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Ko tikėsimės?
Viskas naciams
Pagal planą ir mokslą.
Kai rytai pajudėjo.
Kur dingo operetės?

Rašo A. BIMBA

Girdėjome, kad ir SLA 38 
kuopa valosi nuo menševikiš
ką šiukšlių. “Asaliečiai” seka 
kriaučius. Ir gerai daro.

Glaveckas labai norėjo to
liau pasilikti kuopos pirminin-l 
k u ir bosu. Bet vargšas gavo 
vos penkiolika balsu. Jo opo-. 
nentas Aimanas gavo 51 bal-1 
są. Ilgus motus bediktato- 
riaudamas kuopoje Glaveckas 
nusinešiojo nuo koto.

kad Lietuvių 
suvažiavimas

Meno 
nuta- 

paiikti Chicagoje.
Sąjungos 
rė centrą 
Brooklyne turime pakankamai 
centrą ir darbo.

Tik vieno dalyko pažangio
ji visuomenė lauks ir tikėsis 
iš naujo LMS centro: daugiau 
veiklos, daugiau vadovybės, 
didesnio susirūpinimo savo 
aukštomis pareigomis. Cen
tras turi būti centru, iš kurio 
nuolatos meninėms 'organiza
cijoms bei grupėms plaukia 
nurodymai, patarimai, ragini
mai ir skatinimai.

Reikia pastebėti, kad pra
eitais pora metų L M S cen
tras nebuvo tokiu 
Brooklyno apylinkės 
kai turėjo pamato 
nervuotis.

Lauksime didesnią

centru. 
meninin-

darbų.

Kaip atrodo, tai Bavarijoje 
naciai jau pilnai viską atsiė
mė. O jiems sugrįžti galion 
plačiai duris atidarė mūsų 
vyriausybės kreiva politika.

Panašus procesas eina vi
soje Vakarinėje Vokietijoje. 
Subankrutavę anglai ir pran
cūzai tėra amerikiečių “jes- 
menai.”

Kiek metų reikės, ligi Vo
kietijoje 
id i jotas?
Hitleriu, 
tiek pat

pakels galvą naujas
Jis gal nesivadins 

bet košės pasauliui 
privirs.

Vienas žmogelis So. Bosto
no klerikaliniam Darbininke 
bando pašiepti Lietuvos ko
lektyvinius ūkius. Girdi, tuo
se ūkiuose ir kiaulių augini
mas vedamas pagal planą.

Pagal planą ir mokslą. Kas 
tame blogo? Nieko blogo.

Nežinau, kur tie mūsą kle
rikaliniai galvočiai iš Darbi
ninko ir Draugo gyvena, jog 
nežino, kad ir čia, Amerikoje, 
stambieji ūkiai gyvulius vei
sia ir užlaiko pagal planą ir 
mokslą.

Gerai, kad pagaliau ir Lie
tuvos valstiečiai įkimba į gy-\ 
venimą, kurio ūkis eina pagal 
planą ir mokslą. Tik 
liti jie pasieks tikrai 
Ateitį.

tuo ke- 
šviesią

šiomis dienomis Kinijos 
Sostinėje Peipinge įvyko pir
mas Azijos darbo unijų suva
žiavimas. Smulkmenų netu
rime. Bet užtenka to, jog
toks suvažiavimas galėjo

^JVyTti ir įvyko.
Tolimųjų Rytų organizuoti 

darpininkai pirmu sykiu galė
jo^ laisvai susirinkti ir savo 
reikalus aptarti. Kinija tam
pa vadu visos Azijos išsilais
vinimo.

Čiangas dar vis kariausiąs. 
Jis, žinoma, kariaus tol, kol 
iš Amerikos gaus paramos, 
feėt ateitis aiški: kiekviena 
Čiangui suteikta parama reiš
kia tik tiek, kiek dolerių mai
šo suvertimas į jūrą.

Kodėl iš mūsų scenos dingo 
operetės? Jų žmonės pasi
genda, bent aš pasigendu. 
Prieš keletą metų jos buvo 

t * labai madoje.
Ar Brooklyno Aidas negalė

tų apie tai pagalvoti?
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NAMŲ SAVININKAI BE 
KONTROLES PAKELE 
RENDAS IKI 300 PROC 

51 bal-!

Teigiama, kad Kongresas Leis nuo 1950 metą Vasaros 
Panaikinti Gyvenamąją Namą Kontrolę Visoje Šalyje

Washington. — Nuo pra
eito pavasario, kada pradė
jo veikti naujas palaidos 
rendų kontrolės įstatymas, 
iki šiol tapo panaikinta ren
dų kontrolė 605-se srityse. 
Taigi namų savininkai tose 
vietose ir, pakėlė rendas 25, 
125 procentais, net iki 300 
procentų kai kuriuose mies
tuose.

Demokratas senatorius 
John Sparkman, valdinės 
politikos reiškėjas rendų 
klausimais, sakė korespon
dentams, jog Kongresas ne
panaujins rendų kontrolės, 
kuomet 1950 metų vasarą 
išsibaigs laikotarpis dabar
tinio įstatymo dėl rendų. 
kontrolės, kuomet 1950 me
tų vasarą išsibaigs laiko
tarpis dabartinio įstatymo 
dėl rendų. Tada, vadinasi, 
būtų palikta namų savinin
kams pilna valia kelti ren
das, kiek tik jie įkabina.

Nuo praeito balandžio 
mėnesio iki -šiol jau nuim
ta rendų kontrolė 2,494,246 
namams bei apartmentams. 
Du trečdalius jų paliuosavo 
nuo kontrolės pats Tighe 
Woods, valdiškas būstinių 
“parūpinimo” direktorius. 
O kur kontrolė buvo panai
kinta, tai rendos urmu pa
kilo, kaip matysime iš se-

Kuom Turkijos Valdžia 
Giriasi Amerikai

Washington. — Čionaiti- 
nė Turkų Žinių Įstaiga gi
ria Turkijos “išmintį” An
trajame pasauliniame kare. 
Sako, Turkijos valdžia gu
driai padarė, jog neprisidė
jo prie talkininkų karo 
prieš nacių-fašistų Ašį. 
Esą, jeigu Turkija būtų 
stojus talkininkų pusėn, tai 
vokiečiai būtų užėmę Tur
kiją, o paskui Sovietai būtų 
išviję vokiečius; tuomet bū
tų pasilikus sovietinė įtaka 
Turkijoj. O tokiame atsiti
kime nebūfų galimas toks 
Turkijos “draugiškumas” 
Amerikai, kaip šiandien.

Tai keisčiausia pagyrū-

AMERIKA REMSIANTI 
ČIANG/ IKI PAT GALO

Washington. — Kol tik Ik.ol Japonija nepriversta 
per taikos sutartį atsisakyt 
nuo Formozos.

Jankių generolai ragina 
Ameriką užimti Formozą; 
sako, jeigu kinų komunistai 
paimtų Formozą, tai būtų 
pavojus karinėms ameriko
nų pozicijoms Japonijoj ir 
japoniškoje Okinavos salo
je. _______

Lake Success, N. Y. — 
Anglijos atstovas Jungt. 
Tautose užtaravo Jugo
slavijos Tito valdžią ir 
smerkė Kominformą.

ORAS.— Apsiniaukę; bus 
lietaus ar sniego.

Čiang Kai-šeko tautininkai 
pasilaikys bent siaurame 
Kinijos kamputyje ir tęs 
kovą prieš komunistus liau
dininkus, tol Jungtinės Val
stijos pripažins Čiango val
džią, kaip sako Washingto- 
no valdininkai.

Jeigu Liaudies Armija 
visiškai nušluos Čiang Kai- 
šekininkus nuo Kinijos 
sausžemio, tad Amerika 
dar, girdi, pagalvos, ar pri
pažint Čiango valdžią For- 
mozos saloje.

Jungtinių Valstijų valdi
ninkai sako, Formoza lega
liai dar priklauso Japonijai, 

kančiųjų pavyzdžių:
Dalias mieste, Texas, 

rendos pakeltos 15 iki 108 
procentų; Omahoj, Nebras- 
koj, 37 iki 100 procentų; 
Wheelinge, W. Virginijoj, 
iki 122 procentų; įvairiuose 
miestuose iki 125 procentų, 
o Moultrie ir Gaisville, Ge
orgikoj, net iki 300 procen
tu !

Atidėta Komunistų 
Advokatam Bausmė,

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Learned 
Hand davė du mėnesiu dau
giau laiko,, iki 1950 m. vasa
rio 6 d., penkiems komunis
tų advokatams paruošti a- 
peliaciją. Jie prašo panai
kinti kalėjimo bausmę, ku
rią teisėjas Haroldas Medi
na byloje prieš 11 komunis
tų vadų, paskyrė tiems ad
vokatams ir Komunistų j 
Partijos sekretoriui Eugene Į 
Dennisui, kuris gynėsi kaip 
pats savo advokatas.

Medina išrado, kad jie 
“paniekinę teismą”; už tai 
jis nuteisė du advokatus ir 
Dennisą po 6 mėnesius ka
lėti, du kitus po 4 mėne
sius ir vieną 30 dienų.

Visi laikomi po užstatais 
iki apeliacijos teismų spren
dimo.

val-

Anglija Gal Taip Pat 
Gamins Atom-Bombas

London. — Anglijos 
džia pranešė, kad netrukus 
pakeis savo atominę gamy
bą. Iki šiol buvo skelbiama, 
kad Anglija deda pastangas 
išvystyti atominę jėgą tik
tai civiliams reikalams.

Dabar suprantama, kad 
anglų valdžia pereis prie 
atominių bombų darymo.

Pittsburgh. — Plieno fab
rikantai planuoja pakelti jo 
kainą.

niška veidmainystė.
(Karo metu Turkija su-sprogstamosios 

teikė naciams daug svarbių 
karinių medžiagų.)

įvairios Žinios
Oakridge, Tenn. — Sustreikavo keli šimtai unijistų 

sprogstamosios atominės uraniumo medžiagos darbinin
kų; protestuoja prieš neunijinių darbininkų samdymą.

New York. — Suklimpo derybos tarp Amerikos, Ang
lijos, Sovietų ir Francijos užsieninių ministrų pavaduo
tojų dėl taikos sutarties su Austrija.

Anglai - amerikonai ir francūzai stengiasi apkapoti 
Sovietų reikalavimus dėl karinių atpildų iš Austrijos.

