilinių nelai
mių priežastis. Jie atrado, 
kad vidutiniam auto vai
ruotojui praeina pusė se
kundos iki trijų ketvirtada
lių sekundos nuo pavojaus 
pamatymo, iki jis paspėja 
užveržt varžtus (brakes) ir 
sustabdyt automobilį, — 
jeigu vairuotojas yra pilnai 
pasilsėjęs. O jei vairuotojas 
pavargęs, tai jis sugaišta 
visą sekundą ir daugiau 
nuo pavojaus pamatymo iki 
automobilio sustabdymo.

vairuotojo nervų 
kad nervai yra 

sužiniai ar nesu- 
svarbiausias ner

vams vaistas yrą poilsis.
Miegas ir Kitoks Poilsis
Ramus miegas yra ge

riausias poilsis. Bet reikia 
ir gana miegoti, norint,

kad žmogaus organizmas 
tinkamai veiktų.

Tūli rašytojai bei proti
niai darbininkai sako, kad 
jeigu jie po vidudienio pus
valandį ar valandą “pa- 
snaudžia,” paskui gali vėl 
tiek pat gerai dirbti.

Didžioji dauguma mūsų 
turime užsidirbti pragyve
nimą tokiais darbais, kurie 
neleidžia atsigulti, kada 
jaučiamės pavargę. Bet jei 
darbo laiku pasitaiko viena 
kita laisvesnė minutė, būtų 
labai sveikas dalykas, kad

atši
pau-

žmogus atsisėstų bei 
remtų, atliuosuotų sau 
menis ir nervus — “reliak- 
sytų,” kaip sako ameriko
nai. Keletas minučių tokio 
poilsio žymiai pastiprina 
nervus, saugo nuo nelaimių 
darbe prie mašinų ir tar
nauja bendrai sveikatai.
Trumpi Poilsiai ir Darbo 

Našumas
t

Profesoriaus Woods wor- 
tho ir ktų psichologinėse 
knygose skaitome apie ši
tokius trumpo poilsio ban-

ną žiemos laiku, jūs galite 
kopijuojan-- tik šiaip pasėdėti, nieko ne-

dymus darbe:
Merginoms, 

čioms mašinėle raštus, buvo! mąstant.
“Ne Sujaunejimas,” bet 

Suliaunėjimas
Užpereitą p i r m a dienį 

Įvairumuose buvo išspaus
dinta^ straipsnis apie Su- 

(Relaxation),

duota po kelias minutes po
ilsio kas pusvalandis, ir jos 
daugiau darbo atliko, negu 
pirma, kuomet turėdavo ko
pijuoti be pertraukos.

Darbininkėms, apsiuvi- Į
nėjančioms nosines skepe-| liaunėjimą 
taites, buvo leista pasilsėt paremtas profesorių Kum
po keletą minučių kas va
landa, ir jos daugiau darbo 
per dieną nudirbo, negu 
pirmiau, kada negaudavo

KAIP NEMIEGOJIMAS PAVEIKIA PROT/
Jungtinių Valstijų kari

nio laivyno vadai norėjo, pa
tirti, kaip ilgai jūreiviai 
galėtų išbūti be miego. Tuo 
tikslu pirm keleto mėnesių 
buvo padaryti bandymai 
Camp Elliott, stovykloje, 
Kalifornijoje.

.350 jaunų marinų sutiko 
nemiegoti 5 dienas ir nak
tis. Jūreivių daktarai aty- 
džiai tėmijo ir žymėjo, kaip 
miego stoka atsiliepia fizi
nei sveikatai ir proto veiki
mui.

Kąi kurie marinai, nega
vę miegot tik dvi paras, be-

veik pamišo. Vienas prane
šė, kad jis esąs valdžios 
FBI agentas ir siunčiamas 
gaudyti karinio priešo šni
pus. Kitas skundėsi oficie- 
riąms, kad jo draugai 
do jį nužudyti.

Po penkių nemigės 
tų„ daugelis marinų
klejoti ir visko bijoti.. Kai 
kurie “matė” nebūtus daik
tus ir “girdėjo” šunis lo
jant ir gaidžius giedant, 
kuomet viskas aplinkui bu
vo tylu ir ramu.

Taip .■ atsitiko jauniems ti, norint išlaikyti kūno ir 
stipriems vyrams, turėju- proto sveikatą.

ban-

nak- 
ėmė

siems stiprius nervus ir 
drąsų būdą.

Kai tik marinas pradėjo 
dėl miego stokos kvailioti 
arba keistai elgtis, tyrinėji
mų vadai tuojau guldė jį į 
lovą. Jis miegojo 10 iki 12 
valandų.

Išsimiegoję, tie vyrai vi
sai neatsiminė, kokias “bai
senybes” jie matė ar girdė
jo ir kaip keistai jie elgėsi, 
kuomet buvo be miego.

Aišku, jog žmogui reikia 
gerai reguliariai išsimiego-

Kiti moksliniai bandymai 
taipgi parodė, jog ir trum
pučiai poilsiai, gaivindami 
nervus ir raumenis, kartu 
tarnauja - darbo našumui.

dr. Do- 
vadina 
ir sa-

Tokius poilsius 
n aidas Thorburn 
“saugumo salomis” 
ko:

— “Saugumo salelė” gali 
būti įvairių rūšių. Jūs gali
te atsigulti ant sofos arba 
ant grindų ir truputį pa
snausti. Jūs galite atsilošę 
gležnai (sudribusiai) pasė
dėti minkštame krėsle arba 
galite, parėmę galvą ranko
mis, pasėdėti prie savo ra
šomojo stalo. Arba kaip pa
sakojama apie farmos ber-

MAŽIAUSIAS KIEKIS MAISTO, KURIUO KAREIVIS GALETĮJ GYVENTI
Kiek ir kokio maisto bū

tinai reikia kareiviui neš
tis, kad jis galėtų kelias sa
vaites sveikas išsilaikyti, 
negaudamas iš armijos re- 
guliario valgio? Jungtinių 
Valstijų kariuomenės virši
ninkai mėgino tatai sužino
ti, suruošdami du bandy
mus — vieną Welfare Salo
je, New Yorke, o kitą Fort 
Knox stovykloje, Kentucky 
valstijoje.

Bandomiem kare iviam 
buvo duodama tiktai po 
900 kalorijų maisto per die
ną. O civiliai amerikiečiai, 
vidutiniai dirbdami, sunau
doja apie 3,000 kalorijų 
maisto per dieną.

Po tyrimų užbaigimo, 
oficieriai praeitą savaitę 
pranešė, jog bandymai pa
sisekė ir nė vieno kareivio 
“sveikata n e n u k entėjo.” 
Taigi pažiūrėsime, kaip iš 
tikrųjų atsitiko.

Beveik Puse Neatlaikė
Tokios mitybos bandy

mam Welfare Saloje sava
noriai pasidavė 20 kareiviu 
ir saržentų nuo 20 iki 32 
metų. Tyrimai buvo tęsia-

mi 5 savaites. Iš 20 vyrų 
teliko tik 11 iki bandymų 
pabaigos. 9 vyrai neatlaikė 
dėl tam tikrų priežasčių, 
kurios neskelbiamos.

Išsilaikiusieji iki galo 
sumenkėjo apie 30 svarų.

Mažiau Kaip 7 Uncijos 
' Maisto

Kiekvienam kareiviui bu
vo duodama šitokia maisto 
porcija per dieną: 6 unci
jos biskitų (džioyinių), ta
bletėje įvairių vitaminų, 
truputis druskos ir su virš 3 
stiklai, vandens. Taigi ne
buvo nė 7 uncijų maisto iš 
viso. O svaras yra 16 unci
jų-

Biskitai buvę pagaminti 
daugiausiai iš proteinų 
(suprantama, iš tokių pro
duktų, kaip mėsos, kiauši
nių bei pieno milteliai). Bet 
vyriausybė laiko slaptybėje, 
iš kokiu būtent valgio daly
kų tie biskitai sudaryti.
Skaudi Vandens ir Gamina

mų Valgių Pagunda
Bandomieji kareiviai bu

vo sergstimi, kad prausda
miesi nenurytų kiek van
dens. Kęsdami troškulį, jie

patys vengė vandens pa
gundos, todėl nesisRuto ir 
užsiželdė barzdas.

Jie buvo laikomi taip, 
kad nematytų ir neužuostų 
verdamų ar kepamų valgių. 
Nes, alkį kenčiant, jie per
daug kankinosi 
valgių, užuodimo 
mo.

Alkį pamiršt 
tiek padėjo įvairūs lošimai, 
radijo klausymasis ir skai
tymas.

Jie visuomet jautėsi alka
ni, beveik apie ' nieką kitą 
nešnekėjo, kaip tik apie 
maistą, ypač apie steiką, 
keptus vištukus, “klemsus.” 
Jie daugiausiai ir sapnavo 
apie skanius, gausingus 
valgius.
Kumpiai ir Steikai Pasida
rė Gražesni už Merginas

Pirm pradedant tą alka
ną, vadinamą “sveiką” mi
tybą, kareiviai buvo apka
binėję sienas gražių, “ries
tų” merginų paveikslais, 
daugiausiai iškarpytais iš 
judžių žurnalų.

Per 10 dienų nuo bandy
mo pradžios, jie nuplėšė vi
sus gražuolių'paveikslus ir

dėl tokių 
ar maty-

jiems šiek

sumetė gurbam Ant sienų 
teliko tiktai spalvoti steikų, 
kumpių ir keptų vištukų 
vaizdai.

