
Mažiau perka.
Uruguajus be prezidento.
Rinkimai sekamais melais.
Vicente Lombardo Toleda-
Mr- Dulles Korėjoje, [no.

Rašo R. MIZARA

Niujorko didieji department- 
štoriai bėdavoja, kad šiemet 
prieškalėdiniame laikotarpy] 
jie parduoda mažiau visokiu 
produktų, negu pardavė pra
ėjusiųjų metų tuo pačiu lai
kotarpiu; mažiau 9 procen
tais.

Kodėl?
Kiekvienam aišku: žmonės 

turi mažiau pinigų, nes viskas 
labai pabrango; visokios rū
šies taksai paima daug darbo 
žmonių pajamų, gi algos yra 
“sušaldytos”.

Kitais žodžiais: pinigai pi
lami karo dievaičiui, o tai di
džiai sunkina žmonių būvi.* *

Nedidelė Pietų Amerikos ( 
valstybė, Uruguajus, bus be 

prezidento.
Praėjusį sekmadienį to kra

što žmonės balsavo: palaikyti 
krašto prezidento įstaigą ar 
ne ?

Už tai, kad palaikyti, pa
duota 166,472 balsu, kad ne
palaikyti — 195,772.

Dabar Uruguajų valdys de
vynių asmenų taryba — ji 
užims prezidento vietą. Vadi
nasi, bus, kaip Šveicarijoje.

Taryba skirs ministrus ir ki
tus pareigūnus.

Prezidentūros panaikinimo 
šalininkai teigia, jog dabar, 
girdi, bus galima apsisaugoti 
nuo diktatūros. Tačiau jų 
priešininkai sako ką kitą: 
prezidento įstaigos panaikini
mas gali greičiau šalį pastū
mėti į fašistinės diktatūros 
glėbį.

Neturėdami smulkesnių tuo 
reikalu žinių, negalime pa
reikšti savo nuomonės.^ Vieną 
tinome: ligi šiol Uruguajus 
buvo laisviausias kraštas Pie- 
ijį Amerikoje. t

Sekamais metais įvyks dau
gely] kraštų svarbūs balsavi- 
mai-rinkimai.

Sausio mėnesį Indijos žmo
nės, pirmą kartą to krašto Is
torijoje, rinks savo parlamen
tą : rinkimuose žada dalyvau
ti arti šimto milijonų žmonių.

Jungtinėse Valstijose įvyks 
prezidento ir Kongreso narių 
rinkimai.

Mūsų kaiminkoje, Meksiko
je, taipgi bus pravesti prezi
dentiniai rinkimai — liepos 
mėn. 6 d.

Išstatyti penki kandidatai, 
tarp kurių yra žymusis Meksi
kos darbininkų judėjimo va
dovas Vincente Lombardo To
ledano. Jį stato Partido Popu
lar — Liaudies partija.

Lenkijoje, beje, rugpjūčio 
mėnesį įvyks seimo rinkimai, 
/i e bus pravesti sulyg nauja 

’Mfašto konstitucija, kurią da
bartinis seimas priims už ke
leto mėnesių.

Neseniai Lietuvoje įvyko 
liaudies teisėjų rinkimai, bet 
apie pasekmes žinių dar ne
gavome.

Kalbant apie busimuosius 
amerikinius rinkimus, turime 
žinoti, kad Progresyvių parti
ja pasižadėjo juose dalyvauti 
su savo kandidatais.

Kas jais bus, nutars-tos par
tijos suvažiavimas, kuris įvyks 
kada nors vasarą. '

John Foster Dulles, reakci
ninkas repTiblikonas, ir vėl 
nuvyko į Korėją.

Jis ten, atsimename, buvo 
tuojau* prieš karo pradžią.

.Jfofr. Dulles užtikrino Syng^- 
mrtn Rhee, jog, girdi, darbas 
uz* Korėjos- apvienijimą bus 
tęsiamas net ir tuomet, kai

karas baigsis.
Tai /savaime aišku. Bet 

reikia visa daryti, kad juo 
greičiau baigtųsi karas.

Beje, žurnalistas I. F. Sio-
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Plieno darbininkai 
skelbia streiką nuo 
gruodžio 31 d.
Valdžia bando sulaikyt streiką, 
grasinant Tafto-Hartley įstatu

Pittsburgh.—Platusis CIO 
Plieno Darbininkų Unijos 
komitetas įsakė, jiem su
streikuoti, pradedant n u o 
gruodžio 31 d. vidunakčio, 
kada išsibaigs senoji sutar
tis su kompanijomis. Strei
kas apimtų apie milijoną 
plieno ir aliumino darbinin
kų.

Algų ir kainų . nustaty
mo valdyba Washingtone 
stengsis sulaikyti streiką, 
taikant d a r b i n in k u s su 
samdytojais. O jeigu ne
pavyks sutaikyti, tai su
prantama, prez. Trumanas 
panaudos Tafto - Hartley’o 
įstatymą, kuris sulaikytų 
streiką per 80 dienų.
Murray smerkia 
fabrikantus ir valdininkus

Unijos pirmininkas Phi
lip Murray išleido pareiški
mą, smerkdamas plieno 
kompanijas, kad jos atme
tė bent kokį algos, pakėli
mą darbininkams. Kompa
nijos reikalavo, kad valdžia 
visųpirm leistų dar pabran
ginti plieną ir jo dirbinius. 
Tik’po to jos sutiktų derė
tis apie algos priedus, dar
bininkams.

Murray taipgi kaltino 
Washington© valdininkus, 
kad jie palaikė fabrikantų 
pusę prieš darbininkus.
Unijos reikalavimai
‘Unija reikalauja pakelti 

algą 15 centų per valandą; 
pailginti apmokamas ato
stogas ir užtikrinti 32 va
landas darbo kiekviena sa
vaitę darbininkams, dirbu
siems bet kuriai kompani
jai daugiau kaip trejus me-

Francuos valdžia skiria 
$2,857,000,000 ginklams

Paryžius..—Francijos val
džia buvo paskyrus 2,717 
milijonų dolerių kariniams 
tikslams 1952 metais. Bet 
kad dabar Franci j a tikisi 
gauti apie 300 milijonų do
lerių iš Jungtinių Valstijų, 
tai jos ministrų kabinetas 
nutarė pridėti dar 140 mi
lijonų dolerių prie karinių 
savo išlaidų-kitąmet.

ne rašo savaitrašty j The Na
tion, kad tiek Mr. Dulles, tiek 
mūsų karo vadovybė 1950 
metais birželio mėnesį žinojo, 
jog Syngmano Rhee armijos 
pradės karą prieš šiaurės Ko
rėją.

Taigi pasakos, būk karą 
pradėjo šiauriečiai, liekasi 
pasakomis.

Praėjusį sekmadienį Eliza- 
bethe įvykusi lėktuvo tragedi
ja, kurioje žuvo virš 50 žmo
nių, neturėtų būti praleista 
pro pirštus.

Tai baisi tragedija ir. ji buk 
nepaskutinė, jei į civilinę a- 
viaciją nebus kreipta akyles- 
nio dėmesio iš valdinių sluogs- 
nių pusės.

Richmond Hill 19, N. Y., Tree., Gruodžio (Dec.) 19, 1951 ★ ★ ★ ★

naujo tikrins 
tarnautojų ištikimybe

tus, ir duoti 8 apmokamus 
šventadienius per metus.

(Kainų nustatymo valdy
ba Washingtone jau sutiko 
pakelti plieno kainas, nors 
ne tiek, kaip fabrikantai 
reikalauja.)

Jeigu valdžia duos darbi
ninkams neblogą pasiūly
mą, tai bus sušauktas*spe
cials unijos suvažiavimas. ( 
1952 m. sausio 3 d. Tad 
susirinkę apie 3,000 unijos 
delegatų spręs, ar priimt ar 
atmest valdinį pasiūlymą.

Jei streikas'užtruktų tik 
vieną savaitę, tai liktų ne
pagaminta 2 milijonai tonų 
plieno. ' O jo vis daugiau 
reikia k a r i n i a m s fabri
kams.

Kinija padvigubino 
geležies gamybą

Maskva. —, Pravda, So
vietų komupistų laikraštis, 
praneša, kad Kinijos Liaū-’ 
dies Respublika šiemet pa
sigamino antra tiek dau
giau geležies ir 65 procen
tais daugiau plieno, negu 
1950 metais.

Nauji šaudymais! tarp 
angį ir egiptėną

Kairo, Egiptas. — Šar
vuoti anglų automobiliai ir 
minosvaidžiai per keliolika 
minučių apšaudė egiptėnų 
policijos cetftra Ismailijos 
mieste, Suezo kanalo ruož
te, kaip praneša Egipto 
valdininkai.

O anglai sako, kad egip- 
tėnai partizanai metė bom
bą ir apšaudė du karinius 
anglų automobilius Is.maili- 
joj; užmušę tris anglų ka
reivius k vieną oficierių.

Philadelphįjoj užtikta 
komunistą knygelės

Philadelphia. — Ugnia
gesiai, begesindami gaisrą 
vienam apartmenti n i a m e 
name, užtiko sienoje pa
slėptas 25 partijines komu
nistų knygeles ir apie 150,- 
000 vardų ir adresų.

Miesto policijos detekty
vai ir FBI slaptosios polici
jos agentai žada klausinėti 
visus žmones, kurių vardus 
randa knygelėse bei adresų 
sąrašuose . Taipgi apklau- 
sinėsią tų žmonių kaimy
nus, kaip teigia United 
Press.

Narinės komunistų kny
gelės bus pasiųstos į FBI 
centrą Washingtone.

* Roma. — 4,O0O,OOO italų 
išpildė taksų blankas. Tak- 
suojama visi uždarbiai virš 
$384 per metus.

Valdžia iš 
savo

Washington. — Valdžia 
įsakė Civilės Tarnybos Ko
misijai iš naujo tyrinėti iš
tikimybę 1,139 valdinių tar
nautojų. ' Pirmesnis ji tyri
nėjimai pripažino juos ga
na ištikimais, nieko bendra 
neturinčiais su komunizmu.

Bet prez. Trumanas da
bar pakeitė taisykles. Pir
miau buvo reikalaujama, 
kad valdžia įrodytų žmo
gaus neištikimybę, norint 
pašalint jį iš tarnybos. O 
pagal dabartinį prezidento 
patvarkymą nereikia įrody
mo. Užtenka tik “rimtai'

stelbti taksų suktybių skan
dalą.)

t s

McCloy sako, vakarų Vokietijos 
armija; turėtų vadovauti
Europos gynimui nuo Sovietų

Bonn, Vokietija. — John 
McCloy, aukštasis ^Jungti
nių Valstijų komisionierius 
Vokietijai, ragino vakarų 
Vokietiją vadovauti Euro
pos saugojimui nuo Sovie
tų Sąjungos. Šaukė vokie
čius nedelsiant atkurti sa
vo armiją ir suderinti su 
tarptautine kitų vakarinių 
kraštų kariuomene.