čengtu, Kinija. — Kinų tautininkų vadas Čiang Kai- 
šek atmetė Amerikos protestą dėl to, kad tautininkai 
bombardavo amerikinius prekybos laivus, plaukusius į 
Kinijos liaudininkų uostą Šanghajų.

Čiangas žadėjo ir toliau kariniais savo laivais ir lėktu
vais atakuot svetinius prekinius laivus, plaukiančius Į Ki
nijos Liaudies Respublikos uostus.

Sarajevo, Jugoslavija. — Jugoslavų Tito valdžia iš 
pradžios skelbė, būk vjsi teisman patraukti 10 rusų pri
sipažinę, kad jie, girdi, šnipavę Sovietų Sąjungai.

Keturi rusai pačiame teisme užsigynė prisipažinimą.
(Vienas rusas kunigas kalėjime pasikorė; kitą Tito 

žandarai taip kankino, versdami prisipažint, kad jis li
goninėn perkeltas.

Washington. — Aukščiausias Teismas atsisakė spręsti 
Los Angeles apskrities valdininkų apeliaciją prieš reika
lavimą ištikimybės priesaikų.

Derybos su Kietosios 
Anglies Kompanijomis

New York. — Prasidėjo 
derybos dėl naujos sutar
ties tarp kietųjų angliaka- 

I sykių kompanijų ir Mainie- 
rių Unijos. Kietosiose ang- 
liakasyklose dirba apie 85,- 
000 žmonių.

Streikuoja 400,000 
Italijos Darbininku

Roma. — Dviem dienom 
sustreikavo 400,000 “pu- 
siau-valdiškų” Italijos dar
bininkų: rengiasi streikuot 
šeštadienį 1,200,000 civilinių 
valdžios tarnautojų. Reika
lauja pakelti algas. Ketina 

Minkštosios anglies kom- ^rve?^an išeiti ir geležinke- 
dar atsisako lieciai-panijos vis 

nuo bendrų derybų su uni
ja dėl naujosios sutarties. .

Brazilija. — Valdžia už
draudė bet kokius politinius 
susirinkimus be policijos 
užgyrimo.

Hanover, N. J.— Vetera
nas R. Coolack nušovė savo 
merginą su kitu vyru.

PLEPALAI APIE URANIUMO 
SIUNTIMĄ SOVIETAM

New York. — Progresy- Haroldas Urey,‘ labai daug 
vių Partijos vadovas Henry prisidėjęs prie atominės 
Wallace pareiškė: [bombos pagaminimo, pašie-

Politikieriai nori suteršti pė paskalas, būk 1943 me- 
velionio prezidento Roose- 
velto vardą, skleisdami, da
bar paskalas, būk Roosevel- 
to patarėjas Harry Hop
kins ar aš pats užgyrę 

atominės 
medžiagos uraniumo siun
timą Sovietų Sąjungai karo 
metu; Niekada pas mus a- 
pie tai net kalbos nebuvo.

O jeigu būtų tokia me
džiaga bet kam siųsta, tai 
generolas Leslie R. Groves, 
tuometinis atominių pro
jektų galva, būtų turėjęs 
užgirti.

Washington.— Gen. Gro
ves pareiškė, jokia uraniu
mo medžiaga nebuvo siun
čiama niekam užsienin 
jo vadovaujamų atominių 
daryklų.

Gandus apie “sekretuos” 
atominės medžiagos siunti
mą Sovietams paskleidė bu
vęs karinių lakūnų majoras 
G. Racey Jordan, o tuos 
gandus išbūbnijo “striokau- 
lyvasis” radijo komentato
rius Fulton Lewis.

Chicago. — Profesorius

Ragina Įvest 40 vai. Darbo 
Savaitę Pasaulyj

Lake Success, N. Y. —A- 
merikos Darbo Federacija 
įteikė paraginimą ūkinei- 
socialei Jungtinių Tautų 
tarybai, kad nutartų. įvesti 
40 valandų darbo ■ savaitę tų amžiaus, nuo pernai ru-
darbininkams visuose pa
saulio kraštuose.

tais slaptai buvus siunčia
ma sprogstamoji atominė 
uranium^ medžiaga Sovie
tams. Tais laikais dar nebu
vo sprogstamojo bombinio 
uraniumo, sakė prof. Urey, teną televizijai, nukrito 40 
o mišrus, nesprogstamas u- pėdų žemyn ir tiktai nusi- 
rąniumas nebuvo laikomas .brūžino odą ant kelių; nie- 
jokioje slaptybėje, ir gali- kaip kitaip nesusižeidė. 
ma buvo jis bet kur siųsti.

Uramumas tada buvo 
naudojamas daugiausiai 
kaipo medžiaga gražiam 
stiklui gaminti ir puodams 
padailinti.

Washington. — Kongres
manų Neamerikinės , Veik
los Komitetas pašaukė ge
nerolą Leslie Groves kvosti, 

iš,kaip galėjus būti siunčia- 
ma Sovietų Sąjungai ura
niumo medžiaga karo metu. 

. Pranešama, kad tas Ne- 
amerikinis Komitetas šauks 
kvotimam ir Henry Wal
lace^.

Wallace tada buvo valdi
nės Ekonominio Karo Ko
misijos pi/mininkas. O ta 
komisija nieko bendra ne
turėjo su jokių daiktų siun
timais į Sovietų Sąjungą.

ANGLU KOMANDIERIUS
PIRŠO ATGINKLUOT
VAKARŲ VOKIETIJA
Kapitalo Laikraštis Tvirtina, kad ir Amerikos Valdžia 
Stoja už Vokiečiu Atginklavimą, tik Dar Slepia

Flushing Meadow, N. Y.
— Anglijos feldmaršalas 
Montgomery reikalavo at- 
steigt ir apginkluoti vokie
čių armiją vakarinėje Vo

lu - amerikonu ir francū- 
zų. M o n t g o m e r y, k a- 
r i n i s vakarų Europos 
kraštų sąryšio vadas, viešė
damas New Yorke praeitą

J. Tautų Seimas Nutarė 
Slėpt Atomy Bombas

Flushing Meadow, N. Y. 
— Jungtinių Tautų seimas 
44 balsais prieš 5 užgyrė 
anglų - amerikonų pasiūly
mą, kad Jungt. Tautų Sau
gumo Taryba svarstytų 
tiktai, kaip suskaičiuoti pa
prastus įvairių kraštų gin
klus ir kaip sumažinti gink
lavimąsi jaisiais. Seimas 
nutarė visai nesiteirauti, 
kiek kuri šalis turi atomi
nių bombų.

Seimas 39 balsais prieš 
6 atmetė Sovietų pasiūly
mą taip pat suskaičiuoti a- 
tomines bombas ir uždraus
ti jų naudojimą. l9 delegatai 
susilaikė nuo balsavimo.

Išbaltėjęs Negras Nori 
Senąją Spalvą Atgauti

Los Angeles. — Negras 
Charles C. Howard, 29 me- 

dens taip išbalo, kad visi jį 
laiko tikru baltuoju.

Howard kreipėsi į kelias 
ligonines, prašydamas su
grąžinti jam atgal negrišką 
spalvą. Jis sako:

— Aš neturiu neapykan
tos prieš baltuosius. Bet aš 
didžiuojuosi savo tautybe ir 
jos spalva.

____A-----------
Nukrito 40 Pėdų ir tik 

Odą Apsibrūžino
Jersey City. — Mike Cha- 

rowsky, 22 metų vyrukas, 
betaisydamas aut stogo an-

95 PROCENTAI KINIJOS 
JAV LIAVDIES VALDŽIOJ

Kong. — Kinų
Respublika yra 

Hong 
Liaudies 
užvaldžius jau 95 procentus 
viso Kinijos ploto. Taigi 
Čiang Kai-šeko tautinin
kam telieka tiktai 5 procen
tai žemės pietiniai - vakari
niame šalies kampe.
Tautininkai Bėga į Salą
Liaudininkai - komunis

tai išvijo 100 tūkstančių 
tautininkų generolo Pai 
Čung-hsio armiją iš pieti
nės Kvangsi provincijos. 
Pai’jaus kariuomenė bru
kasi į Luičov pussalį, iš pabėgo daugumas Čiang 
kurio tikisi laivais ištrūkti į Kai-šeko valdininkų.

savaitę, piršo rekrutuoti 
vokiečių armiją karui prieš 
Sovietų Sąjungą.

Apie vokiečių armijos at
gaivinimą Montgomery kal
bėjosi bankietuose su Wall 
Stryto bankininkais ir ki
tais stambiais Amerikos ka
pitalistais. Tokį Montgome- 
ry’o planą sužinojo Sovietų, 
Lenkijos ir čechoslovakijos 
delegatai Jungtinėse Tau
tose. Tad jie, kalbėdami 
Jungtinių Tautų seime, ir 
pabrėžė, kad Montgomery 
lankėsi šioje šalyje kaipo 
naujo karo mašinistas.

New York. — Didžiojo 
kapitalo laikraštis Business 
Week rašo, jog kariniai A- 
merikos ir Anglijos vadai 
tikrai nori atkurti Vokiečių 
armiją.

Jungtinių Valstijų kari
nių jėgų sekretorius Louis 
Johnson tiktai manevruoja 
ir slapsto tikrąsias Ameri
kos intencijas, kuomet jis 
užginčija, būk Trumano 
valdžia priešinga vokiečių 
armijos rekrutavimui, — 
sako Business Week.

Indija ir Burma Pripažins 
Naująją Kiniją

New Delhi, Indija.—‘Indi
jos premjeras J. Nehru vie
šai pareiškė, kad jo valdžia 
nužilgo pripažins Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Rangoon, Burma.— Bur
iuos užsienio reikalų minis
tras E. Maung sakė, jog 
Burma apie Kalėdas pripa
žins naująją Kinijos Res
publiką ir sutraukys diplo
matijos ryšius su Čiang 
Kai - šėko kinų tautininkų 
valdžia.

LOBININKŲ APGULTAS 
KONGRESAS

Washington. — Laike 
praeitos Kongreso sesijos 
Washingtone buvo 3 kartus 
daugiau lobininkų, negu 
kongresmanų ir senatorių. 
Lobininkai apdirb i n ė j o 
Kongreso narius, kad išlei
stų pelningus visokiem biz
niam įstatymus.

i Hainan salą, 15 mylių’ j 
pietus nuo Luičovo. špatai 
pranešama iš pastarosios 
tautininkų “sostines” Čeng
tu.
Liaudies Armija Pusiauke

lėje į čengtu
Liaudies Armija užėmė 

pozicijas už 90 mylių į ly
tus nuo laikinosios tauti
ninkų sostinės Čengtu, tai 
yra, pusiaukelėje nuo 
Čungkingo iki Čengtu. Tau
tininkai sudarė apsigynimo 
liniją už 40 mylių į rytus 
nuo Čengtu, iš kurio jau

(
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Gera Programa
Progresistų Partijos nacionalis komitetas laikė svar

bų susirinkimą. Susirinkimas priėmė rezoliuciją arba 
programą, su kuria turėtų gerai susipažinti visa Ame
rika.

