
Pet/as Vaznys.
Gertas, malonus draugas, 
(gretoms retėjant.
Mokykimės darbui ir 

gyvenimui.
Rašo A. BIMBA

Šiuos krislus rašau pirma
dienį. Rytoj, a n t radio-
nį, išlydėsime j amžinastį dar 
vieną gerą, darbštų žmogų, 
malonų draugą. Praėjusio 
penktadienio naktį staiga, sė
dėdamas prie savo automobi- 
liaus vairo, mirė Petras Vaz
nys.

Tos pačios dienos vėlybą 
popietį su Petru dar gražiai 
pasikalbėjome, pajuokavome. 
Jis džiaugėsi pagaliau gaunąs 
dviejų savaičių atostogas. Du 
jauni vyrukai darbuojasi prie 
jo • * benčiaus”. Jis juos mo
kino jo darbo — u/.adresuoti 
Laisvę. Jis, Petras, važiuos 
sau ramiai ir smagiai laiką 
praleisti. Tai reikalinga svei
katos sustiprinimui ir ūpo pa
kėlimui. Nusibosta kasdien 
tas nats darbas. Kiekvienam 
mūsujpreikia pailsėti...

—o—
Tik šeštadienio vakare su

žinojau, \ kad Petras mirė, 
“pasiėmė amžinas vakacijas.” 
Nesinori tikėti. Bet taip yra. 
Petras išsibraukė iš gyvųjų 
tarpo...

—o—
Petrą Vaznį pažinau labai 

ilgus metus. Jis nebuvo tas 
žmogus, kuris savo gyvenimą 
būtų leidęs vienas, užsidaręs 
savo šeimoje. Nei darbas dirb
tuvėje, nei Šeimos rūpesčiai 
nesulaikė jo nuo visuomeninių 
darbų, nuo visuomeninių pa
reigų. Darbininkas jis buvo ir 
darbininkiškais reikalais rū- <» 
pinosi. Rūpinosi organizacijo
mis, rūpinosi spauda. Į viską 
žiūrėjo rimtai, kritiškai, žen
gė apgalvotai. Nesibijojo išsi
reikšti/ jei kas nepatiko, jei 
su kuo'nesutiko.

—o—
Petras Vaznys buvo nepap- 

rastaf gero, smagaus, malo
naus būdo draugas. Negali
ma buvo jį pažinti ir jo ne
mylėti, net ir tada, kada su 
juo nesutinki, jį kritikuoji ar
ba esi jo kritikuojamas. Re
tas kuris iš mūsų esame lai
mingi turėti tiek daug asme
niškų, intimiškų draugų, prie- 
telių, kiek turėjo Petras.

—o—
Dar vienas naujas kapas. 

Dar viena didelė spraga pa
žangiųjų lietuvių eilėse. Ne
jauku pasidaro, kai pamisli- 
ji, kaip smarki&i retėja seno
sios kartos gretos.

• Biet negalima kalbėti tiktai 
apie mirtį ir kapus. Iki pat 
paskutinės minutės Petras ir
gi svajojo apie gyvenimą, a- 
pie ateitį, apie rytojų. Ir tai 
gerai. Nes žmonija, gyveni
mas nestovi ant vietos. Gyve
nimas nesustoja tik todėl, 
kati vienas išsibraukė iš gy- 
vyji/^«tarpo. Pasilieka šimtai, 
tūkstančiai, milijonai gyventi 
ir darbuotis.

Tūkstančiai pasiliko Petro 
draugų. Pasiliko įstaigos ir or
ganizacijos, kurioms jis dirbo 
ir aukojosi tiek daug metų. 
Mums, gyviesiems, reikia jo 
darbą tęsti.

Daugiau kaip desėtką pas
kutinių metų Petras Vaznys 
dirbo Laisvės spaustuvėje. 
Paskutiniais laikais, matyt, jo 
sveikata buvo gerai pašlijus. 
Ne kartą apie tai pasikalbė
davome, pabėdavodaVome, 
jog nebeturime tiek energi
jos, kiek turėdavome prieš ke
letą metų. Diskusuodavome, 
kas bus su mūsų organizaci
jomis, su mūsų spauda, ypač 
dienraščiu Laisve. /

Mintis viena: darbuosimės 
ir laykj/simės, kol turėsime jė- 
gĮĮįpr feteklių.

