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Pastarasis pavadinimas, iš
vertus lietuviu kalbon, bus 
“pragariškoji bomba,” todėl, 
kad angliškai pragaras, reiš
kia “heli”—su- pirmąja raide 
“h,” kaip ir hydrogenas.

Mes ją vadinsime, kaip dau
gelis amerikonu vadina: “H- 
bomba,” nors galėtume saky
ti “vandenilio bomba.”

Pagaliau, kaip bevadintum, 
tai yra paskutinis atradimas 
moksle— atradimas, taikomas 
ištisiems miestams ir žmonėms 
naikinti.

Prezidentas Trumanas vie
šai ir oficialiai suteikė leidi
mą šiam įrankiui gaminti.

Kai kurie sako, jog H-bom- 
ba jau yra padaryta, o jei 
dar nėra baigta, tai tuoj bus.

Kai kurie spėja, jog naujas 
žygis ginklavimosi lėšuos bi
lijonus dolerių !

★
Reakcininkai, trokštą karo, 

šį naują, baisųjį civilizacijai 
naikinti įrankį džiugiai užgy- 
rė.

Užgyrė jį ir Vatikanas.
Užgiria jį kiekvienas, ku

riam rūpi ne taika, bet ka
ras.

Užgiria jį kiekvienas, kuris 
skelbia, būk karas esąs neiš
vengiamas.

Bet žmonės, kurie trokšta 
taikos, kūne nėra praradę 
vilties gyvenime, tai smerkia.

Jie sako: mums reikia ieš
koti ne naujų karui priemo
nių, bet naujų, priemonių tai
kiam sugyvenimui su Tarybų 
Sąjunga užtikrinti.

Iš Pennsylvanijos anglies 
sričių, kur streikuoja tūkstan
čiai mainierių, ateina žinios, 
jog streikuojančiųjų padėtis 
yra labai sunki.

Daugelies angliakasių šei
mų jau nebeturi ko valgyti, iš
sisėmė jų visi resursai.

Valdžia, tiesa, skiria jiems 
kai kuriuos bulvių kiekius, nes 
ji nebeturi kur bulvių dėti.

Tačiau, tai neišspręs anglia
kasių buities, jei jiems teks 
ilgai streikuoti.

Todėl visai natūralu, kad 
organizuoti pramonių darbi
ninkai jau susirūpino rinki
mu angliakasiams pagalbos.

Niujorke darbininkai jau 
renka maistą ir rūbus ir juos 
siųs angliakasiams sušelpti.

Nieks kitas, kaip tik pa
tys darbininkai, tegali su
prasti sunkią streikuojančių 
būklę.

Lietuviai darbininkai nepri
valo atsilikti nuo šio kilnaus 
darbo.

Aš ilgai negalėjau supras
ti, kodėl netraukiamas teis
man Japonijos imperatorius 
už kriminalinius* darbus, at
liktus 1941 m. gruodžio mė
nesį, kąi japonai užpuolė Per
lų uostą.

Tik dabar paaiški, jog Ta
rybų Sąjunga skaito Hirohitą 
karo kriminalistu, o Amerika 
—ne. Generolas MacArthu- 
ras Hirohitą tebelaiko Japoni
jos soste.

Atsimenu: 1941 ir 1942 me
tais Amerikos spauda ir ra
dijo komentatoriai Hirohitą 
skaitė karo kriminalistu, ly
giu su Tojo.

Po karo Tojo buvo teistas 
ir pakartas, o Hirohito tebe
viešpatauja, kaip viešpatavęs!

Laike Japonijos užpuolimo 
ant Perlų uosto, Tojo buvo tik 
ministrų pirmininkas, o Hiro
hito—imperatorius.

Tojo nieko nedarė be Hi
rohito žinios.

Tai kaip galima šiandien sa
kyti, kad jis, Hirohito, nesąs 
karo kriminalistas!

DAUGUMAS MAINIERIŲ 
IPIRMADIENĮ JAU 
NĖJO DARBAN
Įmatoma, kad Valdžia Naudos 
Indžionkšiną prieš Mainierius

Washington. — Praneša
ma, jog pirmadienį daugu
mas minkštosios anglies 
mainierių jau nėjo dirbti. 
Numatoma, kad streikuos 
visi 400,000 tų angliakasių.

Tūli valdžios nariai pir
madienį lėmė, kad prezi
dentas Trumanas galės 
tuojau panaudot teismo in- 
džionkšiną, pagal Tafto- 
Hartley’o įstatymą, ir įsa- 
kyt Mainierių Unijai pilną 
laiką dirbti.

Ęrez. Trumanas buvo pa
siūlęs unijos pirmininkui 
Johnui L. Lewisui, kad pa
skelbtų 70 dienų paliaubas 
ir kad mainieriai per tą lai
ką normaliai gamintų ang
lį už senąją algą, o prezi
dento paskirta trijų žmo
nių komisija tuo tarpu “ty
rinėtų faktus” anglies pra
monėje.

Lewis šeštadienio pava
karėj atsakė:

“Angliakasiai nenori, kad

Prancūzai Uždarė dar 4 
Vietnamiečiu Laikraščius

ŠANGHAI. — Vietnamo 
respublikos radijas pranešė, 
jog koloninė francūzų val
džia Saigone, Indo-Kinoje, 
uždarė keturis vietnamiečių 
laikraščius dėl to, kad jie 
paskelbė, kiek francūziška 
policija nužudė žmonių sau
sio 9 d.

Tada policija apšaudė 
s t u d e ntų demonstraciją, 
reikalaujančią paliuosuot 
pirmiau įkalintus studen
tus. Policininkai kulkosvai
džių ugnim nušovė 30 de
monstrantu ir sužeidė 100. v

Reikalauja Mažinti Išlai
das Marshallo Planui
Washington. — Demo

kratas senatorius Pat Mc- 
Carran siūlė numušti $1,- 
033,000,000 nuo $3,100,- 
000,000, kurių prez. Truma
nas reikalauja vakariniams 
Europos kraštams stiprin
ti prieš komunizmą per me
tus, pagal Marshallo planą.

Kinija Nesulaiko Amerikos 
Konsulato Narių

WASHINGTON. — Ki- 
nijos Liaudies radijas pra
nešė, jog leidžiama Jungti
nių Valstijų konsulato na
riams išvažiuoti iš Kinijos 
sostinės Pekingo, kada tik 
jiems patiks.

Nors Jungtinės Valstijos 
uždarė savo konsulatą Pe- 
kinge, bet vis dar laiko ten 
konsulinius pareigūnus, 
kaip sako tas radijas.

Jeigu norima karo krimi
nalistais atsipalaiduoti, tai 
reikėtų imti nagan kiekvieną, 
kuris karą pradėjo — pradėjo 
užpuolikiškais tikslais, — ne
žiūrint to, kad toks asmuo ar 
asmenys sėdi monarcho soste. 

trys pašaliniai žmonės nu
statytų jiems algas ir nu
sakytų darbo sąlygas.”

Šis Lewiso atsakymas lai
komas atmetimu Trumano 
siūlomų paliaubų.

Valdinės Darbo Santykių 
Komisijos vyriausias advo
katas Robertas Denhamas 
jau pirmiau kreipėsi į Fe- 
deralį teismą, reikalauda
mas indžionkšinu įsakyt vi
siems mainieriams pilnai 
dirbti. Teisėjas atidėjo 
sprendimą iki šios savaitės.

Per 5 pastarąsias savai
tes streikavo daugiau kaip 
100,000 minkštosios anglies 
mainierių. Apie 300,000 kitų 
dirbo tiktai 3 dienas per 
savaitę, pagal Lewiso pa
tvarkymą, belaukiant nau
jos sutarties.
Mainieriai pasipiktinę, jog 

kasyklų savininkai praei
tos savaitės pabaigoje vėl 
šiurkščiai pertraukė dery
bas su unija.

Jankių Generolai Siūlo 
Ginkluot Indo-Kiną

TOKIO. — Karinių Am
erikos štabų vadai slaptai 
tarėsi su generolu MacAr- 
thuru, kaip stiprinti fron
tą prieš komunizmą pieti
niai - rytinėje Azijoje. Be j 
kitko, buvo siūloma, kad. 
Amerika sudarytų naują 
apsigynimo liniją paliai In- 
do-Kinos sieną ir ginkluotų 
francūzus karę prieš liau
dišką Vietnamo respubliką, 
kaip praneša Associated 
Press.

Amerikos generolai sakė, 
kad būtinai reikią apsaugo
ti tą sieną, idant Kinijos 
Liaudies Armija neįsiverž- 
tų į francūzų koloniją Indo- 
Kiną.

Pasitraukė Socialistai 
Francijos Ministrai

Paryžius. — Visi penki 
socialistai pasitraukė iš 
Francijos ministrų kabine
to. Premjeras Georges Bi- 
dault ketina užpildyti so
cialistų vietas savo parti
jos nariais - katalikais ir 
radikalais.

Judžiy Operatoriai Šaukia 
Pavaryt Denhamą

New York. — Federaci
nės Judamųjų Paveikslų 
Operatorių Unijos skyrius 
num. 306 atsišaukė į prezi
dentą Trumaną, kad pava
rytų Robertą Denhamą, vy
riausią valdinės Darbo san
tykių Komisijos advokatą.

Judžių operatoriai smer
kia Denhamą ypač už jo 
reikalautus ir reikalauja
mus teismų indžionkšinus 
prieš streikierius.

ORAS. — Apsiniaukę, 
šalčiau.

Vėliausios Žinios
Washington.—Manoma, jog Amerika reikalaus, kad 

Anglija išduotų amerikiniam teismui Klausą Fuchsą, 
atominį mokslininką. Bet suprantama, kad Anglija ne
išduos.

Slaptoji Anglijos policija suėmė Fuchsą, esą, už ato
minių sekretų išdavinėjimą Sovietams.

Fuchs buvo anglų valdžios atsiųstas talkon ameriko
nam, kuomet buvo gaminama pirmoji atomų bomba.

Generolas Groves, tuometinis Amerikos atominių 
dirbyklų vadas, pripažįsta, jog Fuchs dalyvavo svar
biuose darbuose dėl atomų bombos išvystymo.

Fuchs yra įsipilietinęs Anglijoj vokietys.

PITTSBURGH. — Darbo unijos iš įvairių miestų 
siunčia paramą streikuojantiems mainieriams.

Plieno darbininkai iš Yorkville, O., atsiuntė $100; 
Mansfieldo, 0., elektrininkai $50. International Work; 
ers Order kuopos vadai Youngstow.ne, O., pasižadėjo 
aukoti po dienos uždarbį mainieriams.

BERLIN. — Karinė Sovietų vyriausybė Berlyne pa
reiškė, jog vakariečių trokai, važiuodami iš vakarų 
Vokietijos į vakarinę Berlyno dalį, varė šmugelį. So
vietiniai inspektoriai todėl tikrino, kokius krovinius 
tie trokai gabena. Dėl akylesnio patikrinimo trokai 
buvo ilgiau sulaikomi.

Anglai - amerikonai protestavo dėl trokų gaišinimo; 
už tai planavo visai uždraust plieno gabenimą iš va
karinės Vokietijos į rytinę.

