
Garbinga sukaktis.
Džiaugiasi ir grūmoja 

pragaru.
Susiprato po 300 metu.
Keleiviniai izoliuoti.
Liet. Ž. Ū. Akademija.

Rašo A. BIMBA

Neseniai Urugvajaus lietu
vių Darbas minėjo keturioli
kos metų sukakti. Tai buvo 
garbinga sukaktis. Tenykš
čiai mūsų draugai turi teisės 
<1 id žinot is nudirbto darbo ba
ru.

Skaitau Darbo kiekvienų 
numeri, kuris tik mus pasie
kia. Jei leistina, norėčiau šia 
proga duoti tiems draugams 
vienų patarimą: Truputį 
daugiau rašykite apie Pietų 
Amerikos žmonių darbus, gy
venimą, kovas, vargus ir sie
kimus. Bent mums tokios in
formacijos būtu labai Įdo
mios.

★ ★ ★
Klerikalų Draugas labai 

džiaugiasi, kad valdžia sua
reštavo ir norės išdeportuoti 
senų veikėją ii pažangiųjų 
lietuvių vadą Vincą Andrulį.

Lai džiaugiasi. Kuo nors 
žmonės turi džiaugtis. Netu
rėdami nieko gero, klerikalai 
džiaugiasi blogu.

Tačiau, man atrodo, Drau
gas elgiasi labai negražiai, 
kai jis ta proga ima nagan 
savo brolius katalikus. Jis 
grūmoja jiems pragaru, jeigu 
jie skaitys pažangią spaudų 
arba susidės su klasiniai susi
pratusiais - darbininkais, ku
riuos visus jis vadina komu
nistais.

Girdi, atminkite, ką pasa
kė tokiems katalikams popie
žius. Jis prižadėjo juos at
skirti nuo bažnyčios.

Aš teigiu, jog šitaip elgtis 
yra nepadoru, negražu, ne
žmoniška.

Tik tas gerai, žinoma, kad 
tikintieji jau pripratę prie to
kių Draugo grūmojimų ir jų 
nebepaiso. Mes sveikiname 
tuos tikinčiuosius, kurie nesi
bijo pažangos ir žmoniškumo.

Tikėsite, ar ne, jūsų reika
las, bet pietinių valstijų pro
testantiškiems kunigams ėmė 
daugiau tris šimtus metų su
siprasti. Net penkiolikos sek
tų kunigai laikė konferenciją 
ir nutarė žmoniškiau atsineš
ti linkui negrų. Kai buvo 
vergija, tie kunigai laikė ja 
dievo dovana. Kai vergija 
buvo panaikinta, jie garbino 
segregaciją ir diskriminaciją 
prieš negrus.

Juos susiprasti, žinoma, pa- 
akstino pačių negrų sąjūdis 
už savo teises. Jie verčia ir 
kunigus skaitytis su jais, kai
po su žmonėmis.

Kas atsitiko, kad mūsų ke
leiviniai broliai tapo izoliuo
ti? Nei Januškis, nei Straz
das neįeina į naujai išrinktą 
Lietuvių Tarybą. Kuomi jie 
nusidėjo Grigaičiui ir šimu
čiui ?

Būkite vyrais, pasisakykite. 
Gal mes galėsime padėti susi
grąžinti prarastąjį pasitikėji
mą.

Vilniuje įvyko svarbi gyvu
lininkystės darbuotojų konfe
rencija. Joje kalbėjo Lietu
vos žemės ūkio Akademijos 
rektorius Mickis. Ir jis pasa
kė:

“Akademija kiekvienais 
metais didina specialistų iš
leidimą respublikos žemės 
ūkiui. Per trejus pokarinius 
metus akademiją baigė 207 
agronomai, tai yra beveik tiek 
pat, kiek per visus 20 buržu
azinės Lietuvos gyvavimo me
tų. Dabar akademijoje mo
kosi 1,167 studentai. 1950 
metų pavasarį bus išleista 
daugiau kaip 200 agronomų 
ir 37 miškininkystės darbuo
tojų/’

Ir prieš mano akis iškyla 
baisus vaizdas: Nacių ir lie-

—J___________ ;------
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YUNNANO PROVINCIJA
PRISIDĖJO PRIE
NAUJOSIOS KINIJOS
Dar 40,000 Tautininkų Armijos Perėjo j Liaudies Pusę

ĮJUNGT. TAUTŲ SEIMAS 
NETIKUSIAI VEIKĖ,
SAKO SOVIETAI
Tvirtina, kad Amerika Naudojo Seimą Kariniam Tikslam

Hong Kong. — Yunnan, 
didelė pietiniai - vakarinės 
Kinijos provincija, atsimetė 
nuo Čiang Kai-šeko tauti
ninkų ir prisidėjo prie Ki
nų Liaudies Respublikos.

Liaudininkų pusėn perėjo 
40,000 tautininkų kariuo
menės Kunminge, Yunnano 
provincijos sostinėje.

Respublikos prezidentas 
Mao Tse-tung pasiuntė 
premjerui Stalinui džiaugs
mingą žinią; sako, laimėjus 
komunistam - liaudininkam 
Yunnaną, faktinai jau visa 
Kinija išlaisvinta; o liku
čiai tautininkų kariuome
nės pačiame vakariniame 
šalies ruožte yra suskaldy
ti į atskirus dalinius ir bus 
neužilgo nušluoti.

Liaudies Armija štur
muoja Čiang Kai-šekininkus 
siaurame pietiniame Lui- 
čov pussalyje, iš kurio jie 
bando pasprukti į Hainan 
salą, apie 12 mylių į pietus 
nuo sausžemio.

Liaudiški kinų partiza
nai buvo užėmę plačias Yu
nnano sritis pirma, negu 
Liaudies Armija įsiveržė į 
tą provinciją. Ir liaudinin
kam grumiantis artyn Yu
nnano sostinės Kunmingo, 
gubernatorius gen. Lu Han 
jautėsi priverstas pasiduo
ti ir pasidavė.

Vos Neįkliuvo čiangas
Formoza. — Čiang Kai- 

šekas ir jo ministrai, sulen
kę į Formozos salą, karčiai 
smerkia Yunnano province 
jos gubernatorių gen. Lu 
Haną, kad jis pervedė tą 
provinciją liaudininkam- 
komunistam.

Lu Han kartu suėmė 
Čiango pasiuntinį generolą 
Hu Tsung-naną ir keturis 
kitus tautininkų komandie- 
rius. Čiangas buvo atsiun
tęs juos į Kunmingą, kad 
įkalbėtų Yunnano guberna
toriui laikytis išvien su tau
tininkais.

Čiang Kai-šekas taip pat

Audros - Viesulai Pražudė 
46 Amerikiečius

Per audras - viesulus 
Missouri, Arkansas ir kito
se vakarinėse valstijose žu
vo bent 46 žmonės praeitos 
savaitės pabaigoje, šalčiai 
daugelyje vietų “ buvo že
miau zero.

Washington. — Senato
rių komitetas tyrinės, kodėl 
taip pabrango kava.

tuviškų fašistų sugriauti pui
kūs žemės ūkio akademijos 
pastatai Dotnuvoje. Kalbė
jausi su studentais ir profeso
riais. Keikė jie vokiškus ir 
lietuviškus nevidonus.

Stebėtinai greitai Lietuvos 
žmonės ir vyriausybė atstatė 
tą šaunią ir taip reikalingą 
Lietuvos žemės ūkiui mokslo 
įstaigą. Garbė jiems. Garbė 
tai grupelei profesorių, kurie 
nebėgo, bet pasiliko savo vie
tose ir dirbo akademijos at
statymui. Jais džiaugiasi vi
sa Lietuva. Jais džiaugiasi 
kiekvienas lietuvis.

galvojo skristi iš Čengtu į 
Kunmingą ir bandyti palai
kyti gubernatorių Lu Ha
ną tautininkų pusėje. Bet 
Čiangas sužinojo apie Yun
nan prisidėjimą prie Kinų 
Liaudies Respublikos, tad 
ir spruko oru iš laikinosios 
savo sostinės čengtu tiesiog 
j Formozą.

Čiangas dabar džiaugiasi, 
kad tik atsitiktinai išvengė 
spąstų, nes jeigu būtų stap
telėjęs Yunnane, tai būtų 
stumtas.

Kongresmano Alga 
Sukčiui Kalėjime

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas J. 
Parnell Thomas iš New 
Jersey tapo nugabentas į 
federalį kalėjimą Danbury, 
Conn. Jis nuteistas tiktai 
6 iki 18 mėnesių kalėti už 
tai, kad apgavingai išsuko 
iš valdžios apie $9,000. Tho
mas naudojo vardus pra
manytų, nebuvėlių neva 
“raštininkių”, kurios būk 
reikalingos kongresiniam 
jo darbui, o kai valdžia at
siųsdavo šiaudinėm rašti
ninkėm algos čekius, tai 
Thomas juos pasisavindavo.

Per metus po įkaltinimo 
Thomas neva sirgo ir visą 
tą laiką gavo kongresmano 
algą.

Pagaliaus, nuteistas ka- 
lėjiman Thomas įteikė re
zignaciją (pasitraukimą) iš 
Kongreso, pradedant nuo 
1950 metų sausio7 2 d. Va
dinasi, nuo. įkalinimo iki 
tos dienos jis dar gaus apie 
$1,000 kongresinės algos. O 
kada tas žulikas sulauks 62 
metų amžiaus, tai jam eis 
po $280 pensijos per mėnesį 
kaipo buvusiam kongres- 
manui.

Vieton Thomaso bus ren
kamas kitas kongresmanas. 
Kandidatuoti žada jo pati, 
esą, ir “imti nagan raudo
nuosius”, jei bus išrinkta. 
' Kuomet Thomas buvo 
kongresmanų Neameriki- 
nės Veiklos Komiteto pir
mininkas, jis pasižymėjo 
kaip įžūliausias rėksnys 
prieš komunistus ir progre
syvių unijų vadovų perse
kiotojas.

Areštuota 300 Italų už 
Dvarų Žemių Ėmimą

Roma. — Policija vien 
Romos apygardoje arešta
vo 300 bežemių ir mažaže
mių valstiečių už dvarų že
mių ėmimą ir dalinimąsi.

Bet bežemiai ir mažaže
miai valstiečiai vis tiek 
tūkstančiais užiminėja ne
dirbamas dvarininkų že
mes Romos srityje, o ypač 
pietinėj Italijoj.

Washington. — Prekybos 
sekretorius Charles Sawyer 
žada siūlyti panaikint kari
nius taksus įvairiem pirki
niam.
...... :■—  r'>|iirwin»iiin—ii«i—>mi n i, "i

Vėliausios Žinios
Jeruzale. — Jeruzalės naujamiesčio majoras užreiškė, 

j kad tiktai per žydų lavonus galėtų įeiti Jungtinių Tautų 
i atstovai miestui perimti į Jungtinių Tautų valdybą.

Senąją Jeruzalės dali dabar valdo Jordano arabai, o 
naująją — Izraelis.

Washington. — Dešinieji kongresmanai reikalauja už
draust į mokyklų knygynus priimt Sovietų ambasados 
žinių Bulletiną.

Praga. — čechoslovakijoj suimta eilė šnipų, kurie bu
vo įlindę į Komunistų Partiją, kad galėtų šnipinėt Ame
rikai, Anglijai ir Francijai.

