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• Patalpindama savo seno 
skaitytojo, bet reakcinės pro
pagandos suklaidinto, laišką, 
“Vilnis” teisingai pastebi:

“Jūsų laiškas rodo, kad 
‘Vilnis’ iki šiol gal permažai 
rašė ir aiškino svarbą vieny
bės tarp rasių, tautų ir tt. 
Ypač ką turi bendro puoli
mas Jonikų ir ‘Vilnies’ su tai
ka klausimui reikės ilgesnio 
atsakymo.”

Komercinė spauda, radijas, 
visokia kitokia literatūra, ka
pitalistų interesams tarnau
janti, paveikia; suklaidina mi- 
lionus ir milionus darbo žmo
nių. Sunkesniais laikais, kaip 
dabar, tokia reakcinė propa
ganda paveikia ir tūlus prog
resyvius žmones, kaip tai ir 
tą seną “Vilnies” skaitytoją.

i *
Minimas “Vilnies” skaityto

jas rašo, jog negrai neturį 
lysti į Bridgeportą, Cicero ar 
kitą baltųjų apgyventą terito
riją. <

Tai kur jie dėsis, kur jie 
gyvens? Argi jie ne tokie pat 
žmonės, kaip ir mes? Gyve
nimas verčia juos naujų butų 
ieškoti. Daugelis senųjų na
mų, kuriuose jie gyvena, jau 
visai nebetinkami gyventi, — 
laužynai. Jeigu baltieji dabar 
kenčia dėl namų stokos, tai 
ką bekalbėti apie negrus, ku
rie daug daugiau kenčia.

“Vilnis” paduoda pavyzdį, 
kaip iš vieno 174 flatų (ant 
State St.) namo nori išvaryti 
800 ij^grų, kadangi jame pa
vojinga gyventi. Bet tie neg- | pranegg jOg liepos mėnesi
rai niekur nesuranda kitu bu- : 
tų apsigyventi.

New Yorke irgi tokia pat 
problema. Negrų, portorikie- 
čių, italų, meksikiečių ir kitų 
tautinių mažumų biednuome- 
nė priversta gyventi baisioje 
padėtyje. WiHiamsburgas, ku
ris seniau būdavo skaitomas 
vien tik baltųjų teritorija, da
bar žymiai apgyventas neg
rais, portorikiečiais ir meksi
kiečiais. Kadangi jame yra 
daugiausia lūšnynų, tai dabar 
lūšnynų savininkai tuo naudo
jasi, dideles nuomas > kolek- 
tuoja.

^Argi blaivai protaujančiam 
žmogui ne aišku, kas dėl to 
yra kaltas, kad mes neturime 
reikalingų namų, kad vargin
gieji gyvena baisiose sąlygo
se ?

Jeigu butų paskirta naujų 
namų statybai nors ketvibta- 
d^wsrtos sumos, kuri skiriama 
kayo reikalams, tai visi turė
tume tinkamus gyventi na
mus.

Karinė programa sulaiko 
naujų namų statybą, taksais ir 
aukštomis produktų kainomis 
apiplėšia varguomenę. O kad 
liaudis negalėtų prieš tai sėk
mingai kovoti, tai kapitalistų 
klasė bando liaudį padalinti, 
rasę prieš rasę, tautą prieš 
tautą nustatyti. Užpuolimas 
ant Jonikų, “Vilnies,” Cicero 
riaušės yra reakcinės propa
gandos pasekmės.

Nesmagu, kad atsiranda ir 
vienas kitas progresyvis, kur- 
ris tai šovinistinei propagan
dai pasiduoda.

Tai parodo, kad mūsų 
spauda permažai tuos klausi
aus gvildena. Ateityje reikė
tų daug daugiau apie tai ra
šyti, rasistinę, šovinistinę pro- 
paįandą numaskuoti.

T *
migh M. Beville, vienas 

NBC direktorių, skelbia, jog 
amerikiečiai jau turi arti 13 
ifiilionų televizijos setų (pri
imtuvų), savo, namuose. Ap
skaičiuojama, jog jais naudo-
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PREZ. TRUMAN ŠAUKIA 
VARIO STREIKIERIUS 
GRĮŽTI DARBAN
Beveik visos kompanijos atmeta 
valdžios siūlomų algų priedų

Washington.—Prez. Tru- 
manas atsišaukė į vario ir 
kitų negeležinių metalų 
streikierius, kad tuojau 
grįžtų darban. Sako, jų 
streikas kenkia šalies apsi
gynimui. Sykiu preziden
tas įsakė valdinei tarpinin
kų komisijai taikyti strei
kierius su kompanijomis.

Valdžios atstovai siūlė 
pakelti darbininkams algą 
po 16 centų 'valandai ir dar 
pridėti po puspenkto cen
to per valandą į pensijų 
fondą.

Kol kas tik viena nedi
delė kompanija priėmė šį 
pasiūlymą. Kitos jį atmeta.

Amerikinė gamyba 
nupuolė 4 procentais

Washington. — Valdinė
Federalių Atsargų komisija 

fabrikinė gamyba nupuolė
4 procentais, lyginti su bir-

Plečiant karinius darbus, 
susiaurėjo automobilių ir 
kitu civilinių dirbinių ga
myba.

Egiptas vėl prašo 
anglus laukan

Kairo. — Egiptas vėfpra- 
nešė Anglijai, kad jis pasi
ryžęs panaikinti 1936 metų 
sutartį su Anglija. Ta su
tartis leido anglam laikyti 
kariuomenę Suezo'ruožte.

Egiptėnų minia sekma
dienį, minint 15 metų' su
kaktį nuo tos sutarties pa
darymo, • audringai demon
stravo prieš Angliją. Egip
to policija vaikė demon
strantus. Susikirti m u o s e, 
buvo sužeista 20 policinin
kų, ir 8 civiliniai žmones.

Tokio. — Japonijos val
džia su amerikonų koman
dos užgyrimu -sugrąžino vi
sas pilietines teises 21,130 
japonų karininkų. Iki šiol 
tos teisės buvo jiems atim
tos bei apkapotos kaipo ka
riniams kriminalistams.

jasi apie 38 milionai žmonių.
Radijas ir televizija dabar 

pasiekia beveik kiekvieną 
amerikietį. Jeigu jie butų pa
naudojami apšvietai, tai su
teiktų milžiniškos naudos. 
Bet dabar jie beveik išimtinai 
naudojami karinei propagan
dai, kuri demoralizuoja vi
suomenę.

Washington Navy Yard vir
šininkas andai pažymėjo, jog 
“viena penkta dalis išegzami
nuotų jaunuolių nepriimta dėl 
širdies ligų, kurių 99 procen
tai paeina nuo cigaretų nau
dojimo.”

Tai parodo, kaip pavojingi 
yra cigaretai rūkyti.

Richmond Hill 19, N. ,Y., Trečiad., Rugp-Aug. 29, 1951

Denver, Colo.-John Clark, 
pirmininkas Metalų Kasy
klų, Fabrikų ir Liejyklų 
Darbininkų Unijos, užreiš- 
kė, jog kompanijos turi pir
ma sutikti su valdžios pa
siūlymu dėl algos pakėlimo 
ir pensijų; ir kol jos to ne
padarys, tol streikas bus 
tęsiamas.

•

Streikuoja 60,000 darbi
ninkų prieš 50 vario, švino 
ir cinko kasyklų ir dirbtu
vių penkiolikoje valstijų.

Streikas sustabdė ir 40,- 
000 kitu žmonių darba tose 
pramonėse.

Bijo, kad komunistai 
perpildytų kalėjimus

Harrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijos generalio proku
roro pavaduotojas Rober
tas L. Kunzig skundėsi, 
kad jeigu valstijos seimelio 
užgirtas bilius prieš komu
nistus taptų įstatymu, tai 
vien komunistais būtų sau
sakimšai užgrūsti kalėjimai 
ir bylos prieš komunistus 
taip perpildytų visus teis
mus, kad būtų suklampin- 
tas bet koks teismų veiki
mas.

Harriman perša Tito s 
sutartį su 3 šalim 
prieš Sovietus

Belgrad, Jugoslavija. — 
Prezidento Truman o pa
siuntinys Averell Harrima- 
nas tarėsi su Jugoslavijos 
valdovu Titu ir apie suda
rymą karinio sąryšio tarp 
Jugoslavijos-, Graikijos, 
Turkijos ir Italijos .

Jau nuo pirmiau žinoma, 
jog Atlanto pakto vadai, 
amerikonai ir anglai, gei
dauja suvesti keturias mi
nimas šalis į stipnj karinį 
bloką prieš Sovietų Sąjun
gą.
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Ambasadorius pripažįsta, 
kad nėra Ispanijoj laisvės

Washington. — Amerikos 
ambasadorius Ispanijai, 
Stantonas Griffis, liudyda
mas Senato komisijai, pri
pažino, jog Franko fašistų 
valdomoj Ispanijoj nėra jo
kios laisvės.

London. — Anglijos val
dininkai kaltina Irano leni- 
nistus - marksistus už tai, 
kad Irano valdžia atmetė 
anglų šeimininkavimą alie
jaus pramonėje.

ORAS.—Apsiniaukę ir gal. 
bus lietaus.

J. Tautos surado, kad Sovietų ir 
jų draugų pramonė sparčiau 
auga, negu vakarinės Europos

United Nations, N. Y.— 
Jungtinių Tautų ekonominė 
komisija Europai raporta
vo, kad Sovietų Sąjungoj ir 
šešiuose draugiškuose jai 
kraštuose gamyba šiemet 
sparčiau (pakilo, negu vaka
rinėje Europoje.

Ta Jungtinių Tautų ko
misija, tyrinėjusi Europos;

Indijos seimas sveikina valdžių, 
kad ji atsisakė pasirašyti 
amerikinę sutartį su Japonija

New Delhi, Indija.—Indi
jos seimas šiltai sveikino 
premjerą Jaw. Nehru, kuris 
aiškino, kodėl Indija atsisa
ko pasirašyti Amerikos pa
gamintą taikos sutartį su 
Japonija.

Nehru pranešė seimui, 
jog Amerika atmetė šito
kius Indijos reikalavimus:

Priimti Kinijos Liaudies 
Respubliką į San Francis
co konferenciją rugsėjo 4 
d. dėl taikos sutarties su 
Japonija.

Sugrąžinti Kinijai For- 
mozos salą.

Anglija atmeta amerikonų kaip 
aliejaus gamybos vedėjų Irane

London.— Asmeninis pre
zidento Trumano pasiunti
nys Harrimanas siūlė pa
skirti amerikoną valdinin
ką vadovauti milžiniškam 
aliejaus (naftos) apdirbimo 
fabrikui Abadane, Irane.

Anglijos premjeras At
tlee atmetė tą -pasiūlymą.