Šiaušia, širdingiausia mū
sų visų užuojauta Petro Vaz- 
nio dukrelėms, kurias jis taip 
rūpestingai išaugino ir išmokė

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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ATLANTO SĄRYŠIS
PLANUOJA DIDŽIULĘ
VOKIEČIŲ ARMIJĄ
Nacią generolai už tai reikalauja sugrąžint 
žemes, kurios prijungtos Lenkijai po karo

Ottawa, Kanada. — Ame
rikonai ir anglai, Atlanto 
kraštų sąryšio vadai, viešai 
skelbė, kad galima bus re
krutuoti apie 250 tūkstan
čių vokiečių kariuomenės 
vakarinėje Vokietijoje. Iš 
tikrųjų jie tikisi kur kas 
skaitlingesnės vokiečių ar
mijos.

Dabar laikomoje .Atlanto 
šalių konferencijoje dau
giausia slaptai ir svarsto
ma, kaip sudaryti didžiulę 
vokiečių armiją karui prieš 
Sovietų Sąjungą.

Franci jai nuraminti ame
rikonai ir anglai sako, nau
joji vokiečių armija bus 
įjungta į“ tarptautinę armi
ją, komanduojamą genero

Žuvo 39 žmonės su 
francūzu lėktuvu

Toulon, Franci ja. — Su
prantama, jo‘g, nukritus 
francūzu lėktuvui į Vidur
žemio Jūrą, žuvo visi 39 
buvę jame žmonės. Jau iš
griebta 15 lavonų iš jūros.

Kairieji laimėjo San 
Marino rinkimus

San Marino.—Komunistai 
išvien su socialistais didele 
dauguma balsų laimėjo San 
Marino seimo rinkimus 
prieš krikščionis demokra
tus.

San Marino yra mažiukė 
respublika, tik 38 ketvirtai
nių mylių, ir visomis pusė
mis apsupta Italijos. Bet ši 
respublikėlė yra jau 1,651 
metus išgyvavus. •

Senatoriai tiria Bowles 
ir Jessupo "ištikimybę”

Washington.—Senato už
sienio reikalų komitetas 
tolyn atidėjo sprendimą 
apie prezidento Truma.no 
skiriamus du diplomatus; 
sako, reikia giliau ištirti jų 
“ištikimybę.”

Prezidentas skyrė Cheste- 
ri Bowles, buvusį Connect- 
icuto gubernatorių, amba
sadorium Indijai, o Philipą 
Jessupą Amerikos atstovu 
Jungtinėm Tautom.

Rėksnys republikonas se
natorius McCarthy kaltina 
juos už “giminingumą ko
munistams.”

Bowles buvo kainų admi
nistratorius prie prezidento 
Roosevelto. Jessup yra ke
liaujantis Trumano amba
sadorius.

tikėti į pažangą ir gerbti dar
bininkišką judėjimą už gra
žesnį, skaistesnį gyvenimą vi
siems;
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Amerikonai užėmė 2 kalnus, 
bet turėjo apleisti trečią

★ ★ ★ ★

lo Eisenhowerio. Pasakoja, 
kad vokiečių armija “netu
rės savo generalinio štabo.” 

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos užsienio reikalų 
ministrai, susirinkę Wash
ingtone pirm Atlanto kraš
tų konferencijos, žadėjo pa
daryti kontraktą str vakarų 
Vokietijos valdžia — duoti 
jai “beveik nepriklausęmy- 
bę,” jeigu ta valdžia sutiks 
rekrutuoti gana skaitlingą 
vokiečių armiją.

Bet vakarų Vokietijos 
premjeras Adenauer ir bu
vusieji Hitlerio generolai 
taipgi reikalauja sugrąžin
ti Vokietijai buvusias ryti
nes jos žemes, kurios po 
Antrojo pasaulinio karo ta
po Lenkijai prijungtos.

Gen. Ridgway pietavo 
pas japonų karalių

Tokio. — Generolas Matt. 
Ridgway, vyriausias ameri
konų komandierius Toli
miesiems Rytams, atsilankė 
su pačia pas Japonijos ka
ralių Hirohito ir pietavo su 
juom ir karaliene.

Gen. MacArthur niekuo
met nesilankydavo pas ka
ralių, tiktai karalius lanky
davosi pas MacArthurą.

Iranas ketina mainais 
pardavinėti aliejų 
Sovietu Sąjungai

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia žada greitai pasira
šyti naują sutartį su Sovie
tų Sąjunga dėl prekybos 
mainais. Sutartis numato, 
kad Iranas pardavinės So
vietams aliejų - žibalą ir ki
tus savo,produktus, o Sovie
tai atsimokės fabrikiniais 
dirbiniais ir reikalingomis 
Iranui medžiagomis.