McCloy kalbėjo Wuerttem
berg - Baden provincijos 
seimelyje, vakarų Vokieti
joje, ir pareiškė, jog vokie
čių armija galėtų būti pa
matinę atspirtis prieš ko
munizmą! v

Kartu .jis įkalbinėjo vo
kiečiams remti Francijos 
Šumano planą. Tas planas

Lenkai siūlo Jungt.Tautom naują 
komisiją dėl ginklų apribojimo

Paryžius. — Lenkijos at
stovas Stefanas Vierblovs- 
kis davė pasiūlymą politi
niam Jungtinių Tautų ko
mitetui, kad sudarytų nau
ją komisiją dėl ginklavi
mosi aprėžimo ir atomų jė
gos pažabojimo. Vierblovs- 
kis sakė, ta komisija turė
tų savarankiškai svarstyti 
klausimus be jokių patvar
kymų nuo valstybių, kurių 
delegatai dalyvaus komisi
joje.

Amerikonai ir anglai tuo
jau paneigė šį. pasiūlymą. 
Jam pritarė trijų arabiškų 
kraštų atstovai — Syrijos, 
Irako ir Pakistano.

Andrius Višinskis, Sovie
tų užsienio reikalų minis
tras, remdamas lenkų pa
siūlymą, .kritikavo ameriki
nį planą dėl nusiginklavi
mo. Sakė, tai tas pat se
nasis Barucho planas, ku
ris leidžia Amerikai ga
minti ir naudoti' atom-bom- 
bas, iki visur kitur bus už
drausti bei sukontroliuoti 
atominiai darbai.

Amerika, Anglija ir Fran- 
cija griežtai laikosi Baru
cho plano ir atmeta sovieti
nį pasiūlymą—užgint atom- 
bombų vartojimą ir sykiu
1 ■ ■ - - T ’ - ----- i - Ii ’-ir

ORAS. Giedra ir vis šalta. 

nužiūrėti,” kad tarnautojas 
gali būti neištikimas.

Tai pagal nuožiūrą prezi
dentas Trumanas dabai* pa
varė iš tarnybos H. St. 
Service, kurį šešis kartus 
pirmiau išteisino valdiniai 
tyrinėjimai. Tiktai pagal 
nuožiūrą tapo pirmadienį 
pašalintas ir John C. Vin
cent, Jungti nių Valstijų 
konsulas Tanžyre.

(Valdžios kritikai sako, 
Trumanas naujais ištikimy
bės tyrinėjimais bando nu- 

perša sujungti Vokietijos, 
Francijos ir keturių kitų 
vakarinės Europos kraštų 
anglies ir plieno, pramones 
į vieną tarptautinį trustą.

McCloy įspėjo, kad vo
kiečiai turi pas i s k u b i n t 
vykdyt tokius pasiūlymus. 
O jei ne, tai Amerika gal 
daugiau neduotų medžiagi
nės paramos vakarinei Vo
kietijai. !

Jisai pagyrė tiktai Fran
ci ją ir Italiją, kad jos aiš
kiau remia Amerikos siūlo
mą tarptautinę vakarų ar
miją ir plieno - anglies pra
monių suvienijimą. McCloy 
peikė kitas vakarų Europos 
šalis, kurios t šaltai žiūri į 
“vienybės reikalą” prieš 
Sovietų Sąjungą.

sudaryt tarptautinę komi
siją atominei jėgai kontro
liuoti visose šalyse.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Nuvirtus traukiniui nuo 
geležinkelio Cearo's valsti
joj, Brazilijoj, tapo užmuš
ta 40 žmonių. C/

7.000.000.000 KALĖDINIŲ 
SVEIKINIMŲ /

Washington. — Genera- 
lis paštų viršininkas Jesse 
M. Donaldson skaičiuoja, 
kad per paštą bus pasiųsta 
7,000 milijonų kalėdinių ir 
naujametinių sveikinimų.

Pradedama plačiau tyrinėt 
taksų sukčius

Washington. — Valdžia 
paskyrė 65 savo agentus 
taksų suktybėms tyrinėti, 
pradedant nuo-New Yųrko.

Pranešama, kad fabrikan
tai ir kiti samdytojai, be 
kitko, pasilaikė sau 85 mi
lijonus dolerių, kuriuos tu
rėjo, sumokėti į socialės ap- 
draudos fondą (Social Se
curity). Patys naudojo tuos 
pinigus, Kurie buvo ištrauk
ti iš darbininkų algų čekių.

Kitos taksų suktybės New 
Yorko valstijoj. siekia šim
tus milijonų dolerių.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejl

Šiaurinė Korėja 
įteikė amerikonam 
belaisviu sąrašą
Parodo beveik tiek belaisvių, 
kaip patys amerikonai skaičiavo

t

Korėja, gruod. 18.—Šiau
riniai korėjiečiai, paga- 
liaus, patenkino amerikonų 
reikalavimą — pristatė są
rašą paimtų nelaisvėn ame
rikonų ir jų talkininkų.

Tame belaisviu saraše yra 
ir amerikonų generolas 
William Dean, kuris “din
go” pernai liepos mėnesį.

•Sąrašas paduoda apie 4,- 
000 amerikonų vardus.

Karinis amerikonų cen
tras Japonijoj sakė, kad ir 
jis. pats skaičiavo apie tiek 
pakliuvusių nelaisvėn savo 
kareivių.

Viso buvo skelbiama dau
giau kaip 11,000 be žinios 
dingusių -amerikonų. Tame 
skaičiuje yra ir belaisviai.

Sovietai paremsią 
Vidurinius Rytus

Maskva. — Anglu - ame
rikonų, diplomatai Maskvo
je spėja., kad Sovietų Są
junga duos daugiau me
džiaginės paramos Egiptui 
ir kitiems Vidurinių Ry
tų kraštams, kovojantiems 
prieš slegiančią juos Angli
ja.

Prezidentas stabdo 
oriaivininkų streiką

•Washington.—Prez. Tru
manas paskyrė “faktų ieš
kojimo” komisiją kas lie
čia streiką 5,800 Pan Ame- 
rican World Airways lėktu
vų aptarnautojų.

Jeigu streikieriai dar ne
grįš darban pagal valdžios 
įsakymą, tai prezidentas 
vartos prieš juos geležin
keliui įstatymą. Šis įstaty
mas gali sulaikyti streiką 
iki .60 dienų.

Jungi Tautu organizacija 
gamins žmonijos istoriją

New York. — Jungtinių 
Tautų Apšvietus, Mokslo ir 
Kultūros Organizacija nu
tarė pagaminti plačiausią 
žmonijos istoriją. Sako, bus 
apžvelgta visų tautų kultū
ra nuo beždžionžmogio ga
dynės iki šios dienos, rakie- 
tinių 'lėktųvii ir atominių 
darbu.

Istorijai rašyti pakviesta 
1,000 istorikų ir įvairių 
specialistų. Tai bus šešių 
tomų veikalas ir lėšuos 600 
tūkstančių dolerių.

Apšvietinis Jungt. Tautų 
fondas duos tam $400,000, 
kiti $200,000 tikimasi su
rinkti aukomis.

Tokio, Japonija. — Kilęs, 
iš cigaretę gaisras Matsu- 
zakos mieste sunaikino bei 
apdegino 800 namų.
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Amerikonų komanda ža>- 
da akyliai patikrinti Šiau
rinės Korėjos įteiktus be
laisviu sąrašus. Nužiūri, 
kad nelaisvėje yra ypač 
daugiau anglų ir kitų Ame
rikos talkininkų, negu šiau
riniai korėjiečiai paduoda.

Bet kad šiauriniai korė
jiečiai pristatė belaisvių są
rašus, tatai laikoma svar
biu žingsniu pirmyn dery
bose dėl paliaubų.

Pakilo viltis susiderėti iki. 
gruodžio 27 d. Buvo iš 
anksto susitarta, kad jeigu 
iki tos dienos bus padaryta 
paliaubos, tai paliaubinis 
ruožtas eis paliai esamąją 
fronto liniją.
KARO VEIKSMAI

Antradieni tiktai kur-ne- 
kur susikirto žvalgai. Šiaip 
frontas buvo nutilęs.

Amerikonai reikalavo tin
kamais ženklais pažymėti 
derybinių Šiaurinės Korė
jos delegatų automobilius, 
važiuojančius i Kaesongą. 
Grasino iš oro bombarduoti 
tokius, kurie važiuos be aiš
kių pažymėjimų. Kaesonge 
yra apsistoję šiaurinės Ko
rėjos ir kinų delegatai, ku
rie dalyvauja paliaubų de
rybose artimame Panmun- 
džome.

Amerikonai skelbia, kad 
2-rojoj šio mėnesio savaitėj 
užmušė, sužeidė bei nelais
vėn paėmė 3,127 šiaurinius 
korėjiečius ir kinus.

Edenas perkalbineja 
Egipto ministrą

•

Paryžius. — Atvykęs An
thony Eden, Anglijos užsie
nio reikalų ministras, taria
si su Egipto užsieniniu mi
nistru Salah ei Dinų. Pra
šo sustabdyti tautinę egip
tėnų kovą prieš anglus Su
ezo kanalo ruožte.

EI Din yra vadovaujan
tis Egipto delegatas Jung
tinių Tautu seime.

Egipto valdžia yra nuta
rus pavaryti anglus iš Su
ezo ruožto ir iš vadinamo 
Angliškai - Egiptinio Suda
no.

Edenas kvietė Egiptą ly
giomis teisėmis, prisidėti 
prie busimosios Vidurinių 
Rytų komandos, esą, Suezo 
kanalui ginti nuo komuniz
mo.

Tokią komandą suplana
vo amerikonai. Prie jos 
jau dedasi Anglija, Franci- 
ja ir Turkija.

Jei Egiptas prisiimtų tą 
komandą, tai Anglija keti
na panaikint senąją savo 
sutartį, pagal kurią anglai 
viešpatauja Suezo kanalo 
ruožte.

Kopenhagen, Danija.—At
plaukė Danijon į svečius ke
li Amerikos kariniai laivai.
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AMERIKINĖ KONFERENCIJA 
TAIKAI GINTI

1952 METŲ SAUSIO 22-27 dd. Brazilijos sostinėje, 
Rio de Janeiro mieste, įvyks Visos Amerikos kontinento 
•kraštų atstovų konferencija taikai ginti.

4

Ši konferencija buvo numatyta šaukti anksčiau, bet 
atsirado visa eilė priežasčių, kliudžiusių tai padaryti. 
Tuomet Iniciatyvinio Komiteto sekretoriatas, apsvars
tęs įvairias nuomones ir sumanymus, gautus iš eilės 
aanerikinių kraštų, nutarė konferenciją šaukti paminė
tuoju laiku.

Konferencijoje dalyvaus, kaip praneša Peace Con
ference of the American Continent sekretoriatas, visų 
Lotynų Amerikos respublikų delegatai; dalyvaus ir 
Jungtinių Valstijų ir, veikiausiai, Kanados liaudies at
stovai.

Konferencija bus svarbi, nes joje bus tartas žodis viso 
amerikinio kontinento taikos šalininkų vardu,—žodis už 
išlaikymą taikos šiame kontinente ir visame pasaulyj.