Bonn, Vokietija. — Vakarinės Vokietijos premjeras 
Adenauer vėl piršo anglam s- amerikonams, kad atkurtų 
vokiečių armiją karui prieš Sovietus. '

Washington. — Jungtinės Valstijos siunčia vis dau
giau savo karo laivų į Pacifiko Vandenyną, grūmoti Ki
nijos liaudininkams, kad neliestų Formozos-salos.

London.—Anglija pripažino Čiang Kai-šeko “bloka
dą” prieš Kinų Liaudies Respublikos uostus.

Seoul, Korėja. — Dešinysis pietinės Korėjos preziden
tas Syngman Rhee šaukė Jungtines'Valstijas ne tik žo
džiais, bet ir kariniais žygiais veikti prieš Kinijos komu
nistus.

Paryžius. — Amerikonai, anglai ir Prancūzai sustabdė 
vakarinės Vokietijos fabrikų mašinų siuntimą į kari
nius atpildus Sovietų Sąjungai.

Iowa City, Iowa. — Studentas Robertas Bednasek 
areštuotas, kad po studentinio baliuko pasmaugęs savo 
merginą Margaretą A. Jacksonaitę.

Williamsport, Pa. — Per gaisrą Berto Edkinso farmi- 
niame name sudegė 8 vaikai.'

Dešinieji - Liberalai Laimėjo 
Australijos Seimo Rinkimus

Melbourne, Australija. — 
Vadinami liberalai išvieh 
su dešiniaisiais “šalies par
tijos” politikieriais laimėjo 
Australijos seimo rinkimus 
prieš “socialistus” - darbie- 
čius.

Liberalų - dešiniųjų iš
rinkta seiman 75, o “socia
listų” tik 42, kaip skelbia 
anglų žinių agentūra Reu
ters. Dėl dviejų kitų kandi
datų dar eina ginčai tarp 

F r ancijos Valdžia Dreba dėl 
Savo Kolonijos Indo-Kinos

Paryžius. — Francijos respubliką. Francijos vai- 
valdžia nusigando, kad/Ki- džia gi nutarė sugrąžinti 
nijos Liaudies Armija at- pabėgėlį buvusįjį “impera
maršavo jau iki pat Indo- 
Kinos rubežiaus. Indo-Ki- 
na yra Prancūzų kolonija.

Francūzų komisionierius 
Indo-Kinai Leonas Pignon 
grasina suburti 150,000 sa
vo armijos, kad atmuštų 
Kinijos liaudininkus-komu- 
nistus, esą, jeigu jie verž
tųsi per sieną į tą Franci
jos koloniją, vadinasi, jei
gu Liaudies Armija vytųsi 
bėgančius į francūzų globą 
Čiang Kai-šeko pulkus.

Francijos valdovai ner- 
vuodamiesi prašo Angliją 
dar nepripažint Kinų Liau
dies Respublikos ir reika
lauti, kad naujoji respubli
ka užtikrintų neliečiamybę 
francūzų valdomai Indo- 
Kinai.

Francijos Pastumdėlis 
prieš Vietnamiečius 
Koloniniai gyventojai 

Vietname, Indo-Kinoje, ka
riauja už savo krašto išlais
vinimą nuo francūzų ir už 
demokratinę vietnamiečių

socialistų ir dešiniųjų. Sei
mas susidaro viso iš 121 
nario.

Komunistai gavo 144,743 
balsus.

Savaitę pirmiau dešinie- 1 
ji Naujojoj Zelandijoj lai
mėjo seimo rinkimus prieš 
socialistus - darbiečius.

Australija ir Naujoji Ze
landija yra savivaldiniai 
Anglijos imperijos kraštai.

torių” Bao Dai, girdi, kad 
sutvarkytų Vietnamo daly
kus ...

Jungtinės Valstijos 
Ginkluos Formozą

Manila. — Pranešimas iš 
Filipinų prezidento palo- 
ciaus sako, Jungtinių Vals
tijų valdžia nutarė daryti 
stiprius žingsnius, kad ap- 
jratęsė Korėjos komisiją, 
saugotų Formozos salą nuo 
kinų liaudininkų - komuni
stų bandymo ją užimti.

Amerika ketina smar
kiai ginkluoti ir medžiagi
niai remti Čiang Kai-šeko 
tautininkus, kad atmušt ko
munistus nuo Formozos, 
vienintelės kinų tautininkų 
“tvirtovės.”

Syracuse, N. Y. — Dingo 
karinis lėktuvas su lakūnu 
pulk. R. Mankey.

ORAS.— Nešalta ir lietus.

Flushing Meadow, N. Y. 
— Gruodžio 10 d. užsibaigė 
ketvirtoji regu Ii aro sesija 
Jungtinių Tautų seimo. Se
sijos pirmininkas filipinas 
generolas Carlos Romulo, 
uždarydamas seimą, džiau- 

'gesi, kad mažosios tautos 
šioje sesijoje darė spaudi
mą didžiosioms valsty
bėms susitaikyti. Bet ir 
Romulo pripažino, kad sei
mas per 12 savaičių nedavė 
“jokių įspūdingų pasek
mių.” v

Maliko Pareiškimas
Jakovas Malikas, užsieni

nio Sovietų ministro pava
duotojas, užbaiginėje- savo 
kalboje pareiškė:

— Seimo veikimas buvo 
nepatenkinantis. Amerika 
ir Anglija naudojo patį sei
mą kaip skraistę kariniams 
savo pasiruošimams pri
dengti. Anglai - amerikonai 
ir čia suokalbiavo prieš tai- 
,ką.

Anglų - amerikonų blokas 
atmetė šitokius Sovietų 
pasiūlymus dėl taikos:

Pasmerkti Jungtines Val
stijas ir. Angliją, kaipo pa
siruošimų vadus naujam 
karui; suskaičiuoti atomi
nes bombas, lygiai kaip ir 
senesniuosius ginklus; už
drausti atominių ginklų 
naudojimą; padaryti pen
kių didžiųjų valstybių ne- 
kariavįmo sutarti — Ame
rikos, Anglijos, Sovietų Są
jungos, Francijos ir Kini
jos.

Hitlerininkai Vėl 
Valdo Bankus

Frankfurt, Vokietija. — 
Buvę didžiųjų bankų vadai 
hitleriniais laikais jau vėl 
grįžta kaip bankų direkto
riai vakarinėje Vokietijoje, 
anglų - amerikonų užimta
me ruožte. Apie tai rašo 
New Yorko Times kores
pondentas Jack Raymond.

Naciai bankininkai ir 
fabrikantai taipgi stengiasi 
atgaivinti monopolinius sa
vo biznius.

Plačiausiai Skaitomi 
Pasauly Stalino Raštai

Maskva. — Sovietų Są
jungos Knygų Rūmai’ pa
skelbė, kad iki šiol išleista 
ir išplatinta 539 milionai 
egzempliorių įvairių Stali
no raštų daugiau kaip 100 
skirtingų kalbų. Taigi Sta
linas yra plačiausiai skaito
mas autorius pasaulyje.-

Atominė Amerikonų 
Ir Angly Sutartis

Washington. — Jungti
nės Valstijos, Anglija ir 
Kanada susitarė, kad ang
lai ir kanadiečiai moksli
ninkai - inžinieriai išvien 
gamins atomines bombas, 
kaip partneriai. Bet tos 
bombos bus tiktai Jungti
nėse Valstijose gaminamos.
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Kiti Seimo Tarimai
Seimas nutarė ir toliau 

palaikyti Balkanų komisiją 
prieš Graikijos partizanus, 
Albaniją ir Bulgariją ir 
pratęsė Korėjos komisiją, 
nukreiptą prieš Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ka.

Išrinko titinę .Jugoslaviją 
i laikinuosius Jungt. 'Pautų 
Saugumo Tarybos narius 
vieton Sovietu siūlomos 
liaudiškos Čechoslovakijos.
Kinų Tautininkų Skundas

Kinijos tautininkų skun
dą prieš Sovietus seimas 
pavedė vadinamam “maža
jam seimeliui” svarstyti ir 
kitam seimui patarimus 
duoti. Sovietų Sąjunga at
meta seimeli kaip neteisėtą 
padarą, kuris laužo Jungti
nių Tautų Konstituciją.

Naujų Narių Klausimas
Anglų - amerikonų blokas 

piršo priimti į Jungtines 
Tautas kaipo naujus na
rius Austriją, Ceiloną, Suo
miją, Airiją, Italiją, Jorda
ną, pietinę Korėją, Portu
galiją ir Nepalį. Sovietų 
delegatai siūlė kartu priim
ti ir penkias naująsias, liau
diškas demokratijas — Al
baniją, Išorinės Mongolijos 
Liaudies Respubliką, Bul
gariją, Rumuniją ar Veng
riją.

Seimo daugumas, vado
vaujant amerikonams, at
metė šį sovietinį pasiūlymą.

Kolonijos
Seimas nutarė pripažinti 

tiktai 1952 metais nepri
klausomybę Libijai, buvu
siai Italijos kolonijai šiau
rinėje Afrikoje. Tuo tarpu 
Libija bus valdoma anglų- 
amerikonų užgirto komisio- 
nieriaus. Sovietai reikalavo 
tuojaus leisti Libijos gy
ventojams įsteigti nepri
klausomą savo valstybę.

Kitas seimo tarimas su
grąžina Italijai per 10 me
tų globoti buvusiąją italų 
koloniją Somali ją, kuri ru- 
bežiuojasi su Ethiopija.

Seimas priėmė tik švel
nią “apgailestavimo” rezo
liuciją, kad Anglija atsisa
ko duoti bet kokių žinių a- 
pie politinį ir pilietinį gy
ventojų pavergimą angliš
koje kolonijoje Pietų-Vaka- 
rų Afrikoje.

Indonezija
Seimas užgyrė Holandi- 

jos sutartį su Indonezija.
Tai sutartis; kuri iš esmės 

pavergia indonezus Holan- 
dijai.

Jeruzale
Nutarė perimti Jeruzalę, 

Bėthlehemą ir aplinkines 
viętoves į Jungtinių Tautų 
valdybą. Už tai stojo So
vietų atstovas. Tam prieši
nosi Amerika ir Anglija, y- 
pač todėl, kad Sovietų Są
junga taip pat yra narys 
Jungt. Tautų tarybos netu
rintiems nepriklausomybės 
kraštams globoti. Ši taryba 
pagamins įstatus, kuriais 
bus tvarkoma Jeruzalė ir 
apylinkė.
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Bėgyje pustrečių metų bu
vo tyrinėjama valstybės de
partamento tarnautojų ištiki
mybė. Per tą laiką 123 suras
ti neištikimi ir paleisti iš dar
bo, 848 nelaukė nuosprendžio, 
tuojaus apleido darbus, kuo
met juos pradėjo tyrinėti.

Bet kažin kokia ištikimybė 
yra tų, kurie kitus tyrinėja? 
Kol kas jų mėšlynas stovi ne
pajudintas, o pasikrapščius 
galima būtų rasti labai daug 
puvėsių...

Graikijos Kovotoją Pakeista Taktika
Jau prieš kiek laiko buvo pranešta, kad Graikijos ko

munistai ir partizaninis judėjimas nutarė baigti ginkluo
tą kovą prieš monarcho-fašistų valdžią, Amerikos ap
ginkluotą ir finansuojamą. Dabar paskelbtas pranešimas 
iš Graikijos Komunistų Partijos Centralinio Komiteto 
apie tą svarbų žygį. Sako, kad nutarta “laikinai pasi
traukti” ir pakeisti taktiką. Pripažįstama, kad praėjusio 
rugpjūčio mėnesio Vitsi-Grammos srityje partizanų gin
kluotos spėkos aplaikė skaudų smūgį.