Visi bandomieji tokia ka
rine mityba tapo nervin
gais, erziais ir piktais keik
smais.

Apie tos mitybos tyrimus 
Fort Knox stovykloje dar 
mažai tepranešta, Ten taip
gi buvo bandoma 20 vyrų 
nuo 17 iki 37 metų am
žiaus. Žymi dalis jų neišlai
kė penkių savaičių. Senes
niųjų nervai pasirodė stip
resni, negu jaunųjų.

Bandymam abiejose vie
tose kareiviai pasidavė dėl 
tokių sumetimų, kaip pa
triotizmas, mokslinis paty
rimas ir žadėtos 30 dienų 
atostogos, priedan prie re
guliarių atostogų.

Dabar mątome, kaip iš 
tikrųjų buvo “sveika” ta 
karinė mityba. Kokia, ta
čiaus, nauda iš jos bandy
mų? Klausimą atsako dr. 
David Schwimmer, vienas 
tų bandymu tėmytojų. Ji
sai šitaip aiškina:

Karo metu gali būti mū
sų kareiviai apsupti ir per

ištisas savaites atkirsti nuo 
susisiekimo su savo armija. 
— Tatai ypač. gali atsitik
ti nuleidžiamiems iš lėktu
vų kareiviams į priešo že
mę.

Kuomet priešas skandina 
laivą, bent dalis jo jūreivių 
bei kareivių gali valtimis 
išsigelbėti.- Bet tokiem kar
tais tenka ilgai' plūduriuo
ti, iki kitas laivas juos pasi
ima.

.Tuo tarpu jiem reikia 
lengvai panešamo sveiko 
maisto gyvybei palaikyti. O 
vienu svaru tokio maisto, 
kuris dabar išbandytas, ga
lima būtų apie 3 dienas 
misti, girdi, “nekenkiant” 
sveikatai.

Tas maisto receptas taip
gi tinkąs nutukusiems žmo
nėms, norintiems paleng
vėti, priduria dr. Schwim- 
mer.

Pamatinis dalykas, žino
ma, ‘tai pasiruošimas kurs
tomam karui. Ar tokia mi
tyba kareiviui sveika? Skai
tytojas dėl to abejoja'. Bet 
kariniams vadams ji atrodo 
“praktiška.” O tatai jiems 
svarbiausia. J. C. K.

AR ATOMINES MEDŽIAGOS PADEDA AUGALAM TARPTI?
Per porą paskutinių me

tų buvo rašoma ir kalbama 
Amerikoje, kad iš lengvo 
įrančios atominės medžia
gos galės pakelti daržų ir 
laukų derlius. u-

Tos medžiagos yra vadi
namos radio - aktingomis. 
Jos iš lengvo savaime ardo- 
si, išleisdamos alfa spindu
lius (helijo elemento bran
duolius), elektronus ir gam
ma spindulius (panašius 
kaip X-spinduliai). Taip 
radio - aktingos atominės, 
medžiagos palaipsniui ir 
keičiasi į kitus lengvesnius, 
paprastesnius elementus.

Pabarsčius žemėn tokių 
atominių medžiagų, vienuo
se badymuose augalai ge
riau augo, o kituose bandy
muose sugedo.

Žymiausios radio - aktin
gos medžiagos yra radiu- 
mas, uraniumas ir thoriu-

mas. Iš uraniumo num. 235 
yra daromos atominės bom
bos. Kita uraniumo rūšis, 
num, 238, per lėtai skyla, 
todėl tiesioginiai netinka 
kaip sprogstamoji atomų 
bdmbų medžiaga. Žemėje 
abidvi uraniumo* rūšys yra 
sykiu randamos kaip miši
nys, ir lėtojo 238 uraniumo 
keliolika kartų daugiau ta
me mišinyje, negu atomi
niai sprogstamojo uraniumo 
235. Užtat šių dviejų ura- 
niumų mišinys yra perdir
bamas tam tikrose krosny
se į naują smarkią sprogs
tamąją atominę medžiagą, 
kuri vadinama plutonium. 
Thoriumą taip pat galima 
perdirbti į atominių bombų 
medžiagą.

Beveik visur paprastoje 
žemėje yra bent maži tru
pučiai mišraus uraniumo, 
susijungusio su kitomis me

džiagomis. Jis nuolat “spin
duliuoja,” palaipsniui leis
damas iš savęs alfa dalejes, 
elektronus ir gamma spin
dulius. Tatai darosi taip 
tyliai - ramiai, kad niekas 
to nejunta, negirdi ir ne
mato. Vadinasi, čia nieko 
panašaus į atominės bom
bos sprogimą.

Amerikiniai Bandymai
Atominis mokslininkas 

Boris Pregel 1946-47 me
tais Amerikoje išbandė to
kias radio - aktingas me
džiagas, kaip uraniumo 
deguonis, daržovėms augip- 
ti, ir štai kas pasirodė:

Įmaišius tų įrančių ato
minių medžiagų žemėn, už
augo 23 nuošimčiais dau
giau tomeičių pagal svorį ir 
19 nuošimčių daugiau pa
gal skaičių. O agurkų užde
rėjo 51 nuošimčiu daugiau

pagal skaičių ir 60 nuošim
čių daugiau pagal svorį. Be 
to, atominiai jrančioji trą
ša paskatino daržoves spar
čiau augti ir greičiau su
bręsti.

Sovietiniai Bandymai
Sovietų mokslininkas L. 

L. Luganovas jau 1934 m. 
padarė bandymus, rodan
čius, kad radio - aktingo
sios medžiagos, kaip radiū- 
mas ar uraniumas, sparti
na rožių, cukrinių runkelių, 
žirnių ir linų augimą ir 
greičiau juos subrandina. 
Bet labai mažai šių medžia
gų tereikįa, tiktai tokio dis
kelio, kaip jeigu padalin
tum uraniumo gramą į bi- 
lioną (1,000,000,000) dale
lių ir tokią dalelę įdėtum į 
kilogramą žemės. — Kilo
gramas yra tūkstantis gra
mų, o svaran eina 454 gra-

mai.
Kitas sovietinis moksli

ninkas, profesorius V. Vor- 
nadski, Mokslų Akademijos 
narys, toliau tęsia tyrimus, 
kaip atominės medžiagos 
tarnauja daržovių, gėlių ir 
javų augimui, greitesniam 
subrendimui ir derliui.

Bet jeigu tokių medžiagų 
perdaug, tai jos kenkia šiem- 
ir kitiem augąlam. Tatai 
patyrė ir sovietiniai ir 
amerikiniai mokslininkai.

C h i c agos Universiteto 
profesorius William Bloom, 
su valdinės Atomų Jėgos 
Komisijos parama, darė 
bandymus, ar mažyčiai bis- 
keliai atominių medžiagų 
padės gyvuliukams augti. 
Pranešama tik tiek, jog tos 
medžiagos nepatarnavo gy
vūnams. N. M.

phrey ir Jacobsono tyri
mais. Po to kai kurie skai
tytojai pradėjo kalbėti apie 
“sujaunėjimą.” Girdi, “ne
matau, kai]) žmogus galėtų 
pajaunėti, dalydamas tuos 
dalykus, kuriuos tas straip
snis dėsto.” Tie geri žmonės 
netaip “suslebizavo” sa
li aunėj imą.

Kiti statė klausimą Įvai
rumų vedėjui: Kaip sa
li atmeti, nervus ir raume
nis atliuosuoti be tų “dide
lių akademijų”?

Šičia - atsakysime d-ro 
Thorburno paaiškinimais:

Suliaunėjimo Pratimai
— Didelis keblumas yra 

tas, jog labai retai kas te
supranta, ką reiškia žodis 
“suliaunėjimas” — “relax
ation.” Mes dažnai mano- 

■ me, jog esame atliuosavę 
raumenis ir suliaunėję, 
kuomet raumenys iš tikrų
jų yra įtempti. Mes turime 
išlavinti raumenis tikrai 
atsiliuosuoti, sugležnėti; tu-‘ 
rime ir nervus išlavinti, kad 
žinotumėm, kaip jaučiamės, 
kuomet esame iš tiesų su
liaunėję.

Štai yra visai paprastas 
būdas patirti suliaunėjimo 
ją.ųsmą:

— Atsigulk aukštielnin
kas, jei nori ant grindų, 
bet gėriau ant lovos. Aukš
tai iškelk vieną ranką, ir 
leisk jai savaime palaidai 
nukristi taip smarkiai, kaip 
tik ji pati krinta. Taip da
ryk ir su kita ranka. Da
bar aukštai pakelk vieną 
koją ir leisk jai laisvai nu
kristi, kad net bumptelėtų 
į lovą. Taip pat daryk su 
antrąja koja. Paskui pakelk 
galvą, pečiu nepakeldamas, 
ir leisk galvai savaime at
gal nukristi visu jos svoriu.'

Žiočiai taipgi reikia leis
ti savaime nusvirti.

Tokie pratimai su ranko
mis, kojomis ir galva gali
ma daryti kelis kartus tuo 
pačiu pradėjimu.

Bet kam to reikia? Nagi, 
tam. kad patirtum, kaip 
jaučiasi sąnarys, kuomet 
jis visai atliuosuotas, kitaip 
sakant, suliaunėjęs.

Kūomet leidžiama pakel
tai rankai, kojai ar galvai 
savaime nukristi, tai nukri
timo sekundoj jinai yra per
ėjusi j pilną suliaunėjimą, 
atsiliuosavimą.