PRINCETON, N. J. — Nusišovė profesorius Allison 
Wm. Bunkley, 25 metų, privačiame pokylėlyje, neva 
rodydamas, kaip lošiama “rusiška ruletė.” x

NEW YORK. — Atvykęs iš Washingtono valdinis 
tarpininkas Cyrus Ching bando sutaikyti telefonistus 
su Bell kompanija. Telefonistai yra nusitarę sustrei
kuoti šį trečiadienį ne.tik čia, bet ir daugelyje kitų 
miestų.

TAMPA, Florida. — Anthony Schlechta, 53 metų, 
papjovė savo žmoną ir užmušė jos seserį ir abiejų mo
tiną, paskui šoko po važiuojančiu troku ir pats nusi
žudė.

MASKVA.—Sovietų radijas sakė, jog prez. Truma- 
nas, gąsdindamas hydrogeno bomba, kaip Wall S try to 
baubu, stengiasi paveikti kongresą, kad juo daugiau 
pinigų paskirtų kariniams tikslams.

Milionai Kiny Mokomi 
Skaityt ir Rašyt

PEKING, Kinija; — Ki- 
nijos Liaudies valdžia ati
darė mokyklas, kur milionai 
beraščių išmokomi skaityti 
ir rašyti.

Vien Mandžurijoj pernai 
buvo atidaryta 30,000 dau
giau tokių mokyklų, kuriose 
bent milionas kaimiečių 
pramoko skaitymo ir rašy
mo.

PRIPAŽĮSTA, JOG SO
VIETŲ ATOM - BOMBOS 

PASIEKTŲ AMERIKĄ 
NEW YORK. — Ameri

kos oro jėgų sekretorius 
Stuart Symington, kalbė
damas Waldorf - Astoria 
Kotelyje sekmadienį, pri
pažino, kad karui kilus So
vietai galėtų atominėmis 
bombomis pasiekti visokius 
taikinius Jungtinėse Vals
tijose.

UŽSIDARĖ WALTHAM 
LAIKRODŽIŲ KOM

PANIJA r
darė garsioji Waltham lai
krodžių kompanija, kuomet

Waltham, Mass. — Užsi- 
Washingtono Saldžia atsi
sakė pratęsti $2,000,000 pa
skolą. Iš Šveicarijos įgabe
nami pigesni, laikrodėliai 
varo Waltham kompaniją 
prie bankruto.
JERUZALĖJE dabar šal

čiausia žiema iš visų, ko
kias gyventojai atsimena.

Šaukia Belgus Boiko- 
tuot Amerikos Ginklus

Brussels, Belgija. — At
vyko Amerikos generolas 
Charles T. Lanham ir 20 
technikų, kurie mokys bel
gus, kaip naudoti atsiun
čiamus amerikinius gink
lus. Tuo pačiu laiku Belgų 
Laivakrovių Veikimo Ko
mitetas išleido atsišaukimą 
į dokininkus, kad atsisaky
tų iškrauti atgabenamus 
amerikinius ginklus.

Belgijos komunistų laik
raštis Drapeau Rouge vadi
na generolą Lanhamą 
“naujuoju vyriausiu Belgi
jos armijos komandie- 
rium,” ir rašo, kad Ameri
ka planuoja panaudot Bel
giją kaip papėdę užpuoli
mo karui prieš Sovietų Są
jungą.

ČIANGININKAI KVIE
ČIA ČIANGĄ

Taipei, Formoza. — Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
seimas čia šaukė .Čiangą iš 
naujo užimti prezidento 
vietą.

Čiangas pernai metų pra
džioje buvo “pasitraukęs” 
iš prezidentystės ir užlei
dęs tą vietą vice-preziden- 
tui Li Tsung-jenui. Paskui 
kilo peštynės tarp Li ir či- 
ango. Tad praeitą gruo
džio mėnesi Li apleido For- 
mozą ir išlėkė į Jungtines 
Valstijas gydytis pilvo 
skaudulius.

MOKSLININKAI ŠAUKIA
AMERIKĄ NENAUDO!
H-BOMBOS “PIRMA”
Kartu Pasižada Būti Ištikimais 
Prezid. Trumanui Piliečiais

New York. — Profeso- 
rius Hans A. Bathe ir 11 
kitų įžymių atominių mok
slininkų praeitą šeštadienį 
atsišaukė į prezidentą Tru
maną, kad paskelbtų pasau
liui, kad Jungtinės Valsti
jos niekuomet nenaudos 
hydrogeno-vandenilio bom
bos, jeigu kas kitas pirma 
neužpuls tokiomis bombo
mis Ameriką ar jos talki
ninkus.

Jie įspėjo, kad viena hy
drogeno -vandenilio bomba 
galėtų sunaikint tokį did
miestį, kaip New Yorkas.

Sykiu tie mokslininkai 
pareiškė:

“Prezidentas Trumanas 
nusprendė gaminti tokią 
bombą, ir mes esame ištiki
mi piliečiai” (nežiūrint, 
kaip hydrogeno bomba bū
tų pavartota).

Sekmadienį Amerikos 
Mokslininkų Sąjunga krei
pėsi į prez. Trumaną su at-

Anglas Tvirtina, kad 
Sovietai Turi H-Bombą

London. — Anglas ato
minis tyrinėtojas ir žurna
listas Larcey pirmadieni 
paskelbė, kad jis titrai su
žinojo, jog Sovietai turi ii’ 
(vandenilio) bombą.

Larcey andai gana tik
rai pranešė apie bandomą
jį pirmosios atomų bombos 
išsprogdinimą Sovietų Są
jungoje. Anas jo praneši
mas kokiais 3 metais pra
lenkė prezidento Trumano 
paskelbtą žinią, kad Sovie
tų Sąjungoj buvo įvykdytas 
atominis sprogimas.

Yorko Arkivyskupas 
Ragina Užgini H Bombą

Liverpool, Anglija. — 
Yorko arkivyskupas Cyril 
F. Garbett, antras vyriau
sias episkopalų bažnyčios 
viršininkas, šaukė uždraus
ti busimąsias hydrogeno- 
vandenilio bombas naudoti.

Per pamokslą čionaitinė- 
je katedroje jisai įspėjo, 
jog naujoji “velniška” bom
ba galėtų nušluoti visą ži
nomą civilizaciją.

30 Darbininku Areštuota 
Vakariniame Berlyne

BERLIN. — 400 vokie
čių darbininku demonstra
vo francūzų užimtoje vaka
rinio Berlyno dalyje ir mė
gino susirinkti Mercedes 
Palast salėje. 100 policinin
kų užpuolė demonstrantus, 
areštavo 30 ir išvaikė kitus.

Vakarinio Berlyno spau
da sudarė iš to pasaką, kad 
komunistai, girdi, įsiveržę į 
francūziškają miesto dalį ir 
bandę šturmu užimti salę.

Rytinė Berlyno dalis yra 
Sovietų žinyboje. 

sišaukimu, kad tuojau su
darytų nepartinę komisiją 
iš mokslininkų, politikų, e- 
konomistu ir kariniu žino
vų. Sako, ta komisija svar
stytų, kaip išvengt atomi-# 
nio - hydrogeno bombų ka
ro su Sovietų Sąjunga. Esą, 
gal būtų galima duot Rusi
jai ir tam tikras medžiagi
nes nuolaidas, jeigu Sovie
tai leistų nuodugniai pri
žiūrėti” atominius Rusijos 
įrengimus.

Šių mokslininkų vadai sa
ko, gal Amerika jau netu
rėtu reikalaut, kad Sovietai 

C f

pervestų visas atomines sa
vo- kasyklas į tarptautinės 
komisijos nuosavybę. To 
reikalauja amerikinis Ba- 
rucho planas, kurį remia 
prez. Trumanas.

Pagal Barucho planą, 
Jungtinių 'Tautų atominė 
komisija, amerikonų vado
vaujama, būtų savininkė 
visu atominių kabyklų 
užsienyje ir spręs
tų, kiek skirti kam atomi
nių medžiagų. Tuo tarpu 
Amerika vis gamintų ato
mų bombas ir neprisileistų 
atominės inspekcijos, kol 
visame pasaulyje taip būtų 
suvaldyta atominės jėgos 
gamyba, kai]) Amerikai pa
tinka.

Sovietai sutiko su tarp
tautine inspekcija, bet siūlė 
sunaikint esamąsias atomų 
bombas, uždraust jų naudo
jimą ir pavest Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai 
vyriausią atominę kontro
lę.

Amerika atmetė Sovieti
nius pasiūlymus ir argu
mentavo, kad jeigu Saugu
mo Tarybai būtų pripažin
ta pasaulinė atomų jėgos 
kontrolė, tai Sovietai, turė
dami veto-atmetimo teisę 
taryboje, galėtų neleisti in
spekcijas daryti atomi
niams Sovietų įrengimams 
Rusijoje.. .

Tito Atstovybės Azijoj— • 
Šnipu Lizdai, Sako Pravda

MASKVA. — Jungtinės 
Valstijos naudoja Jugosla
vijos Tito atstovybes kaip' 
savo šnipų lizdus Azijoje, 
rašo Pravda, Sovietų komu
nistų laikraštis. Sako, jog 
vyriausias tų šnipų centras 
yra Jugoslavijos ambasado
je New Delhi, Indijoj.

NUPUOLĘ DIDIEJI 
ANGLŲ PELNAI

Dundee, Škotija. — An
glijos maisto ministras 
John Strachey, kalbėdamas 
viešame susirinkime, pra
nešė, jog pernai tiktai 250 
Anglijos piliečiu gavo po 
daugiau kaip $14,000 gry
nų metiniu pajamų, likusių 
po taksu išmokėjimo.

Pirm karo 11,000 anglų 
gaudavo' daugiau kaip po 
$14,000 grynų įplaukų per 
metus.
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Kada prezidentas Truma- 
nas paskelbė, kad pasibaigė 
Amerikos monopolija ant 
atominių bombų, kad ir So
vietų Sąjunga turi tą jėgą, 
tai tūli manė, kad baįgsis 
įtempta padėtis. Išeina, jei
gu turi Amerika, turi ir 
Tarybų Sąjunga, tai atomi
nės bombos susilauks to pa
ties, ko susilaukė nuodingos 
dujos. Abi pusės turėjo, bet 
pereitame kare jų nevarto
jo.

Bet mūsų valdonai vėles
niu laiku pradėjo šaukti už 
hydrogeno bombas, pasako
dami, kad jos bus net 1,000 
kartų galingesnės už tas 
atomines, kurios buvo var-

Suokalbis prieš mainierius
Prezidento Trumano planas, kad per tris ateinančius 

mėnesius mainieriai pildytų samdytojų įsakymus, ištiki
mai dirbtų po penkias dienas į savaitę, jokio protesto ir 
streiko nekeltų, kad viską pavestų jo paskirtai “faktų 
surinkimo komisijai”, jau gerai veikia. Labai gražiai 
veikia anglies baronus. Jie mano, kad tas prezidento pla- totos prieš Japoniją, 
nas jiems puikiai patarnaus. Jie, žinoma, neklysta. Kiek
vienas žino, kad po trijų mėnesių užeis vasara ir mainie
rių streikas nebebus kompanijoms pavojingas. , tai mausimas. ^pie Gamtiniai jis turtingas, bet

i . . . r i <a1^ galingumą pasakoja jranc-zaį imperialistai ne-
Aadovaudamlesti prezidento planu, minkštosios anglies ne mokslininkai, bet karo • -■ •
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salininkai, ^uli mokslimn- §aųes pakėlimu, o plėšė, 
kai mano, r'*"1 —
bomba pradžioj dar bus net 
silpnesnė, kaip toji, kuri

Kas del jų busimos jėgos, 
i tai klausimas. Apie 1,000

Žemės drebėjimas buvo prie 
Persijos užlajos.