Vietoje toliau tęsti ginkluotą karą, komunistai nutarė 
perkelti pačią svarbiausią veiklą į organizavimą ir vedi
mą darbo žmonių ekonominių ir politinių kovų. Laikinai 
pasitraukti ir atsisakyti ginkluotos kovos reikėjo dėl to, 
kad partizanų ginkluotos jėgos išsisėmė, o jų papildyti 
nebepavyko.

Komunistai paduoda dvi priežastis, kodėl nebeužteko 
rezervų papildymui spėkų fronte. Viena, tai Jungtinių 
Valstijų sustiprinta parama monarcho-fašistų valdžiai ir 
armijai; antra — Jugoslavijos diktatoriaus Tito išdavys
tė. Jis ne tik uždarė partizanams Jugoslavijos rubežių, 
bet leido Graikijos fašistų ginkluotoms spėkoms pereiti 
Jugoslavijos pusėn ir iš.užpakalio užpulti partizanus! 
Pagaliau, sako komunistai, Tito savo ginkluotomis spė
komis padarė puolimą ant partizanų laike Vitsi mūšių.

Graikijos komunistai nenustoja vilties laimėti kovą. 
Laikinas pasitraukimas ir pakeitimas taktikos dar ne
reiškia, jog pasibaigia kova už žmonių reikalus. Jie sako:

“Lai monarcho-fašistai, tie užsienio lekajai, džiaugia
si ir sveikinasi pergale. Istorija juos pasmerkė amžinai. 
Graikijos demokratinė armija, kuri taip išgąsdino Grai
kijos žmonių priešus, išpildys savo misiją, kaipo monar- 
cho-fašizmo duobkasys.”

Laikraščiai praneša, kad 
generolas Li, užimąs Kai-šeko 
vietą, kaipot prezidentas, ma
nąs, su pagelba AJV, pradėti 
karą prieš Kai-šeką ir prieš 
Pekino liaudies valdžią.

Kelios dienos atgal spauda 
rašė, kad jis “susirgo”, vei
kiausiai viduriavimu, bet da
bar, matomai, jau pasveiko ir 
nori pradėti kovą net dviemis į 
frontais. Daugelis ligonių prieš 
mirtį pradeda kalbėti apie 
naujus gyvenimo planus.

Kongresinė komisija, kuri 
tyrinėjo vakarinės Vokietijos 
padėtį, išsireiškė, kad jau ga
lima esą ją priimti į vakarų 
sąjungą ir apginkluoti, nes 
viskas esą “sudemokratinta.”

Taip, visi naciai, visi buvę 
Hitlerio smogikai, užsimovė iš 
Amerikos importuotas “demo
kratines” maskas, persistatė 
kongresinei komisijai; kuri ir 
prispaudė savo “demokratinę” 
antspaudą.

Darbo Unijos ir Politinės Partijos
Labai įdomus klausimas iškilo New Yorke darbo uni

jų judėjime. Amerikos Darbo Federacijos N. Y. Miesto 
Centrinė Unijų Taryba mojasi išmesti laukan Tarptau
tinę Sukniasiuvių Uniją, kuri turinti du šimtu tūkstan
čių narių ir kuriai vadovauja užkietėjęs menševikas Da
vid Dubinskis. Pats Dubinskis dabar randasi Londone, 
kur jis dalyvavo suorganizavime Tarptautinės Darbo 
Unijų Konfederacijos. Jis mušė telegramą New Yorko 
unijų tarybai, reikalaudamas nedaryti jokio žygio, laukti 
jo sugrįžtant.

Už ką toji unija norima išmesti iš Centrinės Darbo 
Unijų Tarybos? Ogi už tai, kad jinai pereitais rinkimais 
palaikė ne O‘Dwyer, demokratų partijos kandidatą, bet 
liberalų partijos kandidatą Newbold Morris. Taryba gi 
karštai rėmė O’Dwyer. Dabar ji sako, kad siuvėjų unija 
nusidėjo prieš tarybos siekius ir tarimus ir tuo būdu ne
begali priklausyti tarybai.

Kaip jau žinoma, panašus politinis klausimas yra vie
nas iš tų, kuriais Philip Murray drasko CIO judėjimą. 
Todėl, kad kai kurios kair. unijos praėjusiais preziden
tiniais rinkimais rėmė Progresistų Partijos kandidatą 
Henry Wallace, vietoje remti demokratų kandidatą Har
ry S. Trumaną, ant jų užsipuolė CIO Vykdomoji Tary
ba ir terorizuoja. Kaip jos, girdi, drįso išstoti prieš CIO 
tarybos nutarimą remti demokratus ir Trumaną!

Panašiai New Yorko Darbo Federacijos biurokratai 
nori pasielgti su Dubinskiu ir jo unija. Šiame atsitikimi 
tenka pilnutinai sutikti su Dubinskiu, kuomet jis teigia, 
kad jokia Federacijos taryba neturi teisės įsakyti uni
joms, kokią partiją jos turi remti, arba kokios partijos 
kandidatus jos turi palaikyti. Tai yra reikalas kiekvie
nos unijos. Teisingai Dubinskis protestuoja prieš niūjor- 
kiškės tarybos pasimojimą sukniasiuvių uniją terorizuo
ti tik todėl, kad ji pasirinko kitą partiją ir jos kandida
tą, negu taryba patvarkė prieš miesto majoro rinkimus.

Darbo unija nėra politinė partija. Bandymas jai už
karti tokią partiją, kokios ji nenori, nesuderinamas su 
darbo unijų teisėmis. Tokia taktika peiktina. Ji sude- 
moralizuos ir sugriaus daug darbo unijų.

Birmingham, Ala. valstijoj, 
gatvekario motormanas pradė
jo šaudyti į juodveidžius ir 
tris jų sužeidė. Vietos policija, 
kaip praneša laikraščiai, atsi
sakė motormaną areštuoti.

Veikiausiai policija, atsisa
kydama areštuoti motormaną, 
rėmėsi tuo, kad dabar me
džioklės sezonas ir motorma
nas turėjo teisę juodaveidžius 
šaudyti.

Senatorius Al. Wiley labai 
susirūpinęs, kaip apsaugoti 
Baltąjį Namą nuo atominių 
bombų.

Pasirodo, kad Maskva irgi 
susirūpino senatoriaus Wiley 
likimu, kad su juomi neatsi
tiktų tas, kas atsitiko su Fores- 
taliu, todėl per radio praneša, 
kad ant jo galvos niekas ato
minių bombų nemėtys ir pa
taria jam kur nors išvažiuoti 
ir pakrikusius nervus pagydy
ti. Tai labai draugingas pata
rimas.

Popiežius išleido įsakymą, 
kad nepriimti išpažinties visų 
tų katalikų, kurie pardavinė
ja komunistinius laikraščius, 
kaip Amerikos “Daily Wor
ker” ir Italijos “L’Unita.”

Kažin ką tas supelėjęs se
nis pasakytų, jeigu demokrati
nių valstybių valdžios už
draustų maldaknyges pardavi
nėti ?

San Francisco futbolininkai Norman Standlee ir Len
nie Eshmont reikalauja pakelti jiems algas, o jei ne— 

rengsią prie streiko.

Vice prezidentas Alben W. 
Barkley, sulaukęs 72 metų 
amžiaus, apsivedė su 38 meti] 
moterėle. A

< •

Ir kiek komercinė spauda 
prirašė apie jų dviejų vestu
ves ir “medaus” mėnesį ! Ko
respondentai, kaip šuneliai, 
sekiojo paskui juos.

Jeigu senis greitai kojų ne- 
pakratys, tai ar tik nereikės 
korespondentams naujas iš jų 
“gyvenimo” istorijas rašyti ?

Buvusi operos žvaigždė Ma
ry Garden, sulaukus 72 metų 
amžiaus, duoda prelekcijas 
apie dailę ir visur skelbia, 
kad Trumanas turi labai pui
kias akis.

Vienas dalykas, tai vargiai 
jau ji mato, kokios Trumano 
akys, o kita, tai nepaisant jo 
“puikių” akių, jo širdis žiau
ri link darbininkų, link nu
teistųjų komunistų. Daug ge
riau būtų, kad jis vieton “pui
kių” akių, turėtų g*eresnę šir-

Daugelis Amerikos karštar 
galvių nusigandę, kad vakari- ..•W A * • **** - • • 

nės Vokietijos pareigūnai sa
ką, jeigu vakarai pradėtų ka
rą su Sovietų Sąjunga, tai Vo
kietija laikytųsi nuošaliai.

Ir nenuostabu, kad atsiran
da ir vakarinėje Vokietijoje 
tokių, kurie sako, kad laiky
tųsi nuošaliai, nes jie jau pir
mame kare patyrė rusiškų 
“pipirų” skonį ir daugiau jų 
nenori.

Kada Achesonas sugrįžo iš 
Europos, tai Marijonų organas 
“Draugas” apsidžiaugė. Girdi: 
Valstybės sekretoriaus p. D. 
Achesono kelionė Europon, 
atrodo, bus pasiekusi teigiamų 
rezultatų.”

Ir dar kaip I Kaip tik jis 
sugrįžo, tuojaus Francijoj bu
vo paskelbtas visuotinas strei
kas, kuris suparalyžavo visą

Jau buvo rašyta, kad tūli 
mūsų senatoriai lankėsi “sve
čiuose” pas fašistą Franko.

I Dabar iš Chungkingo prane- 
jog senatorius William F.

Hong Kongas ir Jo Reikšmė
Dabartiniu laiku Hong 

Kongas nuolat mirga spau
doje ir skamba per radiją. 
Kartu aidė ja grasinimai, 
kad jeigu Kinijos komunis
tai kliudytų Hong Kongą, 
tai Anglija užkurtų karą 
prieš naująją Kinų Liau
dies Respublika. Ameriki
nių korespondentų praneši
mai iš Hong Kongo įspėja, 
kad iš to galėtų išsivystyti 
trečias pasaulinis karas.

Kas gi yra tas Hong Kon
gas ir kame jo svarba?

Hong Kongas yra seniai 
Anglijos užimta kiniška sa
la, netoli Kantono didmies
čio, pietiniai - rytinėje Ki
nijoje. Prie Hong Kongo 
priskaitomas ir Kowloon, 
Kinijos pussalis. Tarp 
Hong Kongo salos ir Kow- 
loono yra siaura jūros ran
kovė. Iš tos salos ir Kow
loon pussalio anglai yra su
darę vieną karališkąją An
glijos koloniją, vadinamą 
bendru Hong Kongo vardu.

Gyventojų yra apie du 
milionu, beveik visi kinai, 
apart anglų valdininkų, jų 
kariuomenės, policijos ir 
biznierių arba pereivių iš 
įvairių pasaulio kampų. 
Tarp kinų yra pusė miliono 
neseniai perbėgusių iš Kini
jos.

Viso ta kolonija turi 391 
ketvirtainę mailę ploto — 
pati sala 32 ketv. mailes, o 
pussalis 359 mailes. Hong 
Kongo sala kalnuota, akme
ninė, visai nederlinga; pus
salis Kowloon labai derlin
gas. Oras paprastai šiltas, 
o vasarą karštas.