PRIEŠ GENOCIDĄ
' ‘ GRUPĖ NEGRŲ IR BALTŲ amerikiečių veikėjų 
įteikė Jungtinėms Tautoms 240 peticiją, kurioje kaltina
ma Jungtinių Valstijų vyriausybė dėl genocido.

Genocidas reiškia naikinimas tautos arba tautų. Ge
nocidas reiškia tai, kad tam tikra valstybė ,ar valstybės 
yra pasiryžusios sunaikinti visą ar dalį kokios nors 
tautos bei religinės grupės ar grupę žmonių.

Taigi šioje peticijoje kaltinama mūsų krašto vyriau
sybė pasiryžime sunaikinti negrų tautą Jungtinėse Vals
tijose. ,

Delegaciją sudarė tokie žymūs amerikiečiai, kaip'bu
vęs kongresmanas Marcantonio, Paul Robeson, Ewart 
Guinier ir kt. Peticiją jie įteikė niūjorkiškiam Jungtinių 
Tautų ofisui, reikalaudami, kad jis pasiųstų ją į Pary- v • Zių.

Ta pačia proga Paul Robeson reikalauja, kad valsty
bės departmentas duotų jam pas.portą vykti į Paryžių 
ir ten asmeniškai suteikti platesnį paaiškinimą Jungti
nių Tautų seimui.

APIE INDIJĄ
Indija yra viena iš stam-imės sklypai, rėžių sistema, 

biausių Azijos šalių. Pagal wvioncv.
savo mastą ji yra vienoje 
gretoje su Kinija, pagal sa
vo padėtį — tai priklauso
ma, pusiau kolonijinė šalis. 
Daugiau kaip prieš 350 me
tų į Indiją pirmą kartą įsi
skverbė Anglijos pirkliai. 
Juos čia atviliojo milžiniški 
šalies gamtos turtai. An
glijos imperialistų viešpata
vimo istorija yra kupina 
tragiškų puslapių, pasako
jančių apie žiūrų indų engi
mą ir žvėrišką jii pavergi
mą. Iki Ii947 metų dides
nę Indijos dalį valdė Angli
jos vice-karalius. Likusi te
ritorija buvo suskaldyta 
daugiau kaip j 500 feodali
nių kunigaikštijų. Vietiniai 
kunigaikštukai — radžos ir 
maharadžos — yra specia
lių Anglijos valdininkų 
kontroliuojami.

Neįstengdami ankstyves
niais metodais slopinti verž
liai augantį Indijos nacio
nalinį išsivadavimo judėji
mą, Anglijos imperialistai 
griebėsi manevro: jie for* 
maliai paskelbė Indiją sava
rankiška valstybe. 1947 m. 
Indija buvo dirbtinai pada
linta į dvi dominijas (taip 
yra vadinamos Britų impe-. 
rijos dalys, kurios turi sa
vivaldą)/— Indiją, kurios 
teritorija yra daugiau kaip 
3 milijonai kvadratinių ki
lometrų ir kurioje gyvena 
332 milijonai žmonių, ir Pa
kistaną, kurio teritorija 
yra 940 tūkstančių kvadra
tinių kilometrų ir kuriame 
•gyvena 73 milijonai žmonių.

Šalis padalinta pagal reįi-

MOTERŲ KAMPELIS

IWO KOVOJA
INTERNATIONAL WORKERS ORDER, fraternalė 

darbo žmonių organizacija, šiomis dienomis kreipėsi 
laišku į visus Niujorko valstijos seimelio — Assembly 
ir senato—narius. Laiške IWO valdyba ragina juos su
sipažinti su visa padėtimi IW0 organizacijoje, kurią 
Niujorko valstijos inšiūrans departmentas šiekiasi už
daryti tik dėl to, kad toje organizacijoje yra žmonių, 
•galvojančių ne taip, kaip inšiūrans departmento galva, 
Mr. Alfred E. Bohlinger, nori, kad galvotų.

Kaip žinia, niūjorkiškis apdraudos (insurance) de
partmentas jau prieš tūlą laiką pasiryžo IWO likviduoti 
tik dėl to, kad jo vienas ar kitas viršininkas buvo įtar
tas esant “raudonu.” Dalykas buvo pavestas tūlam tei
sėjui, kuris šių metų birželio mėnesio 27 dieną užgyrė 
inšiūrans departmento reikalavimą, bet suteikė organi
zacijai teisę apeliuoti į aukštesnį teismą.

IWO apeliuoja į aukštesnį teismą ir savo apeliacijos 
kopiją dabar, kartu su laišku, išsiuntinėjo niūjorkiškio 
seimelio nariams.

IWO yra tvirta organizacija,—tvirta nariais ir turtu. 
Jeigu inšiūrans departmental pavyktų pasiekti savo 
tikslą, tai virš 150,000 IWO narių būtų užduotas skau
dus smūgis.

Ką nutars apeliacinis teismas, sunku pasakyti, 
čiau IWO viršininkai yra pasiryžę, jei apeliačinis 
tnais jų apeliaciją atmestų, kreiptis į aukštesnius 
mus—eiti net į patį šalies aukščiausį teismą.

Ta- 
teis- 
teis-

ta aplinkybė, kad vyriausy
bė nepądeda vykdyti agro- 
technikines priemones, kad 
žemė įdirbama prieštvani
niais, mediniais padargais, 
kad dvarininkai ir palūki
ninkai nepaprastai žiauriai 
išnaudoja valstiečius — vi
sa tai trukdo žemės ūkio 
vystymą. Badas yra įpras
tas reiškinys’Indijoje. Ne
derliaus metais badas tam
pa tikra nelaime ir nuva
ro į kapus milijonus žmo
nių. Nepaprastai didelis ba
das viešpatauja Indijoje 
dabar. Šalies keliais bas
tosi daugybė pabėgėlių iš 
Pakistano. Šiais išsekusiais, 
mirštančiais žmonėmis nie
kas nesirūpina.

Visą laiką nuo to mo
mento, kai Indiją užgrobė 
Anglija, Indijos liaudis ko
voja prieš savo pavergėjus. 
Po Didžiosios Spalio sočia 
listinės revoliucijos ši kova 
įgijo masinio nacionalinio 
išsivadavimo judėjimo for
mą.. Su ypatinga jėga šis 
judėjimas išsivystė po an
trojo pasaulinio karo. Pa
staraisiais metais žymiai 
išaugo Indijos komunistų 
partijos įtaka. Indijos ko-; 
munistų partija susikūrė
1933 metais iš atskirų ko
munistinių grupių. Per sa
vo gyvavimo laikotarpi ji 
nuėjo sunkų kovos kelią.
1934 metais Indijos komu
nistų partija buvo paskelb
ta už įstatymo ribų ir tik 
194.2 metais ji perėjo į le
galią padėtį. Dabar ji fak
tiškai vėl negali dirbti vie
šai. 1948 metąis įvykusio

. Šalis padalinta pagal leii-^j suvažiavimo metu Indijos 
ginį požymį, neatsižvelgiant. komunįstų partijos gretose
į nacionalines, ekonominės 
ir geografines ypatybes. 
Pakistanas susideda iš dvie
jų dalių, kurios viena nuo 
kitos yra per 1,500 kilome-

buvo apie 90 tūkstančių na
rių. ' .

Imperialistams pritariant, 
į valdžią atėjusi Neru vy
riausybė, kaip ir reikėjo ti
kėtis, neįvykdė savo paža
dų, apgavo liaudį. Dabar 
valdžioje esanti partija — 
Indijos nacionalinis kon- 
kongresas — išdavė Indijos 
liaudies kovą už laisvę, at
vedė šalį ir liaudį prie kata
strofos bedugnės; ‘ .

Neru vyriausvbė sudarė 
sutartis su Anglija ir JAV, 
ii labai uoliai gina imperia
listų nuosavybę, skelbda
ma ją esant šventa ir nelie
čiama. - Ji žaidžia dvilypį 
žaidimą:, formaliai pasisako 
už taiką, prieš atomine 
bomba, atsisakė pasirašyti 
Amerikos sęparatinę “tai
kos sutartį” su Japonija ir 
tuo pat metu sodina į kalė
jimus taikos, šalininkus, 
persekio j a kom u n i s t u s, 
siunčia medicinos pagalbą 
amerikiniams okupantams 
Korėjoje, padeda Anglijos 
jmperialistams verbuoti1 
kareivius mala j iečių nacio
nalinei išsivadavimo kovai 
nuslopinti, leidžia savo teri
torijoje nutūpti Prancūzi
jos lėktuvams, skrendan
tiems į kovojantį Vietnamą. 
Indijos kariniam jūrų laivy-

SKANDALINGAS DARBAS
STEVE NELSON yra žinomas komunistų veikėjas. 

Jis kadaise buvo suareštuotas ir teistas Pittsburghe su 
kitais dviem darbininkų judėjimo veikėjais.

Teismo metu Steve Nelson, važiuodamas automobiliu, 
įvykus nelaimei kelyje, buvo sunkiai sužeistas. Tuomet kiams patenkinti, čia yra 
jo byla tapo nutraukta., gi jo draugai buvo teisiami ir labai paplitęs moterų ' ir 
surasti kaltais, bet jie apeliavo į aukštesnį teismą. Tuo vaikų darbas. . Pratnonėje 
pačiu kartu visi trys asmenys buvo suareštuoti FBI ir žemės ūkyje neretą! pra

dedami išnaudoti 4-5 . metų

Šios milžiniškos šalies že-

Šiuo nepateisinamu šalies 
padalinimu, kuris buvo 
įvykdytas remiantis pamėg
tuoju imperialistų metodu 
“skaldyk ir valdyk,” buvo 
siekiama vieno tikslo —dar 
labiau sukurstyti nacionali
nius, religinius ir kastinius 
vaidus Indijos liaudies tar
pe, kad angliškieji koloniza
toriai ir toliau galėtų čia 
viešpatauti.

Indija — agrarinė šalis/ 
Ji yra Anglijos agrarinis- 
žaliavinis priedėlis. Dau
giau kaip 80 procentų visų 
gyventojų gyvena kaimuo
se.

Labiausiai išsivystę ir 
stambiausieji miestai yra 
Kalkuta, Bombėjus, Ma- 
drasas ir Indijos sostinė 
Peli. Indijos miestams yra 
Rūdingas centrinių aristo
kratijos gyvenamų rajonų 
blizgesys ir baisus pakraš
čių skurdas. Tūkstančiai 
žmonių neturi1 prieglaudos 
ir miega miestų aikštėse, 
dykvietėse, miega toje vie
toje, kurioje juos užtinka

■ naktis. ■ .. . . • . • ,. .._ - .
Indijos darbininkų klasės PV1 ,ir oro pajėgoms vado- 

padėtis yra nepaprastai y^uja angląj. Svarbiausią- 
sunki. Už išvarginančio 10- Ji vaidmenį Indijos.armijoje 
14 valandų darbo dienų j ^ip pat vaidina Didžiosios.

padėtis yra

pramonėje darbininkai gau
na skatikus, kurių neužten
ka b ū t i n i a usiėms porei-, 

Čia yra

agentų, einant Smitho įstatymu. Vadinasi, Nelsonui, J.Z 
kurio byla dar nesibaigė Pittsburghe teisme, teko būti.amžiaus vaikai, 
ir vėl areštuotam ir vėl stovėti prieš naują bylą. •

Bet Nelsonas dar nepasveikęs del savo sužeidimo. Su- rnės ūkis pergyvena smuki-
sidarė naujos jo kūne komplikacijos. Jis buvo privers
tas eiti į vieną Pittsburgho ligoninę.