Lenkija, ir Čechoslovakija 
taipgi pasižadėjo pirkti di
delius kiekius- neapdirbto 
aliejaus iš Irano.

Milžiniški karinių 
fabrikantų pelnai

Washington. — Ginklavi
muisi yra paskirta beveik 
60 bilijonų dolerių, ir gin
klų fabrikantai gauna rie
bius pelnus. Negana to, 
valdžia duoda jiems didžiu
les dovanas.

Demokratas senatorius 
Paul Douglas parodė, kad 
valdžia, padovanojo 11-kai 
korporacijų $1,800,000,000 
už karinių darbų paskubini- 
mą ir dar numušė joms 
$95,000,000 taksų.

ORAS.-Giedra ir nekaršta.

Korėja, rugs. 18.—Ame
rikonai su savo talkinin
kais, turkais, ethiopais ir 
kitais, per įnirtingas kauty
nes užėmė dvi kalnų aukš
tumas į šiaurę nuo Yang- 
gu, rytiniame fronte. Bet 
šiauriniai korėjiečiai išvien 
su kinais privertė ameriko
nus pasitraukti nuo trečios 
kalno viršūnės.

WM. GREEN REIKALAUJA 
PAŽABOT KAINŲ KILIMU

San Francisco. — Ame
rikos Darbo Fede ra c i j o s 
prezidentas William Green, 
atidarydamas jos suvažia
vimą, pabrėžė, jog didžiau
sias dabar .šaliai reikalas— 
tai sulaikyti kainų kilimą, 
pažaboti infliaciją.

Green reikalavo, kad Kon
gresas tuojau išleistų nau
ją Įstatymą kainojns kon
troliuoti. Nurodė, kaip da
bartinis įstatymas kelia 
biznieriams pelnus, tuštin
damas darbininkams kiše
nes.

Prez. Trumanas pasakė aštrią 
kalbų prieš Sovietų Sąjungą

Washington.—Prez. Tru
manas pirmadienį kuo aš
triausiai kalbėjo prieš So
vietų v y r i a u s ybę.- Sakė, 
nors “sovietinė konstitucija 
žada visokias laisves pilie
čiams, bet Sovietų valdžia, 
palaiko aršiausią tironiją,” 
kaip pasakojo Trumanas.

Anot Trumano, tai ir 
tarptautinės Sovietų sutar
tys, esą, “nevertos nė popie- 
rio, ant kurio jos parašy
tos.”

Prez. Trumanas pasakė

Įvairios Žinios
Tokio. — Japonų valdžia 

uždarė dar 18 komunistinių 
laikraščių. O nuo 195Q me
tų uždaryta jau 1,750 ko
munistinių ir unijinių laik
raščiu, v

Korėja. — Nukrito rakie- 
tinis jankių lėktuvas ant 
saviškio karinio laivo; už
mušė du amerikonus ir pa
degė laivą. '

Washington.—Prez. Tru
manas dėkojo -56 senato
riams, kurie atsiuntė jam 
laišką, ragindami uždraust 
Japonijai pripažint Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Campinas, Brazilija.— 28 
asmenys, daugiausia vaikai, 
žuvo per judamųjų paveiks
lų teatro įgriuvimą. Sužeis
ta 800 kitų.

New Delhi, Indija.—Indi
jos valdžia leido parduoti 
Kinijai 20 milijonų jardų 
audeklų, 2 milijonus svarų 
verpalų.

ŠIAURINES KOReJOS 
PRANEŠIMAI

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie podraug su kinais sava
noriais atmušė visas ameri- 

I konu atakas; nuskandino 2 
amerikinius laivus, sužalo
jo 2 kitus ir nušovė 7 Ame
rikos lėktuvus iš tų, kurie 
bombardavo ir a p š audė 
Šiaurinės Korėjos miestus.

Green priminė, jog prieš 
12 metų už doleri buvo gau
nama antra tiek daugiau 
pirkinių kaip dabar, o in
fliacija vis dar puldo dole
rio vertę.

Kartu Green smerkė ko
munizmą ir pasižadėjo rem
ti Jungtinių Valstijų kovą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Suvažiavime da 1 y v a u j a 
daugiau kaip 700 delegatų, 
atstovaudami apie 8 milijo
nus Federacijos narių'.

tokią kalbą Kongresiniame 
Knygyne, sudedant origina
lus 'Nepriklausomybės Pa
reiškimo ir Jungtinių Vals
tijų' Konstitucijos į, naujas 
patalpas. Šie dokumentai 
jose išsilaikysią sveiki po 
stiklais per šimtus metų. Iš 
patalpų ištrauktas oras, o 
jo vieton prileista heli j aus 
dujų.