Harrimanas aiškino, kad 
amerikonas lygiai tarnautų

NAUJOS SOVIETŲ KNYGOS 
KALTINA AMERIKĄ KAIP 
DIDŽIAUSIU PRIEŠININKU

Maskva.— Dvi naujos So
vietuose išleistos knygos 
piešia Jungtines Valstijas 
kaip didžiausią Sovietų Są
jungos priešą.

Sovietų Mokslų Akademi
jos Bulle tinas, darydamas 
tų knygų peržvalgą, trum
pai paduoda, šitokį jų tu
rinį :

Jungtinės Valstijos suor
ganizavo 1918 metų įsiver
žimą į Sovietų Sąjungą ir 
per 33 pastaruosius metus 
vis stengiasi sudraskyti So
vietų Sąjungą ir užviešpa
tauti pasaulį.

Kuomet buvo daroma 
Versalės sutartis po Pirmo
jo pasaulinio Laro, Ameri
ka atsiuntė žemėlapi, kuris 
rodė, kaip Sovietų Sąjunga 
turėtų būti suskaldvta, at
plėšiant nuo jos Ukrainą, 
Baltarusiją, Kaukazą ir ki
tas sritis.

Amerikoj buvo sudalyta 
tam tikra kompanija, kad 

pramonę, sako:
Gamyba Sovietų Sąjungoj 

per pirmąją šių metų dalį 
pakilo 18 procentų, o Len
kijoj, Čechoslovakijoj ir ki
tuose kaimyniškuose Sovie
tam kraštuose gamyba pa
didėjo 19 procentų.

Tuo tarpu-gamyba vaka
rinėje Europoje paaugo tik
tai 13 bej 14 procentų .

Atšaukti Amerikos ka
riuomenę iš Japonijos že
mių po taikos pasirašymo.

Suteikti Japonijai pilna- 
tinę savistovybę.

Kadangi Jungtinės Vals
tijos atmetė šiuos Indijos 
pasiūlymus, tai Indija nega
li pasirašyti amerikinės su
tarties su Japonija, pareiš
kė Nehru. Jis tvirtino, kad 
Amerika, pagal tokią su
tartį, tikrenybėje valdytų 
Japonijos vyriausybę ir ja
ponų seimą. Amerikine su
tartis taip pat sudarytų 
naujo karo pavojų, sakė 
Nehru.

anglam ir Tranui kaip be- 
pusiškas vedėjas to didžiau
sio pasaulyj aliejinio fabri
ko.

Attlee atsakė, jog nema
to Anglijai naudos iš ame
rikono vadovybės.

Anglija žadėjo Tranui pu
sę pelno iš aliejaus pramo
nės Irane, bet reikalavo pa
likti anglams visą gamybos 
vadovybę.

užvaldytų Sovietų geležin
kelius, telegrafus, telefo
nus, kasyklas, miškus ir vi
są naminę ir užsieninę pre
kybą. Tos kompanijos se
kretorium buvo paskirtas 
John Foster Dulles.

Jungtines Valstijos su
kurstė Lenkiją 1920 metais 
užpult Sovietų Sąjungą.

Amerika po Pirmojo pa
saulinio karo suorganizavo 
vokiečius Baltijos kraštuo
se kovoti prieš bolševizmą.

Jungtinės Valstijos su
triuškino revoliucinį Vokie
tijos proletariatą ir sovie
tinę Vengrijos revoliuciją 
1919 metais.

Prezidento Wilsono ka<- 
riuomenė žudė Sovietų dar
bininkus' ir valstiečius pa
našiai, kaip dabar žudomi 
korėjiečiai*

Buvo sudaryta amerikinė 
komisija neva šelpti Rusi
jos baduoliams. Bet ta' ko
misija, vadovaujant Her-

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL
\ 

AMERIKONAI SAKO, KAD 
PATYS ŠIAURIEČIAI 
BOMBARDAVĘ KAESONG --- w---
Atmeta šiaurinių korėjiečių 
siūlymų ištirti bombardavimų

Tokio, rugp. 28. —© Šiau
rinių korėjiečių komandie- 
rius gen. Kim II Sung ir ki
nų vadas gen. Peng Teh- 
huai siūlė amerikonams iš 
naujo ištirt, kas pereito 
trečiadienio naktį bombar
davo Kaesongą, nuginkluo
tą deryboms miestą.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai tvirtino, kad ameri
konų ar jų talkininkų lėk
tuvas mėtė bombas i tą Ka- 
esongo miesto vietą, kur 
nakvojo Šiaurinės Korėjos 
ir kinų delegatai dery
boms. Šiauriečiai įtarė, kad 
buvo bandoma nužudyti 
tuos delegatus. Todėl jie ir 
pertraukė derybas.

Čechoslovakai šaudo 
propagandos baliūnus

Praga. — Amerikonai iš 
vakarinės Vokietijos laido 
pavėjui nedidelius baliūnus 
su propagandos lapeliais į 
Čechoslovakiją. Čechoslova- 
kų lėktuvai šaudo tuos ba
liūnus.

(Amerikonai skelbia, jog 
per, porą savaičių jie palei
do 10,000 baliumi su 9 mi
lijonais lapelių, kurstančių 
čechoslovakus prieš komu
nistinę valdžią.)

Gromyko kovos prieš 
Amerikos planą dėl 
sutarties su Japonija

New York.—-Laivu Queen 
Elizabeth atplaukė Andrius 
Gromyko, vyriausias Sovie
tų delegatas konferencijai 
dėl taikos sutarties su Ja
ponija.

Gromyko, Sovietų užsie
nio reikalų ministro pava
duotojas, pareiškė kores
pondentams, kad duos sa
vus pasiūlymui prieš Ame
rikos planą toje konferenci
joje, kuri susirinks San 
Franciscoj rugsėjo 4 d.

Amerika sakė, bus už
drausta keisti jos planą ir 
reikalaujama tik pasirašyt 
jį-

Indonezai prieš Amerikos 
planą taikai su Japonija
Jakarta, Indonezija.—Tik

tai vienas penktadalis Indo
nezijos seimo narių prita
ria Amerikos .planui dėl tai
kos sutarties su Japonija. 
Dauguma sako, Indonezija 
negali pasirašyti tokią su
tartį.

bertui Hooveriui, iš tikrųjų 
stengėsi suardyti Sovietų 
valdžia.

Taip dvi minimosios so
vietinės knygos kaltina 
Jungtines Valstijas.
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Jeigu amerikonai sutiktų 
sudaryti mišrią tyrinėjimų 
komisiją su atstovais iš 
abiejų pusių ir teisingai 
klausimą spręstų, tai gali
ma būtų panaujinti dery
bas dėl pertaikos, sakė šiau
riniai korėjiečiai ir kinai.

Generolo Ridgway, vy
riausio amerikonų koman- 
dieriaus štabas, antradienį 
vėl atmetė tą kaltinimą ir 
pareiškė, kad jeigu kas 
bombardayo Kaesongą, tai 
pačių šiaurinių korėjiečių 
lėktuvas, esą, darydamas 
monus. Ridgway štabas 
tvirtina, jog tą naktį arti
moj Kaesongo apylinkėj 
nebuvo jokio Jungtinių 
tautų lėktuvo. Bet paste
bėtas vienas skirtingas lėk
tuvas, . o tai buvęs pačių 
šiaurinių korėjiečių lėktu
vas. x 1

KARO VEIKSMAI
Šiauriniai korėjiečiai pri

vertė amerikonu talkinin
kus pasitraukt 2 mvlias at
gal ties Yanggu ir šiek tiek 
laimėjo Kansongo apylinkė
je, rytiniame fronte.

Paskui amerikonai kontr
atakavo ir atgriebė kai ku
rias pozicijas. Jie taipgi 
pastūmėjo šiaurinius korė
jiečius atgal i pietus nuo 
Kumhvos, viduriniame 
fronte.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie nuskandino dar vieną 
karini Taiva - naikintuvą ir 
sužalojo tris kitus ties 
•Wonsano ir Ko j o uostais.

Skebai susprogdino 
unijos automobilį

_____ <
Hyden, Ky. — Kompanijų 

skebai dinamitu susprogdi
no automobilį, kuriuo atva
žiavo šeši Jungtinės Mai- 
nierių Unijos organizuoto- 
jai. Jie mojosi nužudyt 
tuos unijistus.

Užtai sytas .d i n a m i t a s 
sprogo tiktai už kelių mi
nučių po to, kai unijos or- 
ganizuotojai išėjo iš auto
mobilio. į")

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Jordan. — šeši asmenys 

tapo nusmerkti mirt už da
lyvavimą suokalbyje, per 
kurį nužudytas Jordano ka
ralius Abdullah.

Roma. — Itali jos valdžia 
uždarė keturiolika komu
nistinių vasarojimo stovy
klų, kur atostogavo 1,500 
vaiku, v

Peking, Kinija. — Suėjo 
2,502 metai garsiojo kinų 
filosofo Konfucijaus gimta
dienio.
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INDIJA IR TAIKOS SUTARTIS 
SU JAPONIJA

FORMALIAI IR OFICIALIAI.didžioji Indija atsisako 
dalyvauti San Francisco konferencijoje, kuri prasidės 
rugsėjo pradžioje, dėl pasirašymo taikos sutarties su 
Japonija. Savo nusistatymo pagrindui Indija patiekia 
keletą rimtų priežasčių. Jos visos nukreiptos prieš tai
kos projektą. Jos beveik tos pačios, kaip ir tos, kurias 
prieš tą sutartį yra iškėlusios kitos šalys, atseit, Tarybų 
Sąjunga ir liaudiškosios demokratįjos kraštai. Komer
cinė spauda jau tiesiog ir sako, kad Indijos nusistatymas 
suteiks daug amunicijos komunistiniams kraštams.

Bet ne tas čia svarbu. Svarbu tas, kad ta skaitlingoji 
Azijos šalis atmeta taikos projektą. Taip pat prieš tą 
projektą, kaip jau žinoma, griežtai yra pasisakius dar 
didesnė ir skaitlingesnė Kinija. Tai ko gali būti verta 
tokia sutartis su Japonija, kurią atmeta beveik visa

Indija savo notoje pasako, kodėl ji negali tokiai su
tarčiai pritarti. Pirmas, kad toji sutartis leidžia neri
botai Japonijoje laikyti Amerikos ginkluotas jėgas ne
va Japonijos apgynimui. Antras, kad taikos projektas 
nepaveda Kinijai buvusios Japonijos kolonijos Formozos, 
nors pirmiau buvo susitarta, kad taip bus padaryta. 
Trečias, kad sutarties projektas taip pat nepripažįsta 
Kurilų salų ir pietinio Sachalino Tarybų Sąjungai. Ket
virtas, kad projektas nepripažįsta Ryukyu ir Bonin salų 

. Japonijai, nors jos istoriniai priklauso japonams. Tos 
salos paverčiamos Amerikos militarinėmis bazėmis.