Tęn beesant, prieš tūlą laiką, kažin kokis fanatikas 
atvyko į ligoninę ir, išsitraukęs revolverį iš kišenės, ry
žosi Nelsoną nušauti lovoje. Nelsonas gynėsi ir atsigy
nė. Fanatikas pas.iskelbė esąs kaž kokios fašistinės 
“Americans Battling Communism” organizacijos nariu.

mo stadiją. Mažučiai že

Britanijos patarėjai.
(Bus daugiau) ,

ANGLŲ DIKTATORIUS 
MALAJAI

London. Anglijos, val
džia planuoja paskirti vie
ną karinį ir civilinį koman- 
dierių (diktatorių) Malajai. 
Sako, tuomet gal /geriau 
sektųsi anglams karas prieš 
Mala j qs patrijotus;

Jeigu būtų vieta motinoms 
pasisakyti savo vargus -

Nublanktų garbė bent 99| dinti, nors ir nebe pirmuo
se puslapiuose. Ji rašė:

“Gal būt, kad šis niekad 
nepateks į laikraštį, bet aš 
vis vjena jausiuosi geriau 
ji parašiusi. Prieš keletą 
dienų tas buvo pirmojo pus
lapio žinia. Taip, bet ar 
buvo paduoti faktai apie ti
krąją priežastį? Ne. Pirm 
visko, leiskite man pasaky
ti, jog aš negavau net $500. 
O sekamas, ar buvo iš
spausdinta/priežastis? Ne. 
O dabar man einant gatvę* k 
mane susitikę žmonės klau-T

iš kožno šimto amerikonu 
autorių, kurie rašo negyve
nimiškas apysakas ir fil
mas. Amerikonės eilinės 
moters-motinos aprašyta ti
krovė būtų nuostabesnė už 
visas -apysakas. Mūsų lai
ku darbo moters - motinos 
gyvenimo tikrovė dažnai 
būna kupina dramos ir tra- 
gedijos.

Linkėčiau visiems pasi
skaityti vienos tokios moti
nos parašytą spaudai seka
mą laiškelį. Bet, pirm j j 
pradėsiant, noriu trumpai 
priminti, dėl ko jinai tą 
laišką rašė:

Neseniai komercinės spau
dos pirmuosiuose pusla
piuose išilgai visą didelę 
mūsų šalį nuaidėjo žinia, 
-kad ištekėjusi moteriškė, 
penkių vaikų motina, susi
rašinėjo su nežinomais vy
rais tikslu iš jų išvilioti 
turtą ir tuo būdu susižėrė 
sau apie $1,000. Tuos pini
gus vyrai jai atsiuntę, kad 
atvažiuotų su jais susipa
žinti. O ji tais pinigais no
rėjusi ponauti, girtauti.

Toji moteriškė buvo areš
tuota ir kaltinama už var
tojimą pašto apgavingiems 
tikslams. Jos vyras malda
vo ją paleisti, sakydamas, 
kad jinai '“yra labai gera 
vaikams motiųa.” Kad ji 
negirtuokliauja.. Kaipo tak
si vairuotojas ir dar liguis
tas žmogus, sakė jis, niekad 
negalėtų sukelti $1,000 kau
cijos. Vyro 'prašymą komi- 
sijonierius McDonald iš
klausė, ją paleido be kau
cijos pas vyrą ir vaikus na
mo į Highland, N. Y., mies
telį. Bet jai buvo įsa
kyta stoti teisman gruo
džio 14-tą.

Parėjusi namo iš arešto 
namo, pasiskaičiusi spaudo
je apie save, Mrs. Dorothy 
Shook parašė susiedijos 
laikraščiui P o u g h k eepsie 
New Yorker laiškelį. Visgi 
laikraštis teikėsi jį išspaus

žaislelio? Man taip buvo 
pernai.

“Taip, mano vyras uždir
ba $30 per savaitę, iš ko nu- 
siperkame maistą. Ėjau į 
labdarybę prašyti drabužių,.

(Tąsa ant 3 puslapio) >

Šeimininkėms
VAISIŲ PYRAGAS

1 puodukas ’serbentų 
(currants)

3 puodukai razinkų
po pusę puoduko kožno: 

cukruotos (candied) ci
trinos, apelsinos žievių 

po puoduką sukapotų ci
tron ir vyšnių (cher
ries)

1 puodukas cukruoto 
ananaso (pineapple)

po 1 puoduką pecans ir 
almonds riešutų

2 puodukai miltų 
; puodukas sviesto

puodukas rudo cukraus
6 kiaušiniai, atskirti try

nius. nuo baltymų
pusė keturkampio čoko- 

lado
šaukštelis nutmeg
1 ir pusė šaukštuko cii> 

namon
šaukštukas cloves 
šaukštukas baking soda 
po ketvirtąją dalį (J) 

puoduko oranžio ir le- 
mono sunkos.

Pirmuosius devynis pro
duktus sumaišyk su puodu
ku miltų iki gerai apsivels 
viskas.. Paskiau m a iš y k 
sviestą su cukrum iki pa
sidarys gerai minkštas. Dėk 
kiaušinių trynius po vieną, 
maišant. Dėk ištirpytą čo- 
koladą. Išsijok likusį puo
duką miltų su prieskoniais. 
Maišyk viską kartu su liku
siais produktais.

Ištaukuok nemažą blėtą

mane susitikę žmonės klau
sinėja: ‘Kam tu tą darei?’ 
Tad, kad pasaulis žinotų, 
leiskite man pasakyti jums. 
Norėčiau,, kad išspausdin- 
tumėt.

“Pirmiausia, ar jums, 
žmonės, bent kuomet teko 
gauti iš labdarybės pagal
bos? Jeigu jums pavyks
ta gauti,, jūs gaunate $22.50 
savaitei. Mums užtruko 
dvi savaites tai gauti, bet 
mes būtume negavę visai, 
jeigu ne mūsų geras priete- 
lius Highland’e, N. Y.

“Tų $22.50 mums septy
niems turėjo užtekti mais
tui, mus apšildyti. Ar jums 
taikėsi, kad jūsų vaikas 
pareitų ir pasisakytų, jog 
jo mokytoja liepė jam daug 
kartų prašyti tą, kad jis ne
turi viršbačių? Tas atsiti
ko mano vyriausiajam sūne
liui. Ar jums bent kada 
reikėjo savo vaikus siųsti su skyle viduryje (tube 
gulti be vakarienės? Aš pan). Išsikirpk vaškuotą 
taip padariau daug sykių popierą, kad tiktų ištiesti 
dėl to, kad aš i 
gauti pagalbos.

“Ar jums bent kada jūsų 
vaikai sakė, jog jie labai 
laukia, kad jūs turėtumėt 
pakankamai pinigų ir kad 
Santa Claus galėtų ateiti? 
Ar jums kada jūsų vaikai 
parėję skundėsi, kad juos 
kiti vaikai užgaulioja, dėl 
to, kad jie neturi tokių gra
žių daiktų, kaip kiti vaikai? 
Ar jums teko savo vaikus 
Kalėdų rytą prikelti ir ma
tyti juos, neatradus jokio

negalėjau blėtos dugną ir kraštus ir, 
ištaukuotą, į tiesk. ■ Supilk 

' mišinį į blėtą, bet blėta tu
ri būti nepilna.

Turėk įkaitinusi pečių iki 
300 F. karščio. Kepk po- 
valiai apie 2 ir tris ketvir
tadalius valandos (dvi vai. 
ir 45 min.). Iš pradžių ga
li pridengti popiera, o kuo
met baigs kepti, atidengk.

Laikant švarioje vėsioje 
vietoje tas pyragas galės 
pasilaikyti gana ilgam lai
kui. Yra maistingas ir 
sveikas valgyti. V.

Dažniau ir garsiau jos 
pasisako už taiką

kur 
savo

pa
pa-

net ko- 
yra

Today’s Pattern'

Šiomis dienomis pranešama, kad ligoninė, kurioje
Nelsonas gydėsi, jį iš ten išmetė’! Išmetę dar sergantį! r

Tai yra baisus daiktas, nepasakius kitaip., '
Argi tai yra ligonines jpeiįdėtiriių notes šį darbininkų 

veikėją, IspafiQ^aro W ’̂rah^ visiškai; sunaikinti?! L ?

Taikos troškimas veržia- mą (UMT). 
si aįkštėn nesuvaldomai. Or
ganizuoti žmonės tuos troš
kimus pareiškia veikloje už 
taiką savo susiedijose. Bet 
labai maža dalelytė mūsų 
šalies gyventojų tėra orga
nizuoti visuomeniškai.
Dauguma neturi 
reikšti visuomenei 
žiūras.

Nuostabu, kad
mercinė spauda, kuri 
nuo visuomenės balso atsi- 
ribavusi, kaip tas bibli j iš
kas Jericho akmeniniais 
mūrais, nebeįstengia atsi
ginti laiškų už taiką. Tie 
laiškai, tiesioginiai širdies 
balsai, geriausia liudija, 
koks platus ir galingas bū
tų liaudies balsas už taiką, 
jeigu jam būtų leista lais
vai pasireikšti.

Štai fragmentas iš vieno 
tokių laiškų:

Laikraštyje. Denver Post 
Elizabeth Bissell rašo:

“Norėčiau pradėti* Kru- 
.sadą už Laisvę mūsų 18 me- 
• tų amžiaus, vaikinėliams. 
;Jie neturi laisvės pasirink
ti; gyvenimo tokio, kokio jie 
norėtų^ Jie dar mažiau te
nures laisvės, jeigu įvesime 
'verstiną nųlitarinį apmoky-

"Man esant dar kūdikiu 
mums kaimynais atsikraus
tė šeima, atvykusi iš Vokie
tijos.. Jie turėjo kelis sūnus 
ir iš Vokietijos buvo išvy
kę dėl to, kad ten buvo 
verstinas militarinis muš
tras. Dėl ko mes kopijuo
jame Vokietiją? Verstinas 
militariškas apmo k y m a s 
neišsaugojo jų nuo karo. 
Net neatnešė jiems perga
lės dviejuose karuose.

“Aš visai nepritariu jo
kiam draftui. Tūli žmonės 
pasirenka militarišką gyve
nimą. Lai jie ir sudaro mū
sų miiitarines jėgas. O jei
gu kas užpultų mūsų šalį, 
tuomet pakankamai vaikinų 
stotų savanoriai . •

“Bet mūsų vaikinai ne
turi laisvės, kuomet jie gali 
tapti draJtuoti ir išsiųsti iš 
savo šalies prieš jų norą.

“Vykdykime Krusadą už 
Laisvę mūsų vaikinams.”