Ši greitoji jaunosios partijos programa susideda iš ke
turių punktų. Progresistai reikalauja, kad mūsų vyriau
sybė: 1) pasiūlytų Jungtinėms Tautoms uždrausti atomi
nės bombos vartojimą; 2) tuojau pripažintų naująją Ki
nijos valdžią; 3) prašalintų iš kelio užtvarus prekybai su 
Rytine Europa ir Tarybų Sąjunga; ir 4) pasiūlytų ketu
rioms didžiosioms valstybėms patvirtinti Potsdamo de- 
klaracją, kad jokiam atsitikime nebus leista Vokietijai iš 
naujo apsiginkluoti.

Tai yra protinga taikos programa. Ją įvykdžius gyve- 
niman, santykiai tarpe tautų pasitaisytų.

Bet ar mūsų vyriausybė skaitysis su šiais progresistų 
pasiūlymais? Nesimato, kad demokratai ir republikonai 
tokia programa domėtųsi. Mūsų prezidentas ir valstybes 
sekretorius šneka apie šaltojo karo praplėtimą, o ne apie 
jo užgesinimą.

Baisios Skaitlinės
Prezidentas Trumanas pasėelbė raportą apie mūsų 

globojamą fašistinę Graikiją. Mūsų vyriausybė davė 
Graikijos valdžiai paramos vedimui civilinio karo už 
$470,000,000. Prezidentas sako, kad per tą karą partiza
nams buvo užduotas toks smūgis, kad jų skaičius nukri
to nuo 28,000 iki 18,000. Tai reiškia, kad užmušimas de
šimties tūkstančių partizanų mums kaštavo beveik pusė 
bilijono dolerių, arba po $47,000 už kiekvieną!

VIETOJE PAGALBOS, 
MALDA

Kun. Končius rašo Ame
rikoje, kad Brooklyno kle
bonas Pakalnis išgalvojo 
naują “pagalbos” būdą bro
liams “dypukams”. Tikrai 
nepaprastas būdas. Sunku, 
girdi, naujai pribuvusiems. 
Jie “susiduria su sunkiomis 
gyvenimo sąlygomis nauja
me krašte. Nelengva darbą 
surasti, butą, anglų kalbos 
nemokėjimą^ ir gyvenimo 
sąlygų nepažinimas ir kitos 
panašios aplinkybės sudaro 
daug sunkumų, nemalonu
mo ir sielvarto.”

Šventa tiesa. Tai kuo gi 
kun. Pakalnis jiems pade
da? Sako kun. Končius: 
“Šios parapijos klebonas 
gerb. kun. Norbertas Pa
kalnis naujai atvykusioms 
lietuviams įvedė specialias 
pamaldas 11 vai.” Sueina, 
sako, daug.

Bet kiek jiems iš tų pa
maldų naudos? Ar tas pa
dės darbą ir butą susirasti? 
Labai abejotina.

Tuo tarpu mūsų klebonai, 
Pakalnis ir kiti, labai tur
tingi žmonės. Jei norėtų, 
galėtų padėti naujai pribu
vusiems daug daugiau, ne
gu melstis už juos. Bet ar 
jie susipras?

kas, pasak Dirvos kores
pondento, davė paskaitą* ir 
surado, kad “bolševizmo in
filtracijos reiškinys yra ir 
daugelio noras per didelės 
valstybės globos.” Pavyz
džiui, jeigu norėsi, kad dar
bo netekus arba senatvės 
sulaukus, arba ligai užklu
pus, valdžia tau pašalpą ar
ba pensiją mokėtų, jau blo
gai, jau tu būsi bolševikas.

Kentėk, nieko nesakyk ir 
neprašyk, būsi geras sme- 
tonininkas, pono Žiūrio ko

au-

Jie Nori, jie Laimės
Didžiojo biznio leidžiamas “Business Week”

IRGI “BOLŠEVIZMAS’’
Klevelandietis P. J. Žiū

rįs, užkietėjęs smetoninin-

NORĖTŲ, KAD IŠMESTŲ 
Iš JUNGT. TAUTŲ

Naujienos laikosi griežtai 
tos nuomonės, kad Amerika 
ir Anglija ture
kan ne tik Tarybų Sąjungą, 
bet ir visus liaudiškosios 
.demokratijos kraštus. Iš
metus tuos kraštus, girdi, 
Jungtinės Tautos pasidary
tų “švaresnė” ir “stipres
nė” organizacija.

Mes aną dieną nurodėme, 
kad to dar neužtektų, reikė
tų taip pat mesti laukan ir 
Kiniją, kuri taipgi tampa 
komunistiniu kraštu. Nau
jienos, atrodo, nebūtų prie
šingos ir Kiniją išvyti lau
kan, tik, girdi, “apie komu
nistinės Kinijos metimą dar 
per anksti kalbėti, nes ji į 
J. Tautų organizaciją dar 
nėra priimta.” Kai ji bus 
priimta, Grigaitis reikalaus

ją išmesti laukan!
Apsidirbęs su tais kraš

tais, Naujienų galvočius pa
reiškia: “Nei Anglija, nei 
Amerika, nei Francūzija 
negrobia ir nesikėsina grob
ti svetimų žemių, nesiekia 
pavergti silpnesnių tautų.”

Bet kaip tik prieš tą die
ną, kai Naujienos pasiekė 
mus, Jungtin. Tautų Asam
blėjoje išstojo su labai įdo
miu ir svarbiu pareiškimu 
Anglijos delegatas McNeill. 
The New York Times rašo: 
“Hector McNeill, Britani
jos Valstybes Ministras, 
pareiškė vakar, kad Brita
nija atsisakys suteikti 
Jungtinėms Tautoms infor
macijas apie politines sąly
gas jos kolonijose.”

Ar žinote, kiek Anglijos 
kolonijose randasi žmonių?

Kontestas šiandien eina šiaip:

K. Žukauskienė, Newark, .................................
Elizabetho Vajininkai .................... .......
Hartfordo Vajininkai z....... ................ .........
M. Svinkūnienė, Waterbury .........................
Aug. ir Marcella Dambrauskai, So. Boston.......
Philadelphijos Vajininkai ..... ........... .
P. Anderson — L. Bekešiene, Rochester...........
ALDLD 20 kp. Moterų Skyr., Binghamton.......
Brooklyno Vajininkai ......... ..........
P. Beeis—F. Klaston, Great Neck .......

867 J. Adams, Grand Rapids
790 S. Tvarijonas, Detroit ....
556
491 I

J. J. Bakšys, Worcester ..........
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh 
A. Žemaitis, Baltimore ............
Bridgeport© Vajininkai ............
V. Ramanauskas, Minersville....
P. Šlajus, Eddystone ................
S. Kuzmickas, Shenandoah .....
C. K. Urban, Hudson ..............

Matachun, Paterson ............
Pruseika, Chicago ..............
Kaspariene, Wilkes-Barre .. 

Blažionis, Lowell ..................
Sharkey, Easton 

Kirslis, Bridgewater ............
, Geo. Shimaitis, Brockton ........

j. 
s. 
s.

A. Valinčius, Pittston . 
iVcra Smalstis, Detroit
J. Didjun, New Haven 

468 j Žilinskas, Lewiston . 
434 V. Wall, Wilkes-Barre 
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392 
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.........  168 
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..........  144 
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......... 140 
......... 112 
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Ogi, pasak to paties Times, ’ s. Penkauskas, Lawrence 
net du šimtai milijonų, arba v- Padgaiskas, Mexico ....

i . • 1 ™ ,• 1 P. Šlekaitis, Scranton ...apie keturis sykius tiek, 
kiek pačioje Anglijoje. Ne 
tik kad Anglija turi tuos 
svetimus kraštus užgrobus 
ir pavergus, bet net atsisa
ko Jungtinėms Tautoms su
teikti informacijas apie tų 
žmonių padėtį! O Naujienų 
redaktoriui toji Anglija 
“negrobia ir nesik e s i n a 
grobti svetimų žemių”!

Arba paimkime Prancū
ziją. O kas turi užgrobęs 
Indo-Kiniją ir lieja tų kraš
tų žmonių kraują, jeigu ne 
Prancūzija?

J. Simutis, Nashua .................
A. P. Dambrauskas, Haverhill

J. Grybas, Norwood ......
A. Sauka, Brockton .......
A. Gudzin, Scotia ...........
LLD 77 kp., Cliffside .... 
LLD 75 Kp., Miami .......
S. Puidokas, Rumford ... 
Helen Jacobs, Oakland .

308 i A. Bernot, Los Angeles .. 
280 A. J. Navickas, Haverhill 
278 H. Žakienė, Binghamton 
260 J. Žebrys, Cleveland ....
257 į A. Taraška, Milton .......
236 J. Daujotas, E. 
236 H. Thomas, So.

St. Louis
Boston ..

84
84
72
56
28
28
28

Ona Šleivienė, brooklynie-į lyn, N. Y.,

RUOŠIANTIS MOTINYSTEI, 
SVARBU IŠTIRTI KRAUJĄ

teigia, 
kad neapsimoka tikėt tais mūsų aukštais valdininkais, 
kurie bažijasi, kad jie visiškai negalvoju apie Vakarinės 
Vokietijos apginklavimą. “Amerikos ir Britanijos mili- svarbu ištirti savo kraują, 
tariniai vadai nori Vokietijos armijos bent jau iš penkių 
divizijų sų pabaiga 1950 metų,” rašo “Business Week.” 
Nori ir gaus. Kas jiems priešinsis? Prezidentas Truma
nas nesipriešins, o Amerikos žmonių balso niekas nesi- 
klaus.