Minimais pratimais rau
menys vra išmokomi visiš
kai atsiliuosuoti ir leisti są
nariui nudribti. Tuomet kū
nas pradeda pažinti atsi- 
liuosavusių raumenų 
ma. c
Paprasčiausias Suliaunėji 

mo Būdas
Yra dar 

nors ir nepilno,, 
mo būdas:

žmogus atsigula 
tielninkas visai gležnai, 
būtų sudribęs, ir 
Dabar aš atliuosuoju 
kas; paskui — atli 
vieną koją ir kitą; toliau 
suliauninu sau kaklą ir

(Tąsa 4-me pusi.)

jaus.

ran-

vei

3 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. DaiIy)--< Pirmad., Birž. 21,

A.
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(Tąsa)
Mieste nuolat buvo randama lavonų: 
gangsteriai šalindavo išdavikus ir ple
pius. Siaurutėse Senojo uosto gatvėse 
stovėjo viešieji namai. Pusnuogės mote
rys laukė keliautojų, klerkų, komersan
tų, jūrininkų. Jei praeivis nepasiduoda
vo gundomas ir mėgindavo praeiti pro 
šalį, jam numesdavo skrybėlę, apipilda
vo jį pamazgomis. Suteneriai paruošda
vo rinkimines kampanijas, ardydavo 
streikus, dangstydavo arba išduodavo 
šnipus.

Artėjant rinkimams, gangsteriai tur- 
tėdavo. Kandidatai turėdavo būti dos
nūs: gangsteriai sumušdavo oratorius, 
nuplėšydavo nuo sienų atsišaukimus, iš
vaikydavo rinkėjus. Gangsteriai buvo 
susiskirstę į dvi gaujas. Pirmoji, vado
vaujama kreivojo Lepeti, aptarnąudavo 
vietos municipalitetą, tiksliau, socialis
tus, kurie sudarė jame daugumą. Lepe
ti, dar neseniai domėjęsis vien kokainu, 
maloniai paaiškindavo: “Aš už nusi
ginklavimą ...” Kita gauja dirbo Bre- 
teiliui ir klausė Lebro, pradėjusio savo 
karjerą Brazilijos komersanto nužudy
mu. Iš vienos gaujos gansteriai lengvai 
pereidavo į kitą. O neužtikrinus jų tal
kininkavimo, buvo pavojinga ir išstatyti 
savo kandidatūrą į Palatą ir atidaryti 
kavinę Kanebjeryje.

Sužinoję, kad radikalų suvažiavimas 
paskirtas Marselyje, gangsteriai atgijo: 
buvo numatoma proga uždirbti. Iš tik
rųjų, pasvėręs viską, Tessa bičiulis Bilje 
kreipėsi į Lebro. Bilje, kavos pirklys — 
urmininkas, žinojo, kad Lebro sąžinin
gas žmogus: ne kartą jis buvo naudoję
sis jo patarnavimais saugant prekes, 
kad jos nenubyrėtų. Dabar jis kreipėsi 
į Lebro, prašydamas saugoti tvarką su
važiavimo posėdžiuose. Du šimtai sute
nerių ir kontrabandininkų gavo kvieti
mus: kas svečio, kas korespondento. Vis
kas buvo padaryta, kad sutrukdytų Fu
ze ardyti tvarką.

Įeidamas į didžiulę salę, Fuže nuste
bo. Jis buvo pratęs suvažiavimuose ma
tyti provincijalus, nejaunus, barzdotus, 
storais, nejudriais kaklais krautuvinin
kus, notarus, fermerius, dailyraščio mo
kytojus, komivojažerius, amatininkus, 
vidutinę, mažai pastebimą Prancūziją. 
Aišku, ir šį kartą jis pamatė keletą mie-v 
lų jam barzdų, bet jos dingdavo tarp 
sportiškos išvaizdos jaunų žmonių, pui
kaujančių biscepcais ir blizgančiais, ly
giai virš žemos kaktos sušukuotais plau
kais. Vieni jų buvo svečiai — juos su
rinko Lebro; kiti atvyko, kaip delegatai; 
tie vadino save “jaunaisiais radikalais” 
ir buvo pasiųsti grupių, kuriose Tessa 
rado vienminčių arba godžių pinigui 
žmonių. Daugelis jaunųjų radikalų 
anksčiau dalyvavo fašistų būriuose; jie 
susigundė priartėti prie valdžios. Su 
Breteiliu reikėjo laukti perversmo; čia 
gi buvo lengva sučiupti šiltą vietelę, rau-

< doną juostelę prie atlapo arba nors šiek 
tiek, banknotų. Jaunieji radikalai plūdo 
darbininkus ir žydus, reikalavo “auto
ritarinės respublikos” ir triukšmingai 
gėrėjos Musolinio “realizmu” ir Hitlerio 
“drąsumu.” Jie dilbinėjo po salę, krėtė 
juokus, žiovavo, keiksnojo; ir suvažiavi
mą posėdžiai priminė tribūną futbolo 
rungtynių metu.

Daladje pasitiko ovacijomis: “Tegy
vuoja taika!” Kariauti niekam nesino
rėjo, ir jauni šaukiamojo amžiaus žmo
nės neveidmainiaudami dėkojo grubiai 
iš paniūrų žvelgiančiam mažučiam žmo
gui, kuris išgelbėjo juos nuo apkasų. O se- 
nesniesiems delegatams glostė širdį tai, 
kad Prancūzijos didvyris — jų partinis 
draugas, senas radikalas, pilietis Eduar
das Daladje. Tessa pyko širdyje: vėl Da- 

, ladje raško visus žiedus!... Tačiau jis, 
suprato, kad Daladje tiktai simbolis, irA 
taręs sau: “Čia sveikina ir mane,” pats 
ėmė ploti.

Daladje kalbėjo labai garsiai, dažnai 
, jo kalba pereidavo į riksmą. Kaip dau

gelis silpnavalių žmonių, jis norėjo pa
sirodyti tvirtas, nepajudinamas. Jis nuo
lat tvirtindavo esąs stiprus, surikdamas: 
“Aš sakiau!... Aš noriu!.:. Aš nelei
siu!...” Valandėlėmis jo balsą drebin
davo ašaros mažučio gimnazijos moky- 

; tojo, kurį visi vedžiojo už nosies, bet ku
ris likimo valia priverstas vaidinti Na
poleoną. Daladje sušuko: “Aš draudžiu

kalbėti apie kapituliaciją? Miunchenas 
nebuvo kapituliacija!” Jis pasistiepė 
ant pirštų galų, įsikišo du pirštus lieme
nės antin ir palenkė galvą: gal būt, jis 
iš tikro Napoleonas, pasiekęs nekruvinos 
pergalės? Salė atsakė ovacijomis. Valan
dėlei visus sužavėjo iliuzija: tai buvo gin
čas ne vien su Fuže, bet ir su istorija.

Daladje pasitraukus iš tribūnos, dele
gatai pajuto dvasios nuovargį. Ėmė 
krėsti juokus, rėkauti, vaikščioti po sa
lę. Veltui pirmininkaujantis daužė var
pelį. Pranešėjo, kalbėjusio apie Prancū
zijos -gynybą, niekas nesiklausė: kari
nės problemos mažai domino tuos kiau
rai civiliškus žmones. Jie atvyko, kad pa
tvirtintų taikos politiką, palaidotų Liau
dies frontą ir pareikalautų griežtų prie
monių “tinginiams.” O Prancūzijos gy
nyba?... Kuriant galui? Argi po Miun
cheno kas nors grasina Prancūzijai, iš
skiriant komunistus? Tik du barzdoti 
vyndariai atidžiai klausėsi pranešimo, 
stengdamiesi susivokti nežinomuose jiem 
terminuose ir skaičiuose. Paskui vienas 
tarė antram: “Tamsus reikalas, bet jei 
mes turime Mažino liniją, galima mie
goti ramiai. Tai, žinoma, brangiai kaš
tavo, užtat, kaip jis pasakė, — visiems 
laikams...”

Delegatai išsivaikščiojo; jie pripildė 
visas miesto kavines ir barus — gėrė 
aperityvus, paskui valgė, paskui, pasida
linę į mažas grupes, siūbtelėjo į Senąjį 
uostą, kur jų laukė viešųjų namų šeimi
ninkės, merginos, taperiai, peštukai ir 
Lebro gaujos narsuolių garbės gvardi
ja. “Uždraustasis kvartalas”. seniai bu
vo maloniai sujaudintas žinios apie su
važiavimą; taip laukdavo tik didžiųjų 
garlaivių su Amerikos turistais atplau
kiant. Provincijos delegatams suvažiavi
mas buvo ne vien sausas pilietinės pa
reigos atlikimas, bet ir žavus nuotykis; 
penkioms dienoms jie ištrūko iš šeimų, 
pasidarė viengungiai, atvykę iš apsnū
dusių mažų miestelių į linksmą, pasilei- 
dusį Marselį. Nenuostabu, jog kai kurių 
namų šeimininkės apdairiai iškabino ant 
savo įstaigų durų lapelius: Atidaryta 
tik ponams delegatams.”