Tūkstančiai būtų tokių 
laiškų, jeigu kiekvienas as
muo, įskaitant šeimininkes, 
jaustųsi turį teisę, prievolę 
ir vietą spaudoje viešai 
reikšti savo mintis.

&Ciclt 

6tie

sizes 
9387 12—29 .

Pattern 9387 for weskit-a»d 
skirt. Each takes only ONE yaM 
64-inch fabric In any of these sU/g 
—12. 14. 16. 20. Ji,

Pažymėkite formos nuųmerį 
ir dydį ir sykiu su 30 cwMty 
siųskite: Pattern Dept, 110-12 
Atlantic ' Ave., Richmond 
Hilf 19, N. Y.
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DR. S. MATULAITIS
10-10-51

Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

Jezavitai išsirinko sau visiškai kitokį veikimo kelią, 
negu kitos dvasininkų brolijos. Kitos brolijos stengėsi 
pritraukti prie savęs ypatingai vargšus ir nelaiminguo
sius, jezavitai pasistatė sau už tikslą pritraukti galin
guosius, turtinguosius ir įtekminguosius. Tam tikslui 
jie stengėsi būti karalių ir šiaip galingųjų kapelionais ir 
patarėjais. Stengėsi saviškius pastatyti ministeriais, 
senatoriais ir kitais aukštais valdininkais. Jis stengėsi 
paimti į savo rankas jaunuomenės mokymą, nes tokiu 
keliu geriausiai išauklėti jaunuomenė savoj pakraipoj ir 
patraukti prie savęs. Tam tikslui jie stengėsi ir vedė 
aukštąsias, vidurines ir žemąsias mokyklas. Jų mokyklo
se pasauliniai mokslai nors ir buvo dėstomi, bet jų mokė 
labai mažai ir paviršutiniai. Visą savo domesį jezavitai 
atkreipdavo į tikybinį išlavinimą, stengdamiesi įkvėpti 
neapykantą nekatalikų.

Nemaža domės kreipė jezavitai ir į pamokslus, kuriais 
įgijo didelės įtekmės.

Pagaliau jie stengėsi įgyti juo daugiau turtų savo bro
lijai, nes turtai didina įtekmę ir duoda galybę šiame pa
saulyje. Išmintingai sunaudoti turtai — tai galingas 
įrankis pasiekti savo tikslams.

f# Be to, jezavitai nepraleisdavo nė vienos progos, kadi 
tik labiau save pasigarsinus, kad tik žmones labiau prie 
savęs patraukus.

Jezavitų agitacija ir apsukrumas daug prisidėjo prie 
reformacijos sustabdymo.

II.
JEZAVITAI LIETUVOJE.

Matydamas gerus jezavitų darbo vaisius katalikybei, 
Vilniaus vyskupas Protasevičius atsikvietė juos į Lietu
vą kovoti su reformacijos šalininkais.

Jezavitai atvyko į Lietuvą tais pačiais metais, kuomet 
buvo įvykinta Liublino unija, t. y. 1569 m. Lietuvoje jie 
rado gerą dirvą savo veikimui, nes reformacija čion ne
buvo dar giliai šaknų įleidusi. Lietuvos liaudies didžiuma 
senoviškai laikėsi katalikų tikėjimo. Tiktai kai kuriose 
vietose ponai privertė savo baudžiauninkus vaikščioti į 
reformatų bažnyčias. Juos nesunku buvo grąžinti vėl at
gal į katalikybę.

Kovą jezavitams palengvino dar ir tai, kad Lietuvoje 
reformacijos šalininkai buvo pasiskirstę į daugybę at
skalų. Sako jų buvę apie 60. Bekovodamos tarp savęs, 
tos atskalos pačios naikino įsitikėjimą žmonių akyse.

Jezavitai gudriai visa tai išnaudojo.
Suprasdami, kad ceremonijos ir iškilmės daro didelės 

ątekmės miniai, jiems pavestąją šv. Jono bažnyčią Vil
niuje jie gražiai atnaujino, papuošė gražiais paveiks
lais ir kryžiais, įtaisė gerus vargonus ir sudarė chorą. 
Pamaldas ėmė laikyti su nematyta lig tolaik iškilme ir 
puikumu. Tuo jie pritraukė daugybę maldininkų. Šv. 
Jono bažnyčia visuomet būdavo prisigrūdusi žmonių, į 
kuriuos darė įspūdį iškalbūs jezavitų pamokslininkai.

Kad suorganizavus katalikų minią, prie šv. Jono baž
nyčios jezavitai įsteigė “Dievo kūno broliją,” į kurią įsi
rašė kardinolas Hozijus, vyskupas Protasevičius, Vil
niaus vaitas ir daugelis kįtų įtekmingų pasaulininkų ir 
dvasininkų. Visi tie didikai, dalyvaudami bažnytinėse 
procesijose, tuo dar labiau didino jezavitų procesijų iš
kilmingumą, ir jų įtekmė miniose vis ėjo platyn.

Bet daugiausia jezavitams padėjo įgyti žmonių prie
lankumo maras, kurs buvo Vilniuje 1573 m. Kuomet 
visi dvasininkai išbėgo iš miesto, kad nebuvo net kas 
beišklauso sergančiųjų išpažinties, kas palydi numiru
sius, pasiliko vieni jezavitai. Jie lankė ligonius, klausė 
išpažinties, ne kartą net savo lėšomis laidojo. Keli jų 
mirė, bet likusieji neišsigando. Tokis jezavitų pasišventi
mas ir artimo meilė patraukė prie jų minios širdį. Jų 
įtekmė po maro pasidarė labai didelė.

Jezavitai veikė ne tik bažnyčioje. Prekyvietėse jie ro- 
glė komedijas, kuriose visaip išjuokdavo reformatus ir 
Huterius. Scenoje rodė Liuterio ir Kalvino pasekėjus 
juokingoje išvaizdoje; dažnai tie tariamieji reformatai 
prisipažindavo padarę sunkius nusidėjimus. Vis tai da
rė įspūdį į tamsią liaudį.

Patraukę prie savęs minią ir įgiję pajėgų, jezavitai 
pradėjo vis drąsiau elgtis, ėmė persekioti reformatus, 

• pradėjo kurstyti minią, kad juos užpuolinėtų, griautų jų 
bažnyčias ir naikintų jų turtus. Seimuose pradėjo rei
kalauti nutarimo įstatymų, slegiančių reformatus.

Jezavitų darbo ir susidėjusių aplinkybių vaisiai vei
kiai pasirodė. 0 aplinkybės, kurios skatino karalių ir di
džiūnų atsivertimą į katalikybę, buvo tat vis labiau au
gantis pavojus iš karingų ir stipriai įsivyravusių Balka-. 
nų pusiasaly turkų. Paėmę visą Balkanų pusiasalį ir 
įsitaisę sostinę Kastantinopoly, turkai sudarė mirtiną 
pavojų gretimoms valstybėms: Austrijai, Vengrams, 
Lehkijai ir kitiems.

Karalius ir Lenkijos didžiūnai, o iš ten įtekmė ėjo jau 
į Lietuvą, ėmė atsimesti nuo reformatų ir kitų reforma
cijos įtakos pagamintų tikėjimo šakų ir ėmė grįžti į ka
talikybę, nes matė pastaroje jėgą, vedančią prie didesnio 
susibūrimo vidūje valstybės ir sutaikymo veikimo su kai- 
nįynų valstybėmis, kad sudarius bendrą frontą prieš pa
vojingą priešą — turkus. Katalikybė tik galėjo būti tuo 
Wšiu, kuris subendrintų visų tų valstybių pastangas 
Bendrai kovai su mirtinu visiems lygiai pavojingu prie
šu. Katalikybėj matė centralizaciją, kuomet reformaci
ja buvo išsiblaškymas—decentralizacija. Ėmė tad grįžti, 
į katalikybę.

f

.(Daugiau bus)

CHICAGOS ŽINIOS
Stokjardų darbininkai 
ruošiasi kovai

CIO United Packinghouse 
Workers nacionalė pildomoji 
taryba autorizavo balsavi
mus streiko klausime per visą 
šalį. Balsavimai jau prasidėjo. 
Per 100 mėsos įmonių visoj 
šalyj unija turi 80,000 narių.

Jau nuo praėjusio liepos 
mėnesio unija deda pastangas 
susitarti su kompanijom dėlei 
algų pakėlimo, bet kompani
jos visiškai ignoruoja tą klau
simą.

“Kompanijos tiesiai atsisa
ko skaitytis su mūsų reikalavi
mais ir prie to, nei pačios ne
daro jokių pasiūlymų,“ sako 
unijos prezidentas Ralph Hel- 
stein. “Mes skaitome $3,000 
minimum metines pająmas 
kaipo pamatinį reikalavimą, 
kad pakelti peržemas mėsos į- 
monių darbininkų pajamas. 
Apie trečdalis tos įmonės dar
bininkų pereitais metais gavo 
mažiau $2,500,“ 
stein.

Unija statys ir 
lavimus, kaip tai,
šeštadieniais, pripažinimą uni-

sako Hel-

kitus reika-
viršlaikius

JEIGU BŪTŲ VIETA 
MOTINOMS PASISAKYTI 
SAVO VARGUS

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
bet'man atsakė, jog mano 
vyras dirba. Ji man sakė, 
kad pašalpos čekio turi už
tekti viskam. Ar jums tai
kėsi sulaikyti savo vaikus 
nuo ėjimo mokyklon dėl to, 
kad jie neturėjo batukų? 
Ar dėl to, kad nebuvo pi
nigų nupirkti jiems kitas 
kelines, kad galėtum su
teptas išplauti ir juos šva
riai aprengtus išleisti mo
kyklon? Yra daug priežas
čių ir dalykų, kurių publi
ka nežino. ' ' Į

“Ir aš jums galėčiau pa
sakoti ir pasakoti daugiau.

“Taip, aš žinau, kad aš 
blogai padariau, ir už tai 
atmokėsiu. Bet aš noriu, 
kad ir tie žmonės, kurie 
kalba ir skleidžia kalbąs, 
žinotų vieną kitą dalykėlį. 
Per virš mėnesį laiko aš 
galvojau ir galvojau, kaip 
gauti pakankaiuai pinigų 
šioms Kalėdoms. Jūs, gerie
ji žmonės, pabandykite ka
da nors tai padaryti.

“Tiesa, mano vyras sugrį
žo darban. Bet jis tebebu
vo sergančiu. Sirgdamas 
jis ėjo dirbti dėl to, kad 
mes negalėjome išgyventi 
su ta mums teikta pašalpa. 
O vaikams reikėjo šiltų dra
bužių.”

jos visoje industrijoje, ir t,t.
Panašius reikalavimus stato 

ir AFL Amalgamated Meat 
Cutters and Butcher Work
men of North America, turinti 
savo lokalus 40 mėsos įmonių.