Svarbiausiu dalyku Hong 
Konge laikomas puikus jo 
uostas, kur nuolat lankosi 
Anglijos, Amerikos ir dau
gelio kitų kraštų laivai. 
Tais laivais per pirmuosius 
6 šių metų mėnesius buvo 
įgabenta į Hong Kongą bei 
išgabenta iš jo prekių-pro- 
duktų už 553 milionus dole
rių, sykiu sudėjus.

Kitas svarbus dalykas — 
tai stipri karinio Anglijos 
laivyno ir oro jėgų stovykla 
Hong Konge. Iš čia anglai 
gali grūmoti Kinijai ir liau
dies revoliucijoms visuose 
pietinės Azijos kraštuose.

Kaip Anglija Pasiglemžė 
Hong Kongą

Anglija 1840-siais metais 
spyrė Kiniją, kad leistų an
glams j on gabenti pavojin
gus opiumo svaigalus iš 

Kinijos valdžia 
anglus 

n u o -

Indijos.
mėgino sulaikyti 
nuo opiumo 
dų biznio Kinijo
je. Todėl Anglija 1840 m. 
paskelbė karą Kinijai, su
mušė ją, užėmė Kinijos sa- _ ____* i* ........

' Knowland atvyko pas Kai-še- 
! ką į svečius.

Jeigu fašistai nesimeilina 
prie mūsų, tai mes pradedame 
meilintis prie jų.

Panamoje bėgių penkių die
nų persivertė net trys prezi
dentai, kuriuos policija savo 
buožėmis pakeitė vieną pas
kui kitą, prisilaikydama “de
mokratinių principų.”

Paprastai, tarnavusiems 
prezidentams mokama pensi
ja. Kažin ar ir jiems bus ski
riamos ? Juk ir jie “preziden
tavo.”

Laike komunistų bylos New 
Yorke teisėjas Medina nutei
sė kalėj iman kelis advokatus, 
gynusius komunistus. Dabar 
Kalifornijoj, laike Harry Brid
ges bylos, teisėjas George 
Harris nuteisė advokatą Vin
cent Hallman šešiems mėne
siams kalėjimo.

Ar tik kongresas neišleis 
Įstatymą, kad kiekvieną bylą 
pradedant, pirmiausiai teisė
jas turėtų nuteisti keliems mė
nesiams kalėjimo advokatą, o 
jau pasku/pradėti bylą nag
rinėti. / V. Paukštys

lą Hong Kongą 1842 m. ir 
privertė atidaryti Kinijos 
uostus opiumui ir kitiem 
anglų “tavoram” įgabenti.

Toliau anglai išveržė iš 
Kinijos Kowloon pussalio 
plotą kaipo “pąrsamdomą” 
Anglijai 99 metams.

Beteisiai gyventojai
Kinai Hong Konge netu

ri politinių teisių. Anglas 
gubernatorius su savo val
dininkų taryba sauvališkai 
viešpatauja.

Hong Konge yra bravo
rų, opiumo apdirbimo įmo
nių, cukrinių ir kitų fabri
kų. Anglai, pasakiškai pi
giai samdydami kinus dar
bininkus, riebiai pelnosi.

Karine Stovykla
Pastaruoju laiku Anglija 

susiuntė į tą mažą koloniją 
daugiau kaip 30,000 savo 
kariuomenės, būrius karo 
laivų ir lėktuvų, padaugino 
ir policiją. Kartu anglai 
išleido griežtus karinius į- 
sakymus, grūmojančius net 
mirei a 1
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...l.Ck. bausti gyventojus, sada.yra pats tas svertos 
kurie reikalautų sugražinti Pagrindas.
— - - — — Nors Jus sakot, kad da

Anglai slopina demokratu ^ar jau tvarkoj :, su Skilviu 
niai tautinį Hong Kongo ! bei žarnomis /nmto nieko 
kinų veikimą, bet globoja .nebėra, tačiau,- kaip ir yisa- 
galvažudiškus Čiang Kai- i™® 
šėko tautininkus. Tie Čiang 
Kai-šekininkai neseniai nu
žudė ir kinų generolą Yang 
Čiehą, kuomet jis atsimetė 
nuo tautininkų ir keliavo 
pas komunistus - liaudinin
kus, staptelėdamas Hong 
Konge.

Kinų dauguomenė Hong 
Konge nekenčia anglų vieš
patavimo ;. daugelis net bu
vusių Čiang Kai-šeko valdi
ninkų kalbasi, gal geriau 
būtų vykti į Kinų Liaudies 
Respubliką, kaip rašo New 
Yorko Times koresponden
tas Tillman Durdiri. J.C.K.

Kinijai Hong Kongą

Aktyvi Mokytojų - 
Lektorių Grupė

Raseiniai, sp. 22 d. — 
Girkalnio valsčiuje įsteigta 
mokytojų - lektorių grupė, 
kuri aktyviai prisideda prie 
kolūkių statybos. Mokyto
jai - lektoriai Žilinskas, Sa- 
bataitis, Giedraitis ir kt. 
jau suorganizavo 6 žemės 
ūkio arteles, perskaitė kol
ūkiečiams eilę paskaitų.

Kolūkio Biblioteka
Zarasai, sp. 22 d.—Biblio

teką su 700 knygų paskuti
niu laiku suorganizavo An
talieptės valsčiaus Marytės 
Melnikaitės. vardo kolūkis. 
Vakarais į šią biblipteką 
susirenka kolūkio jauni
mas, kuris su dideliu ..susi
domėjimu šlaito Šolochovo,

DARBININKŲ SVEIKATA
1.1. KASKIAUČ1US, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humlwldt 2-7964

MITYBINIAI TRŪKUMAI
— SILPNA SVEIKATA 
Gerb. gydytojau!

Kreipiuos ir aš į jus pa
tarimo.

Esu 37 metų amžiaus vy
ras, 132 sv., 5.1 pėdų ūgio. 
Buvau sirgęs plaučių plėvės 
uždegimu, ir dvylikapirštėj 
žarnoj buvo skaudulys, ir 
buvo 90% perdaug rūkšties 
skilvy. Dabar tas viskas 
tvarkoj.

Bet aš dažnai jaučiu ma
žą galvos skaudėjimą, esu 
neramus, greit visko išsi
gąstu. Kartais norisi verkt,
— rodos, po fo būtų svei
kiau, o kartais slegia liūd
numas. Kartais lyg kas šir
dį spaudžia arba lyg su a- 
datom duria. Ir greit pa
vargstu, ir širdis kartais po 
sunkesnio vdlgio plaka.

Be to, kartais jaučiu, lyg 
po mano odą lakstytų vaoa- 
lai. O kartais tai būna vie
noj vietoj tai kitoj kūno 
vietoj — toks lyg degini
mas, lyg. degintų kas odą 
karštu vandeniu.

Akis turiu sveikas, ma
tau gerai, bėt kartais ima 
marguliuoti ir lyg migloti, 
bet tas tuoj praeina. Buvau 
pas akių gydytoją, — nieko 
nerado.

Dažnai turiu kietus vidu
rius, ir labai greit pavargs
tu, ir turiu blogą ūpą val
gyt, nėra apetito valgyt.

Dantis turiu sveikus, tik 
retkarčiais lyg kas gerklę 
kutena, erzina, lyg vemti 
norėtųsi, bet vemt nęvemiu 
niekada. Angina (tonsiliai) 
yra išpiauta iš abiejų pusių 
gerklėj.

Negeriu ir nerūkau. O 
šitos mano ligos jau pus
antrų metų mane kamuoja.

Atsakymas.
Labai gražiai ir sklan

džiai aprašėt savo, nesvei
kumų požymius. Visi jie ro
dyte rodo, kad visas Jūsų 
organizmas reikalingas ge
resnio mitimo. Mitimas vi- 

34 Naujos Gyvulinin
kystės Fermos
. Panevėžys, sp. 20. —Ap
skrities kolūkiai įsijungė į 
tarpusavio social istines 
lenktynes dėl visuomeninės 
gyvulininkystės fermų or
ganizavimo. Kiekvienas ko
lūkis .pastatė sau uždavinį 
per gyvulininkystės mėnesį 
suorganizuoti po keturias 
fermas.

Visuomeninės gyvulinin
kystės srityje jau pasiekta 
neblogų rezultatų. Išvys
čius kolūkiečių tarpe aiški
namąjį darbą, kontraktaci- 
jos būdu ir valstybinių kre- 

' ditų dėka apskrities kolū
kiai vien tik per pirmas gy- 

Štai kaip dalykite, Drau- vulininkystės mėnesio die-

nebėra, tačiau,' kaip ir visa- 

nuošė yra nesmagumų, vis 
dėl tos pačios mitybinės 
priežasties. Plėvelės; ner
vai, raumenys, širdis ir visi 
galai neveikia, kaip reikėtų 
jaunam vyrui.

ge. Vyras, kad nerūkot ir 
negeriat ! Vadinas, .turi ge
rą “nugarkaulį”,,gerą nusi
statymą. Todėl ij* pasveiksi
te kūr kas sėkmingiau.
> Gaukite vaistinėj keletą 
preparatų,. kur ib daug ką 
pridės prie , Jūsų mitybos 
pataisymo. Pat pirma, vita
minai — taidapildoma$is 
maistas.; Visiems, reikia .vi
taminų, o Jums tai ir labai. 
Gaukite J)et kokį .gerą, 
daugmeningą (multiple) 
esminių vitaminų prepara
tų,. sakysim 
yamin, Vi - penta pearls, 
Mųltovals (G) ar kitokį. 
Imkite nuolatai ir pastoviai, 
visą gyvenimą, bėnt po 2, 
po 3 piliules per vidurį val
gymo. . . . ■ . .

Kartu su vitaminų piliu
lėmis imkite ir geležinės .... ... i... .  ..... jL. ... . ........  
Cyirko$„ Gųzėyiciaus, Tilvy
čio ir kitų tarybinių rašyto
jų . knygas. 25 ^kolūkiečiai 
prenumerųojasi ląikraščiųs, 
kolūkįo klube - skaitykloje 
nuolat demonstruojami ki
no filmaų įjungtas radijo a- 
paratas................... ,

, D. Juknevičius
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Abdec, Da-

druskos (ferrous sulfate, 4 
or 5 gr. pilis) po 2 piliules, 
per vidurį valgymo. Tai 
stiprina kraują. Beje, i- 
mant geležį, Jums bus juo
dai savo reikalas: geležis 
taip nudažo žarnose nuosė
das. Geležį irgi vartokite il-

lodino (tincture of iod
ine) imkite po 1 lašą kas 
diena/ visą gyvenimą, su 
vandeniu arba su pienu.

Magnezijos pieno (Milk of 
magnesia) imkite po valgy
mo, bent po šaukštelį: ma
žina rūgimą, išjudina žar
nas.

Maištą pasirinkite nega
dintą, natūralų. Dažniau 
valgykite 1 ar 2 minutes 
vandeny pavirtų kepenų 
(liver).

Pogulio pagulėkite, daž
niau atsiduskite. Ir būkite 
ramutis, nesirūpinkite, ne
sibaiminkite. Tokie sąjū
džiai labai gadina visą or
ganizmą. Būkite dažniau 
tarp žmonių, pramogose, 
mitinguose, pažangiame ju
dėjime: greičiau atsigausi
te ir greičiau sutvirtėsite.

ŽINIOS K LIETUVOS
Viršum Plano — 1000 ha 
Rudens Arimo

Kretinga, sp. 20 d. — 
Pavasarinių darbų planą 
Salantų MTS kolektyvas 
viršijo 350 ha. Išsivysčiu
siose socialistinėse lenkty- 
ne iškilo Broniaus Puidoko 
vadovaujama traktorininkų 
brigada.