Beje, gardžiuodamies meilės iliuzija, 
delegatai nepamiršdavo ir politikos. Ne
švankūs kupletai būdavo nutraukiami 
politinių ginčų. Vyriausybės priešų bu
vo maža, juos greitai nutildydavo. Fašis
tų, o vėliau ir Tessa propaganda įsi
skverbė į provincijos gilumą. Krautuvi
ninkai piktinosi Liaudies frontu: “Mes 
ėjome su jais, manydami, kad ginsime 
respubliką nuo fašistų, o jie mus apga
vo. Jie davė valią darbininkams, patai
kauja streikininkams, niokoja šalį!” 
Valstiečiai gynė Miuncheno susitarimą: 
“Ką varys kariauti? Mus. Darbininkai 
pasiliks fabrikuose. Niekai!” Po keleto 
“pastis” arba šampano butelių pasigirs
davo karingi šūkavimai, grasinimai su
šaudyti streikininkus, Torezą, netgi Žuo 
ir Bliumą. Suteneriai piktai pritardavo: 
“Išdaužyti juos visus!...” O mergiotės 
šnabždėjo: “Jaunikaiti, pavaišink ma
ne!” Ir barzdotas “jaunikaitis” kregėda- 
mas traukdavo iš kišenės didžiulę rudą 
piniginę.

Antroji suvažiavimo diena buvo le
miama. Kai į tribūną pakilo Fuže, visi 
nutilo: buvo laukiama kažko nepaprasta. 
Fuže išskleidė priešais save popierius. 
Jis buvo dirbęs visą naktį: priimdamas 
dėmesin delegatų nuotaiką, sušvelnino 
kai kuriuos pasažus, .nusprendė, atsar
giai kalbėti apie Daladje; jis buvo pasi
rengęs visoms nuolaidoms, kad tik pa
siektų persilaužimo. Jis sake pats sau: 
“Svarbiausia — parodyti suvažiavimui, 
o tuo pačiu kraštui, kad išdavikai stu
mia Prancūziją į bedugnę. Dėl idėjų ga
lima ginčytis. Bet ką pasakys delegatai, 
sužinoję apie laišką Grandeliui, kurį 
Tessa nuslėpė? /..”

Fuže pradėjo ramiai:
— Prie sergančios motinos patalo vai

kai nesiginčija, , o Prancūzija sunkiai 
serga...

Jį nutraukė kažkieno riksmas. Antroj 
eilėj stovėjo aukštąs žmogus; tai buvo 
Vaisas.

— Mes negalime leisti, kad čia kalbė
tų komunistų agentas... '

Sumišęs Fuže paklausė:
— Kas jūs?
— Kolmaro delegatas.

(Bus daugiau)
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CPK——Klaipėdos...
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

nepaskaičiuojami ir neišse
miami. Galingas tarybinės 
liaudies ūkis pats išspren
džia savęs aprūpinimo rei
kalą.
3. Atkaklūs žmones

CPK kolektyvas — kaip 
ir kiekvienos tarybinės į- 
monės kolektyvas — drau
giškas^ socialistinio lenkty
niavimo įkvėptas, moka 
kasdien geriau dirbti, kaip 
vakar. Kombinatas dauge
liui iš jų virto gyvenimo 
dalimi, su CPK jie susiėjo 
savo ateitį, čia auga, įsigy
ja specialybę.

Mes susitikome su vienu 
iš kombinato žymūnu Kuk- 
naičiu. 1945 m. jis stojo į 
CPK juodadarbiu. Prie 
katilinės atstatymo pasiro
dė Kuknaičio auksinės ran
kos ir geležinė ištvermė. 
Dūkstant žiemos vėjams, jis 
su savo brigada dirbo su
sprogdintoje katilinėje — 
dengė stogą, lopė agrega
tus. Pūgos raute raudavo 
žmones nuo stogų. Bet Kuk- 
naitis su draugais laimėjo. 
Pirmasis katilas, — paskui 
ir antrasis buvo atstatyti. 
Fabriko gyslomis paplūdo 
šilima. Miręs gigantas pa
budo.

Dabar Kuknaitis yra mei
stras ir rengiasi paleisti li
kusius katilus.

Virinimo skyriuje yra 
garsus kitas meistras Lev- 
šicas. Tame skyriuje celiu
liozės virinimo kubilai buvo 
sustabdyti dar 1942 metais. 
Atstatytojams reikėjo išti
sų mėnesių šioms metali
nėms pabaisoms įveikti, su
tvarkyti jų painų vidų ir 
hermetiškumą. Levši c a s 
prie šio darbo ne tik pats 
mokėsi, bet mokė ir kitus. 
Čia jis parodė nuostabų iš
radingumą ir sumanumą.

Labai stipri problema 
buvo — kuo pakeisti su
griautąjį šimtametrinį ka
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miną. Be jo — nėra degimo, 
nėra traukos, nėra ir aukš
to slėgimo. Ir CPK žmonės 
pastatė nedidelį metalinį 
kaminą, o dirbtinai traukai 
sukelti — siurblius. -Nova
toriška mintis sutaupė lai
ką. Kombinatas buvo palei
stas daug mėnesių prieš 
terminą.

Rengiantis gaminti celiu
liozę, atstatytojams iškilo 
naujos kliūtys. "Nebuvo rei
kalingo garo slėgimo. Po
pieriui gaminti užteko 3 at
mosferų, o celiuliozė reika
lavo — 8. Kaip leisti tais 
pačiais vamzdžiais 3 ir 8 
atmosferas?

Išeitį surado mechanikas 
Glušnikovas. Jis per 10 die
nų padarė savotišką reduk
torių, kuris išsprendė ir šią 
problemą.
4. Branginti Liaudies Lėšas

CPK buvo svarstytas 
maskviečių inžinierių krei
pimasis į šalies pramonės į- 
mones — atsisakyti nuo 
valstybinės dotacijos, pe
reiti prie rentabilinės ga
mybos. Kadahgi kombina
tas vis dar tebėra atstaty
mo stadijoje — pilnutinai 
nuo dotacijos atsisakyti ne
galėjo. Bet per susirinki
mus paaiškėjo charakterin
gas tarybiniams žmonėms 
bruožas. Mechanikai ir dar
bininkai, technikai ir meis
trai iškėlė daug konkrečių 
sumanymų — taupyti kiek
viename žingsnyje fabriko 
eksploatacijos lėšas. Vien 
tik kuklūs apskaičiavimai 
parodė, kad šiais metais 
kombinatas gali sutaupyti 
per 1,300,000 rublių.

Trumpi Poilsiai
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

do raumenis; dar toliau — 
atliuosuoju krūtinės, nuga
ros, pečių ir šonų raumenis 
vieną po kito; pagaliaus, 
suliauninu pilvo raumenis. 
Tuo tarpu apie nieką kitą 
nemąstau.

Bušai į Laisvės Pikniką Brooklyne
Tuojau užsiregistruokite vykti į Laisvės pikni
ką, kuris įvyks 4-tą liepos (July 4th), Clinton 
Park, Maspeth, L. I., N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Bušo bilietas į abi pusi $3.50

Kreipkitės pas šiuos asmenis užsisakymui 
buse vietos:

P. Pilėnas, 538 No. 12th St.
M. šapranauskienė, 1227 No. 11th St.
A. Galkus, 1127 Green St.

Taipgi galite kreiptis pa s J. ir A. Smitus, 
5809 No. Fairhill St., Siaulinkienę ir Budzinską.

HARRISON - KEARNY, N. J.
Busas išeis nuo 4th ir Davis Sts., 10:30 A. M. 

Bilietas $1.40 į abi pusi. Užsiregistruokite pas 
šiuos asmenis:

John Degutis, 21 John St., Kearny, N. J.
J. Marcinkevičius, 111 John St., Kearny, N. J.
P. Maršoms, 21 Davis St., Harrison, N. J.
Prašome nesivėluoti su užsakymais, nes turi

me tik vieną busą ir gali trūkti vietų.

CLIFFSIDE, N. J.
Bilieto kaina į abi pusi $1.50.

Busas išeis nuo Boro Bar Salės, 344 Palisade 
Ave., 12:30 vai. dieną. Organizavimu rūpinasi 
Adelė Bakunienė, 316—3rd St., K. Mažeikienė, 
185 Jersey Ave., Ella Stephans, 344 Palisade Ave.

‘ NEWARK, N. J.
Bušai išeis 12:30 v. dieną nuo Lietuvių Sales, 

i 180 New York Avė. Kelionė j abi pusi $1.35.
Kviečiame newarkiecius užsiregistruoti ir 

kartu su Sietyno Choru važiuoti į Laisvės pikni
ką ir ten linksmai praleisti laiką.

NANTICOKE, PA.
Evelyn Cibulskienė pranešė, kad atvyks bu

sas iš ten į pikniką, platesnių informacijų netu
rime.

■

I

I

Šitokio lengviausio su- 
gležųėjimo - suliaunėjimo 
išbandymas per kelias mi
nutes parodys, kaip tatai 
taiso ūpą ir gerina kraujo 
apytaką. Apie tai liudija 
naujas smagus šiltumas vi
duriuose ir atsigriebiančio 
kraujo tvinksėjimas kojose 
bei kituose sąnariuose.

Apie suliaunėjimą bend
rai dr. Thorburn sako:

Kasdien Tatai Daryti
— Kuomet išmokote su- 

liaunėti, tai kasdien naudo
kite šią pamoką.

Kai jūs, atliuosuodami 
raumenis, išvengiate nuo
vargio, tai esate sveikesni 
protiniai ir fiziniai ir sėk
mingiau atliekate savo dar
bą, negu būdami pavargę ir 
prisiversdami truks - lai
kys, dirbti, nieko nepaisant. 
Kuomet žmogus pavargęs, 
jis greičiau suserga ir daro 
žalingas klaidas. To galima 
būtų dažnai išvengti, tinka
mai pasilsint ir suliaunė- 
jant.