PIETŲ KORĖJOJE, kur 
stovi Jungtinių Valstijų 
armija, viešpatauja žiaurus 
valdonų teroras pri-eš demo- Kiekyiena giriasi, 
kratinius žmones. Tuo jau vaistas geriausiai apsaugos 
nepatenkintas net New .nuo slogų arba greičiausiai 
York Timeso koresponden-1 sustabdys prasidėjusią sto
tas Mr. W. Sullivan, kuris’Su
rašo apie Korėjos policijos Spalių mėnesį pernai dvi 
brutališkumus. Jis rašo, kompanijos pradėjo be ga- 
kad policija baisiai kankina -lo - be krašto piršti 
ir žudo suimtuosius. Tas '..... "4’1
Korėjos gyventojus stumia 
į komunistų pusę.

INDO-KINIJA atkreipė 
pasaulio atydą. Tai kraštas 
į piet-rytus nuo Kinijos. Jis 
užima 286,000 kvadrat. my
lių ir turi 25,000,000 gy
ventojų. Plotu, tai didesnis 
kraštas už pačią Franciją.

Vaistų kompanijos skel- nužiūri, jog sloginis galvos 
bimais įnirtusiai “kariauja” skaudėjimas, nosies užkim- 
viena su kita, piršdamos Šimas ir kiti slogos reiški- 

'savo gyduoles nuo slogų. |niai atsiranda iš histamino 
Tr ’ 1" ’ kad jos kovos prieš įsiveržėlius.

i savo 
vaistus kaip “tikriausius 
slogų stabdytojus.” Savo 
pasigarsinimais jos užpliau
pė ištisus laikraščių ir žur-

arba jas išgydyti.”
Amerikiečių Vaistininkų 

ir Chemikų Taryba patyrė, 
kad įr naujausi, “pagerinti” 
priešhistaminiai vaistai sle
gia nuolatiniu snauduliu 
vieną iš kiekvienų trijų 
žmonių, kuomet jie tuos 
vaistus naudoja. — Reikės 
dar ištirti, ar n-egręsia kiti, 
tolesni pavojai iš kartotino 
tokių gyduolių vartojimo, 
-— sako Vaistininkų - Che
mikų Taryba.

Kas neužginčijama, tai 
tik tiek, kad priešhistami
niai palengvina bei sustab
do tūlus juntamus slogos 

priešininkais. Toliau šiame vargus, kuomet tie vaistai 
’ iš anksto arba iš pat pra-

kovos prieš įsiveržėlius.
Visi pirmiaus minėti vai

stai slopina histaminus, nai
kina histaminų veiklą.

Tokiu būdu šie vaistai 
dažnai apstabdo arba pa
lengvina slogą, ypač jos 
pradžioje. Toki vaistai to
dėl vadinami anti-histami- 
nais, reiškia, histamino

straipsnyje anti-histaminusI/''"' icva VĄ'k-' i a «/ v . « JO CXlllXOLvy di M<X vO ĮJ\J. L ĮJi t L*"

nalų puslapius. Už skelbimą; ir vadinsime^ sulietuvintu dzios naudojami. Vėliau jie

savininkai pabėgo iš konferencijos, kurion buvo suėję 
su mainierių unijos vadais tartis dėl naujo kontrakto.

Labai teisingai Lewis tą jų žygį apibūdino, kuomet jis 
pareiškė:

“Jie, kasyklų savininkai, pilni entuziazmo, kad valdžia 
dabar galės per teismus arba per Taft-Hartley vergišką 
įstatymą atlikti ant mainierių tą darbą, kurio samdyto
jai patys nepajėgė, būtent, padaryti juos vergais.”

Per ištisus mėnesius samdytojai bandė išgąsdinti mai
nierius ir priversti juos priimti nepakenčiamas sąlygas, 
bet nepajėgė tikslo pasiekti. Dabar įsimaišė valdžia. Sam
dytojai nudžiugo. Jie mano, kad dabar valstybės ranka 
kietai mainierius suspaus. Jie mažai teklysta. Preziden
to planas nepatarnaus mainieriams.

Taip pat teisingai Lewis pabrėžia, kad į šitą suokalbį 
prieš mainierius yra įtraukti ir plieno pramonės savinin
kai. United States Steel Corporation ir įvairios kitos ge
ležies kompanijos kontroliuoja pačias didžiausias kasyk
las. Prieš keletą dienų, važiuodamas į savo korporacijos 
direktorių susirinkimą, U. S. Steel korporacijos preziden
tas Fairless įsakė minkštosios anglies savininkams “drą
siai vesti pastangas, kad privertus kasyklų darbininkus 
pasiduoti.” Tie savininkai dabar ir pildo plieno trusto 
prezidento instrukcijas.

Nėra nė kalbos, jog mainierių padėtis labai sunki. Jie 
tapo reakcijos puolimo cieliumi. Tad aišku, kad ginda
miesi, jie gina visus Amerikos dirbančiuosius, visas Ame 
rikos darbo unijas.

Gaila ir baisu, kad šitos tiesos nesupranta didžiųjų' r 1
darbo uniju vadai. Gaila ir baisu, kad Amerikos Darbo1 cai mm
Federacija ir CIO nė piršto dar nepajudino, kad sudaryti1 . J 
bendrą frontą prieš šitą suokalbį. mero as

Laikas bėga greitai. Mainieriai ir jų unija prispirti 
prie sienos. Kol dar nesi maišė valdžia, kol jiems valdžia 
negrūmojo teismais ir Taft-Hartley įstatymu, gintis bu
vo lengviau. Dabar labai sunku.

Visa Amerikos pažangioji visuomenė su baime stebi 
padėties kryptį anglies pramonėje. Ji mato mainieriams 
pavojų. Ji simpatizuoja jų interesams. Ji bus su mainie- 
riais iki galo.

kąd hychogeno jįe galėjo.
... .' Karo metu Indo-Kmus

* - tt-” - • įbuvo okupavę Japonijos im-
buvo numesta .Hnošimoj, periaiistai. Liaudis jiems 
bet tik vėliau ji bus pada- ,priešinOsi ir prieš japonus 
ryta galingesne n jos paga- pariavo. Po karo Francija

Kur jie nuvažiavo?
Aną sekmadienį New Yorke reakcinės organizacijos 

susirinko ir sudarė bendrą frontą “kovai prieš komuniz
mą.” Centre to fonto buvo American Manufacturers As
sociation ir United States Chamber of Commerce. Nors 
konferencijoje smarkiai figūravo Amerikos Legiono va
dai, bet jie nebuvo vadovaujančioji jėga.

Konferencijoje dalyvavo ir vienas iš CIO lyderių, bū
tent, James Carey, CIO iždininkas - sekretorius? Visa 
Amerika nustebo jo kalba. Pirmiau mažai kas tetikėjo, 
kad unijų dešinieji vadai jau taip toli galėjo nuvažiuoti 
į fašistinį raistą. Dabar visiems aišku, kur tie vadai sto
vi, ko jie siekia, kam jie dirba. Dabar daugybė unijistų, 
kurie nepažino Carey, stebisi. Kas pasidarė CIO lyde
riams? Kur jie atsidūrė?

Atvirai, nerausdamas ir neužsimerkęs, karštai plo
jant Manufacturers Association ir Chamber of Commerce 
atstovam^, James Carey pareiškė: “Pereitame kare mes 
susidėjome su komunistais kovoti fašistus; busimajame 
kare mes susivienysim su fašistais kovoti komunistus.”

Vadinasi, kas liečia Carey ir jo kamarotus, du daly
kai aiškūs, būtent, kad karas' turi būti ir kad jie eis su 
fašistais. O kadangi karui išmušus gali būti per vėlu 
sueiti į talką, tai jie dabar susivienija su fašistais.

Ši Carey prakalba > sukėlė/ audrą unijistuose. Plaukia 
protestai ir pareiškimai prieš jo prakalbą. Protestuoja ne 
tik kairieji unijistai. Protestuoja ir tie, kurie nepritaria 
komunistams, bet nieko bendro nenori turėti su fašistais. 
Jie mato ,kad Carey tempia juos į fašistinį lagerį. Jie 
reikalauja, kad kiti CIO vadai Carey suvaldytų, sudraus
tų. ' /

Bet kas jį sudraus? CIO prezidentas Philip Murray jo 
nepasmerks. Kiekvienas žino, kad Carey nekalbėjo tik 
už save. Jis ten dalyvavo su Murray palaiminimu. Tai, 
ką jis konferencijoje pasakė, buvo iš anksto žinoma CIO 
prezidentui.

• Tokia dabar .dešiniųjų vadų politika. Ją pakeisti gali 
tiktai patys unijistai. Kol unijistų mases Carėy ir Mur
ray galės už nosies vedžioti, tol vadų pasitaisymas neįma
nomas.

minimas pigiau atsieis.
Kas dėl to, kad jau tada 

tik mes vieni ją turėsime, Į 
tai — tik pasaka. Moksli-’ 
ninkai numato, . kad je^Su|sikvi'etus anglų ir japonų 
Tarybų Sąjungoj dar nega- mįjos j^linius. Vėliau nu- 
mina hydrogeno bombų, tai sisamdg apie 50,000 hitleri- 
Jau J11?0, k±\PJj?L?.agaw.n.J ninku ir sudarė 200,000

(armiją karui prieš šalies 
žmones. Jau pusė tos Franc, 
armijos žuvo ir Indo-Kinų 
liaudis didesnę pusę savo 
šalies išlaisvino. Ji turi su
tverus liaudies vyriausybę, 
priešakyje su Ho Chi-Minh.

Kad apgauti- Indo-Kinų 
gyventojus, Francijos val
donai ten pasiuntė pirmiau 
bernavusį Japonijai Bao 
Dai, pastatė karaliaus vie
ton ir pažadėjo jam visokią 

i pagalbą. Bet jos skymas ne
išdegė. Indo-Kinų gyvento
jai kariauja ir prieš Franci
jos armiją, ir jos pastatytą 
Bao Dai karalių.