Tie argumentai yra rimtai pagrįsti. Jeigu siūlomas 
taikos projektas būtų tiktai projektas konferencijos dis
kusijoms, atviras pridėjimams ir pataisymams, tai Indija 
sutiktų dalyvauti ir kovoti už savo nusistatymą. Bet San 
Francisco konferencija tos teisės neturės. Ji šaukiama 
tik tam, kad įvairių kraštų atstovai galėtų savo para
šais projektą foramaliai užgirti ir paversti taikos su- 

- tartimi.
Bet, iš kitos pusės, Tarybų'Sąjunga, kuri taip pat be

veik tais pačiais argumentais kalba prieš sutarties pro
jektą, nutarė San Francisco konferencijoje dalyvauti. 

(Ji, matyt, bandys joje kelti savo balsą ir kalbėti prieš 
taikos projektą. Kiek ir kaip toks jos nusistatymas pa
veiks kitus kraštus, San Francisco konferencijoje daly
vaujančius, ’dabar dar sunku pasakyti. Mūsų vyriau
sybė dėsianti visas pastangas, kad projekto turinys ne
būtų konferencijoje diskusuojamas. Ji patvarkys, kad 
kitų šalių atstovai gali tik pareikšti savo nuomonę apie 
projektą, bet nieko daugiau. Po tokių pareiškimų atsto
vai bus pakviesti prie stalo padėti savo parašus po su
tarties projektu. Ir viskas. Jų pasakytos kalbos, jų pa
reikštos mintys, jų protestai prieš taikos projektą, nueis 
į istorijos muziejų. Tai ir viskas.

HARRIMANAS NAUJOJE MISIJOJE
PREZIDENTO TRUMANO ambasadorius W. Averell 

Harriman nespėjo baigti savo misijos Irane, o jau gavo 
naują uždavinį. Prezidentas jį pasiuntė į Belgradą su
sitarti su Tito. Pranešama, kad ten Harriman su Tito 
labai gražiai pasikalbėjo ir beveik jau susitarė dėl “ben
dro apsigynimo.” Nieko dar nepasirašyta, niekas dar 
juodu ant balto nepadėta, tiesa, bet mūsų vyriausybė 
sutinkanti tuojau ginkluoti Jugoslaviją. Pradžiai to 
darbo Washingtonas duos Belgradui apie penkis šim
tus milijonų dolerių. Paskui bus daugiau.

. /, The New York Times komentuoja: Tai rimtas pa
grūmojimas Rusijai.

Vis tie grūmojimai. Jie mums labai brangiai kaš
tuoja, o kiek jų Rusija bijosi, tai jau kitas dalykas.

Jugoslavija 1 yra liaudiškosios demokratijos šalių 
supta. Tiik iš vienos pusės prie jos prieina Italija, 
goslavijoje įsteigimas Amerikos militarines bazės, 
ginklavimas Tito Amerikos ginklais, tik dar labiau 
kels Europos žmonių nuomonę prieš Ameriką. Tai
išvengiama^ Kaip admirolo Shermano susitarimas su 
Ispanijos diktatoriumi Franco, taip šis Harrimano susi
tarimas su Tito nepakels Amerikos prestižo demokrati
nio pasaulio akyse. Gaila, kad dar ir šiandien tos tiesos 
negalj įsisąmoninti mūsų šalies vadai.

ap-
Ju- 
ap- 
su- 
ne-

AR GEN. EISENHOWER 
BUS KANDIDATU 
[ PREZIDENTUS?

, Dienraščio “The Daily 
Compass” kolumnistas W. 
G. Clugston plačiai disku- 
suoja tokią galimybę. Vi-

* su pirma, sako, “labai ga-
• lingi interesai nori jo kan- 
1 didatūros. Taip pat randa

si plataus visuomenėje jam 
pritarimo. Be to, turime 
duomenų, kad Trumano- of i- 
ciališkoje šeimoje bijoma 
jo kaipo stipriausio oponen
to iš visų numatomų kandi
datu.”

€■

Iš kitos pusės, gen. Ei
senhowerio kandi d a t ū r a 
turėtų nugalėti labai daug 
keblumų. Tas faktas, kad 
jis yra profesionališkas ka
rys, Clugstono supratimu, 
pakenktų jam rinkimuose. 
Viena, Amerikos žmonės bi- 

Į jo civilinį autoritetą paves
ti į militarines rankas. An
tra, žmonėse jau dabar vis 
didėja pasipiktinimas mili- 
taristų žygiais. Žmonės pik
tinasi nesvietiškai aukštais 
taksais. Jie tai gali išreikš
ti 1952 metų rinkimuose, 
jeigu gen. Eisenhoweris nu
tartų kandidatuoti.

Trečia, Amerikos žmonės 
tebepamena iš istorijos, ko
kia nelaimė kraštą užgulė, 
kai po Civilinio Karo pre
zidentu tapo išrinktas ka
ro herojus gen. Grant. Jis 
buvo geras karininkas, bet 
niekam vertas, prezidentas. 
Amerikos žmonės rimtai 
pagalvos pirma, negu nusi
tars tą istorinę klaidą pa
kartoti, balsuojant gen. Ei- 
senhowerj į prezidentus.

Yra ir daugiau argumen
tų. W. G. Clugston supra
timu, generolo kandidatū
ros pasisekimui pakenktų 
ir stoka žinojimo apie jo 
politinę filosofiją. Gen. Ei
senhower niekur niekam 
nėra išdėstęs savo politinių 
supratimų. Tas pats su jo 
pažiūromis e k o n ominiais 
šalies ir pasaulio reikalais. 
Kolumnistas mano, kad Ei
senhowerio ekonominių pa
žiūrų nežino arba nesu
pranta nė jo artimiausi ko
legos. Tai ką jau bekalbė
ti apie plačiąją visuomenę.

Neseniai pasirodė knyga 
apie gen. Eisenhowerj. Ją 
parašė jo sekretorė Kay 
Summersby. Knyga plačiai 
paskleista. Ji .pavadinta 
“Eisenhower Was My 
Boss.” Miss Summersby 
prisipažįsta, kad ir ji visiš
kai nieko nežinanti apie 
generolo pažiūras beveik 
visais mūsų gyvenimo klau
simais. Ji sako 'niekuomet 
nėra girdėjus, kad Eisen
howeris kada nors būtų su 
kuo nors diskusavęs tokius , 
opius klausimus, kaip rasi
nė diskriminacija, dafbaš 
ir kapitalas, tarptautinė 
politika ir tt.

Bet, sakoma, žmogų gali
ma spręsti pagal jo drau
gus. Su kuo jis draugauja? 
Kas jį giria ir kas taip no
ri jį matyti Baltajam Na
me? Štai įš ko, kolumnis- 
to Clugston supratimu, ga
lima gana pamatiniai 
spręsti ir geų. Eisenhowe- 1 
no politines ir ekonomines

pažiūras. Jį karštai remia 
ir jo prezidentu nori, patys 
stambiausi ir reakcioniš- 
kiausi kapitalistiniai intere
sai. Eisenhoweri į padan
ges kelia ir reikalauja sta
tyti kandidatu visa fašisti
ne spauda-Hearsto laikraš
čiai, Roy Howard laikraš
čiai, Chicago “Daily Trib
une,” “Kansas City Star.” 
Kiekvienas dienraštis, ku
ris kovoja kad ir palšiausį 
liberalizmą mūsų politiniam 
arba ekonominiam gyveni
me, tiesiog galvą guldo už 
Eisenhowerio kandidatūrą 
į prezidentus. Paimkime 
pietinių valstijų diksikra- 
tus. Iki vienam jie remia 
generolo kandidatūrą. Re- 
publikonų partijoje yra iš
sivystęs platus judėjimas 
už Eisenhowerio draftavi- 
ma i kandidatus.

W. G. Clugston teigia, 
kad net artimiausi gen. Ei
senhowerio draugai mažai 
terodo pasitikėjimo genero
lo gabumams vesti šalies 
reikalus šiuose kritiškuose 
laikuose. Tik vieną, girdi, 
dalyką jie visi gerai žino, 
būtent: Jeigu Eisenhowe- 
ris būtų išrinktas preziden
tu, jis jų nepamirštų. Jis 
myli savo draugus ir kiek
vienas jų būtų pilnai aprū
pintas.

MILITARIZMO 
NERIBOTI APETITAI

Chicagos dienraštis Vil
nis ir surinko ir patiekė 
įdomių davinių apie Ame
rikos m i l i t a r i n e s bazes 
įvairiuose pasaulio • k a m - 
puošė. Vilnis rašo:

“Su pabaiga antrojo pa
saulinio karo J u n g t i nes 
Valstijos turėjo virs 400 
kariniu bazių (orlaiviu ir 
laivyno). Nuo to laiko jų 
buvo pristeigta naujų, o 
dabar planuojama 
dar daugiau ir tam 
skiriama virš šešių 
dolerių.

“Iš tos sumos bus 
ma $100,000,000 įsteigimui 
radaro tinklo ir kiti šimtai 
milijonų oro bazėms visoje 
Kanadoje nuo Alaskos iki 
Grenlandijos ir Islandijos. 
Kiti bilijonai dolerių, kaip 
VVashingtono programa ro
do, bus sunaudoti ‘Euro
poj ir srityse, apsupančiose 
Rusiją.’

“Pažvelgus į žemėlapį, nu
sagstytą paženklinimais — 
kur, kiek ir kokių bazių yra 
pristeigta, surandame seka
mus skaičius:

“195 bazės ' Ram i a j a m e 
vandenyne ir Tolimuosiuo
se Rytuose, įskaitant Japo
niją, Korėją, Afganistaną 
ir kitas vietas.

. “228 bazės Atlanto van
denyne ir Viduržemio jū
roje.,

“11 bazių Indijos vande
nyne.

“63 bazės Anglijoje, Pran
cūzijoje ir Vokietijoje.

“Iš viso 497 bazės. Ir vis 
dar negana. Planuojama 
padidinti tąjį skaičių sumi
nėtose ir naujose vietose, 
kaip tai—Kanadoje, Gren
landijoje, ir Islandijoje. 
Taipgi, Didžiojoj Britanijoj, 
kur jų ir dabar nemažai

CLEVELAND, Ohio. — 
Liepos 8-tą sūnus mane nu
vežė stoti n ir parūpino vi
są tvarką. Atsisveikinau. 
Traukinys pradėjo važiuoti.

Išvažiuodama iš Clevelan- 
do sėdėjau užsimąsčius. 
Mislijau: ar gerai padariau, 
kad važiuoju? Mat,' meno 
susirinkime narys išsitarė, 
kad nemato reikalo siųsti 
ir eikvoti bereikalingai pi
nigų, nes prieš keletą me
tų jis ten buvęs porą die
nų ir nematęs jokio moks
lo.