Kūno sveikatai ir proto 
gabumams palaikyti, reikia 
reguliariai pasilsėti ir laiks 
nuo laiko raumenis bei ner
vus atliuosuoti. Svarbu yra 
atostogos, bet taipgi svar
bu trumpi poilsiai.

(N. M J

Washington. — Praneša
ma, kad Bulgarija ir Grai
kija pradėjo derybas dėl 
diplomatinių ryšių sumez
gimo.

New Kensington, Pa.
LDS 10 Kp. ir SLA 192 Kp. 

Piknikas Birželio 27
Pranešu -visiems New Ken- 

singtono ir apylinkės lietu
viams, kad mūsų abi. kuopos— 
LDS 10 kuopa ir SLA 192 
kuopa — bendrai rengia pik
niką birželio 27 d. Vieta yra 
visiems žinoma: Kenlako ar
ba Sam Skreb ūkyj.

Iš New Kensingtono galima 
važiuoti Greensburgo keliu 
iki balto tilto ir tuoj sukti po 
dešinei, ten bus ir pikniko vie
ta.

Pikniko komisija kviečia vi
sus šios apylinkės lietuvius 
dalyvauti, ypač šių kuopų na
riai privalo dalyvauti.

Komisija užtikrina, kad visi 
būsite patenkinti, ir linksmai 
laiką praleisite. Bus skanių 
užkandžių ir gėrimų. Galėsi
me puikiai prisišokti ir padai
nuoti. C. Stashinsky,

Pikniko Kom. Narys.

SEISMOGRAFAS

Seismografas yra moks
linis instrumentas, kuris 
atžymi žemės drebėjimus. 
Naujos rūšies seismografai 
yra toki jautrūs, kad 100 
tūkstančių sykių padidina 
žemės “plutos” virpėjimus. 
Šie seismografai apčiuopia 
net silpnučius žemės drebė
jimus už tūkstančių mylių.

London. — Laivakrovių 
streikas čia sustabdė 100 
laivų.

IDEALIŠKA VIETA
VAKACIJOMS

I
Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant | 
moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš
tai ant kalno, 2į valandų iš New York miesto.

KAINA $35 I SAVAITĘ v
Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, ’ ’

< ' arti maudynių.
■

I Mrs. Nellie Dauenhauer
i R.F.D. 1, Box 325, Stone Ridge, N. Y.
J Telefonas High Falls 3185
Į Kelrodis: Short line bus iš Dixie Hotel, 8th Ave.
j ir W. 42nd St. Išlipkite .Rosendale. Arba imkite
Į laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.
L^iĮj-į-—nuBjrr--  — —iii-f* ' r —i—

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

E

i

Laidotuvių 
Direktorius

<»►
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

TELEPHONE 
8TAGG 2-5048

RONKONKOMA 
8G34

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuolas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.



HARTFORD, CONN.
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Philadelphia, Pa.
1

Peoples Partijos Konvencija 
Tuojau |vyks

$iuo laiku stovi prieš akis 
Peoples Partijos nominacijos 
konvencija, kuri įvyks 26 d. 
birželio, _ Bushnell Memorial 
svetainėje, Hartforde. Dele
gatų registracija prasidės 9 :- 
30 vai. ryto.

ši konvencija, galima sakyt, 
bus tęsinys atsibuvusios balan
džio mėn. New Haven mieste. 
Ten tapo sukurta Peoples Par
tija, dabar bus nusakyta vals
tijos papėde platforma ir no
minuota kandidatai, kurie tu
rės būt išstatyti ant rinkimų 
sąrašo, kad prisiartinus rinki
mų dienai balsuotojai galėtų 
paduoti savo balsą už juos.

Jau dabar miestavi komite
tai svarsto, kokie žmonės 
reiktų nominuoti būsimoje 
konvencijoje. Kaip kurių 
vardai pasirodė spaudoje, ku
rie yra atsižymėję veikloje už 
liaudies reikalus, veikiausiai, 
kad iš jų bus nominuota -ge
ras skaičius.

Dėl to svarbu, kad draugi
jos, kliubai, Wallace’o grupės, 
kurios buvo pasiuntę delega
tus i pirmąją konvenciją, tu-' 
retų tą padaryti ir dabar. 
Nuo to laiko daug Wallace’o

kliubų, net ir lietuvių, yra 
susitvėrę. Jie turėtų dabar 
dalyvauti šioje konvencijoje, 
sykiu ir kitos draugijos, ku
rios nesiuntė į pirmąją—galė
tų dabar prisiųsti.

Konvencijai užsibaigus įvyks 
masinis mitingas, kuriamo kal
bės žymūs kalbėtojai dėl nu- 

' švietimo, kaip reakcija slopi
na civiles žmonijos laisves ir 
tt.

Lietuvių Konferencija
Iš patikimų šaltinių nugirs

ta, kad apie vidurį liepos mėn. 
įvyks lietuvių organizacijų 
atstovų ir šiaip žmonių konfe
rencija pas dr. Stanislovaitį, 
Waterburio priemiestyje, dėl 
pravedimo sėkmingos kampa
nijos už išrinkimą Henry A. 
Wallace į prezidentus ir Glen 
Taylor į vice-prezidentus. Dr. 
Staneslaw žmona Christina 

. yra pirmininkė Lietuvių Naci- 
onalio Komiteto for Wallace. 
Kaip nugirsta, ji šauksianti 
minėtą konferenciją. Pradėk 
kimo ruoštis į ją iš kalno.

Nugirdęs, s.

Nežinomas vyriškis nušoko 
po IRT traukiniu ties 125th 
St. stotimi ir tapo mirtinai su
triuškintas.

Susiorganizavo Kliubas 
Išrinkimui Wallace’o

Susiorganizavo kliubas tre
čiosios partijos, kuri kandida
tu stato Henry Wallace į pre
zidentus. Šis lietuvių pilie
čių susirinkimas įvyko 16 d. 
birželio, 735 Fairmount Ave.

Plačiai apdiskusavus politi
nių partijų veiklą ir nusista
tymą, tapo nutarta ir suorga
nizuota lietuvių piliečių-bal- 
suotojų kliubas, kuris rems 
trečiąją partiją.

Pirmininku išrinktas A. 
Smitas, protokolų -raštininku— 
M. F. Trakimas, finansų se
kretorė — Ona žalneraitienė.

Oras buvo prastas, taipgi 
mažai garsinta, tai šis susirin
kimas buvo neskaitlingas. Bet 
jis buvo entuziastiškas ir pa
darė gerą pradžią. Kampani
jos reikalams suaukavo $125, 
tai graži pradžia.

Trečiąją partiją privalo 
remti visi laisvę ir demokrati
ją mylinti piliečiai, kurie sta
tosi savo tikslu ginti liaudies 
laisves, tai yra, ne vien dar
bininkų, bet profesionalų, 
smulkių biznierių ir tt. Todėl, 
varde kliubo kviečiu visus sto-

ti į kliubo eiles ir darbuotis.
Sekamas kliubo susirinki

mas įvyks trečiadienį, 23. d. 
birželio, 735 Fairmount Ave., 
8 vai. vakare. Visi nariai ir 
šiam prakilniam darbui’ pri
tarianti prašomi atsilankyti.

Nutarta rūpintis kambariais 
delegatams, kurie dalyvaus 
trečiosios partijos nacionalėje 
konferencijoje liepos 23 d.,- 
mūsų mieste. Manoma, kad 
gal bus galima ir vakariene 
surengti. Tą aptarsime seka
mame kliubo susirinkime.

M. F. Trakimas.

E. I C E N S E S 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that- License No 
SL 346 has been issued to-the undernigned 
to sell beer aj retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevera.RO Control Law at 
200th St., W. of Brighton First Rd., Bo. 
rough of Brooklyn, County of Kings, to bo 
consumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
SB 181 has boon issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Ft. of Brighton First Rd. & B’dwalk, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia Į-AA23 _

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172
------------------------------ ------ ------------------------------ --------------J

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774 

* 
gaujai Hšdekoruota šermenų koplyčią, kur šeimos pato

giai gali atiduoti’ paskutinę pagarbą savo mylimiesiems,, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbejimajn ir parūkymui.

. Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg pareb
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. v

PRANEŠIMAI
NAHHUA, N. H.

Iš Nashua eis busas į Lais
ves pikniką Maynard, Mass., 
liepos 4-tą (July 4th). Ku
rie norite nuvažiuoti i tą di
džiąją iškilmę, tuojau kreip
kitės nas Prana Žukauską. • -

Busas išeis 11 vai. ryto, nuo 
Lietuvių Klubo iŠ High St.

Labai svarbu iš anksto už
sisakyti buse vietas. Kurie 
negalite asmeniškai pasimaty
ti su Frank Žukausku,, tai šau
kite telefonu 2813 R ir įsigy
kite buso vilietą.

' (1.44-146)

NORI IŠTĖKŠTI UŽ 
l LIETUVIO

Jauna, 32 metų amžiaus lietuvė 
moteriškė, pageidauja ištekėti už 
lietuvio vyro, nesenesnio kaip 42 
metų amžiaus, su užtikrinimu gyve
nimo. Moteriškė 5 pėdų ir 10co
lių aukščio, patraukiančios išvaiz
dos, pamokyta, gera virėja. Pasikei
sime paveikslais. Rašykite:
Miss Bertha Villis. Peytona, W. Va.