Rudens arimo darbų pla
ną Salantų MTS kolektyvas 
įsipareigojo viršyti 1000 ha.

nas suorganizavo 34 naujas 
visuomenines gyvulininkys
tės fęrmas.

Didelis dėmesys kreipia
mas į pasiruošimą žiemoti. 
98 apskrities kolūkiai yra 
pilnutinai pasiruošę žiemo
jimui. Atremontuotos 43 
karvidės. 36 kiaulidės, 20 
avidžių ir 16 paukštidžių.
. • • . į

Parduos Gyvulių Prieauglį
Kalvarija, sp. 22 d. — 

Kai tik buvo paskelbtas gy
vulininkystės mėnuo, aps
krityje buvo suorganizuota 
komisija. Apskrities komi
sijos nariai, kartu su vals
čių žemės ūkio specialistais 
visuose valsčiuose ir kolū
kiuose surengė valstiečių 
šUsil’inkimus, kuriuose kol
ūkiečiai buvo supažindinti 
su gyvulininkystės mėnesio 
keliąmąis uždaviniais.

Apskrities kolūkių vals
tiečiai., susipažinę su gyvu
lininkystės mėnesio progra
ma, įsipareigojo visą gyvu
lių prieauglį parduoti kolū
kiams, kad tokiu būdu kiek
viename kolūkyje būtų grei
čiau suorganizuotos ra

guočių >fermos.
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ALDLD Reikalai

Kai man Dora pranešė, kurį vakarą aš turėsiu 
būti Palšiuos, manyje kilo visokiausių minčių. “Ką 
gi kunigas Kibiras man pasakys? Ar jis reikalaus 
iš manęs- padaryti tą patį, ką padarė kadaise Kašė
ta? Jeigu reikalaus, ar aš turėsiu sutikti?... O jei
gu jis pasakys prie visų akių, jog aš Dorai būti vy
ru netinku, kas man beliks daryti, ką aš jam atsa
kysiu, kaip padėkosiu? ..

Na, betgi nekantriai sulaukęs paskirtojo vakaro, 
aš buvau Palšiuos. Buvau ten, pasirengęs persiim
ti su daktaru kunigu Kibiru!

II.
Tai buvo vasariškas vakaras. Karštis spaudė 

Vandenmiestį visu savo svoriu ir žmonės klaidžiojo 
po parką, paupyj ir paežerėje, ieškodami vėsesnio 
atodūsio. i

Palšių didžiulio, baltuojančio namo langai buvo 
atdari ir pro juos blieskėsi elektros šviesa. Šimta
mečiai medžiai, saugoją šį palociuką, nei nesujudė
jo, — atrodė lyg jie būtų karščiu sustingę.

Namie radau Dorą ir senį, bet neužilgo sugrįžo 
ir Palšienė, aimanuodama dėl kaitringo oro, kokio, 
jos nuomone, nėra niekad Vandenmiestyj buvę.

Mes kalbėjomės apie biznio reikalus, bet kiekvie
nas žinojome, kad ne tam čia susirinkome. Senis 
skundėsi, jog vasarą žmonės mažai perka duonos, 
bet už tai, žinoma, geria daugiau alaus.

Neužilgo atvyko ir kunigas Kibiras. Pirmiausiai 
jis mandagiai paspaudė rankas šeimininkams ir 
Dorai, vėliau Dora supažindino jį su manim. Tai 
buvo viduramžis dar vyras, diktokas, su gurkliu 
pasmakrėje, neaukštas, pliku viršugalviu. Tuojau 
atsirado francūziško konjako ir alaus, o taipgi ir 
užkandžių.

Man rūpėjo, kaip kunigas mane spaviedos, ir iš 
kurio galo jis pradės. Pirmiausiai kalbėjomės apie 
orą, — karštį. Paskui jis klausė manęs: iš kurio 
Lietuvos kampelio aš pareinu? Ką ten veikiau?

Kai jam pasakiau, jog patėvis ir motina norėjo 
mane išmokinti kunigu, bet aš neturėjau tam “pa
šaukimo,” kun. Kibiras nusistebėjo.

— Keista! — tarė jis. — Bendrai Lietuvos jau
nų vaikų galva pramušta būti kunigu, o tamsta, sa
kote, neturėjote pašaukimo. Gal dėl to, kad nebuvo 
kas įkvepia,.kas sužavi? ...

— Nežinau. Neturėjau noro net ir prie mišių tar
nauti, nors motina verste vertė ir prašyte prašė.

— Vadinasi, apsigimėte bedieviu. Hm!...
Palšienė giliai atsiduso ir pavertė akis į aukštį, 

tarytum šaukdamos! dangiškos pagalbos mano vė
lei gelbėti. Pats Palšis tebečiulpė storą, apšerpėjusį 
cigarą, o Dora, smeigiodama akis tai į mane, tai į 
kunigą, nerimastaudama, raitėsi kėdeje, kaip mėš
lungio apsėsta.

— Na, o kaipgi sekasi tamstai Amerikoje? — vėl 
buvo klebono klausimas. — Ponas Palšis giria tams
tą, kaip gerą ir sąžiningą darbininką.

Pasakiau, jog man čia viskas patinka. Darbą ban
dau atlikti sulyg savo pajėgomis ir išmanymu.

— Girdėjau tamsta esate socialistas, — bažnyčio
je niekad nematau.

Sutikau su tuo, pareikšdamas, jog esu socialistas 
ir jokiai bažnyčiai nepriklausau.

— Hm... žmonės kalba, būk jūs ten kažin kokią 
marksistų mokyklą turite įkūrę. Kaip gi ten jums 
vyksta? Ką tokio svarbaus studijuojate?

— Maikis ten nepriklauso, — nedrąsiai įsiterpė 
Dora.

Nors buvo gaila, bet aš merginą į nemalonią pa
dėtį pastačiau, tardamas:

— Ne, Dorute, priklausau, pasakysiu atvirai. Bet 
prastas iš manęs marksistas: mokykloje pateiktos ' 
žinios per vieną ausį įeina, per kitą — išeina. Per
daug pastaruoju metu susisielojęs esu asmeniškais 
reikalais.

— Tu, Dorute, nesikišk! — atsargiai, bet griežtai 
sudraudė motina. — Tegu juodu kalba.

Trumpai nušviečiau klebonui, ką ir kaip mes mo
komės, dar kartą pridėdafhas, jog aš pats nepajėgiu 
ar net nebandau giliau suprasti viso to, kas ten dės
toma.

— Vienaip ar kitaip, tamsta mokyklą lankote, 
jai priklausote, ir tai vyksta, kaip tik tuo metu, ka
da tikintieji žmonės eina bažnyčion!

Palšienė susiraivė kėdėje, rūkščiai susiraukė.
— Ak, Dieve! — atsiduso ji.
— Mama! — įspėjo ją Dora, užraudusi.
Abi moteriškės ir vėLpiktokai pasižiūrėjo viena 

į kitą. Palšienė kažin ką rūsčiau sukuždėjo dukterei 
ir Dora nuleido akis. Palšis tuo pačiu kartu pripy
lė po kitą gėralą ir mes, padarę pauzą, ištuštinome 
taures. V

Klebonas nubraukė prakaituotą kaktą, užsikan
do kumpio su rūgintu agurku, išsitraukęs cigaretą, 
užsirūkė. Tuomet jis ir vėl tęsė savo:

— Daug jaunų vyrų, atvykusių iš kitų kraštų 
Amerikon, sugenda. Natūralu: nelengva visiems 
naujoje žemėje vienodai prigyti, aklimatizuotis. Tū
li, priklausą socialistams ir bedieviams, kada nors 
priims Kristaus mokslą ir pasitaisys, o kiti klai
džios per visą savo amžių, vaikydamiesi visokius 
“izmus.” Jie rėkia prieš kapitalistinę santvarką, bet 

. iiežind to; jog ši santvarka neprieštarauja Dievo 
įstatymams ir dėl to jai yra lemta amžinai gyvuoti.

* f

iš Montello,

pakviesti 
reikalais 
bei

kalbėti bė- 
šie drau- 

draugės: V.

Lowell, A. 
iš Haverhill

Dam- 
ir A.

pasveikinimai su $5 
2-ros kuopos moterų

ALDLD 7-tos Apskrities Meti
nes Konferencijos Protokolas

Konferencija įvyko lapkri
čio 13 d., 1949 m., 318 W. 
Broadway. So. Boston, Mass.

Konferenciją atidarė J. 
Karsonas. organizatorius, 11 :- 
30 valandą iš ryto. Jisai pa
skyrė mandatų komisiją: B. 
Sukaskas iš Lawrence, Mass., 
ir W. Yurkevičius 
Mass.

Buvo 
gančiais 
draugai
Kvietkauskienė iš Cambridge, 
H. Janulytė iš Worcester, A. 
Vosulienė iš Worcester, G. 
Shimaitis iš Montello, S. Pen- 
kauskas iš Lawrence, J. Bla- 
žionis iš 
brauskas 
Taraška.

Priimti 
auka nuo
skyriaus iš So. Boston. Mass., 
ir pasveikinimas su $5 auka 
nuo 2-ros kuopos.

Išduotas raportas mandatų 
komisijos. Delegatų dalyvauja 
38 nuo 10 kuopų ir du apskri
ties komiteto nariai—viso 40.

Išrinktas prezidiumas iš se
kančių delegatų: pirmininku 
J. Skliutas, G. Shimaitis pa- 
gelbininku, D. Lukienė sekre
tore.

Perskąitytas pereitos kon
ferencijos protokolas, du ap
skrities komiteto protokolai ir 
vienas protokolas bendrai 4- 
rių apskričių komitetų narių 
ir draugių. Protokolai vien
balsiai priimti.

Išklausyti ir vienbalsiai pri
imti delegatų raportai iš kuo
pų veikimo.

Apskrities komiteto narių 
raportai išklausyti ir priimti. 

1 S. Baronas, apskrities fi
nansų sekretorius, dėl nesvei- 
kavimo, nedalyvavo konferen
cijoj. Išrinktas dienos finan
sų sekretoriaus pareigas at
likti J. M. Lukas.

Finansų ir iždininko knygų 
peržiūrėjimui 
Jusius ir A.

Išklausytas 
tus raportas
kuris įvyko liepos 
1949 metais, Maynard, Mass. 
Raportą davė D. Jusius. Prie 
pikniko raporto delegatas iš 
2-ros kuopos, So. Boston, 
Mass., raportavo, kad pas vie
ną pikniko darbininką 
pasilikę $23. Palikta 
kuopai’ dalyką ištirti.

Apskrities piknikas įvyko 
Lawrence, Mass. S. Penkaus- 
kas išdavė raportą. Pelno 
liko $237.40. Raportas ir 
pelnas nuoširdžiai priimtas.

Uždaryta 1-ma sesija 
valandos pietums.

išrinkti šie: D.
Taraška.
ir priimtas pla-
Laisvės pikniko, 

diena,

sytas ir priimtas. Priimta 
duoklės į apskritį už $28.20 
ii’ pasveikinimų už $10, viso 
$38.20. Perduoti iždininkui.

Knygų peržiūrėjimo komi
sijos raportas išklausytas ir 
priimtas. Iždas turi $208.08. 
Iždininkas sutinka, jo rapor
tas išklausytas ir priimtas.