Prezidentas gvrė Jungti
nių Valstijų Konstituciją 
kaipo tikrai suteikiančią 
piliečiams įvairias laisves.

E. St. Louis, Ill. — Spro
go gazolino fabrikas. Už
mušė 5 darbininkus; sužei
dė 32.

Mezgėjai laimėjo 
uždarbio pakėlimą

Philadelphia. — Federa
cinė Mezgėjų Unija išgavo 
uždarbio pakėlimą po 7 iki 
13 centų valandai. Full- 
Fashioned Hosiery kompa
nija pasirašė dvimetinę su
tartį su unija, atstovaujan
čia 11,000 narių.

Sutartis, paliečianti tuos 
darbininkus šiauriniai-ryti- 
nėse valstijose, taipgi page
rina atostogų sąlygas ir 
pripažįsta daugiau apmoka
mu švenčiu darbininkams. C- k

Tokio, Japonija. — Vieti
nė valdyba pakvietė vieną 
japoną mokslininką, kad 
padarytų dirbtinį lietų. Bet 
pirma negu lietudaris prisi
rengė, tai savaime pradėjo 
lyti.

Metai 41-micji. Dienraščio 33-tiejL

ELEKTRININKŲ UNIJA ŽADA SUKELT 
$1,000,000 FONDĄ KOVAI PRIEŠ 
ALGŲ UŽŠALDYMĄ IR UŽ TAIKĄ
Fondas taipgi bus naudojamas kovai prieš 
Tafto, Smitho ir McCarrano įstatymus

New York. — Kai tik at
sidarė Jungtinės Elektri- 
ninkų, Radijo Darbininkų 
ir Mašinistų Unijos suva
žiavimas ,tuojau vienbalsiai 
nutarė sukelti milijono do
lerių fondą kovai prieš al
gų užšaldymą, už taiką ir 
už panaikinimą tokių poli
cinių, ragangaudiškų įsta
tymų. kaip Tafto - Hartle- 
y’o, Smitho ir McCarrano 
įstatymai.

Suvažiavimą atidarė uni
jos prezidentas Albertas J. 
Fitzgerald pirmadienį, ir 
kai tapo užgirta rezoliucija 
dėl to kovos fondo, jis už- 
reiškė:

“Mūsų unija nuo šios die
nos veda ofensyvą.”

Suvažiavime dalyvauja

Traktorių darbininkai 
tęsia streiką

Peoria, Ill. — Jau aštun
ta savaitė kai streikuoja 
22.0G0 Caterpillar Trakto
rių kompanijos darbininkų, 
reikalaudami daugiau al
gos. Jie yra CIO Auto. 
Darbininkų Unijos nariai.

Valdžios atsiųsti tarpi
ninkai bando sutaikyti 
streikierius su kompanija. 
Sako, streikas kenkia šalies 
apsigynimui.

Kanados katalikų unijos 
ragina suruoš! pasaulines 
derybas dėl santaikos

Montreal, Kanada. — Ka
talikų darbo unijų laikraš
tis Le Travail ragino dery
bomis baigti Korėjos karą 
ir suruošti pasaulio valsty
bių derybas, kad būtų iš
vengta naujo karo. Sako, 
taikos reikalauja pati evan- 
geliškoji krikščionybės 
dvasia.

Le Travail taip pat ragi
na Franci ją eiti į taikos de
rybas su Vietnamo liaudi
ninkais.

Mandžūrijos potvyniai 
išvijo 130,000 iš namą

Hong Kong. — Praneša
ma, jog, per tvaniškaą liūtis 
plačiai ištvino upės Man- 
džūrijoje, išvejant 130,000 
žmonių iš namų.

Kinijos valdžia siunčia 
maistą, drabužius ir kitus 
reikmenis nukentėjusiems 
nuo potvynių.

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų teismas nuteisė 
kalėjiman 10 asmenų kaip 
Amerikos šnipus. Tarp jų 
yra vienas vyskupas ir vie
nas kunigas.

LAISVĖ - LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States

310-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-1827—1828

600 delegatų, atstovaudami 
310,000 darbininkų, dirban
čių daugiau kaip tūkstan
tyje fabrikų bei dirbtuvių.

Kuomet suvažiaviman at
ėjo Julius - Emspak, unijos 
sekretorius - iždininkas, ir 
James J. Matles, organiza
cinis jos direktorius; visi 
delegatai pakilo ir demon
stratyviai juos sveikino.