(144-146)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

O------------------------------------------------- n

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
, 417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai" keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

0-------------- ;------ ;---------gj

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer \

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
k. •*' -• -     .gk

MALE and FEMALE [ MALE and* FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS VYRAI ir MOTERYS

REIKALINGI DARBININKAI PRIE 
MEZGIMO STALŲ 

VYRAI IR MOTERYS
dirbti prie Merrow, Singer ir Specialių Mašinų 

FORELADY IR FOREMAN
Vyniotojai, Kilpų Darytojai, Prašytojai, Užbaigėjai 

Abelnam Darbui (Merginos
KREIPKITĖS .1

SEYMOUR CLASSICS
435 CENTER STREET LONG BEACH, L. L
_____________ • arba telefonuokite LONG BEACH 5860 {

Lawrence, Mass.
Ruoškimės į Laisvės Pikniką

Jau tik kelios dienos beliko 
iki dienraščio Laisvės pikniko, 
kuris įvyks sekmadieni, liepos 
4 d., Vose Pavilion, Maynard, 
Mass.

Kad parankiau būtų nuva
žiuoti j šį metinį pikniką, tai 
iš -Lawrence turėsime busą, tai 
sas išeis 11:30 vai. ryto, nuo 
Lietuvių Piliečių Kliubo, 41 
Berkley St.

Taigi, kurie tik norite busu 
važiuoti, tai ateikite ne vėliau, 
k^tip 11 valanda ryto į kliubą 
ir matykite bus.o komisiją. 
Komisijoj yra J. Supetris, S. 
Pcnkauskas ir J. Rudis. Buso 
tvarkytojas bus J. Supetris.

Galite vietas užsiregistruoti 
pas komisiją ir iš kalno. Lai
ko nedaug. Tuojau tą pada
rykite. Būkite nuskirtu laiku, 
nes busas išeis, kaip nustaty
ta, lygiai 11:30 vai. ryto.

Komisija:
J. Supetris
S. Penkauskas
J. Rudisk

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10179 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, wine & liquor at retail undter 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 437 — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHEW SIMON

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10068 has been issued to the undersigned 
(g sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 41-13 Avenue 1), Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL MORIARTY

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 16 Judge Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings,. to be consumed 
On the premises.

HARRY SCHREIBER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7335 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under .Section 107 of 
the Alcoholic Beverage . Control Law at 
311 New York Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FLECHNER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 962 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
53 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERMTN1O SCUTARI

So. Boston, Mass.
Atyda Bostono ir Apylinkes 

Lietuviams
Atsišaukiame į visus dien

raščio Laisvės patriotus ir 
prietelius reikale Moterų Sta
lo būsimame Laisvės piknike.' 
Dienraščio Laisves piknikas 
įvyks sekmadienį, 4 d. liepos, 
Vose Pavilion, Maynard, Mass.

Iš praeities patyrimų žino
me, kad piknike Moterų Sta
las visada buvo vienas iš svar
biausių pikniko reikaluose. 
Prie jo visi ir visoš skaniai 
pavalgydavome įvairiausių 
valgių.

Todėl, tik su jūsų, draugės 
ir draugai, pagalba tas stalas 
būdavo aprūpintas įvairiau
siais skanumynais, įvairiau
siais pasirinkimui valgiais. 
Praeityje gaudavome jūsų 
gražios paramos, pasitikime, 
kad ir dabar jos gausime.

Todėl, prašomo visų koloni-
jų ir farmerių, kad važiuoda
mi į dienraščio Laisvės pikni
ką,. 4 d. liepos, atveštute ir 
Moterų Stalui dovanų — Įvai
riausio maisto.

Kas gi yra labiausiai rei
kalinga ir tinkamiausio Mo
terų Stalui ? Bus viskas tin
kamas, naudingas, ką jūs, 
draugės ir draugai, patys su
galvosite — skanaus pagamiiir 
site ir paaukosite.

Padarykime Moterų Stalą 
vienu iš Įvairiausių, kurjs ir 
svečius aprūpintų ir suteiktų 
gražios finansinės paramos 
mūsų dienraščiui.

Iki pasimatymo Laisvės pik
nike, Vose Pavilion, Maynard, 
liepos 4 d.

H. Tamašauskienė.

BROCKTON, MASS.
Liepos 2 d. sukanka 12 mo

tų nuo mirties Geo. Rindze- 
vich, kuris mirė liepos 2, 
1936 metais. Jis buvo palai
dotas 4 d. liepos, Melrose ka
pinėse.

Atžymėjimui šios sukakties 
Helen Rindzevičienė paauka
vo paramai dienraščio Laisvės 
$3. Geo. Shimaitis.

I
J. Ji Kaškiaučius, M. D.-;

580 Summer Avenue, J J
Newark 4, N., J. / •;

HUmboĮdU.2-7964 •;

MERGINOS 
18—35 

PAKAVIMUI 
SUNSHINE BISCUITS
GERA ALGA — PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 

VAKACIJOS IR 7 ŠVENTES SU ALGA 
DUODAMOS UNIFORMOS IR AP3KALB1MAS NEMOKAMAI 

KAFETERIA ANT VIETOS

SUNSHINE BISCUITS, Inc.
29-10 THOMSON AVE., L. I. CITY

PATOGU IRT ir BMT ir 
INDEPENDENT SUBWAYS

(150)

NOTICE is hereby given tlriit License No. 
GB 2330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ol 
the Alcoholic Beverage, Control Law at 
1449 — 38th Street, Borough of Brooklyn, 
County' of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA GUTTADAURO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1958 has lieen issued to the undersigned 
!o sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
364' Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JANE MI LITE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2776 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
822-824 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

SAMUEL' FISCHER
dba Kingsway Self Service Market

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1'291 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
1214 Coitelyrau Road, Borough of Brooklyn, 
Comity of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARMELO LICCARDO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed iff the 
premises.

ABRAHAM. COOPERBERG >

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 200,’> has been issued to the undersigned 
to sell beer at ietail under Section 107 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
165 Grccnixiint Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEPHEN BUSKO

NOTICE is, hereby given that License No. 
GB 1156 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic I’oy<i-ngc Control Law at 
'257 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS J. SACHS 
dba King William Center

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1318 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
585 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

STELLA TESTA

NOTICE is hereby giveiw that License No, 
GB 2200 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ixiw at 
33 No. Elliott Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PASQUALE ATTANASIO 
dba Parkside Grocery

I NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1139 has been issued to, the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control) Law at 
75 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

HARRY RAPAPORT 
dba Harry’s Delicatessen

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7224 has been issued to thei undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1412 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings,' to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SAMUELS

•F«—-—■—"—-—"—■—"—-—-—■—-—" 

į Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N» Y. 

Tel; ST. 2-88^2

KRISLAI
(Tąsa 5-me pusi.)

Bostone prasideda Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 45-tas 
seimas. Tėvynė ragina delega
tus būti šaltais ir klausyti se
nosios Pilei. Tarybos prisaky
mų.

Kas, girdi, kad Taryba nesi
skaitė su pereito seimo konsti
tucijos pataisymais? Ji vis tiek 
gera ir teisinga. Ji padarė taip, 
kaip reikėjo padaryti, — kam 
čia svarbu seimo nutarimai!

Klausimas einą apie iždinin
ko urėdą. 44-tas seimas nutarė 
jį panaikinti. Iždininko parei
gos turėjo būti sujungtos su se
kretoriaus pareigomis. Bet pas
kutiniai rinkimai pravesti su 
tuo konstitucijos pataisymu ne
siskaitant. Tas nepatinka tū
liems nariams. Jie mano, kad 
Pild. Taryba pasielgė savivališ
kai, diktatoriškai. Jie sako, kad 
šitie rinkimai nelegališki, nes 
nelegališkai pravesti.

Kiek iš tos audros bus lie
taus, tik pats seimas parodys.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir I;

ALUS i;

Kanados
Black Horse Ale į 

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

EMBROIDERY OPERATORES
Patyrusios prie Bonnaz Mašinos 

Kreipkitės
PUROFIED DOWN PRODUCTS

1027 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

BMT — 14th St. Canarsie Line 
EVERGREEN 7-7677

(150)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI VYRAI /
su patyrimu busy vairavimui 7

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės

ROCKLAND COACHES, Inc.
122 CENTRAL AVE.

SPRING VALLEY, N. Y. 
ar HILL BUS CO.

126 Nor(h Washington Ave., Bergenfield, N. J.
.(147)

VYRAI
Patyrę prie rakinimo valgių dėl kenuotų 

produktų.
Kreipkitės

WEITZMAN’S STORES, Ine.
141 MADISON STREET 

New York City.
(145)

IZRAELIUS REIKALAU
JA JERUZALĖS

Tel Aviv, Palestina.—Per- 
nykščias Jungtinių Tautų, 
seimas, skirdamas tam tik
rus Palestinos plotus žydų 
valstybei ir arabams, nuta
rė palaikyti Jeruzalę neut
raliu - laisvu visiems mies
tu. Dabar Izraeliaus vidaus 
reikalų ministras Isaac 
Gruenbaum kreipiasi į 
Jungtines Tautas, kad ati
duotų žydams istorinį jų 
miestą Jeruzalę.