Nutarta išaukoti sekančiai:
Mūsų ALDLD Centrui, Ci

vil Rights Congress, 
raščiams, viso $75.00.

Išrinkta apskrities 
sekantiems metams: 
vydiene,
Lukienė, J.
Lukas, S.
Skliutas, J.
Blažonis.

Konferem ija užsidarė 5 :15 
vai. po pietų.

Pirm. J. Skliutas.
Sekr. D. Lubienę.

Apskrities Valdyba:
Po konferencijos naujai iš

rinktas apskrities komitetas 
turėjo trumpą susirinkimą ii* 
išbrinko valdybą:

Org. J. M. Karsonas,
Fin. Sekr. J. M. Lukas,
Ižd. S. Penkauskas, 
Sekretorė D. Lukiene.

ir laik-

valdyba
A. Bui-

V. Taraškiene, 
Karsonas, J. 
Penkauskas, 
Jtskevičius ir

M.
J.

yra 
2-rai

ant

va- 
cl.,

nutarta 
Palikta 
plačiau

komite-

Nutarta mūsų apskrityje 
jų turėti nuo sausio 1 
1950, iki 1-mai dienai balan
džio. Laike vajaus 
garsintis per radiją, 
apskrities s komitetui 
aptarti vajų.

Palikta apskrities
tui surengti pikniką apskrities 
naudai.

Pakeltas klausimas J. Kar- 
sono naujų kojų reikale. Nu
tarta dėl sukėlimo fondo fi
nansiškai parėmti. Palikta 
apskrities komitetui.

Pranešta per So. Bostono 
delegatus, kad musų gera 
draugė Tamošauskiene randa
si ligoninėj. Nutarta vardų 
konferencijos pasiųsti gėlių. 
Palikta - V. Taraškienei nu 
pirkti ir perduoti mūsų ge
riausius linkėjimus.

Mūsų apskrities finansų se
kretorius S. Baronas jau ge
ras laikas nesveikuoja. Kon
ferencija siunčia geriausius 
linkėjimus dėl jo pasveikimo. 
Taipgi prašo, kad Montello 
kuopa surengtų jam parę.

Nutarta pasiųsti du jaunuo
liu į jaunuolių konfeVenciją į 
New Yorką.- Palikta apskri
ties komitetui. Taipgi apskri
ties konferencija pasisekę Už 
vasarinę jaunuolių mokyklą. 
Ragina visas kuopas pasiųsti 
jaunuolius^ į tą mokyklą. _

Diėnbs fiūaiišiį .Šfekiėlbfikui 
J, M. Luko raportas išklau-

Chicago, 111

gramus meninė dalis. Atliko 
ją gerai prisiruošę chicagie- 
čiams žinomi duetai: Helen ir 
Richard Misevick, Dočkienė ir 
Sta n e v i č i e n ė, a k om p an u o j ant 
Daratėlei Yuden. Abekiene 
su Kenstavičiene negalėjo pa
sirodyti dėl nelemtų priežas
čių.

Reikia pasakyti, kad L. Prū- 
šeika buvo pagerbtas nors ir 
labai gražiai, bet jis vertas 
dar daugiau. Tą tvirtino ab
soliute dauguma atsilankiu
sių į bankietą ir jautė, kad 
L. Prūseikai dar skolingi už 
jo nuveiktus darbus darbo 
žmonių labui.

Taip, skolingi. S. J.

Cleveland, Ohio
JAUNŲJŲ PROGRESYVIŲ 

KONVENCIJA

Pasmerkė 
brutal išką

algas ir 
trum- 
su ta 
linčą

ruškai buvo iškilęs skaudulys 
ant žandikaulio, šiuo laiku 
skaudulys jau pratrūko. Gy
dosi namie.

voti už aukštesnes 
geresnes darbo sąlygas; 
pesnes darbo valandas 
pačia alga 
ir kitokį-
prieš tautos mažumą ir žada 
reikalauti Įstatymų, kurie ap
saugotų mažumos gyvastį ir 
teises, kad būtų pravesti tei
singos samdos įstatymai, kaip 
nacionalini, taip ir valstijose,! 
kad būtų panaikinta mokestis1; 
už balsavimą (poll tax).

Prasidedant konvencijos po-į 
sėdžiams Lester Cole, Holly-1 
woodo veikalų rasėjas, pasa
kė prakalbą prieš ragangau- 
džius ir pareiškė, kad tas da
roma, kad uždaryti burnas 
sveikai protaujantiems su ko
munizmo baubu.

Puiki buvo jaunųjų progre
syvių konvencija. V. M. D.

.1, Naruševičienė turėjo 
skaudžiai pakentėti, kai besi
gydant nuo šalčio, daktaro 
padaryta indžekcija iššaukė 
užnuodijimą. Turėjo net li
goninėn kreiptis. Dabar jau 
taisosi.

Linkiu visiems geros svei
katos. Korespondentas.

Washington. — Kongres- 
manai žaad tyrinėti, ar kas 
neišdavė Sovietam bakteri
niu ir cheminiu karo “sek- v c.

Montreal, Canada

plu n k s n o s 
Leoną 

Garsiakalbiai veikė 
Auditorijos patalpų 

bet džiūgaujančių 
ūžimas vietomis juos 
Pasitenkinusių įvykiu 
nuotaika neišreiškia- 

Visi džiaugėsi,

L. Prūseikai Dar Skolingi
Gruodžio 4 d., Lietuvių Au

ditorijos patalpos Cbicagoje 
buvo pilnutėlės žmonių. Visą 
popietį ir vakare: koridoriai, 
viršutinė ir apatinės svetainės 
buvo sausakimšai pilnos susi
rinkusių pagerbti nenuilstantį,) 
nepavaduojamą
darbininką ir veikėją 
Prūseiką. 
visose 
vietose, 
žmonių 
stelbė, 
žmonių
ma žodžiu.
vaišinosi ir linkėjo ilgiausių 
metų L. Prūseikai stovėti sa
vo poste.

Tūkstantinėje publikoje 
matėsi atvažiavusių į bankie
tą ir ne iš Chicagos artimų 
Leono draugų. Už garbės sta
lo kartu su Prūseiką sėdėjo 
jo mokyklos draugas Dr. V. 
A.i Šimkus, Dr. A. K. Butko 
su žmona, “Vilnies” redakto
riai V. Andrulis ir L. Yoni- 
kas, detroitietis Daukus su 
dukterim Helen, seni Prūsei- 
kos draugai Bacevičiai, Smi- 
thai, Jakai iš La Porte, Ind., 
LLD 1-mos Apskrities atsto
vai A. Yuris ir S. Vėšys, biz
nierius Gelbuths su žmona ir 
visa eilė kitų. Taipgi matėsi 
kartu su Leonu dar d'u jam 
artimi žmonės, su kuriais įėjo 
į kontaktą po ilgh nesimaty
mo metų.

Susėdusi už stalų 700-tų 
žmonių minia ir kiti šimtai, 
atėjusių pasveikinti L. Prū
seiką, susirinkę, apatinėse sve
tainėse ir koridoriuose, kėlė 
ovacijas ir šaukė ilgiausių me
tų nenuilstančiam savo drau
gui. Nebuvo žmogaus, kad 
būtų neįvertinęs L. Prūseikos 
suvertų barų per 45-kius me
tus literatinio darbo.

Telegramos ir sveikinimai 
visą popietį iki vėlyvo vaka
ro plaukė iš visų Amerikos 
kraštų, iš Pietų Amerikos ir 
Kanados. Daug sveikinimų 
buvo ir vietoje su gana stam
biomis sumomis. Tačiau ku
klus Leonas Prūseiką su visu 
nuoširdumu viską paskyrė 
“Vilnies” $10,000 fondan, 
priimdamas-sau'tik nuo ban- 
kieto ruošimo komisijos dova
ną, nuo LLD 1-mos 
ties ir kitas daiktais 
les.

žodžiu sveikintojų
gas sąrašas, bet laiko stoka 
neleido visiems išsireikšti. Ta
čiau Dr. V. A. Šimkus, Bace
vičius,* V. Andrulis, Smithas, 
Dr. A. K. Butkus spėjo pa
sakyti gražias kalbas iškelda
mi viešumon daug dalykų, 
žmonėms nežinotų apie L. 
Prūseiką ir jo intelekto ver
tingumą.

Nemažesni įspūdį susirinku
siems darė ir bankieto pro-

Clevelande atsibuvo Pro
gresyvių Partijos jaunųjų 
skyriaus (Young Progressives) 
konvencija. Iš 30 valstijų su
važiavo 800 jaunų ameriko
nų, veik ant pusės negrų ir 
baltų, taip lygiai ir vyrų ir 
moterų. Konvencija įvyko 
Towne Hali, 2612 Prospect 
Ave.

Jaunieji - delegatai suvažia
vo lapkričio 22 d. Nakvynės 

j gautos privatiniuose namuose 
be jokio Jim Crow; visi, kaip 
negrai, taip balti, buvo pri
imti be skirtumo. Progresy
vių Partija pareiškė, kad nei 
vienas delegatas, ar tai ne
gras ar baltas, nebus siunčia
mi į tokią vietą, kur egzis
tuoja neapykanta prieš odos 
spalvą, arba, aiškiau pasa
kius, kur nepriimtų negro.

Konvencijoj dalyvavo Pro
gresyvių Partijos nacionalis 
sekretorius C. B. Baldwin. 
Konvencija padarė daug ge
rų nutarimų, priėmė daug re
zoliucijų. Pirmas klausimas 
ant dienotvarkio buvo Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos san- 
tikiai. Jaunuoliai pasmerkė 
Amerikos valdžios užsieninę 
politiką ir tos politikos vedė
jus ir perleido rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad eitų prie 
susitarimo ir atominės bombos 
panaikinimo, ir sistematiškai 
mažintų karinį apsiginklavi
mą ; kad perduoti atomines 
bombas Jungtinių Tautų Or
ganizacijai, kuri turėtų imti 
žingsnius 
kontrolės 
kad ją 
tikslams.
lauja, kad būtų atsteigti drau
gingumo ryšiai tarp Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos, kaip juos 
buvo įsteigę F. D. Roosevel- 
tas ir Henry Wallace. Nuro
dė, kad dabartinis mūsų val
džios nusistatymas trukdo 
prekybai tarp tų dviejų ša
lių.

Delegatai griežtai išėjo 
prieš Taft-Hartley, aktą ir 
prieš diskriminaciją; griežtai 
reikalavo; kad Taft-Hartley 
aktas būtų atšauktas, nes jis 
varžo unijinį veikimą. Jie 
reikalavo, kad būtų atsteigtas 
Wagner aktas, pasižadėjo ko-

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susivienijimo 33 kp. 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 14 d. 
gruodžio (Dec.), 8 v. v., 408 Court 
St. Nariai dalyvaukite, turėsime 
svarbių reikalų aptarti. — Valdyba. 