Liaudiška Kinija, šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publika, ir Tarybų Sąjunga 
jau pripažino Ho Chi-Minh 
partizanų vyriausybę, kaipo 
Indo-Kinų vyriausybę. Tuo 
kartu imperialistai pripa
žįsta Bao Dai. Nėra abejo
nės, kad ir ten liaudis lai
mės, kaip ji laimėjo Kinijoj. 
Komercinė spauda prana
šauja kitą Ispaniją^ o tikru
moje ten bus kita Kinija.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
atstovas Paniuškinas įteikė 
reikalavimą Washingtone, 
kad Japonijos imperatorius 
Hirohito būtų teistas, kaipo 
karo kriminalistas. Jis pa
reiškė, jog yra užtektinai, 
faktų,, įrodančių, jog jis yra 
sutikęs, kad japonai karo 
laiku vartojo ligų bakteri
jas prieš kinus. Suprantą-

komingas ir už tą ant Ame-;' 
rikos karo laivyno Perlų 
Užlajoj žvėrišką užpuolimą, 
kuris buvo padarytas 7 d. 
gruodžio, 1941 metais, kur 
žuvo apie 2,000 amerikie
čių. D. M. Š,

ti. Karo specialistas Max 
Werner sako, kad galimas 
dalykas, jog ir tos, kurios 
1949 metais Sovietų šalyje 
buvo sprogdinamos, apie 
kurias pranešė Trumanas, 
galėjo jau būti hydrogeno 
bombos,

Tai kam reikalinga leisti 
bilijonus dolerių ir kelti tas 
Šurnas? Tik tam, kad pa
drąsinti karo kurstytojus 

įčia ir reakciją Europoje.
Chicago j e sako, 'kad

• darbą 
smetonininkas ge- 

__ ____ Povilas ______  
I eitis. Jis pasakojo spaudos 
korespondentams, 
riavo ir 
prieš Hitlerį.” Pasakaitė, 
kuriai maža kas tikės. Tai 
kur generolas Plechavičius 
prieglaudą gavo, kada Lie
tuva buvo išlaisvinta? Na
gi Berlyne, pas hitlerinin
kus. Tai kodėl jis bėgo į 
Berlyną, nors sako prieš 
hitlerininkus kariavęs, o ne 
į Maskvą? Tas parodo, kie
no naudai jis kariavo.

Washingtone vyriausybė 
įsakė sunaikinti 50,000,000 
bušelių bulvių, apie $100,- 
000,000 vertės, nes neturi 
kur jas dėti. Valdžia tas 
bulves supirko nuo vfarme- 
rių, kad palaikyti aukštas 
bulvių kainas, na, ir dabar 
naikina. Pasaulyje yra al
kanų žmonių, kurie jas su
valgytų.

Kiek tai buvo rūpesčio, 
kada šarvuotis “Missouri” 
prisvilo prie seklumos jūroj. 
Tas įvykis parodo, kaip ne
ištirti pakraščiai, kaip ne
pasiruošę tokiems įvykiams. 
Kas atsitiktų, jeigu tas bū
tų karo laiku?

BULGARIJOJ ministrų 
pirmininku išrinktas. gabus 
komunistas Vulko Červeni- 
kov. Jis yra 59 metų am
žiaus.

KINIJOS Liaudies De
mokratinė vyriausybė kal
tina Jungtinių Valstijų bu
vusį konsulą Mr. D. S. Ma- 
ckiermaną, kad jis užsiėmė 
šnipavimu ir papirkimu 
asmenų, kad jie veiktų prieš 
Kinijos liaudies vyriausybę.

IRANE įvyko didelis že
mės drebėjimas. Žmonių žu
vo apie 2,000, ir medžiagi
niai nuostoliai labai dideli.

Plechavi-

būk ka- 
prieš Sovietus ir n

viską daro, kad Indo-Kinų 
žmones laikyti senoje padė
tyje, bet jai nevyksta. Pra
džioj ji sau į talką buvo pa-

vardu — priešhistaminiais.
NeHaikina Slogos Perą
Moksliniai bandymai tik

rai įrodė, kad priešhistami
niai (anti-histaminai) ne
naikina jokių slogos perų; 
palieka tuos perus ramybė
je, o tiktai palengvina čiau
dulį, nosies užkimšimą ir 
kitus sloginius, nesmagu
mus.

Priešhistaminiai puola ir 
malšina tiktai histaminus, 
kuomet histaminai atakuoja 
įsiveržusius slogos perus.

Iš to ir turime klausima: 
O gal priešhistaminiai iš 
esmės kenkia kūnui? Juk 
jie visai nekliudo slogos pe
rų, bet slopina tiktai hista
minus, kurie kovoja prieš 
tuos perus.

Jei toks vaistas atliuo- 
suoja nosį ir pakelia ūpą, 
žmogus tuo tarpu geriau 
jaučiasi. Bet tai dar ne vis
kas, kad pranyksta skaus
mas bei nesmagumas. Gali
ma, pavyzdžiui, tam tikrais 
chemikalais sulaikyti dan- 

1 ties gėlą, numarint jo ner
vą, ir žmogus geriau jausis,

mokėjo po kelis šimtus iki 
tūkstančio dolerių. Tos dvi 
kompanijos lenktyniavo, 
katra pirmiau gaus 100 mi- 
lionų dolerių biznio iš vadi
namo stogų gydymo.

Dabar gi jau bent kelio
lika kompanijų per šimtus 
laikraščių ir žurnalų rviau- 
jasi dėl tokio biznio. Kiek
viena šaukia, kad tik jos 
kromelyje gaunami “tiesiog 
stebuklingi” vaistai nuo 
stogų.

' Valdinė Gyduolių Admi
nistracija ir Amerikiečių 
Gydytojų Susivienijimas sė
di ant tvoros, ir tik žiūri, 
kada reikės sušukti: “Ne
apgaudinėkite!”

Tuo tarpu slogininkai ne
ša gyduolių fabrikantams 
milionus dolerių, pirkdami 
vieną po kito tokius vaistus, 
kaip Anahist, Inhiston, 
Kriptin, Trimeton, Anta- 
mine, Resietab, Coricidin Fr

I kitus. Jei vienas vaistas ne
išgelbėjo nuo slogos, tai 
griebiasi kito “stebuklada
rio.”

Imant visus amerikiečius 
'bendrai, kiekvienam atsiei
na du sirgimai slogomis per 
metus, vidutiniai skaičiuo
jant. Tai plačiausia gyduo-i Yra atsitikimų, kad žmogui 
lių kompanijom pieva prisi- visai sugenda tūli jutimo 
šienauti dolerių, kol valdžia nervai. Tuomet jis gali be 
duoda joms valią ir kol pa- skausmo sau pirštus deginti 
tikimos mokslo įstaigos dar 
tiktai tyrinėja tuos vaistus.

Histaminai
Visų minimų gyduolių 

branduolys yra toks pat. 
Kiekvienoje yra medžiaga 
ar medžiagos, kurios tiesio
giniai veikia prieš histami
ną.

Kas gi yra histaminas?
Histaminas — tai tam 

tikras chemikalas, kurio y- 
ra įvairiuose kūno audi
niuose.

Ką histaminas daro?
Kai kūnan patenka ne

sveika arba alerginė me
džiaga, histaminas tuojau 
sukelia maištą prieš ją. 
Kuomet kūnan įsibraują 
slogos perai, vadinami vi
rusai, tai histaminas taipgi 
kelia “revoliuciją” prieš į- 
siveržėlius. Tuomet žmogus 
čiaudo, parpia; tampa už
kimšta nosis, dažnaisuskau-.iš mados, 
sta gerklė, kartais atsiran-

ma, kad Hirohito yra atsa-, (la ^as.u^.s (asthma) ^a~

Marlboro, Mass.
Sausio 12 d. mirė Jonas G. 

Sadauskas, sulaukęs 60 metų 
amžiaus. Jis gimė ir augo Lie
tuvoje, j šią šalį atvyko apie 
40 metų atgal. Liūdesyje pali
ko savo žmoną — Anną, taip
gi dukrą—Mary ir brolius— 
Juozą, gyvenantį Marlboro, 
Petrą—Worcesteryj, Kazį— 
Bostone. Taipgi nemažai pa
žįstamų ir prietelių.

Lai- buna velioniui lengva 
ilsėtis Amerikos žemelėje, o 
jo šeimai ir giminėms užuo
jauta. M.

sireiškia įvairūs kiti slogi- 
ninkams ir elergininkams 
žinomi ženklai.

Bakteriniai slogos perai 
yra nepriimtini kraujui 
proteinai (baltymai). Bak
teriniai perai taipgi protei
nai.

Kas liečia alergikus, tai 
juos panašiai kankina ne
sutampanti su jų krauju 
proteinai žolių sėkladulkių, 
vilnų, plunksnų, įvairių val
gių ir kt.

Nekalbant apie alergijas, 
čia kreipsime dėmesį tiktai 
į slogas.

Ką veikia kūno chemika
las histaminas, kuomet jis 
susiduria su slogos perais, 
kurie juk yra gyvi protei
nai? i

Histaminas metasi'kovon 
prieš juos. Taigi daugelis į- 
žymių gydytojų šiandien ir

vis silpniau ir silpniau vei
kia prieš slogos ženklus.

Bet visi žinovai pabrėžia 
faktą, kad priešhistaminiai 
nenaikina pačių slogos pe
rų.
Iš Tikrųjų Negydo Slogos

“Net jeigu tie vaistai pa
šalina nesmagiuosius slogos 
ženklus — šnarpštimą, 
čiaudymą, nosies užkimši
mą — nemanykite, kad jie 
išgydo slogą,” įspėja moks
linis amerikiečiu žurnalas ’ » *•
Science Digest. “Paprastoji 
sloga tebėra kietas riešutas 
medicinai perkąsti. Pamati
niai, dar nesurasti bakteri
niai perai, kurie slogą iš
šaukia. Tiktai suradus ir 
išskyrus slogos perus, gali
ma būtų surasti ir pritai
kyti chemikalus, kurie tuos 
perus naikintų.”

Naujų priešsloginių gy
duolių fabrikantai naudo
jasi tuom, kad valdinė Vais
tų Administracija ir val
džios Prekybos Komisija ne
uždraudė tuos vaistus be 
receptų pardavinėti. Bet

negu dantį skaudant. Ne- žymėtina, kad jokia valdine 
jausdamas gėlos, jis gali 
leisti dančiui toliau gesti.

įstaiga nesako, kad jie bū
tų geri. Leidimas juos par
davinėti tiktai tiek tereiš
kia, jog, pagal dabartinį 
valdžios įstaigų supratimą, 
šie vaistai “nesą pavojingi.”

Šiaip ar taip, patartina 
patiems nesidaktarauti va
dinamais “stebuklingais” 
vaistais nuo slogos, ypač to
dėl, jog tai gali būti ne slo
ga, o skirtinga liga.

Tegul gydytojas nuspren
džia, kiek ir kokių gyduolių 
jums reikia. A7. M.

ir adatų į blauzdas prisiva
ryti. Bet argi tai sveika?

O minimi vaistai-prieš- 
histaminiai nekliudo pačių 
slogos perų, tiktai slopina 
histaminus, kuomet hista
minai sukelia įkyrią bei 
skausmingą kovą prieš pik
tadarius perus.
Naujųjų Vaistų Blogumai

Priešhistaminiai patys 
gali iššaukti savotiškus blo
gumus. Pavyzdžiui, kiek 
pirmiau buvo, išgarsinti Be
ri a d r y 1, Pyribenzamene, 
Thenylene kaip greitieji 
vaistai nuo stogų ir alergi-1 maldas, 
jų. Bet netrukus pasirodė, sau po nosim, 
kad šie priešhistaminiai “Aš negaliu girdėti ta- 
vaistai sukelia galvos svai- vęs” 
gulį, koktumą, nuolatinį ap
snūdimą ir kitus nesveikus 
reiškinius. Taigi tie trys 
priešhistaminiai jau išeina

Šypsenos
Maldos pašnibždomis

Mažytis atsiklaupęs prie 
lovos poteriauja vakarines 

negarsiai šnibžda

”, kreipėsi į jį motina. | 
Aš ne tau meldžiuos^ 

atšakiai pareiškė mažasis 
poterninkas.