Žinodama darbininkų vei
kimą ir kaip sunku yra 
draugijoms surinkti ir su
mesti pinigų, maniau sau, 
gal bereikalingai važiuoju 
ir išmėtau pinigus.

Pirmutinė nelaimė—trau
kinys pavėlavo 4 valandas, 
mokyklon pribuvau pusė po 
12-tos naktį. Mokykloje jau 
buvo tamsu, bet viršuje dar 
vierla lempukė žibėjo. Pa
prašiau taksiko, kad triūba 
pašauktų. Išgirdo ir atėjo 
Norma Cheponis. Pirmiau
sia pasirūpino pavaišinti, o 
paskui pašaukė Sukaskiėnę, 
pas kurią išgyvenau dvi sa
vaites.

Ant rytojaus, liepos 9-tą, 
turėjau kitą nesmagumą — 
išgirdau, kad Jonikas ne
pribus mokyti kalbos. Aš 
Chicagos Kongrese buvau 
su juo susipažinusi ir ma
niau, kad jo pamokos bus 
geros, nes Jonikuose radau 
tikrus darbininkiškus vei
kėjus. Negalėtum geres
nių idėjinių draugų rasti.

steigti 
tikslui 
bilionu

skiria-

yra ir be to, ten kraunama 
atominės bombos ir laikomi 
didieji bomberiai; vakarinėj 
Europoj, pradedant su Ita
lija ir baigiant Norvegija.

“Prasidėjus bičiulystei su 
Franco Ispanija, numatoma 
ten įsteigti bent devynios 
bazės. Kretoj, Graikijoj, 
Turkijoj irgi jų nestokuos.

“Tokios vietos, kaip Alas
ka ir Aleutų salos, aišku, 
bus aprūpintos bazėmis ne 
mažiau, jei ne daugiau, nes 
jos prie pat Sibiro.

“Kiek naujų bazių bus 
pristeigta, nėra žinoma, bet 
manoma, ne mažiau šimto.”

. ANGLIJA IR VOKIETIJA
JUNGTINIŲ TAUTŲ Ekonominė Komisija dėl Eu

ropos paskelbė raportą apie tai, kaip šiandien atrodo 
prekybiniai santykiai tarpe Anglijos ir Vakarinės Vo
kietijos. Pasirodo, kad beveik amžini, seni komerciniai 
prieštaravimai tarpe kapitalistinės Anglijos ir kapitalis
tinės Vokietijos tebėra neišnykę. Tarpe jų tebeina lenk
tynės už marketus. Tos lenktynės ir vėl gali pasibaigti 
nauju karu,
' Raportas sako, kad Anglija negali atsilaikyti prieš 

Vokietiją. Vakarinės Vokietijos metalas, metalo pro; 
diiktak chemjkalai jau. baigia išstumti Anglijos tpkius 
pat dirbinius iš pasaulinio manketo.

Štai tik pora pavyzdžių. 1949 metais Vokietija eks
portavo į užsienį savo metalinių produktų tik apie 30 
procentų to, ką eksportavo Anglija. Bet šiemet Vokie
tija jau eksportuoja apie 87 procentus to, ką eksportuoja 
Anglija. Jeigu paimsime mašinerijos eksportą, tai Vo
kietija jau beveik susilygino su Anglija. Dar metai kiti 
ir Vokietija bus toli gražu pralenkus Angliją.

Tai kas atsitiks su Anglijos pramone? Jai rimtas 
pavojus.

Ir tos padėties, kaip atrodo, negalės pataisyti joks 
Maršalo Planas, arba Eisenhowerio “apsigynimo armi
ja.” Ekonominiai reikalai.iš naujo kertasi tarpe Angli
jos ir Vokietijos.

KELEIVINIAI Už 
BENDRĄ FRONTĄ 
SU SMETONININKAIS

Iš principo Keleivis ne- 
priešingas susitarimui su 
smetoniniais diplo matais 
dėl “Lietuvos išlaisvinimo.” 
Tik vieną pasiūlymą turi 
Keleivis. Jis sako:

“Derybų” darbotvarkei mes 
pasiūlytume piripuojui klausi
mu1 tokį reikalą: Kiek^,pinigų 
iš užšaldytų kreditų Lietuvos 
diplomatai sugeba per metus 
atšildyti'ir kurtuos atšildytus 
kreditus jie išleidžia? (

Išaiškinus tą t reikaliuką, 
liktų visiems sutarti, kad 
ateityje diplomatai savo veik
loje vadovausis VLIK’o nuro
dymais ir savo ožio ir visokių 
kybartinių aktų neberodys 
niekam.

Jei diplomatai su tuo iš 
anksto nesutinka, tai su jais 
ir derybų nėra prasmės ves
ti, tegu jie sau gyvena su sa
vo fanaberijomis, iš kurių 
niekam nėra nei šilta nei šal
ta.

O kad Lozoraitis mokės 
“tą reikaliuką” Keleiviui 
išaiškinti, tai nėra jokios 
abejonės. Todėl ir susidaro 
bendras frontas tarpe ke
leivinių menševiku ir sme
toninių diplomatų.

Tik 'vieną dalykėlį pats 
Keleivis turėtų išaiškinti: 
Kodėl- barzdotas prelatas 
Krupavičius yra geresnis 
.už smetonuotą suktą Lozo-

Atėjus mokytis paaiškino, 
kad Joniko vietą, kiek gali
ma, užims Jeskevičiūtė, Bo
vinas ir Feiferis. Tokiu bū
du dar daugiau apgailesta
vau, kad Jonikas nepribuvo, 
nes maniau: tu r būt yra 
geras mokytojas, kad jo 
vieno vietą turi užimti trys. 
Tik vėliau sužinojau, jog 
vieno vietą turėjo užimti 
trys dėl to, kad nė vienas 
mokytojas negalėjo išbūti 
abi savaites.
šiek tiek apie mokytojus

Dainų pamokas teikė 
chorvedė Mildred Stensler. 
Ji gerai mokino. Negaliu 
jums tinkamai išreikšti jos 
mokinimo — jos gyvumo, 
miklumo, muzikališku m o . 
Jinai ir iš ne dainininku 
padarė dainininkus.

Al Merkis taipgi geriau
sias mokytojas liaudies šo
kių. Jo mokymas ir se- 
niausiame žmoguje sukelia 
norą šokti. Jeigu kas ne
mokėjo šokti, tai nors koja 
trepsėjo sėdėdamas.

Prano Balevičiaus pianu 
akompanavimas ir skambi
nimas pripildė svetainę ma
loniu ' skambėsiu. Jis ten 
pat mokykloje, O 1 y m p i a 
Parke, tarp medžių, ežero 
ir gėlių parašė mokinių pa
ruoštoms eilėms muzika. 
Daina “Ant Kalno Pušai
tės Linguoja,” tinkama dai
na, Frankie!

Man svarbiausiu punktu 
buvo lietuvių kalba ir dra
ma, dėl kurių aš buvau čion 
siunčiama.

Elena Jeskevičiūtė moki
no apie tautosaką, eiles ir 
kaimo gyvenimą. Rodos, 
kad aš pati būčiau tuose 
kaimuose ir jų vakaruško
se buvusi, tuos sakinius sa- 

I kiusi. Jos malonus, tykus 
to viso išreiškimas buvo 
toks aiškus, jog ir mažiau-1 
sias būtų galėjęs suprasti, i

Bovinas, kuomet kalba, 
kožną žodį taria iš krūtinės 
gelmių. Rodos, jaučiu, kaip 
jisai nori įtikinti mus, vi
sus mokinius. Gaila, Bovi- 
nai, kad negalėjai būti dvi 
savaites. Tikrai būčiau iš
mokus daug lietuviškumo 
kalboje.

Roberto Feiferio mokini
mas irgi turtingas. Čia jau 
aš jaučiausi kaip Lietuvos 
Universitete, nes Feiferio 
kalba aukšta, gili, jausmin
ga. Kažką norėčiau pasa
kyti, bet imtų man daugiau 
savaitės su juomi mokytis, 
kad galėčiau tinkamai iš
reikšti, kaip mokslinga jo 
kalba.

Apie artistą Joną Valen- 
tį aprašyti man imtų kelis 
lapus, nes čia aš daugiausia 
atydos kreipiau, nes man 
buvo sakyta, kad man iš 
mokyklos sugrįžus gal vai- 
dinsim koki veikalą.

Nemanykit, draugai, kad 
režisieriavimas yra lengvas. 
Turi daug darbo, daug var
go, daug nesmagumų pakęs
ti ir daug knygų skaityti. 
Jeigu mokydamasi aš iš
mokčiau tiktai ketvirtąją 
dalį Jono Valenčio mokslo ; 
vaidybos srityje, tai būčiau 
tikrai mokyta, žūt-būt, 
kaip sakoma, mėginsiu mo
kytis.

Valenčio draminėse pa
mokose sužinojau, kad tu
rintis vaidybinį talentą as
muo gali — ir-atitinkamose 
rolėse turi — būti visokiu 
žmogumi: žiauriu, maloniu, 
senu, jaunu, meiliu, ar ko
kiu kitokiu. Išmokau, kad 
vaidyla turi tapti individu
alu, kokiu supran tam a s 
esąs ar buvęs toje rolėje 
vaizduojamasis asmuo. Jis

turi tam atitinkamai pritai
kyti savo kūno judesius: 
kalbą, eiseną, apsirengimą.

Katrie 11 rugp. girdėjote 
mano raportą iš Kongreso, 
galėjote patėmyti, kad mo
kykla man daug pagelbėjo, 

_nes vartojau kaimiškos 
kalbos, apie kurią dėstė 
Jeskevičiūtė; gilumą tar
mės ir įtikinėjimo, kaip Bo- 
vino; aukštesnės kalbos, 
kaip Feiferio. Ir mėginau 
būti skirtingais asmenimis, 
kaip mokino Jonas Valen
tis.

Manau, kad draugai nesi
gailėjo mane pasiuntę. Tas 
dvi savaites turėjau tikrai 
nuoširdžiai mokvtis, kad iš- 
mokčiau tiek, kiek išmokau. 
Stengiausi, kad galėčiau pa
daryti ką nors gero sugrį
žusi į Clevelandą. Net po 
dienos mokslo,-katrą moky
toją susitikusi, klausinėjau 
to, kas man buvo neaišku, 
naudojausi proga. Gal ne- 
kuriems mokytojams nepa
tiko mano toks pasielgimas, 
bet aš buvau nusistačiusi 
parsivežti mokslo ir ^me
džiagų tiek, kiek aš suge-< 
bėjau. Jūsų visų atsipra
šau, jeigu jus nuvarginau 
su reikalavimais. Sykiu ta
riu nuoširdžią padėką už 
gautas iš jūsų visų pamo
kas.