Rep.
—O—

Atlankykite senelį Graičiūną
Lapkričio 25 d., važiuodami 

iš Kenosha, Wis., LDS 7-tos 
Apskrities konferencijos, susi
tariame atlankyti senelį Dr. 
A. L. Graičiūną, kuris dabar 
randasi Zion, Ill., senelių ligo
ninėje. Ligoninė randasi pa
čiame vidury miesto, viešbu
čio ,'Zion pastatuose, šiau
rės pusėje.

Buvo jau vėlyvas laikas ir 
lankymo valandos buvo pasi
baigusios, bet ligoninės tar-1 
nautoja įvertindama mūsų to- j 
limą kelionę ir gal turėdama 
galvoje tą faktą, kad ligonis 
mažai lankomas, leido mus 
pasimatyti su< ligoniu. Įėjome 
mūsų visas būrys, Dr. Graičiū
ną radome vienmarškinį ir ba
są sėdint lovoje. Pasisveikino
me ir paklausėme jį ar mus 
prisimena. Jis atsakė — taip. 
Teiravomės apie sveikatą ir 
kaip jam sekasi; — atsakė, 
kad viskas gerai. Klausėme 
daktarą ar gerai matąs, atsa
kė gerai, bet mes abejojame...

Dr. Graičiūnas klausą turi 
nepaprastą, be to, fiziniai e- 
sąs bent kiek sustiprėjęs. Už
klausus ar lanko kas jį iš 
draugų ir pažįstamų, atsake, 
kad mažai kas aplanko. Be 
to, jis pridėjo: — Ilgai sergu, 
žmonėms atsibodo lankyti, 
taipgi daugelis pažįstamų ser- 
ga ar mirė. Čia, matomai, Da
ktaras norėjo pateisinti visus 
tuos savo draugus ir priete- 
lius, kurie jo nelanko.

Jis turi atskirą kambarį ir 
pusėtinai .švarų.

Artęjant žiemai, reikėtų 
buvusiems jo draugams beh 
pažįstamiems ne tik prisimin
ti seną visuomenininką ir lie
tuvybės skelbėją, bet būtinai 
sudėti kiek nors aukų, nupirk
ti dovanėlių ir aplankyti Dr. 
Graičiūną. ,
Mielas Dr. Graičiūnas ir da

bar su malonumu prisimena 
senus draugus ir išgirdęs iš 
laikraščių lietuvišką žodį tar
tum atgyja ir atjaunėja. Jis 
sako, kad nieko brangesnio 
nėra už lietuvišką žodį. Julija

Brockton, Mass.
Gruodžio 4 d. mirė Josephi

ne Unis (Unevich, Saukytė), 
sulaukus 71 metus amžiaus. 
Brocktone išgyveno 50 metų. 
Jos vyras Unis mirė 20 metų 
tam atgal. Buvo pašarvota 
Mr. Yakavonis “Funeral Ho
me“. Prie karsto buvo daug 
gražių gėlių. Velionė priklau
sė prie Vienybės Pašalpinės 
Draugystės. Palaidota su baž
nytinėmis apeigomis St. Kal
varijos kapuose. Paliko nuliū
dime dvi dukteris — Stasę ir 
žentą Antaną Kibart, ir Anna 
ir žentą Miller, ir 
šešis anūkus, ; s ū n ų 
Joną Unis ir seseris —Barbo
rą ir jos vyrą Antaną Martin- 
kų, Cambridge, Mass., Kaziū- 
nę Butkus, Montello, Mass., 
ir Pranusę ir jos vyrą J. Sa
dauską, Lowell, Mass., ir bro
lį Antaną ■ Sauką, ir brolio 
sūnų Beniką Sauką, Monte-

Pakeltos kainos, visko ap- 
taksavimas, mažas uždarbis 
veda šeimas ir atskirus as
menis desperacijon, stumte 
stumia į blogumus, apie ku
riuos nei nepagalvotų nor
maliai gyvenantis žmogus.

Ir ta Amerikos tragedija 
didės ir plis iki liaudis iš
moks išrinkti savo šalį vai
ruoti savus žmones, žmones 
iš darbininkų, iš liaudies, 
kurie neeikvos šalies turto 
karams, bet vartos turtą 
žmonėms gyvenimą gerin
ti, gražinti. Pažangūs žmo
nės, tikrieji Amerikos pa- 
trijotai, privalo pagelbėti; llo, Mass. Lietuvoje liko ketu- 
mūsų liaudžiai priartinti ri broliai ir try’s seserys, 
tą laimės dieną. Žolynas

I CLEVELAND, OHIO
į Aš, Julia Werner —
\ Sveikinu su Naujais Metais savo giniines,
• Drauges ir Draugus, taipgi pažįstamus ir vėlinu 
■ kuo geriausios sveikatos 'ir pasisękimo jūsų gyveni-
• me ateinančiuose Naujuose Metuose!
' Aš sveikime jus per “Laisvę,” todėl aš Jums at-
• viručią nesiysiu. Taipgi širdingai prašau Jūsų man 
’ nesiusti. AŠ tuos piinigus atiduosiu darbininkiš- 
' kiems reikalams ką už atvirutes užmokėčiau.

Dar sykį sakau — Laimingu Nauju Metą! 
Draugiškai,

JULIA WERNER.

CLEVELAND, OHIO

šių metų gruodžio 6 dieną mirė žymi darbuotoja Frances Krugerie- 
nė. Ji buvo palaidota gruodžio 11 dieną, Lake View kapinėse, 
vau j ant skaitlingam būriui žmonių.

Mes, žemiau pasirašiusieji, reiškiame nuoširdžią užuojautą jų 
šio valandoje mirusiosios sūnaitis, Albertui ir Edvardui, taipgi 
nėms, o jai pačiai lai būva amžina atmintis!

K. Salen
M. žebrys
O. Rodgers
V. Daraška
M. Geibes
M. Thompson
V. Mockaitis
H.- Nor vėlos
M. Jankas
M. Brazis
M. Janis
A. Shimkus
A. Stankus
M. Kalas
A. Kirvalictis
J. Deilis

C. Kanapaskas
G. Gabrmunas
O. Bumbulis
G. Balukans
N. . Rudis
K. Karsokienė
P. Daraška
P. Nemura
M. Gedam inskas
H. Hontz
O. Gendrik
J. Kros i n

M. Martin

A. Šūsnis
V. Young

daly-

liūde- 
gimi-

M.. Raulinaitienė 
M. Tyzenharse
E. Yakimchick
F. Bauža 
T. Kelly 
E. Kruger 
V. Romond 
D. Kripas 
M. Mason 
M. Machu ta 
A. Kelly
P. Lukas 
A. Skleris 
C z Captain 
A. Williams 
A. Rūbas 
A. Klivington

Miami, Fla
Neapykanta prieš žydus

Gruodžio 9 d. Miami 
miestyje Coral Gables, žydų 
sekcijoje, 320 Palermo Avė., 
norėta išsprogdinti žydų 
šventnamis - Sinagoga. Užtai
syta dinamito bomba. Paste
bėjo ryte 7:30 vai. žydų kil
mės vaikas, 12 metų Arnold 
Levy. Bomba buvo užtaisytai 
labai prastai, tai ir 
Telefonu pranešta, visa polici- j 
ja buvo Sukelta ant kojų, 
strioko buvo: visiems iki ausų, 
o jaugtų kalbų ir aiškinimų be 
galo ir krašto. Detektyvai tu
ri daug visokių nuožiūrų. Žy
dų šventikas, Rabbi Morris 
Skap, apart visokių įtarinėji
mų, papasakojo reporteriams, 
kad jam gyvenant Orlandoj 
1937 metais K. K. K. chuliga
nų gauja prieš jo namus at
laikė triukšmingą mitingą ir 
sudegino kryžių,, kaipo ženk
lą, kad jis nešdintųsi iš čia po 
velniais.

prie-
A. L. Moterų Klubo Įvyku

siam lapkričio 22 d. susirinki
me padaryta daug naudingų 
nutarimų. Skaitytas laiškas iš 
Lietuvių Sveturgimiams Ginti 
Komiteto, kuriame prašoma 
paramos. Nutarta paaukoti

• Narės nusitarė turėti apsi- 
| mainymą dovanėlių, nemažiau 

t’ nesprogo. | haip 50 centų vertės. Taipgi 
nutarta turėti pietus, kurie 
bus apmokėti iš klubo iždo. 
Tą darbą atliks valdyba. Man 
rodosi, kadangi klubo valdy-. 
ba darbuojasi visus metus, tai 
tas darbas turėjo būti paimta 
kitų narių. Bet, žinoma, kaip 
ir visose organizacijose, taip 
ir pas mus, ’ neatsiranda to
kiam darbui darbininkių.

Išrinkta komisija aplankyti 
sergančias nares Palton ir No- 
vichik.

Sekantis klubo susirinkimas 
Įvyks gruodžio 20 d., 11 vai. 
visoms žinomoje vietoje. Bus 
renkama valdyba ateinantiem

žalos
už 22 tūkstančius

darbai fašistinių ne-
Ku-kluks klanų ir

visos dalyvauti susirinkime ir 
atlikti šitą svarbų darbą dėl 
savo organizacijos.

Narės malonėkite 
laiku. Atsiveskite 
rių. Tegu matys, 
giškai mes laiką 
me. Anna

pribūti 
ir naujų na- 
kaip drau- 
praleidžia-

Klivington

Silabaitis $2, J. ir M. Barnett 
$2. Po $1: J. Aibavičius, J. 
Sil anskas, S. Norkus, P. Krig- 
čius, A. Ablažienė, O. Ma- 
rozienė, K. Yankeliunienė, ir 
M. Rivickas 50c.

Atsiprašome draugių ir 
draugų. Parengimo Komisija.

Montello, Mass
Gruodžio 7 d. mirė Victor 

Price. Sirgo ilgą laiką Rest 
Home. Gimęs Lietuvoje, paėjo 
iš vokiečių tautos, Montelloj 
gyveno .nuo 1913 m. Kai svei
kas buvo, dirbo Bridgewaterio 
Lietuvių Darbininkų Kopera- 
tyve, batų dirbtuvėje. Paliko 
nuliūdime savo mylimą duk
terį, Vinton Russell ir du anū
kus.

Velionis su savo žmona bu
vo persiskyręs. Priklausė prie 
St. Roko Pašalpinės Draugys
tės, prie Lietuvių Piliečių Pa
šai pinio Klubo ir prie Monte
llo Rod and Gun Club. Palai
dotas Melrose miesto kapinė
se.Prieš kokią savaitę laiko, metam. ,Tad draugės privalo 

Carver Village prie negrų na
mų projekto, išsprogdino tris 
bombas pas žydų Sinagogas ir 
mokyklas. Kuone visi langai 
išbyrėjo nuo trenksmo, 
padaryta 
dolerių.

Vis tai 
naudelių
pietinių krekerių.

Valstijos .gub., ir naujai iš
rinktas miesto majoras Ch. Se- 
nerchia, stropiai seka - dabo
ja su visais savo pareigūnais- 
milicija dieną ir naktį, 
kol kas nei policmanai, 
detektyvai dar nepagavo 
vieno chuligano. Tačiau 
vilties padaryti tam galą. 