Paskui buvo 1 išbandyti 
naujesni priešhistaminiai 
kai kuriuose kalėjimuose, 
kariuomenės stovyklose ir 
mokyklose. Raportai apie 
tai skelbė, kad priešhistami
niai, iš anksto juos naudo
jant, pastoję kelią slogoms 
daugumoje atsitikimų arba 
greit sustabdę prasidėjusias 
slogas.

Gydytoją Susivienijimas 
Nesutinka

Su tais raportais nesutin
ka Amerikiečių Gydytojų 
Sūsivienijimas; ir to Susi-

Maistas ir pamaldumas
Pirmadienio vakarienė 

susidėjo iš nuo sekmadienio 
likusios keptos jautienos. 
Malta mėsa, sudaryta su 
bulvėmis ir kitokiais pries
koniais. Pradedant valgyti, 
kaip ir paprastai, tėvas per
sižegnoja ir meldžiasi prieš 
valgį. Mažasis žingeiduolis, 
kuris nelabai mėgsta liku
čius valgyti, sako: “Tėve, 
kodėl tu turi melsties antrą 
sykį, juk čionai tas pats 
maistas, ką vakar valgėme, 
tiktai kitaip sutaisytas?”

vienijimo organas Journal Cleveland. Ohio 
praeitą spalių mėnesį dėl to 
rašė:

“Patikimi medicinos ži
novai laikosi tos nuomonės, 
jog dar nėra atrasta jokia 
medžiaga nei medžiagų jun
ginys slogoms kelią pastoti

Klaidos Pataisymas
Mano klaidą koresponden

cijoje “Progresyvių Partijos 
Liet. Klubo Susirinkimas”, kur 
sakoma “...susirinkimas įvyks 
vasario 10”—turi būti vasario 
S) dieną. J. N. Simans.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — AiHr., Vasario 7, 1950



ROJUS MIZARA

Kelias į Laime
(Tąsa)

— Ponia jam padedate, ar ne?
— Kuo gi aš padėsiu? Jis pats prisivirė košės, 

tegu ją ir valgo! Kam jam manęs reikėjo? Bet ži
not, ponas, jis nors senas ir suvargęs, bet gudrus, 
kaip žaltys!

Anelytė man priminė Amiliją ir aš ėmiau jos lyg 
bijoti. Jei nebūčiau Niujorko uoste Simsono matęs 
ir girdėjęs juodviejų pokalbio, būčiau manęs, jog 
ši moteriškė kalba įsivaizduotai.

— O ponas, neketate Lietuvoj pasiieškoti pane
lės?

— Aš? Cha, cha, cha! Graborius mane apves
dins !

— Taip sakote, kol ant patinkamos neužkliūvate.
— Niekad!
— Neišsižadėkite! Amerikonų kraujas atrodo 

šaltas, bet kai jis įkaista ... Aš žinau!...
— Aš galėjau Amerikoj, turėjau .. .
— Amerikietės perkvailos geram vyrui pasigau

ti.
Trečią ar ketvirtą vandeniu kelionės dieną susi

tikome daugiau lietuvių. Vienas jų—kirpėjas, bar
berys iš Brooklyno. Viduramžis vyrukas su ožiš- 
ka, rusva pasmakrėje barzdele, dailiai apdorota. 
Nebūčiau niekad manęs, kad jis lietuvis, jei jis 
pats, išgirdęs mano su Simsoniene pašnekesį, nebū
tų pradėjęs.

Kai mudu susipažinome, pasisakiau, — jis ne
buvo apie mane girdėjęs, — kas esu ir kuriais tiks
lais Lietuvon vykstu. Užklausus, kokie motyvai jį 
stumia tėvynėn, jis išdidžiai atrėžė:

— Važiuoju ponus apskusti! — ir ciniškai nusi
juokė.

— Abejoju, ar Lietuvoje barbenai daug uždirba.
— Aš juos, ponas, be britvos skusiu!
— Nesuprantu.
— Esu ne visai prastas kazirninkas, o Lietuvoje, 

girdėjau, ponai ir kunigai mėgsta kortas. Aš jiems 
parodysiu! t

Suįdomino mane barberys. Pašaukiau gėralo, nes 
tikėjausi, kad prie stiklelio jis man pasakys dau
giau apie korta vimo meną, kurio jis meistru skai
tėsi.

— Brooklyne radau vietą, išdirbančią paženklin
tas kortas. Kiekviena ant nugaros turi mikrosko
pinį ženkliuką, sulyg kuriuo žmogus gali pažinti 
kiekviena, esančia kito rankoje. O tai reiškia vis
ką!

— Tai ponas, — sakiau, — ir vežatės jų į Lie
tuvą?

Barberys linktelėjo galvą, 
sr

Aš ginčinau, teigdamas, jog jis klysta. Tuomet 
barberys, išsitraukęs iš kišenės kaladę kortų, nau
jų, sveikų, padavė man ir sakė:

— Pasiimkite bet kurią ir laikykite savo ran
kose, o aš, sėdėdamas šitoje, va, stalo pusėje, pasa
kysiu, kokia ji.

Mano nuostabai, jis atspėjo beveik kiekvieną — 
ypatingai tūzus, karalius, dešimkes!

— Dabar žiūrėkite, ponas, — jis patarė man. — 
Vartykite jas, ieškokite ženklelių.

Per keletą valandų darbavausi ir nieko nesura
dau! Kiekvienos kortos nugara atrodė lygiai tokia 
pati!

Kiek jis kaladžių vežėsi, nežinau, man nesakė. 
Neparodė nei stebuklingų taškelių. Bet jis man vis 
kartojo: “Nuskilsiu Kauno ponus! Nuskilsiu!...”

Susitikau dar porą tautiečių. Tai vyras su žmo
na, — abu jau pabuvę, už mane vyresni, vyko Lie
tuvon apsigyventi. Juodu — buvę biznieriai nedi
deliam miestelyj Pittsburgho apylinkėj. Abu karš
tai tikį žmonės, nes pastebėjau juodu nuolat skai
tant maldaknygę.

Vyras, tuojau pasisakęs pavardę, pareiškė esąs 
kunigo tėvas. Jis manė, jog aš jo pavardę būtinai 
turėjau girdėti, nes jo sūnus pasižymėjęs šventais 
ir prakilniais darbais.

— Mano sūnus — kunigas, o duktė — vienuolė, 
— aiškino jis man išdidžiai, atgrasiu balsu, nes bu
vo kurčiokas. — Tegu vaikai Amerikoje tarnauja 
Dievui, o mudu vykstame tarnauti tautai ir drauge 
Dievui.

— O Amerikoje gyvenant, ar negalima tarnauti 
savo tautai? — klausiau aš, nenorėdamas pasiro
dyti prastesniu patrijotu. Bet senis negirdėdamas 
manęs, sakė ką kitą:

— Amerikoje biznis vyko neprastai, taigi susi
taupėme dolerį kitą ir dabar žadame juos įdėti į 
Lietuvos žmonių kišenę. Pirksime centrą-dvarelį, 
nes Lietuvoj, girdėjome, pigūs darbininkai ir ne
organizuoti.

(Bus daugiau)

Bus Didelis LDS Bowling Turnamentas
Bowling’as yra vienas di

džiausių Amerikos žmonių 
sportiškų užsiėmimų. Apie 
20,000,000 Amerikos žmo
nių užsiima tuo sportu; jau
ni ir senesnieji Amerikoj 
užsiinteresavę tos rūšies 
žaidimu - pasilinksminimu. 
Vieni žaidžia pavieniai, o 
daugiausia žaidžia susidėję- 
^usiorganizavę į grupes, į 
“tymus” ir visokias “bowl- 
ing lygas.”

LDS yra vienatine lietu- 
vių organizacija, kuri jau 
per eilę metų surengia na- 
cionalius “Bowling Turna- 
mentus.” Tai’yra labai po- 
poliariškas sportas tarp 
LDS Amerikoj gimusių ir 
augusių narių. Iki šiol visi 
LDS suruošti “Bowling 
Turnamentai” buvo gana 
sėkmingi. '

Šiemet vėl bus didelis 
Nacionalis LDS Bowling 
Turnamentas. Įvyks New 
Yorke. Tęsis tris dienas: 
gegužės 19, 20 ir 21. Ko- 
mitet. jau parandavojo tam 
tikslui vieną iš gražiausių 
ir parankiausių “bowling” 
vietų: Boxy Bowling Alleys, 

| pačiam New Yorko miesto 
centre.

Pranešama, kad iš Det
roito aTVyks apie 50 lošėjų 
dalyvaut turnamente. Taip
gi nemažas skaičius lošėjų 
atvyks iš Chicagos, Bock- 
fordo, -Clevelando ir kitų 
miestų. Nemažas skaičius 
brooklyniečių ir iš apylin
kės lošėjų kiekvieną antra
dienio vakarą “bolina” Kul
tūriniame Centre, ir dauge
lis jų rengiasi dalyvauti 
LDS Nacionaliame Turna
mente.

Aprobuojama, kad turna
mente dalyvių skaičius vei
kiausia sieks apie 300. Tai 
bus gana didoka LDS iš
kilmė.

Bet ji galėtų ir turėtų 
būt dar didesnė. Juk visose 
lietuvių kolonijose randasi 
jaunų, čia gimusių ir au

Užsiprenumeravo “Kelias į Laimę”
F. Gardauskienė (ir $1 aukojo), M. Uždavinis, E. J. 

Burba, Sr., John Maskelis, T. Repšys, P. Karpich, Frank 
Valaitis, V. Dūdonienė, S. Baltulies; (per southbostonietį 
J. Šukį) : Juozas šleivis, Mykolas Matukas.

JAU SUKELTA 400 DOLERIU AUKŲ- 
NUPIRKTIKARS0NU1 KOJAS

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 7-toji. apskritis nutarė 
sukelti $500 aukų nupirkimui 
drg. Jonui Karsonui naujų 
medinių kojų, nes senos jau 
nusidėvėjo. Į mūsų atsišauki
mą nuoširdžiai atsiliepė pa
žangi visuomenė ir jau esame 
arti tikslo. Aukų gavome se
kamai :

Iš Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Centro Fondo $100. 
Nuo LDS 1-mos apskrities 
$25; per Naujus Metus lowel- 
liečiai surinko $44.50; per M. 
Vilkauskienę, Nashua, $33; 
per Jurutį, So. Boston, nuo Pi
liečių Kliubo, $22.50.

Iš Brooklyn, N. Y., gauta 
per' P.* Vaznį $39.50 ir per 
Antaną Bimbą $13; nuo Lie
tuvių Moterų Kliubo, Detroit, 
$11; Chas. Steponavičius, 
Cliffside Park, N. J., $10; nuo 
LDS 125 kp., Lawrence, $10.

Po $5 aukų gavome nuo: 
G. Brazauskas,'A. ir E. žvin- 
gilai, Anna Pilippse, K. B. Ka- 
rosienė, LLD 37 kp., Jono 
Dauca šeimos, Helen Yurkšas, 
Worcesterio Balsuotojų > Kliu- 
bas, Si Zaivis, Geo. Žilinskas, 
B. Karinas, Maple Parko Ben
drovė, ir per J. M. Lukas iš 
Worcesterio $17.