Gaila, kad aš negalėjau' 
išreikšti savo minties, ka
da paskutinę dieną d. Su- 
kaskienė mane pakvietė pa
sakyti kelis žodžius. Viena, 
nemaniau, kad mane, pir
mametę, šauktų; o antra, 
buvau užsimąsčiusi. Man 
visa ta mokykla buvo kaip 
veikalas: mokytojai — reži
sieriai, o mes, mokiniai ir 
svečiai, aktoriai.

Norėjau pasakyti širdin
gą ačiū mokytojams Valen- 
čiui, Feiferiui, B o vijau i, 
Stensler, Jeskevi č i ū te i, 
Merkiui, Balevičiui. Šir
dingiausias ačiū Mari^Su- 

; kaskienei ir Normai Cnepo- 
iiiis. Ir visiems draugams ir 
draugėms, su kuriais gyve
nau ir draugavau. Negaliu 
ganėtinai išreikšti vertės 
tos mokyklos, kaip tik pri
minti ;

Katram proga pavelys, 
mislykite kitais metais jon 
važiuoti. Ten patys persi
tikrinsite, apie vertumą ir 
gerumą tos mokyklos.

Anna Klivington

' t-

William Randolph He^ 
arst, skaitomas organi-

niu priešu, mirė rug*p. 
14-tą sulaukęs 88 metų 
amžiaus.
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MOTERŲ KAMPELIS Šeimininkėms

i

Lietuvoje jau pradėta veikla 
liuosuoti moterį nuo pečiaus

Lietuvoje virėja gaus už tai 
algą, ko negavo per am
žius virėjavusios jos sesu
tės. Ji gaus atostogas, apie 
kurias smetoninės Lietuvos 
šeimininkė nei svajoti nega-

Lietuvoje ne už ilgo dings 
tradicija kas dieną per iš
tisus metus vargšams val
gyti tiktai bulvienę. Dings 
ir supratimas, kad kožna 
gimusi moteris turi visą sa
vo gyvenimą būti virėja ir Įėjo — kas išvirtų valgį, 
šeimai tarnaite. . kas aprūpintų šeimą be jos.

Pranešimai iš T"1----- ? j 1_*
byloja apie jau gyvuojan
čias visuomeniškas žmo
nėms valgydinti įstaigas 
miestuose. Apie konkursus 
su pagarba ir dovanomis už 
geriausių valgių pagamini
mą ir geriausius patarnavi
mus. Steigiamos valgy
klos ir pirminiuose kolū
kiuose.

Atsiradus viešosioms (gy
vuojančioms ne pelnui) ga- 
linčhorns sveikai • ir pato
giai pavalgydinti žmones 
įstaigoms, tūkstančiai mo
te r u jpasiliuosuos nau
dinga m darbui. Dijeta 
bus įvairesnė, pilnesnė, 
labiau patenkinanti. Ir 
pranyks iš prievartos dir
bančiosios virėjos. Jeigu 
kuri moteris užsiimdinės 
virimu, jinai tai dai'ys iš 
pamėgimo to darbo ir jau
sis atliekanti visuomenei 
naudingą prievolę.

Virš visko, dabartinėje

Lietuvos Tik mirtimi ji tegalėjo. iš-
si vaduoti nuo pečiaus ir

štai koki dalykai dedasi, 
kaip pranešama iš Vilniaus:

Vilniuje įvyko Lietuvos 
Prekybos ministerijos kuli
narinės tarybos ir respubli
kinio profesinių sąjungų 
prezidiumo valstybinės pre
kybos ir viešojo maitinimo 
darbuotojų baigiamasis pa
sitarimas mėnesio rezulta
tams apsvarstyti ir konkur
sas geriausiems maisto pro
duktams bei valgiams ga
minti. t

Pasitarime Prekybos mi
nistro pavaduotojas Marti- 
nėnas, apibendrinęs mėne
sio rezultatus, pareiškė:

—Valgyklų trestai prekių 
apyvartos planus š. m. ba
landžio mėn. įvykdė. 102.7 
procento, o gegužės mėn. 
įvykdė — 105.8 procento. 
Naujai buvo organizuotos

A. VIENUOLIS-

KALĖJIME
(Tąsa)

provokatorius? — galvojau, bet, pasita
ręs kaimynais, įsitikinau, kad ne. Ne
kantriai laukiau valandos, kada vėl leis 
pasivaikščioti. Sulaukiau. Žiūriu, toje 
pačibje vietoje vėl parašyta: “Lauk laiš
ko ir būk atsargus.”

— Kaip? kokio laiško? Iš kur, iš ko?
— mąsčiau, vaikščiodamas siauru tarp
sieniu ir žiūrėdamas į mėlyną dangaus 
juostą, kuri atrodė, tartum skaidrios, 
skaisčios lubos.

Rytojaus dieną ,man dar begulint, į- 
ėjo į kamerą prievaizdas ir sargas; sar
gas paėmė nuo stalo žibintuvėlį, prie
vaizdui nematant, mirktelėjo man aki
mis ir išeidamas išmetė ties durimis 
baltą, sugniaužtą popieriuką. Šokau iŠ 
lovos, stvėriau jį ir, vėl atsigulęs ir ap
klotu užsidengęs, ėmiau skaityti.

“Mielas drauge’ Kalnas su kalnu ne
susieina, o žmogus’ su žmogumi visada 
susieina, kaip mudu dabar su tavimi. 
Ai- nepamiršai dar savo buvusio mokslo 
draugo P ... B ..., su kuriuo antroje 
kląsėje Liepojos gimnazijoje sėdėjai vie- 
naia^suole? Ar atsimeni, kaip aš, nieko 
nebaigęs, turėjau pasitraukti iš gimna
zijos? Nuo tos dienos daug patyriau 
skurdo ir vargo. Pernai patekau į karei
vi ją ir buvau atsiųstas į šitą miestą. Va
kar, atlikdamas savo tarnybą prie kalė
jimo, pamačiau tave vaikščiojant po šitą 
tarpsienį ir pažinau.' Kokį įspūdį padarė 

! man tavo nelaimė, kiek jausmų, mūsų 
jaunystės atsiminimų sukėlė manyje, ne- 

' galiu aprašyti. Visą pusvalandį žiūrėjau 
į.tave pro vieną mažutį langelį. Kuriais 
keliais ir kuriems tikslams atsibastei

♦ čion, taip toli nuo Lietuvos? Dėl kurio 
prasikaltimo patekai į kalėjimą — ne- 

. klausiu, nes pats matau, kokie dabar lai- 
i kai. Kiekvienu reikalu kreipkis į mane,
— kiek galėdamas šelpsiu. Parašęs laiš
kiuką, prilipink duona po žibintu — sar
gas man atiduos. Tik būk labai atsar
gus, nes galim abu nukentėti, 
Lik sveikas ir linksmas. O gal 
ir pasfynatyti. Pasistengsiu.”
Jįtisį dieną žingsniavau po 

atselindamas jaunystės metus, 
tus, &ada esti ne tokie akyli sargai, para
šiau draugui B . . . laišką ir nekantriai 
laukiau ryto, kad jį prilipinčiau po ži- 
jjfeituvu.

Vakarop pasidarė dar neramiau.
Atsistojęs ant stato ir pasistiepęs ilgai

f

ypae as. 
pasiseks

kamerą, 
Per pie-

Artėja ruduo, turtingas 
vaisiais su prieinamesnėmis 
kainomis. Tas, ir vėsesnės 
dienos, padrąsina šeiminin
kes kai kada išsikepti na
mie pajų. Tam jau atsiran
da obuolių ,vynuogių, toma- 
čių, slyvų.

Pajams tinka vienas ku
ris stiprų skonį turintis vai
sius 
niai 
nūs

su-

ar

atskirai. Ir nauji sko- 
gaunasi sumaišius vie
šu kitais.

Obuolinis Pajus
Puodukas rudo cukraus 

(jei obuoliai labai rūkš- 
tūš, dadėk c u k r A u s 
daugiau)

du šaukštai miltų

8 puikios kokybės valgių 
gaminimo brigados ir 9 
puikios kokybės vartotojų 
aptarnavimo brigados. Per
einamąją Raudonąją vėlia
vą iškovojo Kauno valgy
klų tresto kavinė “Tulpė,” 
Vilniaus ^valgyklų tresto 
valgykla Nr. 3 ir Šiaulių 
miesto prekybos užkandinė 
Nr. 3.

Viešojo maitinimo įmo
nėms bei jų darbuotojams, 
dalyvavusiems r e spubliki- 
niame konkurse geriau
siems maisto produktams 
bei valgiams gaminti, buvo 
paskirtos premijos.

18 viešojo maitinimo įmo
nių darbuotojams buvo 
įteikti garbės raštai.

J. Kaulaitis

pusę 
žie-

išei-

Bostono ir Apylinkes Žinios

tęstos 
viršu- 
Kraš- 
išsiki-

žiūrėjau i dangaus mėlynę. Saulė leidosi 
už kalnų. Paskutiniai jos spinduliai Ap
švietė į dangų įsismeigusį mečetės mina
retą. Kur-ne-kur, lyg kad ant neįžiūri
mų siūlų pakabinti, degė ir auksu tvis
kėjo Stono soboro kryžiai. Dangus buvo 
toks gilus ir mėlynas, koks esti tik pietų 
šaly. . .

Atsiminiau panašų vakarą kitada Lie
pojoje, kada mudu su draugu B., pir
mam pavasario žiedų kvapui pasklidus, 
sėdėjom atdarame lange. Abu buvome 
dar maži gimnazisčiukai ir kalbėjome, 
norėjome įspėti, kas mudviem būsią po 
dešimt, dvidešimt metų. Ir tada, lygiai 
kaip ir dabar, leidosi toji pati saulė, ir 
jos spinduliai, atsisveikindami su žeme, 
žibėjo aukštai iškilusiuose kryžiuose.

Besileidžiančios saulės reginys visada 
apima žmogų kažkokiu ilgesiu, liūdnu
mu. Lyg gaila praslinkusius dienos, lyg 
baugina nakties tamsos šešėliai, kurie 
artinas šliauždami pažemiu. Nejauku* 
darosi. Bet šį vakarą atjaučiau visa tai 
daug giliau, nekaip kitada.

Nors sako — kalėjime laikas negreit 
slenka, tačiau pirmosios dvi savaitės ne 
per ilgos man pasirodė. Susirašinėjom 
su draugu B., kuris suteikdavo man vi
sas žinias “iš pasaulio,” o aš atpasakoda
vau jas savo kaimynams*. Kaltinamojo 
akto vis dar nebuvau gavęs ir nieko ne
žinojau apie savo bylos kryptį. Tabako 

• dirbtuvės darbininkas vis smarkiau ko
sėjo, vis duslesniu balsu kalbėjosi su 
manim. Jau buvo norėjęs prašytis į ka
lėjimo ligoninę, bet pasitaręs su manim 
ir kitais kaimynais nusprendė lukterti— 
gal dar pasitaisysiąs.