PA JIEŠKOJIMAl
Pajieškau Jono Kavaliausko, iš 

Lietuvos kilęs nuo Zapiškio parapi
jos, Gaiženų kaimo, Aleksoto valsč., 
Marijampolės pavieto. Kas žino kur 
jis dabar yra, prašau pranešti, arba, 
lai pats atsiliepia. Būsiu dėkingas. 
Juozas Kavaliauskas, c/o Waterbu
ry Hospital, 64 Robbins St.. Water
bury, Conn. (143-144)

I
LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BBOOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių, valgių

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ ? DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL |
LIETUVIŠKAS KABARETAS : į

į Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina
i; pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
; Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ |

i 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. | I

; (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698 J
11 ‘ •
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NewYorto^M^ZInloi Miestas Bronxe Leis 
Savo Busus Prieš

Lankėsi Sanfranciskie- 
tis Jonas Kazlauskas

Daug Nevvyorkiečiu 
Nebesulaukė

Uždraudė Pinball
Mašinas

Mėsos Kainos Iš Naujo Pakilo; 
Kiaušiniai Seka Mėsę

Bėgiu pastarosios savaitės 
vėl pakeltos kainos mėsos nuo 
2 iki 4 ir daugiau centų sva
rui. Didžiosiose kompaniško- 
se bučernėse porterhouse stei-

Skaito esant loteriš-ikas buvo jau po $1.05 svaras, 
i sirloin po 99 c., round po 
i $1.03, chuck po 75 c.

Atskirose susiedijų bučernė
se kainos už porterhouse siekė 
iki $1.40 svarui, o round iki 
$1.15. Atitinkamai pakilę ir 
pigesnieji gabalai. Pavyz
džiui; avienos “breast” ir 
“shank” pakilo nuo 35 iki 39 
centų svarui.

Kiaulienos kiekis turguje 
daugėja ir daugmeniškai per
kant kainos praėjusią savaitę 
buvo mažesnės. Tačiau var
totojams kainos bučernėse te
bebuvo .tokios pat, aukštos.

Kiaušinių 
aukščiausios is 
birželio mėnesį 
rujų 1 
sviesto

I po 93 
tuvėse po daugiau.

Miestavoji Budžeto Taryba 
vienbalsiai nutarė uždrausti 
vartoti pinball mašinas, išsky
rus tik vaitojimą labdarybės 
jstaigų ir bažnytinių bazarų 
naudai.
ka, gembleriška žaisme.

Kada tas buvo svarstoma * 
Miesto Taryboje, tarybos ma- į 
Suma, darbininkų atstovai ir 
liberalai balsavo prieš uždrau
dimą. Jie tikrino, kad panai
kinimu tų mašinų nieku nepa
geriname jaunimo sąlygų. Rei
kalautojai mašinas uždrausti, 
mat, ginčijo, kad jos akstinan- į 
čios jaunimą į blogdarybę. j 
Mažuma gi sakė, kad n epą- • 
davimu ko nors kito jaunimui 
užsiimti liuoslaikiais, atėmi
mas tu mašinų nieko nereiš- i 
kia. Tai tik bandymas pri
dengti nieko nedarymo page
rinimui jaunimo būklės, sakė 
Miesto Tarybos mažumiečiai.

UŽ BRANGIAS SKRYBĖLES 
IR UŽ ARKLIUKUS

Frank R. Chuisano, 23 m., 
4.3 Nevins St., Brooklyne, tapo 
nuteistas šešiems mėnesiams 
už surinkimą nuo 12-kos as
menų bendroje sumoje $1,- 
350 pažadėdamas gauti jiems 
apartmentus Stuyvesant Town 
projekte, bet tų apartmentų 
negavo.

Chuisano teisinosi, kad jo 
pati daug prapirkusi tų pini
gų po $20 mokėdama už 
skrybėles, o jis pats praleidi- 
nėjęs ant “arkliukų.” Tačiau 
tuomi teisėjų nesuminkštino.

kainos dabar 
visų buvusių 
bėgiu pasta- 

14-kos metų. Saldaus 
• svaras turguose buvo 
centus, susiedijų krau-

Pradėjus kelti kainas, eili
niui pirkėjui pasidarė labai 
sunku susekti, kiek jos pakel
tos. Daugelyje krautuvių din
go nuo mėsos kainų kortelės. 
O paklausus kainos, bučeriai 
nenoromis atsako, kiek ima už 
svarą. Jie tik skubina sver
ti ir bendrai parokuoti visą 
kainą su prisidėjusia uncija 
ar daugiau svorio. Vidutinis 
pirkėjas nespėja to perrokuo- 
ti, kartais nespėja nei pama
tyti, kiek uncijų ekstra prisi
dėjo, tad Jr išeina nežinojęs, 
kad kainos jau pakeltos.

Atrodo, kad šeimininkės ir 
visi vartotojai turėsime vieto
je atostogų pradėti mėsos ir 
kitų produktų streikus ir pi- 
kietus. Jeigu tūlose Europos 
šalyse, kaip kad Tarybų Są
jungoje, kuri buvo karo nu- 
teriota. maisto jau užtenka ir 
kainos pinga, tai visai bepro
tiška būtų pas mus leisti kai
noms, o kartu ir mūsų duonai 
nubėgti i kelių milionierių ki
šenių. Šeimininke.

Tik Už Dviejų Savaičių
tri- 
ne-

juo

Jaunukai Baigia 
Sporto Sezoną

Birželio 19-tą, Triboro Sta
dium©, Policijos Atletiška Ly
ga suruošė jos globojamų jau
nukų sporto lenktynes, daly
vaujant visokio sporto daly
viams: bėgimo, šokimo aukš
tyn ir tolyn, disko metimo ir 
kitokiuose sportuose.

Galutinose lenktynėse su- 
verbuota apie 1,000 jaunukų, 
parinktiniai iš viso miesto, . 
pirmiausiai kiekvienas laimėję 
savo susiedijos grupėse, o pas
kiau persiėmę ir išėję laimė
tojais visos apskrities jaunukų 
lenktynėse.

Daug mielų svečių ir sma
gus pobūvis laukia visų 
mis dienomis mūsų šalies 

į priklausomybės švenčių, 
i daugi tos šventės darosi
• linksmesnėmis dėl įvyksiančio 
, dienraščio Laisvės pikniko lie
pos 4-tą.

šiemet daugiau, negu bile 
| kada pirmiau nuo karo pra-1 
! džios, bus progos smagiai pa-i 
įsilinksminti Laisvės piknike.’ 
j šiemet atvažiuos daugiau sve- į 
: čių, nes šiemet pirmu kartu į 
žmonės gali gauti pasisamdy
ti busus ir vienas kitas turėjo 
progos įsigyti naują forduką 
vieton sudilusio ilgais karo 
metais. Taigi, kiek jau ži- i 
noma iki šios dienos, dviemis 
savaitėmis pirm ^pikniko, sve
čių būriai autobusais atvyksta

G. Kazakevičiaus orkestras 
gros šokiams.

Piknikas Įvyks liepos (Ju
ly) 4-tą, sekmadienį, Klaš- 
čiaus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth. Avės., Maspethe.

Protesto Demonstracija 
Prieš Nuteisimą 
Antifašistų

Pelninga Pradžia, 
Biedna Užbaiga

Visai nenuostabu, kad ran
dasi pasaulyje ‘ visokių suk
čių. Veikiausia, jų būtų kur 
kas mažiau, jeigu nebūtų to
kių lengvatikių, kaip sekama
sis, pavaizduotas Bronx pro
kuroro raštinėje.

Pas prokurorą sėdėjo du as
menys — jaunas vyrukas Ber
nard Striar ir vyresnysis Mur-, 
ra,v Esformes, kuris skundėsi 
prieš 22 metų Striar. Striar 
jam sakęsis, kad jis per tūlą 
(gal visai pasaulyje nesamą) 
Sam Fleischer galįs gauti plie
no po puspenkto cento svarą, 
o parduoti už 12-ką centų. 
Bet pradžiai trūkstąs pinigų.

Esformes palaikęs tokį biz- 
pį gera proga pasipinigauti ir 
visai nesirausdamas į sekre
tus, iš kur ta “laimė” ateinan
ti, paskolinęs $2,000. Ne už 
ilgo jis gavęs atgal čekį $3,- 
000 sumai. Tada jisai uždėjęs 
jau $8,000, o paskiau atgal 
gavęs $12,000. Striar jam pa
sakęs, kad to biznio dar tik 
pradžia, tad Esformes grąži
nęs atgal tuos 12 tūkstantėlių 
ir dadėjęs dar 13 tūkstančių 
tam bizniui vystyti. Nuo to 
laiko Striario nebematęs iki 
susitiko -prokuroro raštinėje.

Viešas Padėkos Žodis

Kompaniškus Busus
Miestavoji Budžeto Taryba 

sutiko leisti 200 naujų busų 
kursuoti Bronxe kompeticijoje 
su privatiškojmis Third Avenue 
Transit Corp, linijomis.

Ši išeitis tapo pasiūlyta fir
mos viršininkams nesutinkant 
su miesto valdybos prašymu, 
kad firmos kooperuotų su kai 
kuriomis miestavomis linijo- 
frnis. Prašė pavesti miestavų 
linijų keleivius už daliną mo
kestį tose vietose, kur miesta- 
vos linijos kol kas neturėjo 
savojo patarnavimo. Firmai 
nesutikus, miestas planuoja 
leisti savus busus visomis to
mis linijomis.

Girtas Išsiblaivė

Savo ArtimųjųŠiomis dienomis Laisvėje 
lankėsi Jonas Kazlauskas iš 
San Francisco, (jai.