(268-269)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, gruodžio 14-tą, 8 vai. 
vak., Liet. Pil. Kliubo svetainėje. 
103 Green St., balių kambaryje. 
Kviečiu visus narius atsilankyti, nes 

j knygos už šiuos metus jau atėjo, 
; tad ateikite atsiimti. Kiti, kurie dar 
i nesate užsimokėję duokles, ateikite 
Į ir užsimokėkite, gausite po gražią, 
I naują knygą. Draugiškai, raštinin- 
I kas K. Krasnitskas. (268-269)

HARTFORD, CONN. . 
i ALDLD Moterų Klubo susirinki
mas įvyks 19 d. gruodžio, 7 V. vi. 
155 Hungerford St. Visos draugėj- 

’ kviečiamos dalyvauti, nes pirm Ka-

Pasunkino LB Vajaus Darbą
Kaip jau matote iš spaudos, 

mūsų kolonijos vajininkės la
bai gražiai darbuojasi, toli 
pralenkdamos kitų kolonijų 
vajininkus, kas liečia atnauji
nimą ir nauju skaitytojų ga
vimą. i Garbė mums, kad mū- Į 
su vaj/ninkė, drg. M. Rimkų- į 
vienė, laikosi pirmoje eilėje. Į 
Džiugu matyti, kad ir drg. 1 
E. Ambrozevičienė nenori at- ‘ 
silikti nuo pirmosios vajinin- i 
kės. Bet pastarajai vajininkei,; 
E. Ambrozevičienei, pasta- ■ 
ruo.iu laiku, prieš šventes, ! 
tenka daugiau įdėti darbo sa-1 ledų, kaip paprastai, draugės susi.

~ r- neša maistą, o klubas fundina gč-vo biznyje,. O pile O uo "irimą. Taigi, dalyvaukime skaitlin- 
ku dar ir jos vaikas smarkiai i gaį saVo draugus atsiveskime. 
susirgo, kas ją sulaiko nuo ! Sekr. V. K. (267-268)
įdėjimo daugiau laiko į va-! T7»TVnTT '•7
jaus darba. Vienok ir šiose' SANDĖLIS KNYGŲ
sunkiose sąlygose būdama, iAukso.j ga. Tilžės spaudos, gražiais į.
suranda kiek laiko pasidar- celuloido viršais . . . $1.75
buoti vajuje. Vainikėlis, mažesnė, jaunimo

knygutė . . .
Maldų Didysis Šaltinis, graži 

popiera, stambus raštas, 
tinkama seniems ir mažai 
matantiems, 
gražūs

neša maistą, o klubas fundina gč- 
i rimą. Taigi, dalyvaukime skaitlin-

.75

Apskri
ti o vanė-

buvo il-

prie tarptautinės 
atominės, energijos, 
panaudojus taikos
Rezoliucija reika-

Sukūre Šeimynini Gyvenimą ■
B. ir N. Kisielių dukrelė i 

Aldona apsivedė su francūzų 
tautos vaikinu. Vestuvių puo- ■ Gyvenimai 
ta vyko jaunosios namuose, i 
“Medaus mėnesiui” buvo iš- j 
vykę į New Yorką.

Jaunajai priešvedybinę par- i 
tiją buvo suruošusi S. Vens- 
kaitienė. Kaip vestuvės, taip 
ir priešvedybinė partija buvo 
labai gražios ir jaunoji apdo
vanota puikiomis 
mis dovanomis.

Lapkričio 19 d. 
myninį gyvenimą 
su P. Valantiene. 
įvyko Valantienės 
dalyvaujant gražiam 
svečių.

Abiems jaunavedžiams lin
kiu laimingo šeimyninio gyve
nimo !

ir vertingo-

sukūrė šei- 
B. Gaižius 

Vestuvės 
namuose, 

būriui

Įstojo j Armiją
B. ir N. Kisielių sūnus 

tas įstojo į armiją ant 
metų ir šiuo laiku ruošiasi iš
vykti iš Montreal o dėl toli
mesnio mokinimosi. Jis stu
dijuos chemiją ir kitus to mo
kins. Linkiu geros kloties.

Jus- 
ilgU

SANDĖLIS ŽOLIŲ
Visokios žolės yra sutaisytos ir su
dėtos pakeliuose su užvardininiu 
paaiškinimu, nuo ko jos tinkamos 

kaip naudoti.
Nervų stiprintojas ir geras to

nikas .......................
Nuo cukrinės ligos (diabeto) 
Nuo sutukimo, eik kūdyn . 
Nuo kosulio, dusulio (asthmos) 
Vyriškumo pataisymui . 
Sunkioms mėnesinėms 

palengvinti . .
Nuo inkstų ir strėnų 

skaudėjimo ....
Šaknys arielkos trejankai .
Plaukams tonikas, gerai 

augina plaukus .
Aukšto kraujo milteliai, 

5 uncijos ..
Pailių arbata 85c, mosties

2 uncijos .....
Nuo neuralgijos, artraičio, 

reumatiško sąnarių 
sukimo, ir 1.1. .

Nuo vandeninės ir širdies ligų

ir
ir

$1.00
1.00

elegantiški 
viršai, su kryžium 
Šventųjų, visų metų 
Lourdės stebuklų

4.00
4.00

Francijos 
knyga

1 Evangelijų
Velnias 1

knyga
Raktas j Laimingesni Gyveni

mą, atidaryk duris, nuo ta
vęs užslėptas ....

Biblija, tai yra pilnas švent
raštis, apie 1,100 puslapių, 
apdaryta ’....................

Biblija, kritikos, su apie 375 
paveikslų....................

Naujas Didysis Sapnininkas
Naujas Savizrolas, su paveiks.
Vaidelotka, apyska iš lietuvių 

papročių, su paveikslais 
aukūro-pilies ....

Lengvas būdas išmokti anglų 
kalbos be kito pagalbos

Dainų rinkinys, apie 120 gra
žių dainų.....................

Planetų nuspėjimas rašant pai
kutes ............................

Nebijok mirties, nes nuo jos 
neišbėgsi, su paveikslais, 
kaip ji visur ieško . . . .60

Karvės, nauda iš jų, ir sūrių 
darymas..............................25

Kaip gali laimingai einikį lošti .25 
Juokų vežimas ir daug funių .35

Jeigu jūs norite kokių kitokių 
knygų gauti, atsiųskite 10c štampą, 
gausite knygų katalogą.

M. ŽDKAITIS,
334 Dean SI., 

S|H*necn»ort, N. Y.

ir lekcijų knyga 
Kapitonas, 3-jų tomų

3.Q0

1.75

1.00

2.00

.30

75

35

.75

Daugiau Ligonių
Kelios savaitės atgal, P. 

Budreika turėjo nosies opera
ciją. Ligonis dar vis nesvei- 
kuoja.

Kiek laiko atgal, d. G. Ta-

4* . . 1

t J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796 *

4 CHARLES J. ROMAN
.75 * 49

. 1-25 Ž 4

. .75

.75
. .75

.75

. 1.00

$2.00

. 1.75
.75

ŽOLfiS CAITNAMOS SVARAIS 
Pelunas (metėles) 75c Valeri

jono šaknys $2.50. Apyniai 
$1.75. Trūkžolės $3.00. Ra
munėles $1.75. . "

Jeigu jūs norite ir kitokių žo
lių gauti, atsiųskite 10c, 
gausite katalogą; kuriame 
sužymėta apie 300 skirtin
gų žolių. /

M., ŽIŪRAITIS . 
384 Dean

••

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

$3

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

11 lAAft
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NoHYiitii'/ZW/jfcT/iriloi Senatorius Bricker * [ 
“Pasakė Savo” j

Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Matykite “Mūsų Gyvenimo Žaizdas,” 
Kurios Sudrebino Elizabetho Atgaleivius!

ADP. Už Miesto 
Vandens Taupybą

Kardinolas Spellmanas da
lyvaus New York Foundling 
Hospital vaiku kalėdinėje “pa
rėjo,” Įvyksiančioje gruodžio 
15 d. Waldorf-Astoria hote- 
l.vj. '

★
American Merchant Marine 

Institute ana dieną paskelbė, 
jog nuo 19 16 m. sausio 1 d. 
iki š. m. spaliu 20 d. 93 
amerikiniai, — didesni ir ma
žesni, — prekybiniai laivai 
nuskendo, palietę minas; 31 
laivas minu buvo sužeistas.

★
Dr. Emanuel Revjci, moksli

nis Institute of Applied Bio
logy direktorius (Brooklyne) 
paskelbė, jog jis surado nau
jas priemones vėžio ligai pa
žaboti; tos priemonės esančios 
cheminės, o ne chirurginės.

★

1,219 gatvių valytojai buvo 
nubausti $16,000 už tai, kam 
jie spalio 17 d. buvo išėję 
“sirgimo streikan.” Kaip ži
nia, šitie darbininkai buvo 
atsisakę tą dieną dirbti ir rei
kalavo geresnių darbo sąlygų 
ir didesnių algų.

★
ADF vadovai Niujorko 

mieste ruošiasi pabausti Du- 
binskio ILGWU viršininkus, 
kam jie lapkričio mėnesio 
miestavuose rinkimuose at
sisakė remti majorą O’Dwy
er j.

★
Nuoseklesni kritikai sako, 

jog filmą “The Red Danube,” 
rodoma Capitol Teatre, yra 
Kvaila ir reakcinė,—ji turbūt 
bus pagaminta pagal įsakymą 
Parnell Thomaso, neseniai 
prisipažinusio prie vagystės 
“patrijoto.”

Brooklyn Consumers and 
Tenants Council paskyrė sa
vaitę tarp gruodžio 17 ir 24 
dd. kavai boikotuoti savaite. 
Per tą savaitę šeimininkės ra
ginamos nepirkti kavos, kol 
pelnagrobiai neriuinažins jos 
kainą.

MOTERŲ ATYDAI

Ateinančio ketvirtadienio va
karą, gruod. 15 d., kaip 6:30 
Kult. Centre, 110-06 Atlantic 
Ave.-, Richmond Hill, Moterų 
Kliubo narės turės bendrą va
karienę.

Sunkiai dirbusios visokiau
siose pramogose, kliubietės nu
sitarė 'bent kartą pasivaišinti 
pačios save, švenčių proga ir 
metiniame susirinkime vaka
rieniausime prie skoningai pa
ruošto (ir patarnaujant gal 
draugams) stalo. Moterys jau
čia užsitarnavę tokių vaišių 
l>ent kartą iš daugelio metų 
sunkios darbuotės visuomeni
niuose parengimuose.

Moterys dirbančios dirbtuvė
se, atvykite tiesiai iš darbo, gi 
šeimininkės, patiekit šeimai 
maistą ir ateikite bendrai va
karieniauti. Neturinčios kur 
palikti mažus vaikus,—atsives
kite juos, kartu pasivaisysime. 
Taipgi nesivėluokit, kad bent

GRŪMOJIMAIS UŽPULT PASTOJO ŠIAI DRAMAI KELIĄ 
Ji Bus Pakartota Ši Sekmadieni, Liberty Auditorijoj

Paskubusioji R. M i žaros 
sukurta, o Jono Valenčio su
režisuota drama “Mūsų Gyve
nimo žaizdos” turėjo būt su
vaidinta Elizabeth e, kurios 
pastatymą rengė pašalpinė 
Laisvės Draugija. Bet tą patį 
rytą rengėjai Brooklyno akto
riams telefonu pranešė, kad 
šio veikalo pastatymas sulai
komas dėl tos kolonijos atgal- 
eivių grūmojimo užpult salę.

Lai būna visiems Brooklyno 
lietuviams žinoma, kad ši Įspū
dingoji drama b u s antru 
kartu pastatyta Brooklyne šį 
sekmadienį, gruodžio 18, Li
berty Auditorijoj, Richmond 
Hilly.).