Vieną rytą atėjo į kamerą kalėjimo 
viršininkas su raštininku užrašyti mano 
gimtųjų, ženklų. Jiems užrašų knygas 
bevartant, pastebėjau pavardes kai ku
rių pažįstamų, įžiūrėjau dargi ir kurio
se kamerose jie sėdi. Supratau, kad ne
veikiai paleis ir lioviausi laukęs. Kaip 
tik tą pačią dieną staiga, nežinia ar at
leido, ar perkėlė į kitą kurią vietą mano 
kaimyną — konduktorių. • Jo kameroje 
tuoj pasodino kažkokią šilkais šnabž
dančią ponią, kuri iš ryto, girdėjau, ver
kė, o vakare jau dainavo. Man pasidūz
genus ir paklausus, ji tylėjo, gal bijoda-^ 
ma šnipų.

Taip dienai po dienos slenkant, suėjo 
trys savaitės. Ėmiau nerimti, naktimis 
nemiegoti ,o mano kaimynas visai pablo
go ir vieną rytą pranešė per sieną, kad 
šį vakarą būtinai persikelsiąs į kalėjimo 
ligoninę, nes naktimis dažnai bekosėda
mas alpstąs.

(Daugiau bus)

šaukštukas cinamono 
žiupsnytis nutmeg

• 4 puodukai plonai 
pjaustytų obuolių

2 šaukštai sviesto 
margarinos.

Sumaišyk cukru, miltus 
ir prieskonius. Išklok blė- 
telę tešla lukštui. Dėk ei
lutę obuolių, apibarstyk 
miltais su prieskoniais. Pa
kartok, kol sudėsi visus 
obuolius ir miltus. Apdės- 
tyk šmočiukais sviesto.

Biskytį pavilgyk 
kraštelius. Užklok 
tiniu tešlos klodu, 
tebus apspaudyk ir
šusią per kraštus tešlą nu
kirpk. Kraštus užsukiok 
pirštais ar šakute. Viršų 
įrėžyk peiliu keliose vieto
se, garams išeiti.

Kepk karštaipe pečiuje 
(450 laipsnių) 15 minutų, o 
po to 350 karštyje apie pus
valandį, iki obuoliai iškeps 
ir lukštas aprus.

Pajui Lukštas
Lukštai yra daromi vi

saip. Pamatinis, nebran
gus, daugumos vartojamas 
yra toks:

Du ir pusė puoduko išsi
jotų miltų

apie į šaukštuko druskos 
į puoduko riebalų
apie į puoduko šalto van

dens.
Čia paduotas kiekis yra 

vienam pajui su dviemis 
lukštais (apačioje ir viršu
je. Tūli pajai kepasi su vie
nu lukštu, tiktai blėtos 
dugnui iškloti).

Sumaišyk su miltais ir sy
kiu persijok druską. Dėk 
pusę riebalų ir peilio ašme
nimis juos pjaustyk į mil
tus, kad miltai atrodytų, 
kaip kruopos. Sudėk li
kusius riebalus ir pei
liu kapok skersai ir iš
ilgai iki riebalai po mil
tus išsivienodins, bet kad 
tešla tebebūtų nesusiploju- 
si, nesulipusi,' panaši grucei.

Apšlakstyk miltus bis- 
keliu vandens ir šakute 
versk iš apačios į viršų. Pa
kartok iki kruopos pradės 
lipti viena prie kitos, bet 
saugok, kad perdaug nesu
mirktų ir nesusispaustų. 
Taip daroma tam, kad 
lukštas būtų grūzdus ir pu
rus. Padėk tešlą atšalti.

Atėjus laikui pajų kepti, 
imk tešlos tiek, kiek reikia 
vienam lukštui. Ant pamil- 
tuotos lentos ar tam audi
nio ištempk ir atsargiai iš
plok apie aštuntosios dalies 
colio storio ir įklok, blėton, 
Kitą pusę taip pat atsąrgiai 
išplok jau prikrautam pa
jui užkloti. /

Pajams tešlą visuomet 
reikia kočioti iš vidurio į 
kraštus. O kai kurios šei
mininkės įpranta tešlą gra
žiai ištampyti pirštais, visai 
nekočioja.

Bendrai Apie Pajus
Pajams tešlos galima pa

sidaryti daugiau vienu kar
tu ir įsukus į vaškuotą po- 
pierą ar sandariame inde 
palaikyti šaldytuve ir kitai 
dienai.

Visai kita giesmė su jau 
iškepto pajaus lukštu. Jis 
būna skaniausias šviežias. 
Sekaipai dienai paliktas 
lukštas primirksta, praran
da trapumą, pasidaro su
žlugęs ir apetito nebeaksti- 
na. Toks dažniausia lieka
si ant lėkštės, nesuvalgytas, 
nors vertė dėl sumirkimo 
pajaus syvais ir nepablogė
jo*

Pajaus ar bandukių pa
viršiui apiblizginti pirm pat 
kepant aptepa piepu ar pu
siau su vandeniu atmieštu 
suplaktu kiaušinių.

Obuolinis pajus niekuo 
nenukentės, jei permainai 
dėsi pusę filingo (2 puodu
kus) obuolių ir tiek pat la
bai plonai supjaustytų ža
lių tomačių. Arba galima 
imti pusę obuolių ir 
watermelon© baltosios 
vės.

Su obuoliais skaniai
na ir daugelis kitų daržo
vių ir vaisių, kurie nepra- 
skysfa kepant. Prie rūkš- 
tesnių obuolių galima dėti 
saldesnių kitų vaisių prie
maišas . O jeigu abieji sals- 
kani,, pastiprinimui skonio 
dėti citrinos sunkos .

Dedant prie obuolių kitų 
priemaišų, dėti plonomis ei
lutėmis vienus ant kitų, 
tarpus apibarstant miltais 
su cukrumi ir prieskoniais. 
Eilutėmis dėti vienodžiau 
susimaišo ir skoniai susilie
ja kepant.

Prisiėjus vartoti daugiau 
praskystančius vaisius, dau
giau barstyti miltų.

Vietoje miltų tinka (ir kai 
kam geriau patinka) valgo
masis kukurūzų krakmolas 
(cornstarch), taip pat ir 
greit - išverdamosios (quick 
cooking) tapioca kruope
lės. Bet reikia isitėmyti, 
kad to krakmolo ar kruo
pelių vienas šaukštas pava
duoja miltų du šaukštus.

Dar kitos šeimininkės pa
jams tirštinti vartoja ap- 
gruzdintos duonos ar šiaip 
jau duonos ar sausainių 
trupinius. Visa tai pakei
čia pajaus skonį. Tik svar
bu įprasti, kas kur geriau 
tinka ir po kiek vartoti.

Kepimas namie pajų gal 
būt neatmoka už įdėtą lai
ką ir darbą palyginus su 
mokamąja kaina už komer
cinius pajus. Tačiau duoda 
įvairumo ir gaunama juo
se daugiau vaisių, o mažiau 
krakmolo. Pirktiniuose pi
giuose pajuose dažnai būna 
atvirkščiai — mažai vaisių 
ir daug krakmolo, kuris yra 
pigiausias.
—-...................... ?------------------ . ,

Today's Pattern

i

Iš Laisves Pikniko, Maynard, Mass.
Nors ir lijo per dieną, bet piknikas skaitomas pusiau pavy

kusiu. Pavyko dėl to, kad kolonijos iš anksto puikiai pasidar
bavo pardavinėdamos tikietus. čia matysit, kuri kolonija dau
giausiai pasidarbavo:

Montello, per K. Beniulį ........................
Worcester, per J. Yeskevich....................
So. Boston, per L. Zelson ....................
Norwood, per J. Grybas ....................
H u d s o n, per C. K. Urban..................
Haverhill, per A. P. Dambrauskas .. 
So. Boston, per H. Thomas ................
Lowell, per J. Blažionis ....................
Stoughton, per J. Lavas ................
L a w r e n c e, per Ig. Chuladą................
Lewiston, F. Apšega .............. ..........
L a w* r e n c e, per S. Penkauskas ...... 
Rumford, per S. Puidokas..................
H a r t f o r d, F. J. Repšys ....................
Nashua, per V. Vilkauską 
Nashua, per J. Egeris ..................
Somerville, per E. Freemont..........
Maynard, per J. Gaidis ..................
G a r d n e r, per J. Aukštikalnius..........
Fitchburg, per O. Šamuiėnas ........
B r i d g e w a t er, per S.. Kirsi is..............
Brighton, per Elenorą Belekevich . . . 
Richmond Hill, per P. Wiaznis . . 
D o r c h e s te r, per Anną Buivid ..........
L a w r e n c e, per EVą Kralikauskienę . . 
L a w r e n c e, per J. šleivienę................
L y n n, per J. Putrus .............................
Cambridge, per M. Stašienę............
Cambrige, per G. Kvietkas ..............
Dedham, per J. Barris ........................
Randolph, per J. Patrus ................
Danvers, per Mrs. N. Borish ............
Norfolk, per Al. Vaitkevičius ..........
Prie parko vartų A. Thamas . . .'..............
Čia pažymėsiu organizacijas ir pavienius žmones, kurie at

vežė piknikan dovanų ir sukelta tiek pinigų: —
Norwood, Moterų Apšvietos Klubas ..................
Worcester, L. L. D. 155 kp. dovana......................
Nashua, N. H., V. Vrlkauskų šeima, ir Egeris .... 
Lawrence, Eva Kralikauskienės rankų darbo dov. 
Worcester, Jakaitienės dovana .............................
Montello, Moterų Apšvietos Klubo dovana ........
Cambridge, LLD 8 kp., per M. Stašienę ............
Oxford, nuo Anna Krajauski dovana ..................
So. Boston, LLD kp. moterų dovana.......................

(Lewiston, Maine , nuo Jono Vaišvilo dovana ....
Hyde Park, Mass., nuo Julia Zulis dovana..........
Hartford Moterų dovana .......................................
Lawrence, L. L. D. kp. dovana.............................
Hudson, M. Paplauskienės dovana .......... ............
Maistu aukos jau buvo paskelbtos pirmiaui Didelis ačiū vi

siems. Taip puikiai pasidarbuota, kad net ir sulytą pikniką 
skaitom pusiau pavykusiu.

Dabar, kad atpildžius lietaus padarytą nuostolį, yra ren
giamas piknikas 16 d. rugsėjo (Sept.) Lietuvių Tautiškam 
Parke, Montello,, Mass. Visi ruoškimės su tokiu ūpu ir pasi- 
aukavimu, kaip ir dėl Maynard pikniko.

Dar kartą tikrai nuoširdus ačiū visiems ir visoms už darbą 
ir aukas. Jonas Grybas Pikniko Kom. sekr.