Po $3 aukavo J. Bimba ir 
L. Tvaska.

Po $2 aukavo: J. Supetris, 
J. Vaivada, P. Praniučius, S. 
Siekis, D. Sukackis, J.-Milvi- 
das, F. N. Draugas, S. Rei- 
nard, Jonas Grigas, J. Mus
teikis ir C. L. K. Draugas.

Po $1 aukavo: A. Večkys, 
P. Aleksoms, V. Puchin, J. 
Sleivienė, A. Raskow.

Viso iki šiol aukų suplaukė 

gusių lietuvių, kurie užsii
ma tuo sportu. Mūsų senes
nieji veikėjai turėtų tuos 
jaunuolius paraginti daly
vauti LDS Bowling Turna
mente. Ypač LDS veikėjai 
turėtų paraginti juos įsira
šyti į LDS, laike šio vajaus, 
ir imti dalyvumą šioj LDS 
didžiojoj sporto iškilmėj.

Būtų gerai, kad susida
rytų “bolininkų” grupės 
netolimose nuo New Yorko 
vietose: Elizabeth, Newar- 
ke, Cliffside, Patersone, 
Philadelphijoj ir eilėj* kitų 
vietų.

Kadangi daugelis jaunes
nių lietuvių myli “bolinti,” 
tai lai jie “bolina” susior
ganizavę į LDS grupes.

Daugelis jaunuolių, kurie 
priguli prie LDS, myli mū
sų Susivienijimą ir yra jo 
patriotai dėl to, kad mūsų 
Susivienijimas deda pastan
gas sudaryti jaunimo veiki
mą sporto srity. Jokia kita 
lietuvių organizacija nepa
jėgia to duoti lietuvių jau
nimui.

Mūsų Susivienijimo toli
mesnis auginimas ir palai
kymas vyriausia priklauso 
nuo to, ant kiek mūsų Susi
vienijimas įtrauks į savo ei
les čia gimusius ir augusius 
jaunus lietuvius, kurių yra 
šimtai tūkstančių.

Taigi, kuomet mūsų Susi
vienijimas ruošia tokį dide
lį dalyką, kaip Nacionalį 
Bowling Turnamentą, tai 
mūsų senesnieji veikėjai tu
rėtų savo kolonijose kviesti 
jaunimą dalyvauti, kviesti 
įsirašyti į LDS.

Jeigu jūsų kolonijoj iki 
šiol jaunimas dar nesirengė 
dalyvauti LDS Naciona- 
liam Bowling Turnamente,' 
tai paraginkite,, kad daly
vautų. Dėr yra laiko; dar 
gali sudaryti savo grupes ir 
gali dalyvauti toj naciona- 
lėj sporto iškilmėj.

J. Siurba, 
LDS Sekretorius.

$411.50.
Draugės ir draugai! Mato

te, kad jau nedaug reikia iki 
reikalingos sumos $500. Visi 
ir visos prašomi padėti grei
čiau paskubinti šį darbą. Vie
na, Karsonui kojos labai rei
kalingos, antra, reikia baigti 
šią kampaniją, nes turime ki
tų darbų. Aukas siųskite LLD 
7-tos Apskrities iždininkui, 
kurio pareigas einu:

S. PENKAUSKAS, 
33 Chestnut St.

Lawrence, Mass.

Baltimore, Md.
KASDIENINIAI ĮVYKIAI
Kaip kitur, taip ir pas mus 

gyvenimas slenka dolerio nu
statyta kryptimi, palikdamas 
įvykių pėdsakus.

Pastaruoju 'laiku labai pa
dažnėjo visoki užpuolimai ir 
apiplėšimai. Nepraeina diena, 
kad nepasikartoti! užpuolimų 
ir apiplėšimų aktai nesiren
kant nei vietos, nei laiko. Ir 
kas blogiausia, tai kad šitos 
padėties pataisymu nieks nesi
rūpina.

Pas lietuvius irgi prastos 
naujienos. IBroliai Saukai (ar 
Saskūnai), suaugę, jau virš 40 
metų vyrai, gyvendami pas tė
vus, susivaidijo, ko pasekmė
je vyresnis jaunesnį nušovė, 
šovikas areštuotas sausio 24.

Tapo areštuoti ir laikomi be 
kaucijos p. ir p-nia Walter 
Waskis (Vaškevičiai), kalti- 
nąini už badu numarinimą sa
vo 6 savaičių kūdikio^

Prie progos galiu pažymėti, 
kad praėjusiais metais Balti- 

morėje mirė net 56 lietuviai— 
30 vyrų ir 26 moterys.

Stebėtina, kad daugumas 
mirusių dar nebuvo seno am
žiaus ir atrodė geroje sveika
toje.

Labai svarbus priminimas 
LLD 25 kuopos nariams. Ger
biami draugai ir draugės, kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
įvyks vasario 13 d., paprastu 
laiku ir paprastoje vietoje. 
Yra susidarę tokių reikalėlių, 
kurie ateinančiame susirinki
me būtinai turi būt išspręsti, 
bet kurių išsprendimui būtinai 
reikalinga skaitlingesnis skai
čius narių. Todėl prašau vi
sus draugus ir drauges pasi
stengti neužmiršti ateinančio 
susirinkimo vasario 13 vakare.

Miami, Fla.
Miami, Fla.; ar Brooklynas?

Buvo laikai, kuomet lietuviai 
šiauriečiai nei nesapnavo apie 
Floridą. Bet laikas bėga ir 
viskas keičiasi. Dabar, žiemos 
sezonu, kur tik pasisuksi, vi
sur lietuvių rasi. Paimkime 
kad ir Miami. Neskaitant jau 
tų, kurie bėgiu helerių pasku
tinių metų čia apsigyveno, vi
sur sutinki atvykusius turis
tus. Jau Laisvėje buvo minė
ta, kad Elena ir Emilija Jes- 
kevičiūtės lankėsi Floridoje ir 
Elena neaplenkė Miami. Po 
jos atvyko kriaučių kontrak- 
torius su žmona W. Vaiginis 
ir J. Norkus su žmona, kurie 
mano visą mėnesį praleisti. 
Čia randasi Jimis Sutkus i)- 
mano trejetą mėnesių praleisti 
Atsirado ir Lazauskas, kuris 
norėtų čia pastoviai apsigy
venti. Randasi Floridoje Eg. 
Marcinkevičienė iš Great 
Necko ir žada Miami aplan
kyti. Yra ir daugiau brookly
niečių. žodžiu, nežinai, ar 
čia Miami, Fla., ar Brookly
nas? Veikiausiai, tik sulau
kus vasaros suprasime, kad 
gyvename ne Brooklyne, bet 
Miami.

čia randasi ir “bepartyvis” 
klubas. Sausio 29 d. buvo su
rengęs pikniką Mockaus dar
že. Nuvykome ir mes. Pa
gal Miami, tai žmonių buvo 
daug ir įvairių pakraipų. Ne
mažai buvo ir pažangiųjų — 
clevelandiečių, chicagiečių, 
Massachusetts valstijos, Penn- 
sylvanijos ir kitų. Dominuo
jantis žodis buvo “ponas,” 
“ponia,” “panelė,” tik nesi
girdėjo “ponaitis.” Nežinia, 
kodėl iš lietu vii! tarpo “ponai
tis” išsikraustė. Tarpe daly
vių švaistėsi ir chicagietis 
“karžygis,” kuris užpuolęs mi
tinge sumušė Vilnies vietinių

PRANEŠIMAI
SHENANDOAH, PA.

ALD 17 kuopos susirinkimas jvyks 
vasario (Feb.) 12 dieną, 2:30 vai. po 
piet, Mainierių salėjo, kampas Main 
ir Oak St. Malonėkite visi susirinkti, 
jau ir laikas užsimokči duokles. Jau 
keli yra užsimokėję. P. E.

(22-23)

HUDSON, MASS.
Liet. Literatūros Draugijos 103 

kuopos metinis susirinkimas Nyks 
sekmadienį, vasario (Feb.) 12 d., 
pradžia 3-čią vai. po pietų, LPK sve
tainėje. Visi nariai malonėkite da
lyvauti susirinkime, yra daug nau
jų dalykų aptarimui.
P. Vaitiekūnas, sekr (22-23)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 moterų kuopos susi

rinkimas įvyks pirmadienį, vasario 
(Feb.) 13 d., pradžia 7:30 vai. vaka
re, Lietuvių salėje, 29 Endicott St.- 
Yra svarbių reikalų aptarimui, tai 
visos narės malonėkite būti šiame 
susirinkime .Taipgi pasirūpinkite ir 
naujų narių atsivesti. A. W.

(22-23)'

ELIZABETH^ NL J.
Liet. Darb. Susivienijimo 33 kp. 

susirinkimas įvyks 8 dieną vasario 
(Feb.), 408 Court St., 8 vai. vak. 
Nariai prašomi dalyvauti šiame su
sirinkime ir atsiveskite naujų na
rių. Bus atstovas iš Centro.
Valdyba. (21-22)

NEWARK, N. J.
LDS 8-tos- kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, vasario (Feb.) 7 d., 
Jurginejc svetainėje, 180-2 New 
York Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Šis susirinkimas bus svarbus, tad 
visi nariai malonėkite jame dalyvau
ti, atsiveskite naujų narių. Taipgi ir 
no nariai galite dalyvauti mūsų su
sirinkimuose. (21-22)

CHICAGOS ŽINIOS
Iš LLD 86 Kp. Susirinkimo
LLD 86 kp. metinis susirin

kimas įvyko 25 d. sausio, 
Vengrų svetainėje.

Narių atsilankė vidutinis 
skaičius. Susirinkimas buvo 
gyvas ir atlikta nemažai ge
rų tarimų ir darbų.

Kuopos delegatai išdavė 
platų raportą iš atsibuvusios 
LLD 1 Apskrities konferenci
jos.

S. Vėšys išdavė raportą iš 
Ateivių Teisių Gynimo susi
rinkimo. Tarp kitko minėjo, 
jog tame susirinkime buvo 
įteikta $1,000 vertės čekis 
drg. V. Andrulio gynimui ir 
dar apie $1,000 randasi ka
soje. štai kaip įvertina ir gi
na liaudis savo ištikimus vei
kėjus. .

Jau dabar iš anksto rūpina
mės, kad apskričių piknikas 
pasisektų. Susirinkime buvo 
paskleista šešios serijų kny
gutės po 25 tikietus kiekvie
na.

O svarbiausia mums rūpi, 
kad nusisektų North Sides or
ganizacijų bendras parengi
mas — žaislų party, kuri 
ivyks subatoj, 11 d. vasario, 
Vengrų svetainėje.

Raginami visi nariai daly
vauti savo parengime ir kas 
ką gali dovanų įteikti.

Milda česnienė išrinkta de
legatė į Amerikos Moterų 
Kongreso konferenciją, kuri 
įvyko 29 d. sausio

S. Veshys pasižadėjo daly
vauti Civilių Teisių Gynimo 
Kongreso konferencijoj. Ka
dangi ši organizacija nusita
rė leisti žurnalą, todėl mūsų 
kuopa sveikina jį su $5.00.