Kiekviena nėščia moteris tirti ir tėvo kraują. Jeigu 
turėtų žinoti, jog jai labai i

Miela Mūsų Stanislovaitienė
dikiu atvažiavusi Amerikon, o 
lietuviškai Stanislova i t i e n ė 
kalba, kaip ir žirnius barsto, 
lengvai, gražiai ir vaizdžiai. 
Tai didelis nuopelnas jos 
mielai močiutei, kurią susiei
ti ir pasikalbėti turėjau lai-

Tas reikėtų padaryti anks
tybomis nėštumo dienomis. 
Anksčiau, geriau. Nors tas 
jai reikalinga apsaugai kū
dikio jam gimstant, tačiau 
iš anksto žinojimas savo 
savo kraujo padėties apsau
gotų kūdikį atsitikime 
pirmalaikio gimdymo.

Kiekvienas daktaras, ku
ris prižiūri nėščią moteriš
kę, būtinai turėtų ištirti jos 
kraują, sako daktaras Ale
xander S. Wiener, vienas 
išradėjų taip vadinamos Rh

mės po jos dukters referato, negative padėties nescios 
O pačiai gerbiamajai pre- nioters kraujuje.

legentei nesuspėjau net ir 
rankos pakratyti ir padėkoti 
asmeniškai, tai nors suvėluo
tai darau tai dabar šiuo raš
teliu.

Laimingi mes, kad turime 
tokių gabių ir nuoširdžių dar
buotojų, kaip Christina Sta
nislovaitienė !

Jonas Kaškaitis.

ir tėvo kraujas toks pats, 
kaip motinos, tuomet kūdi
kiui, nebus pavojaus.

Tačiau, jeigu tėvo krau
jas kitoks, taip vadinama
sis Rh positive, tuomet rei
kia dar kitokių tyrinėjimų 
motinos kraujo, kad nusta
tyti, kaip gelbėti kūdikį.

Yra moterų, kurios atidė
lioja ėjimą pas gydytoją i- 
ki beveik paskutinių dienų 
pirm gimdymo. Atsitikime 
pirmalaikio gimdymo, ji ga
lėtų prarasti kūdikį, jeigu 
jos kraujas, būtų Rh nega
tive. Tokį kraują turi kas 
septintas asmuo. Y.

Daktaras $ra vyriausiuo
ju prižiūrėtoju kraujo per
leidimų Jewish Hospital, 
Brooklyne. Jis su dr. Kari 
Landsteiner skaitomi išra
dėjais tos kraujo tyros.

Skirtumas kraujo gali 
reikšti kūdikio mirtį, jeigu 
pirm gimdymo tėvų kraujo 
rūšis ųebųs žinoma. Jeigu 
ji žinoma, daktarai jau iš 
anksto žino, ko reikia, ir 
vos kūdikiui gimus jo gim
tąjį kraują pakeičia visai 
skirtingu kitu krauju, reiš
kiančiu kūdikiui progą aug
ti ir sveiku būti.

Pirm atradimo, kad skir
tumai kraujo tėvuose gali 
būti priežastimi mažakrau
jystės ir mirtingumo nuo 
medikališkoje kalboje vadi
namos erythroblastosis pa
dėties, mirdavo *50 iki 75 
nuošimčių visų gimusiųjų 
su tokia kraujo kombinuo- 
te. Nuo išradimo to tyrimo 
ir kraujo perleidimų, mir
tingumas numažintas, tik
tai apie 10 nuošimčių tokių 
vaikų neišgelbstimi.

Atradimas Rh negative 
padėties nėščios kraujuje 
yra svarbu padaryti anksti 
dėl to, kad po to dar reikia 
imtis kelių kitų žingsnių 
nustatymui, kaip kūdikį gel
bėti. Tuomet daktaras turi 
patikrinti, ar toji moteris 
buvo nėščia pirmiau, ar ji 
turėjo kraujo perleidimų, 

.2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Gruod. 7, 1949 (kito kraujo įleidimų. Turi

Šeimininkėms

meno 
klausė

Motery Darbuotoja 
Sugrįžo iš Europos

Šiomis dienomis sugrįžo 
iš Europos žymi amerikietė 

Laisvę,” i Muriel Draper, lankiusis 
i N ra-'t.pnni dnlvvaiit.i

Neseniai mums davė labai 
įdomų referatą apie moteris 
—viena pačių įdomiųjų, dina
mišku lietuviu moterų—Chris
tina Stanislovaitiehė.

Nors apkrautas darbais iki 
ausų ir laiko amžinai nėra, 
bet nusprendžiau būtinai at
vykt į I ietuvių Centro audi
toriją, Richmond Hill, sale 
Bruklino. Norėjau tuo pa
reikšti savo didelę asmeninę 
pacarbą šiai mūsų taip nuo
širdžiai pasišventusiai dar
buotojai, pažangiosios kultū
ros nešėjai. Norėjau pasi
klausyti ir jos gyvb, brandaus 
žodžio. •

Ir labai džiaugiaus atvažia
vęs. Gerbiamoji prelegentė 
davė mums puikią pamoką, 
gražų referatą “Moters vaid
muo mūsų visuomeniniame 
gyvenime.” Pilnutėlė 
svetainė susitelkusi 
įdomių išvadžiojimų.

Tuojau buvau užsidegęs pa
rašyt atsiliepimą į _ 
bet tuoj radau gražų N ra-1 tenai dalyvauti Pasaulinės 
portą. Sutinku su ranortu pil
nai ii* dar su dideliu pliusu. 
Tai čia tik pareiškiu savo pa
dėką, pagarbą ir gilų įkaina
vimą šiai retų gabumų ir ta
lentų moteriai.

Jau taip daug gera esu 
girdėjęs, matęs ir skaitęs apie 
Stanislovaitienę, nuo karo lai
kų ir dar pirma karo! Dar 
labiau susidomėjau, kada 
praėjusį pavasarį pamačiau 
jos ir jos vertingo ir lygiai 
gabaus vyro. Dr. Jono Stani- 
slovaičio, grožinius kūrinius 
meno parodoj.

Iš tikrųjų. Tai reikia ga
bumų, reikia talento ir kieto 
nusistatymo ir ryžto, kad per 
vargus ir trūkumus pereiti net 
universitetą, labai pažangų 
Cornell university kursą. Kū-

Demokratinių Moterų Fe
deracijos tarybos posėdyje, 
įvykusiame Maskvoje. /

Draper ten atstovavo A- 
merikos Moterų Kongresą, 
kurio jinai yra prezidentu.

Kadangi tos organizaci
jos vyriausiu tikslu yra ko
va už taiką, tad į posėdį su
plaukė iš viso pasaulio ži
nių apie moterų veiklą tuo 
klausimu. Amerikiečių vir
šininkė ir atstovė Muriel 
Draper, ’ gabi kalbėtoja ir 
rašytoja, be abejo, tas ži
nias pateiks mums eilėje 
mitingų ir spaudojė. Nepra
leiskite progos išgirsti jos 
kalbą ten, kur ji dalyvaus.

Šį Skyrių Veda E. V.
Oysteriai ant Duonos 

Riekučių
Du tuzinai oysterių 
2 šaukštai sviesto 
2 šaukštai miltų 
ketvirtadalis puoduko oy

sterių skystimo
trys ketvirtadaliai puo

duko pieno
pusė šaukštuko druskos, 

biskis pipirų
šaukštukas lemono sun

kos
šaukštukas sherry vyno '
4 riekutės paspragintos 

duonos
šaukštas 

ruškų.
Nusunk

laikant ketvirtadalį puodu
ko skystimo. Ištirpyk svie
stą dubeltavam puode, į- 
maišyk miltus, supilk pie
ną, skystį nuo oysterių, su
dėk • prismokus, pavirink 
ant lengvos ugnies, dažnai 
maišant, iki pradės tirštėti. 
Dabar,supilk demono sunką, 
vyną ir oysterius. Pakai
tink dar kelias minutes iki 
oysteriai bus gatavi. Supilk 
ant paspragintos duonos 
riekučių, apibarstyk petruš- 
kom.

Duok valgyti karštus.

kainos nėra per aukščiau
sios. Kas juos mėgsta, ver
ta pasinaudoti. Kas dar ne
bandė, verta pamėginti ga
mintus šiuo ar kitu būdu.

Paprastai ir greit paga
minamas oyster stew —su
leidžiant juos į užkaitintą 
iki virimo pieną, kurin įdė
ta biskelis druskos, sviesto 
ir, kas mėgsta, pipirų.

Sekretas gerai pagamini
mo oysterių yra maždaug 
tas pats, kaip ir kepenų — 
nepervirti, neperkepti. Eks
pertai pataria:

Verdamus niekad smar
kiai nevirinti, tik sumetus 
į verdantį bile kurį sosą- 
skystį pakaitinti ne ilgiau i 
5 minutų.

Spraginamus prieš ugnį 
ant kiauto, ant duonos rie
kučių, ar pečiuje nesu ra
ginti ilgiau 5 minutų, tiktai 
iki plonieji krašteliai pra
dės raitytis. Ilgiau kepsi, 
kietesni bus.

Elizabeth, N. J

sukapotų pet-

oysterius, pasi-

Šiemet, sakomą, gausiai 
gaunama oysterių, tad ir

*1

J. Aleksynas, 
Brooklyn, N. Y., J. Jurke
vičius, Bayonne, N. J., W. 
Česnauskas, Bayonne, N. J., 
L. J. Kasper, Cleveland, N.‘ 
Y., A. Stanis, Middleburg,

tė gavo naują prenumeratą.
Punktus paskyrė 
thui.

Hartfordiečiai
auga punktais. L.
nė prisiuntė daugelį atnau
jinimų. ,

A. Dambrauskas ir jo 
žmona Marcella iš So. Bos
ton, Mass, prisiuntė atnau
jinimų. Jiedu pralenkė phi- 
ladelphiečius.

L Bekeš>enė Rochester, Brockton Mass. . 
N. Y., dalyvaudama Liet. | philadel hi Pa _ 
Namo B-ves suvažiavime, Worcester Mass. 
ta proga ir atvęze pluoštą Hartford, Conn. . 
atnaujinimų. New Haven, Conn

Elizabe-

gražiai
Žemai tie-

Po $1: Petraitis, 
., Anna

Philipse, Stamford, Conn.

Aukų biudžeto sustiprini- ' 
mui iki šiol gauta sekamai: 
Brooklyn, N. Y. ... $344.00 

188.79 
188.00 
151.56 
149.18 
101.00 
92.00 
95.33 

$85.14

atnaujinimų.
Worcester’is turi naują Waterbury, Conn, 

vajininką. Vieton J. Davi-'Elizabeth, N. J. . 
donio, dabar darbuojasi ge-l Wilkes-Barre, Pa. 
rai žinomas veikėjas J. J.'Bridgeport, Conn 
Bakšys. Davidonis išvyko Newark, N. J. .. 
svečiuotis pas dukterį Mis-' Chicago, Ill.......
souri valstijoje. Linkime Rochester, N. Y. 
Bakšiui geros kloties šiame Baltimore, Md. .. 
darbe.