Laisvės piknike, Maynard, Mass., gavo dovanas 
gos ti kietų:

$100 — Barta Radzevich, Canton, Mass. 
$75 — John Kozluski, Lawrence, Mass. 
$50 — John Petrus, Randolph, Mass. 
$25 — Tony Kibart, Brockton, Mass. 
$15 — Trakin, Haverhill, Mass. 
$10 — A. Mathus.
$10 — Clemy Jankus, Dorchester, Mass.

8. $5 — M. Anteski, Brockton, Mass.
9. $5 — Anųa Šimonis, Lowell, Mass.
10. $5 — Celia Jozack, Bridgewater, Mass.
Dovanas visiems išmokėjau. Pikniko komisijos

. $172.76 
. . 128.33 

. . . 77.72 
. . . 64.72 
. . . 60.00 
. . . 50.00 
. . . 43.02 
. . . 43.50 
. . . 39.71
. . . 17.23 

. . . 22.50 
. . . 17.00 
. . . 16.76 
. . . 15.00 
. .. 11.70 
. .. 10.00 
. . . 10.00 
. .. 10.00 
... 10.00 
. .. 10.00 
. . . 10.00 

. . . . 8.40 
. . . . 8.32 
.... 6.00 
.... 5.00 
.... 5.00 - 
.... 5.00 
. . . .'.5.00 
. . . . 5.00 
. . . . 5.00 
>. . . 5.00 
. . . . 5.60 
. . . . 5.00 
. . . 91.00

$54.00
45.15
25.19
25.00
22.20
34.00
18.50
12.30
12.00
10.00 

, 10.00
10.00 

. 8.85 

. 2.00

ŠYPSENOS

9289
>2—10

Kuris išrado elektrikinį 
šaldytuvą, tur būt turėjo 
gražią-patraukiančią mote
rį.

Dabar kas nors turi iš

2.
3.
4.
5.
6.

4 CHARLES J. ROMAN
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LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

rast, kad per dudas-paipas 
pienas ateitų į stubą.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Visi piliečiai turi valdiš
ką teisę, būti klaidingais, . 
kiek tik jie nori.

Spartakas

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir- gražiai mo
derniškai įruošta mūsą 
šermeninė. Mūsą patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

sekretorius = 
Jonas' Grybas

Pažymėkite formos numeri 
ir dydį ir sykiu v su 30 centų 
siųskite; Pattern Dept., Jlp-12 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, N. Y.

Pattern 0289 in sizes 2, 4, 6, 8, 
10. gize 6 suntro.ck, 1% yards 35- 
inch; collarette, % yaj-d... *

LUU

* Philadelphia. — Čionaiti- 
nis dienraštis Bulletin 
smerkia Pennsylvanijos sei
melio nutarirųą bausti iki 
20 metų kalėjimo už pri
klausymą Komųnįstų Parti
jai ar bendradarbiavimą su 
komunistais.

prie įžan-
nf1



NewYtirko^/WaZlnlov
Literatūros Draugijos 
2-ros Apskrities 
kuopti atydai

ALDLD 2-ros Apskrities 
kuopoms yra priduota nema
žai tikietų, surištų sir apskri
ties pikniku, kuris įvyksta 
rugsėjo (September) 2 d., 
Lithuanian Liberty Park, 340 
Mitchel] Ave., Linden, N. J.

Atskaita būtinai turi būti 
atlikta piknike, įdant tas rei
kalas neužsitęstų bereikalin
gai toliau.
Kurie turite pinigus Apskri

čiai priduoti, arba tikietus, 
tai tą atlikite piknike, priduo
dami Apskrities sekretorei A. 
Lideikienei.

ALDLD 2-ros 
Apskrities Komitetas

Biznieriai turėjo 
sėkmingą pikniką

Rugpjūčio 26-tos popietį ir 
vakarą Clinton Parke, Maspe- 
the, įvyko grupės biznierių 
rengtas piknikas.

Svetelių turėjo daug: suvy- 
ko senimas, atvyko nemažai 
amerikoniškojo lietuvių jau
nimo, susirinko ir naujaku
riai. Buvo ir kitataučių, nes 
rengėjai nemokamus tikietus 
skleidė tarp visų savo kostu- 
merių ir po visus per visą va
sarą įvykusius lietuvių pikni
kus. Publika buvo mišri, visų 
srovių.

šokiams smagiai grojo J. 
Thomas orkestras. O ant aikš
telės priešais salę buvo vyk
domos žaismės, kontestai. Va
karop pilna aikštelė prisėdo 
vaikučių žiūrėti specialiai 
jiems parinktų filmų.

Neteko užtikrintai sužinoti, 
kurie biznieriai buvo pikniko 
rengimo dalyviais, žmonės 

’kalba, kad Kleen Kol Coal 
Co. savininkas Peter Lisaus
kas buvęs vyriausiu šukėj u to 
rato. Laisves Rep.

Daktarų nuosprendis 
neišsipildė

Tony Muscarella buvo pri
pažintas daugelio daktarų, 
kad jis daugiau nebegalės ant 
savo kojų vaikščioti, kuomet 
jis gelbėdamas sužeistąjį šeši 
metai atgal smarkiai pažeidė 
nugarkaulį.

Jis išbuvo 6 mėnesius su
gipsuotas, o 2 ir pusę metų 
išbuvo sukaustytas geležimis. 
Visai nebuvo vilties, kad jis 
galės būti normalus.

Bet dabar jis vėl sveikas, 
kaip kad nieko nebūtų ' atsiti
kę. Ne tik jis savomis kojomis 
vaikščioja, bet gana vikriai 
ir šoka. Jis džiaugiasi, kad 
daktarų nuosprendis neišsipil
dė.

Prašo 49 milionų 
elektros jėgai

Transportacijos Tarybos 
pirmininkas Bingham kreipėsi 
į Miesto Planavimo Komisiją 
su prašymu skirti virš 49 mi- 
lionus dolerių modernizavi
mui miesto elektros jėgainių, 
kurios reikia būtinai moder
nizuoti.

Jeigu bent kuri jėgainė su
stotų veikusi, jis aiškina, tai 
elektros jėga gali sustoti vi
same mieste.

Bingham taipgi prašo skirti 
virš 10 milionų dolerių pože
minių traukinių modernizavi
mui.

Marinų ir aviacijos depart- 
mentas prašo skirti virš 31 
milioną dolerių.

Pinigų ir pinigų, visi jų rei
kalauja, o mes turime juos su
kelti.

Filmos-Teatrai

Nelaimė ant nelaimės
Mrs. Rose Mott iš Patcho

gue, L. I., išvažiavo pasivaži
nėti. Savo automobilyje ji ve
žėsi ii* 9 metų dukrelę Lindą.

Bevažiuojant netikėtai au
tomobilio durys atsidarė ir 
jos duktė Linda išpuolė ant 
kelio ir susilaužė kaklo kaulą.

Bepuldama prie savo su
žeistos dukrelės, motina iš iš
gąsčio ir susirūpinimo apalpo 
ir ant vietos mirė, — mirė nuo 
širdies priepuolio.

šeštadienį motiną palaidojo, 
o duktė Linda parvešta namo 
sveiksta.

Reikalauja atstatyti 
miesto advokatą

Transporto Darbininkų Uni
jos prezidentas M. Quill pa
siuntė majorui Impellitteri 
reikalavimą atstatyti iš vietos 
miesto apmokamą korporaci
jų advokatą McGrath, kuris 
esąs priešingas policijos uni
jai, taipgi užsiimąs šalutiniais 
darbais, būdamas po miesto 
alga.

Pikietavo Park Ave. Teatre 
rodomą antisemitinę filmą

60 vyrų ir moterų pikietavo 
“Oliver Twist” filmą, kuri ro- 
dogna Park Ave. Teatre, Man- 
hattane. Pikietą suruošė Civi
lių Teisių Kongreso’ Yorkville 
skyrius.

, Pikietininkai reikalavo su
stoti rodyti šią , antisemitinę 
filmą, kuri bjauriai niekina 
žydų tautą.

Nauja Paramount Filmą 
“A Plate In the Sun”

Gąminęs sekant Theodore 
Dreiser’io novelės “An Ameri
can Tragedy,” gamintojas ir 
direktorius George Stevens 
sukūrė tikrovinį gyvenimą 
vaizduojančią filmą. Montgo
mery Clift, Elizabeth Taylor, 
Shelley Winters ir grupė ge
rų šiems žvaigždėms pagelbi- 
nių aktorių intrigingai ir gy
venimiškai ją įvaidino.

Filmą rodoma New Yorke, 
Capitol teatre.>

Filmos istorija maždaug to
kia :

Jaunas, patrauklus, bet ne
turtingas vyras mojasi tapti 
turtingu). O tai klaikus kelias, 
kuriuo eidami milijonai su
klupo. šios filmos busimasis 
milijonierius, kaip ir visi to 
siekiantieji, tariasi esąs skir
tingesnių už tuos suklupusius, 
gudresniu. Na, ir žehgia jis 
pirmyn, nepaisydamas, kas 
liksis sutrėkštu: ant kelio.

Dirba jis turtingam gimi
naičiui. Biet prigimtis nelau
kia, kol tapsi turtingu. Jis 
susidraugauja su toje pat įs
taigoje dirbančia neturtinga 
mergina. Jinai jį pamyli ir ne 
už ilgo pasijunta nėščia. Gi 
jos meilučio akys ir mintys 
jau šaudo į turtingo savo dė
dės taip pat turtingo priete- 
liaus dukterį, su kuria, apart 
meilės, galima tikėtis ir to 
taip -trokštamą turto.

Tačiau suviliotoji neturtin
ga mergina- neleidžia jos už
miršti. Ir jis bijosi, 'kad jinai 
gali sunaikinti visą jo jau pa
siektą Jaunę — turtą, su kur 
riuo viskas galima. Jis mergi
ną išsiveža pasivažinėti valti
mi ir prigirdo.

Milijonieriumi tapimo sva
jonė beturčiui ir bemoksliui 
baigiasi kriminalisto suole.

Tikroviškumas šios filmos 
reiškiasi ne vien tiktai tame, 
kad jos herojui nepavyko 
tapti milijonieriumi, čia vai
dinantieji darbininkų roles ir

Ligoninėje narkotikų 
pardavėjas suimtas

Detektyvai suėmė Mariano 
Rubino, kuris tuo metu ban
dė parduoti narkotikus savo 
koktumeriui Arthur Ricard i 
B'ellevue ligoninės skiepe.

Paaiškėjo, kad jis dirbda
mas ligoninėje galėjo varyti 
didelį narkotikais biznį, sie
kiantį net iki pusės milijono 
dolerių į metus.

Kuomet jis ir jo kostume- 
ris buvo nuvešti į policijos 
stotį, tai abu įpuolė į isteriją, 
pradėjo šaukti, po grindis 
daužytis. Jie reikalavo nar
kotikų, be kurių jie negalį 
gyventi. Tada daktaras jiems 
įčirškė morfino, nuo kurio 
jie apsiramino.