1950 metams išrinkta ta pa

žinių redaktorę Skeberdytę. 
Garsino, kad yra rengiamas 
“Lietuvos nepriklausomybės” 
minėjimas ir kvietė visus da
lyvauti. Bet žinant jo “nar
sumą” užpuolant Skeberdytę, 
pavojingą ten ir dalyvauti.

šiaip piknike teko susitikti 
nemažai savo senų draugų, jų 
tarpe ir Abekienę, kuri apsi
stojus pas Tamošiūnus, Vali- 
lionius, senius Meisonus, J. 
Veličką, V. Valuką, Stankus 
ir daugelį kitų.

Taigi Florida žiemos laiku 
pasirodo ta vieta, kurioj gali 
pasimatyti su lietuviais iš vi
sos plačios Amerikos.

Svečias.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T S T O N 
EVergreen 4-9407 A au ▼ 1 □ 1 Vii

SHUFFLE BOARD

■■■■H 

f CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
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ti kuopos valdyba, išskyrus 
pirmininką, kuriuo išrinktas J. 
Butneris — senas veteranas, 
darbuotojas.

Pabaigoje susirinkimas tu-' 
rėjo diskusijas temoje: “Ko
dėl daugelis narių nelanko 
kuopos susirinkimų?”

J. Butneris sako: “Valdyba 
gerai garsina susirinkimus, 
bet didžiuma narių nesilanko 
dėl apsileidimo. Tokius tin
ginius reikia kalbinti ir ragin
ti lankyti susirinkimus.”

Drg. V. Andrulis sakė: 
“Kad ir geriausius principus 
nariai atstovauja, bet jei na
mie sėdi ir nieko neveikia, tai 
nieko nereiškia narių geri no
rai.”

J. B. sakė, kad mes vėlai 
susirinkimus pradedam ir vė
lai užbaigtam ir tt.

Labai draugiškoj nuotaikoj 
baigėm susirįnkimą ir su pa
kilusiu ūpu skirstėmės į na
mus. S. V.

Dovanai Puikus
Kalendorius

Kiekvienam kostumeriui. kuris 
pirks 2 ar daugiau dėžutes Miracle 
Ointment. lietuviškos išdirbystės 
vaistu.

Yra 5 rūšių gyduolės, kurios gelb
sti nuo daugybės įvairių skirtingų 
ligų. Kalendoriuje rasit platesni ap
rašymą apie ligas ir kaip vartoti 
vaistus. Išmintinga ir būtinai tei- 
kalinga kiekvienoje šeimynoje turė
ti tokių gyduolių, kaip M. J. Svil- 
pa’s Miracle Ointment. Jų vardai:

No. 1. Nuo dantų gėlimo ir ‘gums* 
nesveikumo, kaina tik $1.00

No. 2. Reumatiškų ir įvairių 
skausmų ....................  1.25

No. 3. Odos įvairių nesveikumų, 
gelbsti nuo “rash", “athletės 
feet”, “sinus" nosies ir 
burnos n weikumo . 1.25

No. 4. Nuo niežėjimo odos, ar 
“poison ivy”, “rectum". 1.25

No. 5. Mostis nuo “piles”, greitai 
veikia ant “piles", užsisenė- 
jusių ar naujų, pagelbės be 
pjaustymo, jei dar nėra iš
sivysčiusios į vėžio ligą. 
Kaina tik ................ 2.50

Su užsakymu siųskit ir money 
order ar čekį. Adresuoki t:
M. ŠVILPA, P. O. Box 78. Sta. A, 

Hartford 6, Conn.
« Vietiniai galit ateiti 607 Broad St., 
Hartford.

J. J. Kaškiaučras, M. D. 
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Lauritz Melchior, danų kil
mės tenoras, per virš 20 metų 
dainavęs Metropolitan Ope
roje, — daugiausiai wagneri- 
nėse operose, — praėjusią 
savaitę pasitraukė iš operos. 
Jis sakė, negrįšiąs tol, kol 
Rudolf Bing bus operos ma
tt ad žerium.

★
Alfred Turiano kadaise bu

vo įkaitintas netikrų (falŠyvų) 
American Express Kompani
jos keliautųjų čekių — travell
ers’ checks—gaminime. Da
bar paaiški, jog Turiano vei
kiausiai nebėra gyvo; mano
ma, kad jis bus užmuštas jo 
buvusiųjų “san d arb i n i n k ų ”
gengės.

Harlyn Dickinson tapo su
areštuotas ir kaltinamas vogi
me knygų iš Brentano knygų 
krautuvių. Sakoma, jis pasi
vogęs apie $1,000 vertės vi
sokių senų laidų knygų. Pa
dėtas po $500 bėla.

Manhattane policija areš
tuos tuos asmenis, kurie mė
tys ant gatvių visokius popier
galius. Ten, kur yra pastatyti 
“gurbai” — vielinės bačkos, 
žmonės raginami nuliekamus, 
nereikalingus daiktus mesti į 
jas, o ne ant šaligatvių ar 
gatvių.

“Lietuvoj Lietuvių 
Nėra...” Bet...

Gavus pranešimą, jog ma
no užsakytos knygos iš Lie
tuvos jau gautos, nuvykau į 
Four Continent Book Store, 
55 W. 56th St., New Yorke, 
jas pasiimti. Sumokėjus už 
knygas ir padėkojus už patar
navimą, išeidama sustojau 
prie knygomis apkrauto stalo, 
bene surasiu daugiau ko pa
traukiančio savo sielai pavai
dinti.

Bevarteliojant leidinius, 
klausau, šalę kito stalo, jau 
gerai pagyvenęs ir gražiai ap
sitaisę džentelmanas kalbasi 
su krautuvės patarnautoju 
apie lietuviškas knygas. Man 
žingeidu. Džentelmenas iš
metinėja, jog pereitų metų 
spalio mėnesį jisai pridavė 
knygų sąrašą ir iki šios dienos 
knygų dar negavo. Patar
nautojas aiškina, jog užsaky
mas yra persiųstas.

Džentelmenas nuperka ke
letą tarybinių žemėlapių ir 
daugiau jų prašo. Pagaliau, 
mandagiai klausia patarnau
tojo pvardės. žmogus atsa
ko, kad jo pavardė nėra 
sVarbi, — įstaiga visuomet yra 
pasiryžus patarnauti.

Užbaigus reikalą su patar
nautoju, kalbuosi su džentel
menu. Klausiu: kokiam tiks
lui literatūros norit gaut? 
“Mūsų Pennsylvanijos Univer
sitetui,” atsako.

Pasirodo, jog tas asmuo ge
rai žino apie leidžiamas kny
gas ir laikraščius Lietuvoje. 
Ypač lietuvių kalbos žodynas 
jiems pageidaujamas, kurio 
pirmutinis tomas buvo išleis
tas 1947 m. Taip pat iie no
ri įvairių pedagoginių leidinių 
ir laikraščio “Tiesos.”

Pastebėjau, jog dabar Lie
tuvoje plačiai mokyklos stei
giamos, be abejo, jiems pa
tiems daug visko reikia, ne
spėja užsieniečiams patarnau
ti.

Pasakius “sudie,” grįždama, 
galvoju: “Jūs, dipukai, nesu
sipratėliams aiškinate, jog lie
tuvių ten visai nėra, jų vie
toje privežta ‘kacapų’ ir ‘bur
liokų’; gerai žinote, jog me
luojate, kitaip, ko važiuotu
mėt ieškoti Lietuvoje išlei
džiamų knygų ir laikraščių ?

Knygos Gerbėja.

MELUOJA IR NERAUSTA
Klerikalų Amerika džiau

giasi pikietininkais, besizulinu- 
siais aplink Kult. Centrą (sau
sio 29 d.), užsimojusiais pa
kenkti laisviečių suvažiavimui 
ir bankietui. Bet lietuvių tau
tos priešų džiaugsmas yra pa
grįstas melu, o kai melagingu 
“pasisekimu” kas band o 
džiaugtis, tai žinok, kad jis 
savyje verkia, jo džiaugsmas 
yra nuduotas, falšyvas!

Tik pagalvokite: klerikalų 
laikraštis rašo, būk mūsų 
suvažiavime per visą dieną— 
Įskaitant posėdį, koncertą ir 
bankietą,” tedalyvavo “apie 
80 žmonių”. . .

Pirmas Amerikos melas: 
tą dieną laisviečiai neturėjo 
jokio koncerto. Jeigu buvo 
koks “koncertas,” tai jis buvo 
tarp 5 ir 7 v. gatvėje, kurį 
kūlė žvėriškais balsais Hitle
rio auklėtiniai pikietuotojai. 
Jie, tiesa, davė “koncertą,” 
bet tai buvo “koncertas” žvė
rių, staugiančių vilkų. Tai 
buvo kryžiokų, nekultūringų 
gaivalų “koncertas,” kuriuo 
šlykštėjosi visos apylinkės 
žmonės, daugiausiai ameri
kiečiai. Tie šimtai, kurie bu
vo Aiditorijoje, reikia pasaky
ti, to žvėriško hitlerininkų 
koncerto negirdėjo, nes jie 
buvo pačiam trečiajam aukš
te, gražiai, draugiškai vaiši
nosi, bei šoko suktinį, klum
pakojį, valcą ar kitokius šo
kius.

Va, kaip buvo!
Vadinasi, klerikalai nusi- 

melavo, kaip ir visuomet! A- 
merika skaitosi katalikų laik
raščiu, o katalikų šventraštis 
draudžia meluoti. Bet kleri
kalai nėra dori katalikai. Jie 
veidmainiai ir melagiai. Mūsų 
pramogoje, bankiete, buvo 
daug dorų katalikų darbinin
kų ir jie labai šlykštėjosi hit
lerininkais, staugiančiais gat
vėje. Jie, be abejojimo, šlykš- 
tėsis ir šiuo Amerikos melu.

Pamelavusi kartą, Ameri
ka meluoja ir antrą kartą; 
“Suruoštas bankietas nuėjo! 
niekais, nes buvo per maža 
dalyvių...”

Kiekvienas gi bankiete da
lyvavęs asmuo — o čia buvo 
apie 600 žmonių !—puikiai ži
no, kad bankiete pristigo 
maisto, nes rengėjai nemanė 
tiek svečių turėti. Rengėjai 
buvo priversti atsiprašyti sve
čių dėl maisto stokos!

Iš viso sausio 29 dieną į su
važiavimą, bankietą ir šokius 
buvo atėję apie 1,000 žmonių. 
Ir visi jie ėjo Kultūrinių Cen- 
tran nepaisydami pikietuoto- 
jų ir jų “hitlerinės muzikos” 
—keiksmų, rėkimo ir staugi
mo !

Pamelavusi du kartu, Ame
rika mano, jog reikia meluo
ti ir trečią:

“Pranešimą darė Mizarienė, 
pirmininkavo Petrikienė, skai
tė Mizarienė, kalbėjo Petri
kienė, išrinkta Petrikienė, bu
vo renkama Mizarienė, o vi
sam padėjo Dr. Kaškiau- 
čius...

Matot, kokie klerikališki A- 
merikos poteriai, kiek daug 
privelta ir primeluota!