Sekanti vajininkai pakilo 
punktais su atnaujinimais: 
K. Žukauskienė, Newark, 
N. J.*, M. Svinkūnienė, Wa
terbury, Conn., S. Sharkey, 
Easton, Pa. >

Aukų persikėlimui gavo
me sekamai:

Per Oną Šilkienę, We
thersfield, Conn., (nuo M. 
G. Ž. parengimo), $91.68

LDS 7-ta kp., (nuo G. G. 
parengimo), Wilkes-Barre, 
Pa., $65.35.

Geras
York, $27.

Per P. Bubnį, Brooklyn,

Ęėmėjas, New

LLD 110 ir 50 kuopos, 
(L. Bekis), Rochester, N.Visi Turime Matyti

“Mūsų Gyvenimo Žaizdas’*
Geriausia ir puikiausia pro

ga visiems New Jersey ir 
Pennsylvanijoj gyvenantiems 
lietuviams yra pamatyti pui
kų R. Mizaros veikalą “Mūsų 
Gyvenimo žaizdos” gruodžio 
11 diena, Lietuvių Laisvės 
Svetainėj,' 269 Second St., 4,nas ir Katrina 
vai. po pietų.

Aš sakau, todėl yra proga 
pamatyti šį minėtą veikalą, 
nes oras šiuo laiku dar geras, 
O geriausiai todėl, kad į Eli
zabethą eina geriausi automo
bilių keliai, šiuo laiku nėra 
didelio trafiko, tai; turint au
tomobilį, galima lengvai pa
siekti Elizabethą iš PaTersono, 
Newarko, Bayonne, Easton, 
Pa., ir kitų aplinkinių mies
telių. O kas neturi automo- 
biliaus* tai lengvai gali pa
siekti busais bei traukiniais. 
Pro Elizabethą praeina .Penn
sylvania, Jersey Central ir 
Reading gelžkėlių’ linijos. 

’ r * /
Tad, brangūs Laisvės-skai

tytojai, mes,. “Aušros” Drau
gija, prašome visų talkos, kad 
padaryti šį parengimą didžiai 
skaitlingu. . ;

<rL,M Reporteris.

K. Motuzą, Shenandoah, 
Pa., $10.

Po $5: Stanley Kuzmic
kas, Shenandoah, Pa., Alek
sandras ir. Leokadija Beke- 
šiai, Rochester, N. Y., Jo- 

Žemaičiai,
Rochester, 
mas, Hartford, Conn., P. 
Jočionis, Dearborn, Mich., 
Jonas Rušinskas, Jackson* 
Hts., N. Y., Frank ir Ka
zimiera Čereškai, Brockton, 
Mass.

Po $4: J. Purvėnas, 
(nuo LN B-vės vak.),. 
Brooklyn, N. Y., Victor 
Zelvis, Waterbury, Conn.

Po' $3: W, Gudaitis, E. 
St Louis, Ill., John Vaiva
da, Rochester, ?’ 
Duobienė, Rochester, N. Y., 
S. A. Pręnis, Earlville, N. 
Y., B. Donald, W. Hart
ford, Conn., D. Guokas, Po- 
quonock,1 Conn., J. Lukštas, 
Windsor, Gonn., G. Kvet
kus, Cambridge, Mass., M. 
Giriūnas, So. Boston, Mass.

Po $2: F. Norns, Brook-

71.00
63.50
61.00 v
60.25
59.00
56.00

Detroit, Mich............
Pittsburgh, Pa.........
Binghamton, N. Y. . 
Bayonne, N. J..........
So. Boston, Mass. .. 
New Britain, Conn. 
Scranton, Pa............
Cliffside Park, N. J. 
Los Angeles, Calif. . 
Stamford, Conn. ... 
Lawrepce, Mass. ... 
Seattle, Wash...........
Easton, Pa................
Shenandoah, Pa. ... 
Hillside, N. J..........
Kearny, N. J...........
Great Neck, N. Y. 
San Francisco, Calif.
New Kensington, Pa. 11.00 
Bridgewater, Mass. . 11.00 
Grand Rapids, Mich. 10.00 
Portland, Me..............  6.00
Girardville, Pa............ 5.00

5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00

Miami, Fla.................
Paterson, N. J..........
Gardner, Mass...........
Milwaukee, Wis.........
Pittston, Pa................
Shenandoah, Pa. ...
Haverhill, Mass.........
Minersville, Pa.........
Norwood, Mass.........

36.50
35.50

.33.20
30.50
25.00
25.00

21.00
18,00
18.00 ?
17.00
15.00
15.00
12.00
11.50

Graži finansinė paranka. 
Širdingai dėkojame rengė
jams ir taipgi vajininkams 
už prisiuntimą prenumera
tų ir aukų.

Šią savaitę gavome daug 
laiškų, prie progos paskelb
sime laikraštyj. Prašome 
nepamiršti, kad svarbu yra 
gauti nors po vieną naują 

N. Y., A. skaitytoją. ( Pavieniai skai-
tytojai turėtų imti sau už 
pareigą tai padaryti. Ką sa
kote?

Laisvės Administracija.

Roma. — Visuotinas Ita
lijos darbininkų streikas ge- r 
riausiaį pavyko dideliųosę 
miestuoše.
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ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
\l-3-49 APYSAKA —24—

(Tąsa)
— Užėjau... užėjau šiaip sau... Dora ha- 

k mie?...
— Dora?!...
— Taip, Dora. Ji prašė mane šį vakarą Čia būti.
— Dora tave prašė šį vakarą čia būti?!... Ko gi 

jai iš tavęs reikia? Ji biznio reikaluose mažai te
nusimano ir į juos nesikiša. Jūs suklydote, Maiki.

— Ar ji namie?...
Palšienė patylėjo, dar vis manęs neleisdama vi

dun. Pagaliau:
— Ji išvyko miestan. Gal būt sugrįš, gal tuoj su

grįš. Jeigu jau taip norite, — eikite vidun, palau
kite.

Šiaip taip įsispraudęs vidun, aš sėdausi minkšton 
kėdėn ir dairiausi. Moteriškė kažin ką krapštėsi ki- 

„ tame pasienyje, atgrįžusi man savo nugarą.
Kambarys buvo erdvus ir aukštas. Viename kam

pe stovėjo didžiulis pianas, kuriuo, matyt, Dora 
skambino, — o gal tik dėl mados. Sienos buvo nu
kabintos šventųjų abrozdais. Kambario centre ka
bojo nepaprastas kandelabras, bet jis nedegė, ne
švietė. Kambariui apšviesti buvo pastatytos pasie
niuose dvi nedidelės elektrinės lempos.

Prie mano kėdės stovėjo nedidelis staliukas ir 
ant jo — Doros portretas: profilinė nuotrauka už- 
simąsčiusios merginos,

Nežinia, kas būtų toliau buvę, jei tučtuojau ne
būtų grįžusi Dora. Palikusi automobilį ties duri
mis, jinai skubiai įsmuko vidun.

— Mudu, Maiki, kaip nors apsilenkėme, — nepa
sakiusi nei “good evening,” teisinosi mergina. — 
Aš buvau nuvykusi miestan ir, grįždama, sustojau 
ties gatvekario stotimi, laukdama tavęs. Laukiau, 
laukiau!... O tu, kažin kokiu stebuklu, atsiradai 
Čia. Ar tai ne juokinga?

— Visiškai ne, — atsakiau. — Aš atvykau iš ki
to šono, nuo ežero. Norėjau pasivaikščioti.

— Smarkus iš tavęs, Maiki, vyras, nėra ką saky
ti! Tu vis kitaip!

Kam Dora šituos žodžius pasakė, aš nesupratau, 
bet ir nepaisiau. Man rūpėjo, kas seks toliau? Tuo 
pačiu kartu motina prabilo:

— Aš maniau, mano duktė, mudvi šį vakarą abi
dvi kur nors išvyksime, gi tu čia pasikvietei... Ką 
tu čia sugalvojai?...

) — Mažmožis, mama, — aiškino mergina. — Mai-
kis toks puikus vaikinas, taip gerai mums dirba,

■ jis, kaip namiškis, o mes ligi šiol jo niekad nepasi- 
kvetėme į mūsų namus. Net gėda! Jei mama nori 
kur važiuoti — važiuokime visi trys. Sutinki, Mai
ki?

— Visuomet!
Senė atsiduso. Nieko daugiau netarusi, ji užėjo 

viršun. Dora atsisėdo greta manęs. Vėliau mergina 
atnešė gėralo ir mudu kalbėjomės apie mažmožius. 
Abu jautėme, jog visas reikalas šį vakarą jau su
gadintas. Į medaus statinę jau buvo įmestas lašas 
deguto!

Aš tuoj kilau eiti namo, o Dora pasisiūlė mane 
pavėžėti iki gatvekario. Kai mudu sėdėjome auto
mobilyje, aš klausiau:

— Kas čia pasidarė?
— Pats matei.
— Jūsų motina pyksta? /
— Nepaisyk!'Ji — sena ir nesveika, todėl — kap- 

, rizna. Tai nieko. Motina pilna visokių man pasiū- 
) lymų. Džiaukis, kad tėvas apia tave gerai mano, na, 
ir... dar svarbiau — jo duktė....

Pavažiavome toliau, į paežerę, tarp didžiulių, dar 
•0 vis nesusprogusių, ąžuolų ar kitokių medžių, ir su- 

> stojome. Buvo tamsu ir tyku. Nuo ežero dvelkė ne- 
tvirtas vėjelis. 4

* Aš ją apkabinau ir prisispaudžiau.
) — Sakyk, koks žvėrelis perbėgo jūsų motinai
‘ skersai kelią? — teiravausi aš.

Mergina tūlą laiką tylėjo, turbūt nedrįso aiškiau 
$ prasitarti. ,'

(Bus daugiau)

U žsipreniimer a vo:
Ona Visockienė (ir $1 aukoja), J. Paukštaitis (ir $1 au

koja), M. Sukaskienė (ir $1 aukoja), Rėmėjas; per mon- 
teliškę Kazimierą Čereškienę: Marijona Gutauskienė, Ste- 
fanė Saukienė, Julija Stygienė, Uršulė Zaleckaitė, Kristina 
Skliutienė, Kathryn Moninga, Apolonija Sinkevičienė, Pra
nas ir Kazimiera čereškai.