Mirė Queens Borough 
prezidentas

Pereitą šeštadienį, nuvykęs 
į Adirondacks kalnus pasilsė
ti, mirė , širdies sustojimu 
Queens Borough prezidentas 
Maurice A. Fitzgerald, būda
mas 54 metų amžiaus.

Jo laidotuvės įvyksta rug
pjūčio 29 d. Majoras Impęlli- 
teri ‘ paskelbė per 30 dienų 
laikyti pusiau stiebo nuleistas 
vėliavas ant visų publiškų na
mų, Maurice Fitzgerald pa
garbai.

Kol bus išrinktas naujas 
prezidentas, tai Borough Dar
bų komisionierius Joseph F. 
Mafera bus veikiantysis pre
zidentas.

Narkotiku sandelis 
Bellevue ligoninėj

Areštuotas Benjamin Pro
venzano prisipažino, kad jis 
buvo agentų Mariano Rubino, 
kuris pirmiau buvo areštuotas.

Provenzano dirbo Bellevue 
Ligoninėje kaip inžinierius. 
Jis skiepe laikydavo narkoti
kų sandelį, iš kurio paimda
mas kai kuriems ligoniams 
parduodavo. O Rubino parda
vinėdavo tiems, kurie ateida
vo į laukiamąjį ligoninės kam
barį neva gydytis.

Kai Rubino buvo areštuo
tas, tai Provenzano taip nusi
gando, kad į East River van
denį išmetė narkotikų apie. 
$100,000 vertės.

Kiek nauju namu
U. S. Bureau of Labor Sta

tistics skelbia, jog New Yor
ke šiais metais pradėta staty
ti namų $220,000,000 vertės. 
Klausimas, kiek bus gyvena
mų namų, nes daugiausia sta
toma biznio pastatų. O gyve
namų namų daugiausia trūks
ta. i

Vaikai gengsteriai

Miegu nepasitenkina, 
ji nori vyro meilės

Mrs. Helen Bennett, turtin 
ga 58 metų amžiaus našlė, 
ne pagaudama New Yorke 
sau tinkamo vyro, buvo nuvy
kusi į savo gimtinį kraštą Če
koslovakiją. Ten ji susipažino 
su 26 metų muziku-pianistu 
Ladislavu Hudec. Na ir užsi
mezgė romansas. Apsivedė.

Kai abu New Yorke apsigy
veno, tai ji tik tada patyrė, 
kad jis neparodo jokios jai 
meilės. Dienomis jis miega, ir 
miega o naktimis kaž kur ba- 
Ihdojasi, ir vis iš jos pinigų 
reikalauja.

Pagaliau jai kantrybė išse
ko. Kada ji paklausė, kodėl 
jis taip daro, jis jai atrėžė, 
kad jis ne dėl meilės apsive
dė, bet dėl jos turto.

Helen pasiskundė teisėjui, 
kad jos vyras miega ir miega, 
o meilės jai nesuteikia. Teisė
jas suteikė jai divorsą, o ji 
pranešė imigracijos viršinin
kams, kad jie jos buvusį mie- 
galį vyrą pasiimtų ir pasiųstų, 
iš kur jis yra atvykęs.

Vagiliai pasipelnė
Vagiliai pereitą trečiadienį 

Savoy-Plaza viešbutyje gerai 
laimėjo. Jie apsižiūrėjo, kad 
Mrs. Margaret Osborne du- 
Pont dienos laiku kietai mie
ga, susigrobė jos $20,595 
vertės brangakmenių ir gra
žiai iŠ viešbučio išėjo savais 
keliais.

83 metą senis parašiutu 
nusileido j Hudson upę

.Bernarr Macfadden, 83 me
tų amžiaus, sumanė paminėtų 
savo gimtadienį nusileisdamas 
parašiutu į vandenį. Taip jis’ 
ir padarė. Lėktuvu iškilęs 
2,000 pėdų aukščio, jis pasi
leido žemyn į Hudson upę, 
prie Yonkers, N. Y. Iš vande
nio valtimi buvo išvestas.

Fizikinės kultūros brošiū- 
raičių leidėjas Macfadden da
bar planuoja kitą gimtadienį 
paminėti nusileidžiant į Nia
gara Falls. Jis tai darydamas 
nori įrodyti jauniems žmo
nėms, kad nėra pavojinga pa
rašiutu leistis į vandenį.

Jo 45 metų amžiaus žmona 
buvo priešinga tokiam jo žy
giui. Jie apsivedė 1948 mo
tais.

2,000 dalyvavo Pattersono 
gimtadienio minėjime

I

2,000 susirinko į William 
L. Pattersono, Civilių Teisių 
Kongreso sekretoriaus, įžy
maus negrų darbuotojo, 60 
metų sukakties minėjimą.

Tai buvo nepaprastas jo 
gimtadienio minėjimas. Prog
ramoje dalyvavo taipgi įžy
mūs dainininkai ir visuomeni
ninkai. Paul Robeson užėmė 
pirmą su savo dainomis vietą. 
Du Trentono kankiniai, ki> 
riems Civilių Teisių Kongre
sas ir jo sekr. Pattersonas pa
dėjo laimėti teismą, taipgi 
dalyvavo.

Dalyvavo nemažai unijų 
veikėjų, taipgi daugelis pri
siuntė sveikinimus. Tai buvo 
iškilmingas gimtadienio minė
jimas. R.

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

ši pare Įvyks šeštadienį

RUGSĖJO 29 SEPTEMBER
Liberty Auditorium

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

Pradžia 7-tą valandą vakare

Vakarienei Bilietas $3.00

Prašome išanksto įsigyti bilietą ir dalyvauti šioje gra
žioje sueigoje. Bilietai gaunami iš platintojų ir Centruo
se: Laisvės raštinėje ir Liberty Auditorijoje.

Pasimokinę iš didžiųjų 
gengsterių ir iš filmų, dabar 
ir vaikai virsta gengsteriais. 
Dar visai maži vaikai jau turi 
savo genges ir šaudosi netik
rais šautuvais. O paaugėję 
naudoja ir tikrus šautuvus. ' 

Manhattane aną dieną vai
kų Turbans gengė kariavo su 
kita panašia Dragons genge. 
Pasėkoje aštrios kovos vienas 
Dragons genges narys buvo 
peršautas.

Įsimaišiusi policija karą lik
vidavo ir tris Turbans genges. 
narius areštavo. •

atrodo darbininkiškai apsiren
gę, jie gyvena paprastuose 
varginguose butuose. Filmą 
geresnė už daugelį pastarai
siais keleriais metais išėjusių
jų iš Hollywoodo. Patartina 
pamatyti. ' S.

DIDYSIS METINIS

PIKNIKAS
Rengia Literatūros Draugijos 2-roji Apskritis

Kaltinamas apvogęs savo 
žmoną ir apmušęs ją

•’ Steve Tone Bimbo, kuris 
skaitosi visų šio krašto čigonų 
“vyriausiu) generolu,” buvo 
teismui apskustas už apmuši
mą žmonos ir pavogimą iš jos 
$f,010.

Pipmiau vagystėje ji kalti
no savo vaikus, bet vėliau ji 
teisėjui Ridiękui pareiškė: 
“Mano Vyras yra vagis, ne 
vaikai.”

Plėšikai pasipelnė 
milionieriaus name
Įsiveržę į milionieriaus Hen

ry Plehn namą, 320 W. End 
Ave., plėšikai pasigrobė $14,- 
650 vertės brangakme'n. ir iš
sinešdino savais keliais.

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

Rugsėjo 3 d. Darbininku šventės 
dienoje, Olympia Parke b$s Šaunus 
piknikas, kurį ruošia parko savinin
kė, 1. y. L. S. ir D. R. Draugija. 
Ant programo pasirodys tikros im
tynės Wally Ball lošėjai, vietinis 
tymas su iš Leicester, Mass tymu. 
Pradžia 3 vai. po pietų.

Frank Navis orkestrą šokiams po 
4-tos valandos. įvairių gėrimų ir 
užkandžių ganėtinai bus.. Visus 
kviečia skaitlingai dalyvauti. —

(169-171) B. Komisija.

MONTELLO, MASS.
Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 

Parke, Winter St. ir Keswick Rd., 
jvyks sekmadieni, rugp. (Aug.) 26 
d., pradžia 1-mą vai. po pietų, ren
gia LLD, darbininkiška organizaci
ja, bus gera mužiką, valgiai ir gėri
mai. Kviečiame visus atsilankyti, 
nes linksmai praleisite laiką. — 
įžangos nėra. — Rengimo Komisija.

(165-167)

Van Cooley nušoko po bė
gančiu traukiniu Broadway 
ir Nassau stotyje, bet trauki
nis jį pervažiavęs menkai te
su žeidė. •

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis kambarys 

vienam ar porai biznio žmonėms. 
Galimr pasigaminti lengvus val
gius. Tol. TAvlor 7-8487.

(168-170)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė, paprastas val
gių gaminimas, biznierių pora, 3’4 
metų barniukas. Sekmadieniais ne
dirbama, dar ir darbo dienom duo
dama atostogų; privatinis kamba
rys su radio. Telefonas INdepen- 
dent 3-4905. (169-71)

Pasirandavoja butas su baldais, 
trys kambariai su visais patogumais 
gyvenimui. Kreipkitės: M. Papas, 
Apart. 4 E, 170 Amsterdam Ave., 
New York City. (168-170)
—— „ ..... ...... ■■■ ■■■

j

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. E V ergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

EGZAMINUOTAM akis 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME ER PRITAIKOME 
, * AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

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

<♦>

<l>

<♦>

Pertvarkė ir pagerino savo<♦>

BAR & GRILL<♦>

<b

<♦>

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G. 
TeL EV. 7-6283

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4-8174

Sekmadienį, Rugs.-Sept. 2-rą

Lithuanian Liberty P ark
340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

Prasidės 1-mą vai. po pietų ir tęsis iki vėlumos.
ŠOKIAMS GROS PAVIDŽIO ORKESTRĄ.

Valgių ir gėrimų bus visiems iki soties. 
---------

Įžanga 50 asmeniui (taksai įskaityti).

KELRODIS: Iš Brooklyno—traukiniais nuo 33rd St. ir 8th 
Ave., New Yorke, 1:10,'3:25, 4:50 P. M., Pennsylvania Station. 
Busais iš Elizabeth ir Newark: Bus 44 iki Woods Ave.., Lindene.

4 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiad., Rugpiūčio-Aug. 29, 1951

REPUBLIC BAR & GKII I
Savininkas

IGNAS SUTKUS
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, &

Kampas Union Avė. ir Hooper Street. .

TELEVISION Telefonas
EVergrfeen 4-8969