Jis atskrido lėktuvu į sve-: 
čius pas savo vaikus Newar-| 
k an (N. J.), tai ta pačia pro-! 
ga apsilankė ir Brooklyne. į

Svečias paaukojo Laisvės i 
reikalams $5. Jis žada pasi-į 
likti rytuose iki didžiojo Lais-' v.vkstancnj savo artimųjų. Jie 
vės pikniko — iki liepos 4 d. |

Keliolika žmonių lūkuriavo 
LaGuardia lėktuvų stotyje 

(praėjusį ketvirtadienį. Jie lau
kė United Air Lines DC-6 lėk
tuvo, kuriuomi tikėjosi par

skrendančių ar svečiuose at-

Vėl du Brooklyn© jaunuoliai 
pašauti gaujų kare prieš vie
na kita, c

Philadelphia. Pa.
Nanticoke, Pa.
Cliffside, N. J.
Harrison, N. J.
Harrison-Kearny, N. J.

Vien tik iš to 
kia puiki ir plati 
tuviu atstovybė

ko-matome, 
Amerikos lie
bus dienraš

čio f.aisvės piknike. Bus
graži dainų programa, 
n uos:Vaikų Globos Draugija nu

sprendė duoti prizą — dvi sa
vaites kempėje ir medalį 13 
metu mergaitei Inez Mela už 
tai, kad ji pripažinta myli
miausia ir prielankiausia su- 
siedijoje ir namie.

ir
Dai-

Sietyno Choras iš Newarko, 
vadovaujamas Walterio Žuko, 
ir

Aido Choras, brooklyniečių, 
vadovaujamas Jurgio Kazake
vičiaus.

•p
Peggy Cummins, žvaigždė Mary O’Hara’s veikalo fil- 
moje “Green Grass of Wyoming,” dabar Roxy Teatre, 

New Yorke. Ir yra asmenų veiksmai scenoje.

Veiksmų

prasikaltę
Jie, kaipo 

gynė

Praėjusį pirmadienį, birže
lio 14-tą, tapo atmestas Ben
drojo Priešfašistinio Komiteto 
prašymas, kad Aukščiausia 
Teismas pernagrinėtų bylą tos 
organizacijos vadų ir veikėjų, 
kurie tapo nuteisti žemesniojo 
teismo už “nepasispaviedoji- 
mą” Neamerikinių 
Komitetui.

Tie veikėjai nėča 
mūsų įstatymams,
pilie'čiai demokratijoje, 
tiktai savo ir visų kitų teises 
priklausyti savo organizacijo
se be kieno nors komandos, 
be padiktavimo iš šalies, ką 
joje veikti ir be gestapinio 
šniukštinėjimo kiekvieno žmo
gaus ir jo žingsnių.

To komiteto viršininkai ir 
veikėjai buvo per Neameriki- 
nį Komitetą reikalaujami ati
duoti reakciniams šniukštamsi 
visų priešfašistinio judėjimo 
narių ir rėmėjų surašus, jų 
vardus ir adresus. Jie ne
davė. Už tai'juos nuteisė.

Protesto demonstracija-ma- 
sinis mitingas šaukiamas šio 
ketvirtadienio vakarą, birželio’ 
24-tą, 7:30 vai., St. Nicholas 
Arenoje, 69 W. 66th St., New 
Yorke. Įžanga 49 c., $1.20 
$1.80.

Filmos-Teatrai

H’

Gegužės 29, 1948 metų, su
sivedė Evelyn Zurnis (žurins- 
kaitė) su Walteriu TIeyer, St. 
Bridges bažnyčioje, Brooklyn, 
N. Y.

šia'proga mes, tėvai, dėka- 
vojame visiems dalyvavusiems 
giminėms ir šiaip geros va
lios žmonėms už širdingus lin
kėjimus ir už brangias dova
nas mūsų dukrelei ir žentui.

Dalyvavo: iš Danbury, 
Conn., brolis Frank žurinskas 
su moterimi Stella ir visa šei
myna; iš Yonkers, N. Y., se
sers šeimyna; iš Maspeth L. J. 
Kazlauskų šeimyna; ir drau
gai iš New Haven, Conn., Mr. 
ir Mrs. Frank ir Sophie Ra
džiūnas. .Draugų brooklynie
čių buvo daug, čia visų vardų 
neminėsiu, nes užimtų spaudo
je daug vietos.

širdingai ačiū kunigui P. 
Bulavui už prisilankymą ir 
gerus linkėjimus mūsų jau
navedžiams. Ačiū giminai
čiams Luciūnams už svarbią 
pagalbą, taipgi dd. Kalvai- 
čiams už didelę, pagalbą pri- 
ruošime vestuvių; veiterkoms 
tetoms Kerrie Mills. Stella 
Dimier, Helen Menna, May- 
mie Alisowski; veiteriauns dė
dėms John ir Sam Kazlaus
kams ir broliui Leonardui.

Gaspadinėmis ne tik sunkiai, 
bet ir rūpestingai dirbo drau
gės Varaškienė ir Yankaus- 
kienė. Dalyviai užgyrė ska
niai pagamintą valgį. Ačiū 
joms.

Širdingai ačiū visiems nuo 
tėvų ir jaunavedžių.

Veikalas “Born Yesterday,” 
vaidinamas Lyceum Teatre, 
New Yorke, birželio 18-tą ta
po suvaidintas tūkstantinį kar
tą. Esąs 12-tas pasiekęs to 
skaičiaus.

Pastaruoju laiku policija 
i girdi daug skundų ant taksi- 
kų vairuotojų. Sakoma, kad 
esama tokių, kurie nežinančius 

■miesto namiškius, o dar dau- 
I giau svečius pavežioją be rei
kalo. Prie to, “užmirštą” ir 
grąžos atiduoti.

Policija pasiuntė detektyvą 
Alphonse Bittel paskui nužiū
rėtą vairuotoją. Bittel apsi
metęs girtu. Priedams, sau 
panosėje niurnėdamas pasisa
kęs esančiu iš kito miesto. Jis 
pavažiavęs 9 blokučius miesto 
centro, įvažiavęs 30 c. Pada
vęs vairuotojui sužymėtą $10, 
bet grąžos negavęs. Vairuo
tojas ginčijęs, jog keleivis jam 
padavęs tik $1. Vairuotoją 
areštu od i no.

Majoras O’Dwyer išplaukė 
prekybiniu laivu Agwidawn 
apsilankyti Carribean jūros 
uostamiesčiuose. Tikisi aplan
kyti Puerto Rico ir Dominican 
Republic.

MU-w— IM——-u«——mi—wi—•.vu—-im —un —i

i BROOKLYN i

! LABOR LYCEUM}
DARBININKŲ IŠTAIGA Į 

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-! 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Į 

I Puikus steičius su naujausiais 
į įtaisymais.
1 KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
1 Kainos Prieinamos.
I 949-959 Willoughby Ave
? Tel STagg 2-8842

D
1

——- 4

TONY’S.
UP-TO-DATE [

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS J

Savininkas ?
30,6 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^ 7-6288

Jeanne ir James Cagney 
scenoje iš “Time of Your 
Life,” Mayfair Teatre, 7th 

Ave. ir 47th St., New 
Yorke.

Radio City Music Hall pra
dėjo rodyti technispalvę ro
mantišką komediją “The Em
peror Waltz,” su Ęing Črosby 
ir Joan Fontain.e vadovaujan
čiose rolėse. Scenoje vaidi
na spektaklį “Let Freedom 
Ring.”

Brooklyn© Paramount rodo 
“Noose Hangs High” ir 
“Whispering City.”

New Yorko Paramount pra
dėjo rodyti “Dream Girl.” 
Scenoje Phil Spitalny ir kiti.

Embassy žinių teatruose iš
traukėlės žinių iš viso pasau
lio centrų ir iš mūsų pačių 
šalies Įvykių.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreeri 4-8174

I linksmai juokavo, planavo 
■smagų susitikimą.

Tačiau tikėtą valandą lėktu
vas’ nepasirodė. Stotyje lau
kusių veidai apsiblausė. O 
kada ties vartais, ties kuriais 
laukė saviškių, atsistojo kom
panijos viršininkas, užviešpa
tavo ko nors nepaprasto iš
šaukiama tyla. Ir jie išgirdo, 
kad jų laukiamasis lėktuvas 
nukrito ties Mount Carmel, 
Pennsylvanijoje.

Nelaimėje žuvusieji-užmuš- 
tie.ji 18 iš 43 buvo newyorkie- 
čiai ir grupė asmenų iš kitur 
keliavo pas čionai gyvenančius 
saviškius. Tūli iš žuvusiųjų 
buvo žymūs savo darbo srityje 
ekspertai. Kiti — įvairių įmo
nių viršininkai, keliavę savo 
firmų reikalais.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Richmond Hill. -- Tušti mūriniai 
namai ir fliorai, 6 ir 7 kambarių 
su šiluma. Kaina nuo $6,500 iki 
$11,500. Dviejų šeimų namas, 11 
kambarių, šiluma, garadžiai, $10,500. 
Dviejų šeimų mūrinis namas, 11 
kambarių, šiluma, garadžiai, atski
rai statytas, $12,500 iki $16,500. 
Kreipkitės pas: Zinis, 499 Grand 
St., Brooklyn. Telefonai EVergreen 
4-3487. REpublic 9-1506. (143-145)

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: di™°m.
į 6—8 vakarais >

> Ir Pagal Pasitarimais.
; Telefonas EVergreen 4-0208 >

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

JŪSŲ AKYS
yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

AKIS IR 
AKIS”

S. A. O.

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO 
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO 
. * i

Jerome Hurwitz B.
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
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.

Dailiu Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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, N. Y<

Telefonas STagg 2-2173
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