“KELIAS Į LAIMĘ“ išeis knygoje, kuri, turės virš 350, puslapių. 
Knygos egzempliorių skaičius bus ribotas. Kurie norite knygą gauti, 
užsiprenumeruokite tuojau; kurie išgalite, paaukokite dolerį ar dau
giau Išleidimui. Prenumeratorių vardai ir pavardės tilps knygos gale. 
Knygos kaina $1.

bJeprenumeratorlams knyga bus brangesnė ir, abejojame, ar ją iš 
anksto neprenumeruoją begaus. . r.

Kurie norite knygą užsiprenumeruoti, prašomi išpildyti sekamą 
blankute ir prisiųsti drauge su pinigais:

i Vardas ir pavardė ........................................................................................

Gatvė..................................................................................................................

Miestas............................................................... ...............................................

• Prenumerata $................. .......... Anka $........ ..................

£ "K
NEW HAVEN, CONN.

Tik ką parašyta Jono Juškos 4-riu veiksmu komedija

■TRILYPE PORA'
vaidinama Gruodžio 11 December, 1949 .Sdpoa

L. B. Svetainėje, 243 Front Street, New Haven, Conn
Rengia L.D.S. 16 kuopa, vaidina Liaudies Teatro aktoriai iš Brooklyno

PO PERSTATYMO BUS ŠOKIAI įžanga 75c (taksai įskaityti).

kasdien
*

(Pabaiga) a-

Vakarų Vokietijoj Žudoma 
Mūsų Tautiečių Sveikata 
Taryby Lietuvos Medicinos Profesorių ir Gydytojų 

Pareiškimas ir Atsišaukimas
Atspausdintas Vilniaus Tėvynes Balse Rugs. 10 d.

medikai, kartu su visa t
Apie didelį tarybines vai- rybine liaudimi tvirtai žen- 

darbo gbime pirmyn į dar dides
nes pergales, kovojame, kad 
taip ’brangi kiekvieno tary
binio piliečio sveikata ir gy-

stybės rūpinimąsi 
žmonių sveikata liudija ir 
toks faktas, kad darbo žmo- 
gaus gydyti, esant reikalui, Vyfoe būtų išsaugota; o D P
iš Vilniaus sanitariniais 
lėktuvais į tolimiausius Lie
tuvos kampelius atvyksta 
nemokamai 
gydytojai 
Daugiau kaip 1,500 gydyto
jų ir tūkstančiai vidurinio 
medicinos personalo darbuo-1 
tojų dirba tarybinės sveika
tos apsaugos sistemoje.

Vilniaus ir Kauno uni
versitetų medicinos fakulte
tai kasmet išleidžia dau
giau kaip 200 jaunų gydy
tojų. Tarybinė valdžia ne
paprastai išplėtė medicinos 
įstaigų tinklą.

Tarybų Lietuvoje atkur
tos ar naujai įsteigtos 85 li
goninės ; dirba daugiau kaip į 
400 ambulatorijų, poliklini
kų, dispanserių, iš kurių 
255 veikia kaimo vietovėse. 
Kiekviename valsčiuj—am
bulatorija. Daugelyje apy
linkių veikia medicinos 
punktai. Bendras lovų skai
čius respublikos ligoninėse 
padidėjo 4 kartus, palyginti 
su buržuaziniais laikais. 50 
kaimo vietovių įrengti 
gimdymo namai.

Tarybų Lietuvos medikai 
dirba ne tik gydomąjį, bet Tarybų Lietuvos Mokslų 
ir profilaktinį darbą, kurio Akademijos tikrasis narys, 
tikslas apsaugoti Lietuvos 
gyventojus nuo užkrečiamų 
ligų, tuberkuliozės ir kitų. 
Šiuo metu sėkmingai kovo
jama net su vėžio liga.

Visiškai nauja Tarybinės 
sveikatos apsaugos šaka 
Lietuvoje — motinystės bei 
kūdikystės apsauga — įgi
jo platų mastą. Lietuvoje 
sukurtos negirdėtos buržu
aziniais laikais medicinos 
įstaigos: motinos ir vaiko 
konsultacijos, pieno virtu
ves, vaikų lopšeliai.

. Kiekvienas Tarybų Lie
tuvos pilietis turi teisę į 
poilsį. Dešimtys tūkstančių 
Lietuvos darbo žmonių ilsi
si ir gydosi kasmet respub
likos ir sąjunginiuose ku
rortuose. Daug poilsininkų 
ir besigydančių Druskinin
kuose, Birštone, Likėnuose, 
Palangoje ir kitur. O kam 
prireikia specialaus gydy
mo, kaip, antai — kumiso, 
kalnų oro, gydomųjų van
denų, — vyksta į Baškiri
ją, Kaukazą, ar Krimą.

Pokarinio Stalininio 
penkmečio metai nepapras
tai pakelė ir toliau kelia 
Lietuv. darbo žmonių svei
katos apsaugos lygį. Šioje 
srityje tarybinio gyvenimo 
metais paniekta 
laimėjimų.

Mes, Tarybų

stovyklų “vadovai”, Tėvy
nės išdavikai, pasmerkė jus 
ir jūsų vaikus ligoms ir 

kvalifikuotieji mirčiai. Pagalvokite apie 
ar profesoriai. s?y° ateit) \r lik™& NeP.a' 

, siduokite toliau siu’ tamsių 
gaivalų apgaudinėjami. Jie 
trokšta vien tik jus išnau
doti savo klastingiejms tiks
lams, ir todėl visokiais bū
dais trukdo grįžti « į. Tėvy
nę. Tik kelias į\ Tarybų 
Lietuvą Jums yra vieninte
lis kelias iš neišvengiamos 
pražūties. Tik Tėvynėje jūs 
galėsite pataisyti savo svei- 
ikatą ir tapti pilnaverčiais 
žmonėmis tiek fiziniu, tiek 
moraliniu atžvilgiais.

Šį laišką pasirašė:
J. Kupčinskas

Kauno Universit. rektorius.
Mažylis

Tarybų Lietuvos Mokslų 
Akademijos tikrasis narys.

J. šopauskas
Profesorius, medicinos 

mokslų daktaras.
VI. Lašas

Tarybų Lietuvos Mokslų 
Akademijos tikrasis narys.

B. šiaulis
Profesorius.

K. Grybauskas

Matulevičius
Docentas.

D. Laurinavičius
Gydytojas.

Žilinskas
Vyresnis dėstytojas.

Sipavičius
-Gydytojas.

I. Kairiūkštis
Nusipelnęs mokslo veikė

jas, medicinos fakulteto 
dekanas.
Čepulis

Vilniaus Universiteto 
matologijos katedros 
vedėjas.

ŽODYNĖLIS
Ambulatorija — gydymo į-

staiga, patarnaujanti ga-1 
tintiems atsilankyti ligo- i 
niams.

Antisanitarinis — nesvei- 
katingas, kenkiąs svei
katai.

Avitaminoze — vitaminų 
trūkumas; ligos dėl jų 
stokos. k

Bizonija — anglų - ameri
konų užimta sritis vaka
rų Vokietijoje.

Buhalterija — knygvedys- 
tė.-

Dekanas— tam tikros mok
slo šakos vadovas univer
sitete.

Dėstytojas — universiteti
nis ar koleginis mokyto
jas.

Dispanseris — universiteti- 
įstaiga, kurioje tiriama 
liga ir naudojamos prie
monės ligai kelią pastoti.

Docentas — aukštosios mo
kyklos, universiteto mo
kytojas, dėstytojas.

Fakultetas — universiteto 
skyrius, apimantis arti
mųjų mokslo šakų gru
pę-

Flegmona — puvimas esa
mų po oda kūno audinių.

Furunkulas — prakaitinių 
arba riebalinių liaukų 
(gliandsų) pūlinis užde
gimas; votis.

Infekcija — apkrėtimas li
gos perais.

Kalorija — tam tikras ma
žytis maisto vienetas.

Konservai— sudėti skardi
nėse (blekinėse) arba 
stiklinėse valgiai taip, 
kad būtų apsaugoti nuo 
sugedimo; “kenuoti” val
giai.

Konsultacija — pąsitarimas 
su specialistais,) gydyto
jais.

Kumisas —raugintas kume
lių pienas, mėgstamas tū
lų rytinių tautų gėralas; 
vartojamas gydymo rei
kalams.

Kurortas — pčilsio, gydy
mosi vieta, dažnai su jū
rų ar mineralinių vande
nų maudyklomis.

Medikas — gydytojas.
Metras — jardas ir 3 

liai.
Poliklinika — įstaiga įvai

rioms ateinančių ligonių 
ligoms gydyti; ligoninė.

Profilaktika— įvairių prie
monių vartojimas pastoti 
ligai kelią, jai sutrukdy
ti; nedavimas ligai pasi
reikšti.

Sanitarinis — pritaiky
tas sveikatos apsaugai;

sto-

TELEPHONE
STAGG 2-5043

r

HES. TEL.

HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Lalsniuotas Balsainuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
\ f .

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

6<>0 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.milžiniškų

Lietuvos

Užtikrinkite, kad 
jūsų vaikai 

gertų

saugantis visuom e n ė s 
sveikata. L-

Stomatologija — mokslas 
apie burnos angos ligas. 

Tempas —- greitumo laip
snis.

Tuberkuliozė — džiova.
Zona — ruožtas.

London. — Tarptautinis 
dešiniųjų darbo unijų vadų 
suvažiavimas, p a g aliaus, 
nutarė priimti ir katalikų 
unijas į steigiamą “pasauli
nę”, priešsovietinę unijų 
sąjungą.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LDS 5-tos kuopos susirinkimas 
įvyks gruodžio (Dec.) 11 d. (sekma
dienį), pradžia 2 vai. po pietų, Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave. Šis 
susirinkimas bus labai svarbus, nes 
bus rinkimas kuopos valdybos 1950 
metams. Taipgi, nors metams bai
giantis, pasirūpinkite gauti kuopai 
naujų narių. — P. Valant ionė, LDS 
5 kp. rast. (265-266).