—o—
Pastaromis dienomis man 

pažįstamas barberis italas, 54 
metų, tapo uždarytas į dabok
lę, už tai, kad 12 metų 
mergaitę išžagino. Gal nei 
šuva nebūtų sulojęs, jeigu 
nebūtų kas nors tai pastebėjęs 
ir pranešęs policijai, 
kalėjimo bausmės, 
ko dar apturėti ir 
nuo savo žmonos, 
giminių.

Hartford, Conn

bet 
nei 
nei 
yra

Apart 
vargšui tc- 
daug gėdos 

draugų ir

Klaidos pataisymas
«

Iš operetės “Sudrumsta šir
dis“ korespondencijoje, ra
šant Į spaudą vardus, kurie 
aukojo dienraščio Laisvės pa
laikymui, neapsižiūrėta, kad 
abiejose popierio lakšto pusė
se buvo .surašyta vardai, ir 
tokiu būdu antroj pusėj lakš
to surašyti vardai apsilenkė, 
netilpo dienraštyje ‘Laisvėje.’

Tad dabar atitaisome. Au
kojo dar sekami:

Dr. J. ir Cristina Stanislo- 
vaičiai, $5, R. Kanopa $5, L.

—o—
Gruodžio 5 d. mirė Viktori

ja Couble (Kubilius, Kajakai- 
tė), 83 metų amžiaus. Paliko 
nuliūdime savo vyrą ir šeimy
ną. Priklausė prie St\ Roko 
parapijos. Palaidota religi
niai, Montelloje; netoli nuo 
Ames St. and Melrose St., tar
pe Tamulevičiaus ir Mazgelių 
namų, kur yra labai seni ka-. 
pai. Palikę tik du paminklai— 
Joian Ames, palaidotas 1839 
m. ir Benjamin Ames, palai
dotas 1850 m. Sako, kad tai 
buvę švedų kapai. Ten lietu
vių nebuvo palaidota. Kapinės 
nėra užtvertos, baigia nykti.

Žolynas

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių spausdintų: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

Pas drg. Paukštaičius atos
togauja detroitietis Antanas 

p Dulskis, laisvietis, kadaise bu- 
į; vęs newarkietis.
•j; j Pastaruoju laiku oras šiltas, 
,p. kaip ir vasarą, temperatūra 
p 75 laipsniai.' Atlanto vanduo 
p taipgi šiltokas, apie 75 laips. 
p Draugas Dulskis patenkintas 
p Floridos saulėta gamta.
p V. J. ^tankus. -
•! 
f-

Laisvės įstaigoj visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

3 pu»l.-«Laisvė (Liberty)* Trečiadien., Gruodis-Dec. 19, 1951



a K Izraelio marininkai 
nuimti nuo laivų

Pašovė ginče už žmoną GARSINKITE LAISVeJ »
Užrašyki t Laisvę Savo DraugnL

LDS 200 kuopa rengia 
vaikams Kalėdų Eglaitę

Gerbiamieji, jau esate gir
dėję apie 200 kuopos jaunuo
lius, kurie daug sykių yra su
ruošę įvairius pobuvius-puo- 
tas. Jaunuoliai labai tvarkin
gai, gražiai sugeba tą viską 
atlikti.

—o---

kuria-
surengti vaiku-

nariai vienbalsiai 
palikti tą pačią 

1952 metams, nes 
Jono Katino nie- 
paleisti, kadangi

Tenka priminti, kad gruo
džio 6-tą įvyko 200 kuopos 
pfiešmetinis mitingas, 
me nutarta
čiams Kalėdų Eglaitę.

Buvo daugiau visokių svar
stymų, taipgi dėl naujos val
dybos. Bet 
nusprendė 
valdybą ir 
pirmininko 
kas nenori
jis labai gerai veda visus rei
kalus.

Po mitingo gražus būrys na
rių nuėjome į restauraną, pa- 
minėjom žieminę šventę Kalė
das. Susėdę prie stalo turėjo
me vaišių. O ypač pagerino 
ūpą žavingi paketukai. 200 
kuopa labai maloniai sveikino 
naujai atsilankiusią viešnią 
Aldoną B'ernotaitę, kuri pasi
žadėjo bendrauti su mumis.

Labai gaila, kad ne visi 
riai galėjo dalyvauti tame 
būvyje.

na- 
po-

—o—
Dabar, Kalėdų proga, 

rengiama vaikučiams eglaitė. 
Bus 23 gruodžio, 3 vai. po 
pietų. Liberty Auditorijos ru
dojoje salėje. Visi tėvai ar 
seneliai būtinai turite prisi
minti, jog tik vieną kartą į 
metus pakartojame tą tradi
cinę dieną. Todėl labai svar
bu susirūpinti ir priruošti mū
sų vaikučius ar anūkus, atves
ti į rengiamą jiems eglaitę.

Dar būtų gražu, kad vaiKp-* 
čiai išpildytų programą. Tam 
jie bus kviečiami. Amžius ne
sudaro skirtumo. Kiekvienas 
ar kiekviena pasistengkite da
lyvauti programoje, parodyti 
savo talentus meno srityje, bi
le kurioje jums geriausia ži
nomoje kalboje.

Į tą puotą atvesti vaikus 
kviečiamos visos Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo kuopos. 
Jeigu ir neprjklausote prie 
susivienijimo, taip pat kvie
čiame atvesti vaikučius. Tik 
reikia atsinešti ne mažiau 55

yra

HAT
Gift Certificate!

Praktiškai sprendžia 
Dovanų klausimą...

tinkamiausią 
Iš 

{vairumo šaunių 
SKRYBĖLIŲ, Iš 

su dailiais

An ADAM HAT

Gift Certificate
Jūs parenkat sumą... jis 
pasirenka.
sau stilių Ir spalvą ...
didelio
ADAM 
puikių vilnų, 
pamušalais.

net už 
z kitos $6

Adam Skrybėlių Certifi- 
katai priimami Adam Hat 
Krautuvėse ir agentūrose 
nuo vieno pajūrio iki kito.

ADAM hats
žiūržk telefonų knygų del Adam Storas

iki $10

vertes dovanelę,centų
po numeriais trauks.

kurias

---o—

Tiesa, toliau gyvenantiems 
labai gera proga išsiruošti iš 
namų ilgesniam laikui, nes tą 
patį vakarą narnąs ruošia Kū
čias 7 valandą. Kiekvienai 
šeimai, kuri susiet art) iš kelių 
asmenų, verta atvažiuoti ir 
bendrai su visais praleisti tą 
vakarą. Be to, ar daug kas iš 
mūsų nori gaminti 12 skirtin
gų patrovų ? Tur būt mažai 
kas nori, dar mažiau gali tai 
prirengti namie, o, pagaliau, 
dėl vienos šeimos ar verta 
šeimininkei tiek ruošos užsi
krauti ant savo galvos? O čia 
sau ramiai prie stalo susėdę 
tikrai jausitės kaip Lietuvoje.

Jūs gerai prisimenate per- 
nykščias Kūčias. Klubo mote
rys buvo jas suruošusios. Tik
rai yra įspūdinga. Kiek viso
kių pasakų prisiklausėme! O 
šiemet namas žada turtinges
nėmis porcijomis
Taipgi, pasinaudokite 
dvi “pares” — vieną 
čiams, o kitą bendrai

Kuopos nare

pagaminti, 
proga į 

vaiku- 
visiems.

Darbiečiai savo bazare 
turėjo minias lankytojų

Neteko sužinoti, kaip fi
nansiniai išėjo American 
bor Party bazaras. Tas 
klauso ne vien tiktai nuo 
tlingumo dalyvių, bet ir
tų dalyvių ištekliaus praleisti 
pinigų. Bet sprendžiant skai
čiumi dalyvių, kupinai pavy
ko.

La- 
pri- 
skai- 
ųuo

Man teko bazare būti sek
madienį, paskutinę dieną. Jau 
popiečiu negalima buvo per 
minią prasisprausti, prie sta
lų prisibrukti, kur pardavinė
jo praktiškus, kasdieniniame 
gyvenime reikalingus daiktus. 
Buvo daugybė tikrų “barge- 
nų” paskutinę dieną visuose 
drabužių skyriuose — kaili
nių, kostiumų, suknelių ir kitų 
su d o van otų gatavų drabužių 
ir audinių.

Restaurane turėjo gorų 
karštų ir šaltų valgių (sa
lads), bet kėdės ir įrankių 
daugelis turėjo palaukti, dar
bininkų bazaras peraugo tą 
milžinišką salę, jos du aukš
tus su balkonu.
ateityje 
daugiau 
nę.

Visgi
nesiskundė. Neigi 
darbininkų dejavo dėl nuovar
gio. Visi gražioje, smagioje 
nuotaikoje. Tos minios žmo
nių atsilankymas reiškia di
dėjančią darbininkų partijos 
įtaką masėse ir tuo visi džiau
gėsi.

Bazaras tęsėsi keturias die
nas. Buvo pasimota juomi su
kelti $40,000. Rep.

Atrodo, kad
pasiimti dar

dides-
turės 
salių ar vieną

dėl ankštumo 
tie

niekas 
šimtai

Fėro kėlimo šalininkai 
siūlo apkainuoti zonas

Visokiais vardais bus pokilių 
laukiant Naujų Metų

bus visus pralenkęs 
Kazlauskas. Pats ap- 
dar turėdamas savo 
talką, sakosi jau susi-

Susiėję į East Now Yorko- 
Richmond Hill kuopų bankie- 
tą, čia labai gerai besivaišin- 
darni, žmones tarpusavyje 
kalbėjosi, kaip jie pasitiks 
Naujuosius Metus. Ne vien 
tiktai kalbėjosi, daugiau lenk- 
tyniavosi, kas daugiau svečių 
turės.

Bene 
Vincas 
sukrus, 
Onutės
daręs didelę grupę svečių sa
vo stalui. Neteko sužinoti jo 
pasisekimo paslapties. Man 
atrodė, jog jo > sekretas bus 
tas, kad jis savo “kostumerių” 
stalui neskirstė į dzūkus, za
navykus, žemaičius, prūsus 
ar kitokius.

Dirbusieji pagal parapijas, 
atrodo, turėjo mažiau pasise
kimo. Bet jie nenusimeną. Jie

sako: Jeigu jau iš lietuviškų
jų parapijų išsiskirstę, tai 
rengsime pagal amerikoniško
sios kaimynystės rubežius: 
williamsburgieciai, ridgewoo- 
diečiai, eastnevvyorkiečiai ir 
kiti. Pagaliau, dėl ko mes ne
turėtume turėti LDS, LLD, lai-, 
šviečiu, kriaučių ar kitų gru
pių stalus.

. Girdisi, kad taip pat bus 
vardadieniu, gimtadienių ir 
kitokių.

Visa tai įvyks gruodžio 31- 
mos vakarą, Naujųjų Metų 
laukiant, Liberty Auditorijo
je, Atlantic Avė. ir 110th St., 
Richmond Hill, N. Y. Gros 
Jurgio Kazakevičiaus 
tras. Įžanga Į šokius
Vaišes užsisako kiekvienas 
sau arba visai grupei. Restau
rane užėjimui vieta, kaip ir 
visuomet, nemokama. Ar.