Kviečiame sceninių vakarų 
mėgėjus atvykt šios dramos 
pasižiūrėt ii' Įsitikint, kokių 
piktų progreso priešų lietuvių

tarpe esama, kurie ryžosi ši
tokiam veikalui kelią pastot! 
Užtikriname, kad jūs veikalu 
tik pasigėrėsite, o tokiais pro
greso priešais pasišlykštėsite.

Nežiūrint, kad pastaruoju 
laiku šis veikalas buvo suvai
dintas net keliose kolonijose, 
praėjusią savaitę Valentis sa
vo aktorius net du1 vakarus 
treiniriavo. Gal nenurims nė 
šią savaitę. Iš to tenka tikėtis, 
kad šį kartą ši drama išeis 
daug Įspūdingiau, negu pirm- 
mą kartą ją čia vaidinant.

Subruskime, garsinkime, lai 
kiekvienas Brooklyno lietuvis 
apie tai sužino!

Rengia Lietuvių Namo B- 
vė. Pelnas skiriamas Audito
rijos scenerijoms.

Įėjimas tik 75c.
Laikas — 4-ta valanda po

piet. S——as.

Pavykęs Lietuvių Kul- Wallace Reikalauja 
tūros Klubo Pokylelis JĮ Greit Išgirsti

Praėjusį šeštadienį Įvyko ma
žojoj Lietuvių Kultūros salėje 
Lietuvių Kultūros Klubo su
ruoštas pobūvėlis, — vakarie
nė.

Svečiai buvo pavaišinti žu- 
viena ir žuviniu bulijonu.

Toastmastenu buvo J. W. 
Thomsonas ir jis iškvietė pa
kalbėti D. M. šolomską, Diek 
Johnsoną ir Antaną Bimbą. 
Pastarasis kalbėjo ilgiau, nu
šviesdamas klasių kovos svar
besnius bruožus Amerikoje, pa
sireiškusius bėgyj pastarųjų 30 
metų.- Jis taipgi sustojo ties da
bartiniais sąmoningų darbinin
kų uždaviniais kovoje už taiką 
ir prieš reakciją, besisiekiančią 
pasmaugti darbininkų judėji
mą.

Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 
studentai — jaunuoliai ir vai
kučiai, — apsirengę tautiniais 
kostiumais, pašoko keletą gru
pinių šokių.

Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 
vadovas Juozas Byrdnas, beje, 
trumpai ragino tuos, kurie do
misi jaunimo švietimu, atvykti 
sekamą šeštadienį Į svarbų mi
tingą, kuriame bus aptarti rei-. 
kalai, susiję su šios mokyklėlės 
veiksmų praplėtimu.

Į šį pobūvėlį Įeiti nebuvo rei
kalaujama jokios mokesties. 
Bet, paprašyti, patys svečiai 
sumetė darbininkiškiems reika
lams $159.

Lietuvių Kultūros Klubas ta
ria visiems, atsilankiusiems į 
pokylį ir prisidėjusioms su pi
nigine talka, nuoširdžią padė
ką !

Vienas Klubo Narvų.

Žmona Liudijo Prieš 
Savo Vyrą

General Sessions teisme tei
siamas Thomas McCormack, 
30 metų amžiaus, už mirtinai 
sužeidimą 73 metų amžiaus 
senelio William Lexa.

Henry A. Wallace griežtai 
reikalavo Ne-Amerikinio Ko
miteto, kad jis suteiktų jam 
progą tarti savo žodi dėl to 
taip vadinamo “nelegalaus iš
vežimo” Tarybų Sąjungon 
uranijumo, iš kurio daroma 
atominė bomba.

Tame komitete buvo saky
ta, būk ir Wallace prie to 
“nelegalaus išvežimo” prisidė
jęs. Buvęs vice-prezidentas 
nori tuos melus atmušti. Bet 
Ne-Amerikinis Komitetas sa
vo posėdį nukėlė ir nežinia, 
kada jis suteiks Wallace’ui 
progą pasisakyti.

Dėl to Wallace griežtai pro
testuoja.

Amerikos D a r b o Parti j os 
pirmininkas, kongresmanas 
Vito Marcantonio, pareiškė, 
jog ši partija, josios nariai, 
mielai sutinka dalyvauti kam
panijoje už vandens taupybą.

Marcantonio užgyrė miesto 
administracijos žygius van
dens taupymo reikale; jis 
pripažįsta, jog sausra didžiai 
pakenkė ne tik mūsų miestui, 
o ir kitiems, pavyzdžiui, New 
Jersės miestams. Vandens sto- /
ka grūmoja rimtu pavojumi.

Labai Sumažėjo 
Muzikantų Darbai

Pastaruoju metu nedarbas 
tarp Niujorko muzikantų pa
sireiškė labai plačiai. Kaip 
žinia, Niujorko didmiestis vi
suomet buvo pati pelningiau
sia muzikantams vieta: čia di
dieji viešbučiai, čia daug te
atrų, čia daug kabaretų, kur 
samdomi muzikantai, jų or
kestrai.

Bet pastaruoju metu visos 
tos Įstaigos labai mažina mu
zikantų skaičių, — kai kurios 
jų visiškai nesamdo.

Apskaičiuojama, jog šiemet

Senatorius John W. Brick
er (iš Ohio) buvo pakviestas 
kalbėtoju į National Associa
tion of Manufacturers suva
žiavimą, vykstantį Niujorke, 
ši stambiųjų fabrikantų orga
nizacija BrickerĮ visuomet 
skaitė geriausiu jų interesų 
gynėju.

Na, senatorius ir davė!
Jis nurodė, jog Britanija, 

kurioje “vykdomas socializ
mas,” patapo ubagu, prašan
čiu iš Amerikos almužnos.

Dar baisiau : senatorius su
rado, kad “ir Amerikoje jau
čiamas britų tipo socializ
mas,” ir čia valdžia ji ban
danti i vesti! * ■

Už tai fabrikantai šiltai 
Brickeriui paplojo.

muzikantų darbai sumažėjo 
apie 35 nuošimčiais, palygin
ti su praėjusiais metais. Na, 
o praėjusieji metai taipgi ne
buvo muzikantams labai ge
ri.

I Dr. A. Petriką 1
g DANTŲ GYDYTOJAS g 
g 221 South 4th Street |
g BROOKLYN, N. Y. g 
g Tol. EVcrgreen 7-6868 g

« Valandos: o
g 9—12 ryte; 1—8 vakare g
g Penktadieniais uždaryta g

yj]

kartą turėtume progos liuosaii 
vakarą praleisti. Po vaišių lai-: 
kyšime metinį susirinkimą.

Ne visos narės išsigali kož-! 
name susirinkime dalyvauti bei 
būti aktyvėmis; praeitame su
sirinkime, nutarta jausmingai; 
pakviesti visas nares, būsimas] 
nares ir sandarbininkes ateiti Į 
vaišes.

Iki malonaus pasimatymo!
L. M. Kliubo pirm. į

K. Petrikiene. j

Washington. — Ameri
kos iždas per metus išmoka 
7 bilionus dolerių oficie- 
riams, kareiviams, jūrei
viams ir kariniams lakū
nams.

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St.
Newark 5, N.J.

MArket 2-5172

“Algoms Nukapoti 
Internacionalas”

Niūjorkiškis dienraštis, ra
šydamas apie neseniai Londo
ne suorganizuotą naują Inter
nacionalą — suorganizavo jį 
Green, Murray, Carey, Du- 
bynskis ir kiti jiems panašūs 
lyderiai, — pavadino jį “Al
goms Nukapoti Internaciona
lu.”

Pasaulio darbininkai, sako 
dieftraštis, šiandien trokšta 
tvirtos, glaudžios vienybės, 
per kurią galėtų išsikovoti sau 
didesnes algas ir pagerinti 
darbo’sąlygas. Gi naujas in
ternacionalas suorganizuotas 
darbininkų vienybei skaldyti.

MIRĖ
I

Anna Powell, 55 m. amžiaus. 
Gyveno 74-38 — 88th Avė., 
Woodhaven, L. I. Mirė gruo
džio 10 d.- St. Mary’s ligoninėj. 

| Kūnas pašarvotas grab. F. W. 
; Shali nš-šalinsko koplyčioje, 
8402 Jamaica Ave., Woodhave- 
ne. Laidotuvės įvyks gruodžio 
14 d,, 10 vai. ryte, šv. Jono ka
pinėse. Velionė paliko nuliūdi
me motiną Mrs. Macey, ketu
ris brolius William, Peter,

Teismo salėje esančių nuo
stabai, buvo pašaukta liudyti 
McCormacko žmona.

—Atsiminkit, jūsų liudiji
mas prieš savo vyrą gali būti 
jam labai žalingas, — sakė 
moteriškei prokuroras.

—Aš nepaisau! — atsikirto 
žmona.

Ir ji liudijo, ką matė ir gir
dėjo tą dieną, kai senelis bu
vo iešmu nudurtas mirtinai 
gatvėje.

Sakoma: šis Įvykis esąs pir
mas New Yorko apskrities 
teismų istorijoje — pirmas 
tuo žvilgsniu, kad žmona 
liudija prieš vyrą, gerai žino
dama, jog tai gali reikšti jam 
mirtį.

John ir Joseph; tris seseris 
Katherine Macey, Mrs. Wm. 
Kirshe ir Mrs. Geo. Schmit.-

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Shalins.

Vladas Bielevich, 59 m. am
žiaus. Gyveno 159 Linwood St., 
Brooklyne. Mirė gruodžio 12 
d., Kings County ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas F. W. Sha- 
lins-Šalinsko koplyčioje, 8402 
Jamaica Ave., Woodhavene. 
Laidotuvės įvyks gruodžio 15 
d., Šv. Jono kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime žmoną Victo
ria, du brolius Stanley ir Bro- 
nis, seserį Mary,, dukterį Mary 
Petrumas ir du anūku.

Ląidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Shalins.

(’

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

. visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

T ® ' .
231 Bedford'Avenue 

BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

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 mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas. .

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor, Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX TEIST, Ph. G., 

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

EGZAMINUOJAM AKIS
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

• (Lalsniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Šis paveikslas parodo dėl ko firmos lengvai sutinka 
duoti pensijų fondus, bet nekelia algų. Čia matomas 
valdžios naujai paskirtasis mainieriu gerovės fondo 
viršininku atstovauti tame fonde anglies kompanijas 
Charles Dawson (kairėje) pasikalba su kitu trustistu 
senatoriumi Styles Bridges, New Hampshire republiko- 
nu. United Mine Workers prezidentas John L. Lewis 
priešinosi skyrimui Dawsono. Numanu, kiek gali rū
pintis mainieriu gerove tokie paskirtiniai: atstovau
jantysis valdžią atstovauja valdančiąją klasę, antrasis 

tiesioginiai atstovauja kompanijas ir tik trečiasis 
atstovauja uniją.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

XX TELEVISION
SHUFFLE BOARD

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
• Gerai Patyrę Barberiai

į-—■—»—■—■—-—-—-»—■—■—■—"i 

i S. S. Lockett, M. D. į s 7 • Į
GYDYTOJAS ’

j 223 South 4th Street į 
Į BROOKLYN, N. Y. į 

į Valandos: ?
i 1 2 dienom; 6—8 vakarais *
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“ ’7TTDD9G2 DID 411 GRAND STREET ” 
:: £L11 0 DAR Brooklyn, n. y.• • 1 •

Joseph Zeidat Jr., prop.
" NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN ĮĮ
| DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
1 TELEVISION ii

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET, 

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

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. EVcrgreen 4-9612

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr. Gruod. 13, 1949