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2-ros kp. moterų susirinki

mas įvyks penkiadienį, gruodžio 9, 
8 vai. vakaro, 318 Broadway. Turė
sime išsirinkti naują valdybą ir ap
tarti daug kitų svarbių dalykų. To
dėl visos draugės dalyvaukite. — 
Valdyba. (265-266)

WORCESTER? MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 11 d. gruodžio, 10:30 
ryto, 29 Endicott St. Čia visi gau
sit knygą už šiuos metus ir bus rin
kimas valdybos 1950 metams. — 
Sekr. J. M. Lukas. • (265-266)

HARTFORD, CON N.
Lietuvos $ūnų ir Dukterų draugi

jos metinis susirinkimas įvyks ket
virtadienį, gruodžio (Dec.) 8-tą, 
prasidės 7:30 vai. vakare, Laisvės 
Choro salėje, 155 Hungerford St.

Visi nariai turite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes turėsime išrinkti 
draugijai valdybą 1949 metams ir 
taipgi yra kitų svarbių reikalų ap
tarimui. Kurie nebūsite susirinkime, 
turėsite užsimokėti pabaudą.
—J. Kazlauskas, L.S. ir D.D. sekr.

(264-265)

Kadangi mažiau saulės šviesos 
valandų šiomis dienomis — ir 
daugumas jų praleidžiamas mo
kyklose — gal jūsų vaikai ne
gauna viso jiem reikalingo Vi
tamino D.’

Yra būdas, kuriuo jūs leng
vai galite gauti jiems reikalin
gos, sveikatingos “saulės švie
sos.”

Tai kvorta Borden per dieną. 
Nes tik viena kvorta Borden’s 
Homogenized Vitamin I) pieno 
suteikia 400 vienetų Vitamino 
D — pilnai, kiek tik reikia net 
veikliausiam vaikui per vienų 
diena.

Užsisakykite Borden’s nuo 
savo pieniaus arba gaukite 
krautuvėje šiandien!

Reumatiški Skausmai

co-

cs9e^

Deksnio Galinga Mestis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tmastai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2 oz. $1.00; 
4 oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė — 
16 oz. $5.00.

DEKEN'S PRODUCTS
P. O. Box 666 Newark 1, N. J.

Tdorderis
Homogenized Vitamin D 

M11. K
Centas cent an, 

geriausias jums maisto 
pirkinys yra pienas!

6 MILIONAI NAUJŲ 
AUTOMOBILIŲ

Detroit. — Šiemet Jung
tinėse Valstijose pastatyta 
6 milionai automobilių ir 
trokų. Fabrikantai tikisi, 
jog dar daugiau automobi
lių bus pagaminta ateinan
čiais metais.

Į J. J. Kaškiaučius, M. D 
I 530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796 ’

■
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r Charles J. ROMAN;:**

4 
*

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreipki- J; 
tės prie manęs dieną ar J ’ 
naktį, greit suteiksime B 
modernišką patarnavimą. B 
Patogiai ir gražiai mo- J ’ 
derniškai įruošta mūsų B 
šermeninė. Mūsų patarna- • • 
vimu ir kainomis būsite •• 
patenkinti. 1 į

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
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Iš Didžiulio Mitingo
kersai-Išilgai Atomo Bombai Nuįstatyminti

Iš Kriaučių Dirbtuvių 
Pirmininku Susirinkimo

Dr. Anlanag Petriką praėjll- • 
sį sekmadienį buvo 
Baltimorėn ir 
Salėje skaitė du

paėjusį pirmadienį Madi- 
nuvykęs i son Sq. Gardene įvyko didžiu- 

ten Lietuvių ! lis mitingas reikalauti, kad 
referatu: (1)1 atomo bomba būtų padaryta 
(2) apie ku- neįstatymiška, kad ji būtų su- 

Prelogentas I naikinta, žodžiu: buvo prieš
karinis mitingas.

Mitinga šaukė National 
Arthur Schutzer, Amerikos i Council of American - Soviet 

Darbo Partijas sekretorius, 
reikalauja, kad miesto taryba : 
viešai. dalyvaujant pašali 
niams piliečiams, persvarsty

nigą 
keliom* patenkintas.

Friendship, — organizacija, 
iro amerikiečiai, 
vyriausias tikslas 

kovo-

mino J. Daviso, komunisto 
stovo.

Brooklyno Knygyno skyrius 
esąs ant Lewis Avenue ir Ma 
con St., tapo ir vėl atidarytas 
i is buvo uždarytas per vieno

nes jo pastatą re- i chyrilis metus, 
montavo.

I bet kurios 
lyra taikos palaikymas, 
i jimas, kad tarp Amerikos ir 
; Tarviių Sąjungos būtų geri, 
draugiški santykiai.

Kalbėjo visa eilė žymių vi
suomenininku ir šiaip žymių 
žmonių, tarp kurių buvo:

Lenkijos atstovas Jungti- 
; nėms Tautoms Dr. J. Katz-Su-

Progresyvių Partijos pir
mininkas, buvęs Minnesotos 
valstijos gubernatorius, Elmer 
Benson, rašytojas John How
ard Lawson, 'rašytojas How
ard Fast, uniiistų vadovas ir 
veikėjas Donald Henderson, 
kunigas William Howard Me-

iš kilų kraštų. 'Tarp kitų 
sveikinimų, buvo skaitytas 
Canterburio (Anglijoje) dja- 
kono kunigo Hewlett. Johnso- 
no.

Visi kalbėjusieji reiškė tą 
mintį, jog šiandien kiekvieno 
amerikiečio, trokštančio tai
kos, pareiga: kovoti už tai
ką, kovoti už palaikymą drau
giškų, gorų santykių tarp A- 
merikos ir Tarybų Sąjungos. 
Nes gori santykiai tarp Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos — 
raktas į pastovią taiką.

Buvo dainų. Liaudies 
rus choras atliko visą 
puikių muzikos kūrinių.

Buvo renkamos aukos — 
surinkta daug, nes buvo ne
mažai žmonių, aukojusių po 
$500, $300, $200 ir $100.

Aukos buvo renkamos pro
pagandai plėsti už pastovios 
taikos palaikymą, — taikos, 
kurią Wall strytas, kaip nuro
dė kalbėtojai, nori paneigti ir 
pradėti karą!

Ūpas masiniame mitinge 
buvo tikrai geras, entuziastiš
kas. N.

Gruodžio 2 d. įvyko kriau
čių dirbtuvių pirmininkų l ir 
komisijų susirinkimas. Pirrni- 
nihku išrinktas J. Bernotas, o 
tarimų užrašymui — J. Stak
vilevičius.

vandens rezervua- 
norma-

Niujorko 
rai vis tebetuštėja: 
liam naudojimuisi vandens te
beliko tik 60-čiai dienų. Pi
liečiai prašomi taupyti van
denį.

Buvo sveikinimų, prisiųstų

mis- 
eile

sekliai suėmė Brooklyne tū
lus asmenis, kaltinamus vedi
me nelegalaus biznio: “nume
riukų pardavinėjime.” Sako
ma, jie per savaitę darę 100 
tūkstančių dolerių vertės biz
nį — daugiausiai tarp italų- 
amerik iečių!

Iš LDS 1 mos Kuopos Rengiamės Prie 
Narių Susirinkimo Gruodžio 18-tosios

Bellevue ligoninėje buvo iš
kilęs gaisras (praėjusį sekma
dienį. Išgąsdino daugelį žmo
nių, bet nieks dėl to perdaug 
nenukentėjo.

Adv. George W. Crockett, 
Jr., pasižymėjęs eilėje bylų ir 
vienas 11-kos komunistų va
dovų gynėjų, yra “šių dienų 
Darrowas,” rašo Daily Work- 
erio bendradarbis Joseph 
North. Teisėjas Medina, kaip 
žinia, šį žymų juristą nusmer- 
kė keturiems mėnesiams kalė
ti.

Metinis Bankietas
Lietuvių Amerikos Piliečių I 

Klubas BrookIvne rengia me- ( 
tinį bankietą sutikimui Nau- < 
jų Metų gruodžio 31, 1949,, 
nuosavoj svetainėj, 280 Uni- ■ 
on Ave.

Kviečia visus lietuvius da- . 
lyvauti šioje pramogoje, kur Į 
bus galima sueiti ir pasilinks
minti su savo draugais ir pa
žįstamais, Valgyti ir gerti 
bus įvalias, ir dar pasišokti 
iki vėlai nakties, o bilieto kai
na tik 4 -doleriai asmeniui.

Bankietas prasidės 9-tą vai. I 
vakaro.

t

Dėmesio!
šeštadieni, gruodžio 10 d., 

Lietuvių Kultūros Klubas ruo
šia labai įdomią ir svarbiu rei
kalu pramogėlę, kurion kvie
čiami dalyvauti visi gerieji 
žmonos. •

Pramoga Įvyks Lietuvių 
Kultūros Centre, 110-06 At
lantic Avenue, Richmond 
Hill’yj. Pradžia lygiai 7 v. v.

Sekmadienį, gruodžio 11 d., 
Sveikatos Kultūros Klubas 
ruošia prakalbas, kur kalbės 
P. B»ltrėnas jp J. W. Thom- 
sonas. Vieta: 411 South 3rd 
St., tarp Union ir Hewes St., 
Brooklyne. Pradžia 2 v. p. p.

Miesto Taryba
Turės Pasiaiškinti

Niujorko miesto taryba tu
rės teismo pasiaiškinti, kodėl 
ji, be jokio apklausinėjimo, 
be jokio teismo pašalino iš 
vietos komunistą atstovą Ben- 

| jam i n J. Davisą.
Niujorko valstijos aukščiau

siojo teismo narys teisėjas 
Thomas A. Aurelio patvarkė, 
kad taryba privalo stoti teis
man gruodžio 12 dieną.

Davisą gina advokatai Har
ry, Sacher ir David Fried
man.

kreivas. Dažnesni unijų su
sirinkimai būna pačiai unijai 
sveika ir jos nariams dirbtu- i 
vėse. O komisijų darnesniems 
susirinkimams neapeina “Mas
kvos klausimas,” bet tokių 
buvusių delegatų, kaip Buivy
das, kad nedavinėtų savo 19 
kuopos socialistams ir pa
čioms geresnius uždarbius 
dirbtuvėse, nuskriaudžiant ki
tus darbininkus. Tokiems dik
tatoriams yra kaulas gerklėje 
dažnesni komisijų susirinki
mai . Galima lengvai supras
ti Buivydo tas didelis ske- 
rečiojimasis ir bliuznijimas 
ant nekaltų žmonių. Jis vis. 
dar tikisi pasipinigauti su tais 
“praislisčiais.” Antanas Bim
ba ir Juozas Tysliava kalčiau- 

t 

si nevidonai, kad nors tiedu 
vyrai būtų vienų pažvalgų, 
bet abiejų jų pažvalgos nesu
tinka, kaip kirvis su akmeniu. 
Jonai, ne viskas pas tave na
mie—tie du vyrai no kriau
čiai.