Virš 300 žmonių, dalyva
vusių suvažiavime, gerai žino, 
jog šitaip rašydama, Ameri
ka susibalamūtin0 ir jos ra
šytojas nežinojo, ką beplepąs! 
Dr. Kaškiaučius iš viso teskai- 

j tė tik vieną rezoliuciją, o Mi- 
' zarienė * jokiai vietai nebuvo 
renkama!. . .

Pamelavusi tris kartus, kle
rikalų Amerika mano, jog 
būtinai reikia meluoti ir ket
virtą. Ir ji tai sau pasivė
lino. Reikalas, mat, pateisi
na priemones! Klausykit:

“Mizara ir Bimba turės at
leisti iš darbo kelis ‘Laisvės’ 
darbininkus, kurie pikietavo 
drauge su lietuviais” (hitleri
ninkais).

čia jau yra Amerikos du- 
beltavas melas. Pirma : Lais

vės darbininkai nebuvo ir nė
ra hitlerininkai, jie yra kul
tūringi žmonės, ir jie,—neten
ka nei aiškinti,—nėjo ir neis 
išvien su hitlerininkais lietu
vių kultūrinių pramogų ardy
ti. Antra: nei Mizara, nei 
Bimba Laisvei darbininkų ne
samdo ir jų negali, neturi tei
sės, atleisti iš jokio darbo!

Tai va, gerbiamas skaity
tojau : trumpamo klerikalų 
laikraščio rašinėlyje tilpo ke
turi dideli melai — ketvirtas 
dargi dubeltavas!

Keturi griekai didieji!
Jeigu Amerikos redaktorius 

yra katalikas, tai jis vargiai 
gali eiti išpažinties (tiek nu- 
simelavęs) pas paprastą ku
nigą, nes eilinis kunigas var
giai begalės jį išrišti iš grie- 
kų. Jis jau privalo eiti pas 
kokį nors prelatą, bet ir tas, 
abejoju, ar begalės jį išrišti!

Kiekvienas padorus lietuvis 
darbininkas katalikas, kaip 
minėjau, šlykštisi klerikalų, 
socialistų ir fašistų suorgani
zuotu “pikietu,” bet jis ne
mažiau šlykštėsis šiuo Ameri
kos “pikieto” aprašymu!

Kam reikalingas buvo tas 
“pikietas,” kam reikalingi ši
tie melai?

Mums atrodo, jog visa tai 
reikalinga ir naudinga ne di
pukams, kuriuos klerikalai, 
socialistai ir fašistai naudoja, 
kaip mėšlą savo nugyventai 
dirvai tręšti, bet patiems kle
rikalams, neturintiems nieko 
padoresnio, kūrybingesnio, 
naudingesnio!

Tai desperatų pastangos!
Tai mūsų tautos atmatų pa

stangos griauti visa tai, kas 
yra dora, gražu ir naudinga 
liaudžiai ir visai lietuvių tau
tai !

šitaip darydami, jie negar
bingai susmuks, kaip kiekvie
nas nedoras daiktas susmun
ka.

Charles G. Taylor, Jr., 66 
metų amžiaus, dabartinis vice
prezidentas, 1951 m. sausio 1 
dieną bus padarytas Metropo
litan Life Insurance Kompa
nijos prezidentu.

★
Herbert Hines, 60 m. am

žiaus, buvęs Island Park (L. 
L) miesčiuko vyriausias raš
tininkas, prisipažino pavogęs 
miestelio $3,088. Jam baus
mė bus paskirta vasario 17 
dieną.

MIRĖ
Anna Stulginskas, 55 metų, 

gyvenusi 182 Havemeyer St., 
Brooklyne, mirė sekmadienį, 
vasario (Feb.) 5 d., bus palai
dota trečiadienį, vasario 8-tą, 
šv. Jono kapinėse. Paliko vy
rą Dan, 2 dukteris, 3 anūkus 
ir 2 brolius, Praną ir Antaną 
Kivarus. Pašarvota J. Garš
vos šermeninėje.

Charles Lukoševičius, gyve
nęs 344 So. 3rd St., Brooklyne, 
mirė sekmadienį, vasario 
(Feb.) 5 d. Greenpoint ligoni
nėje, bus palaidotas ketvirta
dienį, vasario 9 d., Šv. Jono 
kapinėse. Paliko žmoną Elz
bietą. Pašarvotas J. Garšvos 
šermeninėje.

Barbora Griško, gyvenusi po 
num. 283 Grove St., Brodkly- 
ne, mirė šeštadienį, vasario 
(Feb.) 4 d., Kings County IL 
goninėje, bus palaidota trečia
dienį, vasario 8 d., šv. Jono 
kapinėse. Pašarvota J. Garš
vos šermeninėje. 
t ''k

Ona Poškaitiene, 68 metų, 
gyvenusi po num. 94 Boerum 
St., Brooklyne, mirė pirmadie
nį, vasario 6 d., namuose. Ka
da bus laidojama, pranešime 
vėliau.

Laidojimo apeigoms vado
vauja direktorius Juozas 
Garšva.

Roberto Feiferio 
Dovana Laisvei

Daugelis brooklyniečių Lais
vės patriotų prisidėjo prie 
Laisves persikraustymo darbu 
ar finansiniai. Į dailininką Ro
bertą Feiferį kreipėmės, kad 
nupieštų Laisvės firmai iškabą 
(sign). N o rs .jis s k u n d e s i, k a d 
esąs labai užimtas komerci
niais piešiniais, dirbąs ne tik 
dienomis, bet ir vakarais, ta
čiau, Laisvės užsakymą mielai 
priėmė- ir nupiešė gražią iška
bą. Paprašius sąskaitos už tą 
gražų darbą, Robertas Feifo- 
ris pareiškė, kad tai yra jo 
dovana dienraščiui Laisvei. 
Jis nusiskundė, kad neturįs 
laiko kitaip padėti prie persi
kėlimo, tad prisidedąs iškabos 
nupiešimu. Tai graži ir ver
tinga dovana!

Iškaba yra didelė, važiuo
jant Atlantic Avė. aiškiai ma
tosi, lengvai galima perskai
tyti. širdingai dėkojame dai
lininkui Feiferiui už taip gra
žią dovaną dienraščiui Lais
vei.

Laisvės Administracija.

Du asmenys buvo suimti ir 
nusmerkti kalėjitnan už tai, 
kad jie, dirbdami už algą, 
ėmė iš valstijos nedarbo ap- 
draudą. Jais yra: John Ruff, 
nubaustas .‘10 dienų kalėti, ir 
Wenceslas Crus — 10 dienų 
kalėti. Teisėjas Rothenberg, 
paskirdamas bausmę, išvadino 
juos vagimis.

Pranešimas
Amerikos Legijono Balius

Šio šeštadienio vakarą, vasario 
(Feb. 11-tą, Charles D. Finnigan 
Posto No. 242, American Legion tu
rės savo 30-tą metinį Militarinį Ba
lių. Bus Imperial Palace, 790 Broad
way, Brooklyn. Pelnas nuo šios pra
mogos eis posto labdarybei.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker 
___  i 

URT1

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
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STAGG 2-5043
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RES. TEL.
IIY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Laisniuotas 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.

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
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Imantieji iš miesto (Welfare 
Department) pašalpas žmo
nės, pareiškimui savo nepasi
tenkinimo - protesto, dėl pa
šalpų sumažinimo, suruošė di-
delį sėdėjimo streiką. 55 as
menys sėdėjo Welfare De
partment įstaigoje, esančioje 
po num. 44 Stanton St., Man
hattane. Policija nedrįso juos 
pa.jėga iš ten išmesti.

★
Nežinomi vagišiai pavogė 

40 siuvamų mašinų ($17,000 
vertės) iš Charles Kotinį Ine., 
dirbtuves, esančios po num. 
138 Broadway, Brooklyne.

★ ’
Ralph Ferris, 59 m. amžiaus, 

gyvenęs po num. 181 Windsor 
Place, Brooklyne, britva per
sipjovė savo kairios rankos 
gyslą ties riešu ir numirė.

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kp. metinis parengimas 
įvyks šeštadienį, balandžio 15 d., 
TWO Community Center, 2075-85 — 
86th St., Brooklyn, N. Y. Bus su
vaidintas veikalas. Vaidintojai iš 
Bridgeport, Conn. Prašome kitų or
ganizacijų tą dieną nieko nerengti. 
LDS 50 kp. Valdyba. (22-23)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. Svarbus Mitingas

Antradienio vakare, vasario 7 d., 
A. L. P. Klubo svetainėje, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y., įvyks LDS 1 
kuopos susirinkimas. J šį susirinki
mą privalo atsilankyti visos ir visi 
nariai, nes šiame susirinkime nomi
nuosime kandidatus į LDS Centro 
komitetą. Pradžia 7:30 vai. vak.

Prot. Sekretorius M. Stakovas.
(21-22)

RIDGEWOOD,BROOKLYN, 
N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 7 d., 8 v. v., Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St., Brooklyne. 
Nariai visi dalyvaukite šiame susi
rinkime, turėsime nominuoti kandi
datus j Centro Kom, ir pasižiūrėkite 
j mokesčių knygelę, gal jau reikės 
užsimokėti duokles.

P. Babarskas, sekr.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

. Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos if 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.

t

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Pli. G.,

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

»

LDS 1-mosios Kuopos 
Nariams Žinotina

Praėjusį ketvirtadienį (va
sario 2 d.) nekurie LDS 1- 
mosios kuopos nariai, nepaste
bėję pranešimo spaudoje, 
įprastu būdu buvo susirinkę į 
seną Laisvės salę mėnesiniu 
mitingai!.

Jie nusivylė, kaip patyrė, 
jog 1-mosios kuopos narių mi
tingai tapo nukelti ant pirmo 
antradienio kiekvieno mėne
sio. Ir mitingai įvyks (nuo da

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbimo ar im
portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

8707 lllth St., Richmond Hill, N. Y.
(Prie BMT Jamaica Line lllth Stoteis)

arba Telefonupkite Virginia 7-0700 
ir Rutkunai pristatys jums į namus.

Vestuvėms, krikštynoms, gimtadienių pokiliams ir viso-’ 
kioms parems į namus ar į svetaines, Rutkunai atveža 
jums likerius.

Matthew A 
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
* UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

r7I TDD’C P A O 411 GRAND STREET £1! 10 D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas
EVergreen 4-7729 

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
x Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

bar) ne senojoj Laisvės salėj, 
kuri yra pardavimo procese, 
bet Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klube, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Taigi kiekvienas LDS Lmo- j 
sios kuopos narys prašomaiji 
įsitėmyti: mitingas įvyks šian- ' 
dien, antradienį, vasario 7 
dieną, Piliečių Klubo Salėje, 
paminėtu adresu.

Senas Narys.

Niujorko darbininkai pra
deda smarkiau veikti rinkime 
pašalpų streikuojantiems an
gį i ak asi a m3 Pen n sy 1 van i j o j c.

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

84-02 Jamaica Ave.
(at Forest Parkway Station) į

Woodhaven, N. Y. I
Suteikiam garbingas laidotuves i
Koplyčias suteikiam nemokamai ?

visose dalyse miesto. :
: Laidotuvių Direktoriai:
j F. W. Shalins-J. B. Shalins į

Tel. Virginia 7-4499 |

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. '

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

1
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