Mūsų šalies valdžia tuojau 
įsikišo padėti sulaužyti Izra
elio marininkų streiką. New 
Yorko uoste buvusio užstrci- 
kuoto Izraeli-Amerikos linijos 
prekinio laivo Yaffo m ar i n in
kus imigracijos viršininkai 
atšaukė nuo laivo ir nugabeno 
į Ellis Island deportavimui. 
O šalies eiliniai piliečiai už tą 
streiklaužystę turėsime sumo
kėti taksais.

Vincent Buoncore, 48 metų,! 
į pavojingai pašovė Fred Hill
man, 29 m. Jį įtarė, kad jis 
pavogęs jo žmoną. Jo žmona 
negyveno su juo. Įtartasis 
taipgi turi žmoną.

Buoncore, savininkas žuvies 
krautuvės,
Richmond Hill,

i kur

85-71 130th St., 
po šovinio 

nors prasišalino. •

Moterą Atydai

Pajieškojimai
t

Pajieškau savo sesers Marijonos ' 
Grabauskienės, gyvenančios Ameri
koj. Seniau gyveno Bostone. Iš Lie
tuvos paeina iš Kruonio valsčiaus, 
Vaiguvos kaimo. Į Ameriką atva
žiavo 1913 metais, ar apie tą laiką. 
Prašau atsišaukti jos pačios ar kas 
žinote, prašau pranešti, už ką bū
siu labai dėkingas. PajieŠko brolis: 
Pranas Morkūnas, 90 Huxley Ave. 
N., Hamilton, Ont., Canada.

(245-249)

orkes- 
$1.50.

Vergijos vėliavos 
studentai neperka

Ellis Islande tikrai 
esama baisumu

stu-

Už ką jie streikuoja?
Susidaręs Amerikos darbi

ninkų laikinasis komitetas pa
galbai streikuojančių Izraelio 
marininkų, savo lapelyje, 
ris skleidžiamas pajūryje, 
šo:

ku- 
ra-

$30

Columbia Universiteto 
dentų laikraštukas Spectator 
nusiskundė, kad mažai stu
dentai kreipė domes į tame 
laikraštyje įdėtą Nash Enter
prices pasiskelbimą, kuriamo 
piršo studentams nusipirkti 
“colorful Confederate battle 
flags.”

“Jie streikuoja prieš 
mėnesiui algą. Jie negali 
misti patys ir išlaikyti šeimą 
su tokia alga. Jie rėikalauja 
30 procentų algos priedo. Jie' 
streikuoja prieš kompanišką 
uniją...”

Taipgi pareiškia, kad jie 
nepasitenkinę socialistų kont
roliuojamos Histadrut vykdo
mu samdymu ir nori autono
mijos, nori patys tvarkyti savo 
nariu samdos reikalą.

Histadrut, unijų 
taipgi yra stambi 
laivų kompanijos,
skundžiasi marininkai, ji do
misi no darbininkų gerove, 
bet pelnu.

Visai taip, kaip New Yorko 
laivakrovių unijoje, kur prie
plaukų savininkai yra ir unijos 
viršininkais. T-as.

centras, 
dalininke

Dėl to,

žmonės 
aršaus

Sulaikytojo deportavimui 
veiklaus unijisto Martin 
Young skundai pasitvirtino, 
kad ton sulaikytieji 
kankinami dėl esamo 
su brukimo. Valdinė
Immigration and Naturaliza
tion Service, patvirtino, kad 
atrado protą praradusius as- 

'menis ir bent vieną lytiniai iš- 
Tos Confederate vėliavėlės, 

tai ta pati emblema, po kuria 
pietinių valstybių vergų savi
ninkai kariavo prieš Lincol- 
ną, kuris įsakė panaikinti 
vergiją. Tai ta pati, kurios iš
pažintojai nužudė prezidentą 
Lincolną. Ta pati, kuri varto
jama linčiuojant negrus, kuo
met jie atsisako vergiškai dir- 

į bti, pradeda reikalauti geres
nių sąlygų; kada jie pabando 
apsiginti nuo nežmoniško per
sekiojimo.

Ne tik kad Columbia stu
dentai negriebė to ameriko
niškų nacių ženklo, bet dar 
kilo sąjūdis prieš tą laikraštu
ką, kam jis Įdėjo tą skelbi
mą.

sigimusį asmenį laikomus sy
kiu su sulaikytais deportavi
mui žmonėmis.

Aišku, kad tokioje padėtyje 
žmones neturi ramybės dieną, 
nei miego naktį.

Mrs. Martin, kuri buvo 
trumpam laikui prileista pa
matyti vyrą, sako, jog jis at
rodo visiškai liguistas. Mote
riškė sako: “Jis pakankamai 
visko pergyvendavo būdamas 
organizatorių Transport Wor
kers ir Steel Workers unijų, 
tačiau1, atrodo, kad jis pergy
vena daug daugiau dabar.”

Young- atvykęs iš Rusijos 
būdamas, 14 metų. Jo žmona 
ir vaikai yra Amerikoje gimę 
piliečiai. Bet Young jau išbu
vo EHis
per 48 dienas.

Islande be kaucijos

Streikas sustabdė 
lėktuvus

“Skrybėlės, kurios 
matosi virš minios

Statulos ' Amerikos ir 
šaulio įžymūnų mūsų parkuo
se ir viešose aikštėse parodo, 
jog tie didieji savo žinyba ir 
talentais išsiskiria iš daugu
mos.

Moterų Apšvietos 
svarbus susirinkimas 
jau šį ketvirtadienį, gruodžio 
20-tą. Draugės, ateikite ir at
siveskite savo drauges. Turė
sime daug ko svarbaus: rink
sime valdybą, 
gimtadienius ii 
bus labai
Mes, moterys, 
džiuoti savo 
lankymu.

Klubo 
įvyks

apvaikščįosime
Kūčias. Tai 

įdomus vakaras.
galim pasidi- 

skaitlingu atsi- 
Klubietė.

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos susirinkime, 
kuris įvyko 10 d, gruodžio, valdyba 
pasiliko ta pati sekantiems metams 
(1952). Abi kuopos — Moterų 155 
kuopa ir vyrų 11 kuopa nutarė su
rengti Kūčių Vakarienę. Turėsime 
skanių ir įvairių valgių (13 skirtin
gų). Įvyks gruodžio 23 d., sekma
dienį, 5 vai. vak., .svetainėje 29 En
dicott St. Prašome visus lietuvius 
dalyvauti ir pagerbti senus papro
čius ir linksmai laiką praleisti. Bus 
visokių margumynų ir skanių gėri
mų. — A. W. • /

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu

Baigus mokyklą išduodame'diplo
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

Direktorius 
L. TICHNIAVICIUS 

Metropolitan Auto School 
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PEIST LANE 
DRUGS, Inc. \

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, -įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-623S

EGZAMINUOJAMI AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

pa-

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Fėro kėlimo šalininkai ne 
juokais yra pasimoję aptak- 
suoti keliaujančiąją publiką. 
Ir ne mažai išsižiota — net 
iki 25 centų. Bet, kad kiek
vienas manytų, jog tik kitiems 
bus blogai, o jam gal ne, pa
siūlyta kelti fėrą zonomis. To
kiu budu,> menama, ' bus ma
žiau protestų.

Planą pasiūlė du majoro 
komiteto “ekspertai,” kuriems 
miestas už tai apmoka.

CIO Transport Workers 
Unijai paskelbus streiką prieš 
Pan American World Air
ways praėjusį sekmadienį ne
įvyko keli buvusieji numatyti 
išskridimai iš New Yorko. Su
streikavo apie 600 lėktuvus 
a ptarn au j an č i ų d a r b i n i n k ų.

Rytinėmis valandomis keli 
lėktuvai išleisti 'į Puerto Rico 
viršininkėlių kontrolėje gal 
būt keleiviams visai nežinant, 
kokia jiems uždedama rizika 
skrendant be ekspertiškų 
darbininkų priežiūros. Bud-1 
resnieji, pamatę pik-ietus, at
sisakė keliauti. Kelis lėktuvus 
firmai pavyko išsiųsti kelio
nėn su streiklaužiais ir ’vaka
rop.

Pikiete 
masiniai, 
pikietavo 
j e, tik 13

Unijos
ko, kad streikas paliečia 
800 darbininkų. Streikas pa
skelbta gauti trumpesnes dar
bo valandas ir algų pakėlimą. 
Nurodo, kad visa tai apeina 
ne vien tiktai streikierius, bet 
ir keleivius. Persidirbęs, susi
rūpinęs, kaip jis suves galą 
su galu, lėktuvo vairuotojas 
ar mechanikas negali būti 
perdaug susidomėjęs nei aky
vus savo darbe. O visa tai to
kiame darbe reiškia ir nelai
mes keliaujančiajai (ir ant že
mės po lėktuvų keliais gyve
nančiąja! publikai. j

U. S. Court of Appeals pra
ėjusį ketvirtadienį panaikino 
Third Avenue Transit autobu
sų linijų darbininkams buvusį 
uždraudimą streikuoti. Draus
mę buvo uždėjęs teisėjas Sa
muel Kaufman kuomet darbi
ninkai buvo pasimoję strei
kuoti už 40 valandų savaitę.

Panašiai taip madas prijau
čiantieji žmonės matosi tarp 
kitų kuomet jie pasipuošia 
su ADAM Handcrafted mink- 
štutėlėmis vailoko skrybėlė
mis, kurios užtikrina grožį sy
kiu su patogumu.

Kadangi ADAM turi skry
bėlių, pritaikytų prie kiekvie
no veido ir figūros, dėl to jos 
dėvėtojui padeda iškelti savo 
asmenybę. ADAM Hat krau
tuvės randasi visuose svarbes
niuose miestuose, nuo jūrų lig 
jūrų.

Leiskite ADAM išspręsti jū
sų Kalėdoms dovanos proble
mą. Jūs galite įteikti asme
niui patogų Gift Certificate 
už $5, $6 ar $10, o jisai pats 
gali pasirinkti skrybėlę. Sk.

Dienraščio “Laisves”

BANKETAS
ir Dalininkų Suvažiavimas

Sekmadienis

Gaisras buvo laikinai išvi
jęs 18 šeimų iš buto 1112 įęth 
St., Brooklyn©.

Drs. Stenger & Stenger
1 Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.
' Tel. ST. 2-8342

426 Lafayette St. > 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS / I •i. 
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION EVergreen 4-8969
unijistai dalyvavo 

gal daugiau šimtas 
tame aršiame šalty- 
laipsnių šilimos.
viršininkas .Quill sa-

K _

Sausio-January 27-tą
Suvažiavimo pradžia 12-tą vai. dieną 
Vakarienes pradžia 6-tą vai. vakaro 

šokiai seks tuoj po vakarienes
G. Kazakevičiaus orkestro muzika

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vakarienes ir šokių biletas $3,00 
Įžanga vien šokiams 75c (įsk. taksus)

Biletai šiam puikiam pokiliui jau 
parduodami; skubinkitės įsigyti!

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Trečiadiejm., Gruodis-Pec. .19, 1951