J. Stakvilevičius.

Į Kriaučių Reikalai
Lapkričio 23 d. Keleivyje 

A. Žilinskas su V. Kalveliu 
diskusuoja Buivydo raštus, 
tilpusius Keleivyje praeity
je iš siuvėjų unijos. Kalvelis 
drožia spyčių, o Žilinskas rašo 
ir abudu prieina prie išvados, 
kad Buivydo korespondenci
jos, nors ir teisingos esmėje, 
bet dėl piktų išsireiškimų 
prieš J^ai kuriuos asmenis pri
sideda prie siuvėjų lokalo gė
dos. Vadinasi, socialistų yra 
nuomone, kad jei tau ir kuolą 
tašys ant galvos, žmogus tu
ri tylėt ir dievą mylėt. Tai 
verste privertė tautininkus- 
katalikus kriaučius griebtis už 
galvos, kad Buivydas netašy
tų kuolo ant toliau. Aš norė
čiau paklausti Kalvelių ir Ži
linskų, ar teko jums kokioj 
spaudoj matyti ir skaityti ko
respondencijas, taip koliojant 
kitus žmones? Ne. Tik pie
menys taip rašo, o pusberniai 
talpina. Buivydo tokie raštai 
pas kriaučius netinka. Už tai 
nereikėtų kaltinti tautininkus, 
komunistus, katalikus, bot yra 
vyriausias kaltininkas nervų 
uždegimu sergąs Buivydas. 
Aš jį žinau virš 30 metų. Jis 
toks buvo ir bus iki grabo 
lentos. Jis yra nepataisomas.

Socialistams A. Žilinskui ir 
A. Kalveliui nepatinka dabar
tinis delegatas Ch. Kundrotas, 
kodėl jis daleido komunistams 
ant lokalo atnešti klausimą, 
kad visų lietuviškų dirbtuvių 
pirmininkai ir komisijos turė
tų dažnesnius savo susirinki
mus. Socialistų manymu, toks 
dažnesnis susirinkimų laiky
mas yra naudingas Maskvai, 
šis socialistų manymas yra
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Sekė raportai iš dirbtuvių 
pirmininkų ir komisijų.

Pasirodo iš raportų, jog tū
los dirbtuves dar dirbinėja, 
bot jau kelios yra darbus pa
baigę. Liptano dirbtuvėje, iš 
raporto pirmininko ir komisi
jos pasirodė, kad darbo yra 
įvalias, bet ten bosas perdaug 
kabinėjasi prie darbininkų ir 
tūlos sekcijos neišdirba pilnai 
—perdaug darbininkų sudėta. 
Taipgi minėto] dirbtuvėj per 
pereitus valdiškus rinkimus 
dirbtuvės pirmininkas Ch. 
Hermanas sustabdė anksčiau 
dirbtuvę duodamas piliečiams 
progą balsuoti, bet trejetas jų 
lietuviai, nepaisydami pirmi
ninko, pasiliko dirbti, tad jie 
bus pašaukti “prie tvarkos” į 
pildomąją’ tarybą.

Buvo pranešimas dėl už 
šventes gavimo mokesties. Ka
dangi artinasi Kalėdos ir Nau
ji Metai, tai kriaučiai gauna 
už tas šventes mokėti, bet 
pagal jau naują įstatymą ir' 
patvarkymą, tie, kurie turi 
darbus dirbtuvėje pabaigę, 
negaus mokėti, o kurios dirb
tuvės dirbs, tai ir sumažinta 
dienos mokestis bus, — nuo 5 
iki $) daugiausia gaus. Atro
do, kriaučiams prasti pyragai 
bus ant švenčių.

Tad dirbtu viii pirmininkai 
ir komisijos, pasikalbėję tuo 
klausimu, davė sumanymą, 
kad tiems tų dirbtuvių dar
bininkams būtų paaukota iš 
lokalo fondo po keletą grašių 
ant švenčių. Tą visą dalyką 
pirmininkai ir Komisijos pali
ko ant lokalo susirinkimo.

Delegatas Ch. Kundrotas 
pranešė iš Šalaviejaus dirbtu
vės, kad toji dirbtuvė pabai
gė darbą ir neturi firmos, ku
ri galėtų suteikti jai darbo,

Dėl buvusios sausros praė
jusią vasarą Yonkers’o mies
tas šiais metais turėjęs iŠ 
x\ew Yorko pirktis vandens 
už apie $100,00(1 ir tiek iždas 
prasiskolinęs. Paprastai mies
tas išsiversdavo savais ište
kliais.

JOSEPH BALTAKIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

18-Š. m. gruodžio mėnesio 
: tą dieną mūsų mieste įvyks 
paskutinis šiemet spektaklis.

Centro 
Auditorijoje bus pastatyta an
trą kartą Brooklyne keturių 
veiksmų drama “Mūsų Gyve
nimo žaizdos.”

Vaidins Liaudies Teatro ak
toriai, vadovaujami Jono Va- 
lenčio.

Visas likęs nuo vaidinimo 
pelnas eis Lietuvių 
n i am Centrui.

Daug žmonių dar nėra ma- 
o daugelis ir 

nori au

Gruodžio 1 d. Laisvės salė-, 
je įvyko LDS 1 kuopos narių ; 
mėnesinis susirinkimas, kurį 
atidarė pirm. ----------
pribuvus užrašų sekretoriui, 
laikinai, šiame susirihkime, se
kretores pareigas atliko Eva 
Mizaricnė. Finansų sekreto
rius Gilmanas pranešė apie 
kuopos finansų stovį, su kuo 
iždininkas Kapickas sutiko.

Iš įvykusios HI-čiosios ap
skrities konferencijos prane- 

I Šimą padarė J. Siurba. Tarp >
kitko, jis apgailestavo, kad iš I tę šios dramos,

I mūsų 1-mos kuopos delegaci- įų, kurio yra matę, 
i jos veik nebuvo. Negerai, kad trą kartą pamatyti, 
nariai, išrinkti konferencijon, j 
nedalyvavo.

Rinkta kuopos vaidyba, — 
visa ta pati išrinkta, išskiriant 
vice-pirmininką: S. Petkienės 

Į vieton išrinktas A. Tytenis. 
j Buvo įteikta J. Grybui 
, plunksna už darbavimąsi LDS 
i vajaus metu, už įrašinėj imą 
1 naujų narių, taipgi įteikta ir 
$2. Dovanos parėjo iš 3-čio- 
sios apskrities.

Kuopos korespondentė taip
gi atsisakė 
eigų ir ji, 
tos vietos, 
sveikiI

Kuopos Korespondente.

A. Velička. Ne- T<1 dieną Kultūrinio
bet, pagal delegato praneši
mą, jis bandys gauti firmą 
trumpoj ateityj.

J., Stakvilevičius.

| SSX. „„ TELEVISION
SHUFFLE BOARD
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Kultūri-

Čia bus proga.
Įėjimas tik 75 centai asme

niui.

iš ėjimo savo par- 
pasitraukdama iš 
sako: būkite visi

Bilietus galima gauti pas 
klubo manadžerį J. Zakaraus
ką, pas bartenderius ir ren
gimo komitetą.

Pranas Vaitukaitis.

Skrendanti į pietinius kraš
tus žąsis privertė lėktuvą 
grįžti į International Airport. 
Jos smogimas įlenkęs lėktuvo 
sparne “futbolo dydžio” duo
bę, tad lėktuvo vairuotojas 
sugrįžo stotim tą įlanką ištai
syti.

Advokatai Laimėjo
Jungtinių Valstijų Circuit 

Court of Appeals praėjusį 
pirmadienį svarstė Medinos 
nusmerktųjų advokatų prašy
mą, kad jiems būtų suteikta 
daugiau laiko savo apeliacijai 
paduoti.

Kaip žinia, advokatai, gy- 
nusieji 11'komunistų vadovų, 
patys buvo nusmerkti kalėji
mai], — teisėjas Medina buvo 
labai ant jų įtūžęs. Jiems 
buvo pasakyta, kad jie. galį 
apeliuoti iki gruodžio 12 d.

Laiko apeliacijai paduoti 
buvo permaža, tad advokatai 
kreipėsi į paminėtąjį teismą, 
prašant, kad jis pailgintų lai
ką. Teisėjas Hdnd patvarkė: 
advokatai galį savo apeliaci
jas įteikti iki sekamų metų 
vasario mėn. 6 dienos.

Matthew A 
BUYUS 

(Buyauskas)

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499'

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

. S. Lockett, M. D. į
GYDYTOJAS

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: 
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0203

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-517^>

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

v,

I Dr. A. Petriką |
B DANTŲ gydytojas 8 
B 221 South 4th Street | 
8 BROOKLYN, N. Y. g 
8 Tel. EVergreen 7-6868 g

g Valandos: g
g 9—12 ryto; 1—8 vakare g 
g Penktadieniais uždaryta g

: 'ZTTDDT’G! DAD 411 GRAND STREET J : ALi r □ D All Brooklyn, n. y.
Joseph Zeidat Jr., prop.

: NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN
■ DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

i TELEVISION
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Biznių Atskaitos Del Taksų
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, • kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Kasykite:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

MIRĖ
Peter Machulskį, 75 metų, 

gyvenęs 151 Second Avenue, 
New Yorke, mirė gruodžio 1- 
mą. Pašarvotas buvo namie. 
Palaidotas gruodžio 5-tą, Cy
press Hills kapinėse. Paliko 

Charles. Laidotuves 
Paul

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j '

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

Petį ’asKapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET, 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

brolį 
prižiūrėjo 
Gustas.

graborius

Walter Vasiliauskas, 45 me- 
ttų gyvenęs *344 Plymouth 
St., Brooklyne, mirė gruodžio 
6-tą, St. Anthony ligoninėje, 
Woodhavene. Pašarvotas gra- 
boriaus Garšvos koplyčioje, 
231 Bedford Ave., Brooklyne. 
Laidos penktadienį, 
9 dieną, Šv. Jono 
Laidotuvių apeigas 
Juozas Garšva.

Velionis paliko
žmoną Sophie, 2 dukteris, 1 
anūką, 2 brolius ir 5 seseris:

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.

gruodžio 
kapinėse.

prižiūri

liūdesyje

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEJST, Ph. G.,

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EVergreen 7-6238

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel, ST. 2-8842

—' LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
, Tel. EVergreen 4-9612

r *
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