Emspak ir Matles buvo 
ką tik išėję iš posėdžio fe- 
deralės grand džiūrės, kuri 
kvočia juos už prikišamą 
jiems “kreivą priesaiką.” 
Mat, Emspak ir Matles yra 
prisiekę, jog nepriklauso 
Komunistų Partijai. Tokios 
priesaikos iš unijų viršinin
kų reikalauja Tafto-Hart- 
ley’o įstatymas, jeigu jie 
nori, kad valdžia pripažintų 
unijas.

Kinija kviečia Robesoną, 
bet Amerika sulaiko jį

X _ _ _
New York.—Kinijos Liau

dies Respublika yra pakvie
tus didįjį amerikietį daini
ninką - artistą Paula Robe
soną koncertuoti. Bet A- 
merikos valdžia neduoda 
jam leidimo iškeliauti, kaip 
Robesonas dabar pranešė.

Pavarytas ragangaudis 
profesorius, šmeižikas

<
Charlottesville, Va.-Virgi

nijos Universiteto prezi
dentas C. W. Darden pa
varė profesorių Homerį G. 
Richey už tai, kad Richey 
primetė dviem kitiem pro
fesoriam “komunistinį kai
rumą” be jokių įrodymų.

Senato komitetas atmetė du 
Trumano skiriamus teisėjus

Washington. — Teisminis 
Senato komitetas atmetė 
du vietinius Illinojaus tei
sėjus, Cornelių J. Harring- 
toną ir Josephą J. Druck
er į, kuriuos prez. Trumanas' 
skyrė federaliais teisėjais.

Demokratas senatorius 
Paul H. Douglas iš Illino
jaus pareiškė, kad jiedu yra 
jam “asmeniškai nepaken
čiami.” O jeigu senatorius 
pavadina “asmeniškai nepa
kenčiamais” savos valstijos 
piliečius, skiriamus į fede- 
ralės valdžios vietas, tokius 
Senatas beveik visuomet at
meta.

Roma. — Popiežius per 
radiją atsišaukė į Lenkijos, 
Čechoslovakijos ir kitų ry
tinės Europos kraštų vys
kupus, kad gintų religiją 
nuo komunizmo.

Truma.no
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JAPONIJOS PARTIJOS,
PASIRAŠIUS SUTARTĮ

NIEKAS NEABEJOJA, kad Japonijos konservatų 
partija, kurią gen. McArthur įstatė į galią, laimės Ja
ponijos seime daugumą dėl pasirašytos taikos sutarties. 
Manoma, kad iš Amerikos sugrįžęs premjeras Yoshida 
sušauks specialę seimo sesiją taiką ratifikuoti, gal kitą 
mėnesi. 

* f

Ką darys kitos partijos? Taip pat reakcioniška parti
ja yra “demokratai.” Suteikimas tūkstančiams karo 
kriminalistų amnestijos labai sustiprino “demokratus.” 
Manoma, kad šitie karo kriminalistai dabar paims į sa
vo rankas “demokratų” vadovybę. Jie neįeina į dabarti
nį Yoshidos kabinetą, bet jam ir nesipriešina.

Japonija turi ir socialistų partiją. Tuojau po karo 
Japonijos socialistai turėjo programą iš trijų principų: 
neduoti Amerikai karinių bazių Japonijoje, nedaryti at
skiros sutarties su Vakarais, ir padaryti Japoniją neu- 
trališka šalimi konflikte tarpe Rytų ir Vakarų, taip pat 
priešintis Japoni jos apginklavimui. Bet laikui bėgant ta 
programa buvo vis labiau ir labiau pamiršta. Dabar, 
sakoma, Japonijos socialistai pasirengę visiškai ją nu
mesti į šiukšlyną ir paremti Yoshidos pasirašytą sutartį, 
kuri kategoriškai paneigia visus tuos socialistų princi
pus.

Ką darys Japonijos komunistai? Reikia žinoti, kad 
Japonijos komunistų partija yra nelegališka organizaci
ja. Bet jos įtaka darbo masėse labai didelė. Laikraštis 
“Yomiuri“ rašo, kad komunistų partijos komitetas at
laikęs slaptą susirinkimą, kuriame e^ą nutarta sudaryti 
visų demokratinių spėkų bendrą frontą prieš sutaktį ir 
prieš pavertimą Japonijos. Amerikos kolonija.

INDIJOS PREMJERO LAIMĖJIMAS
, INDIJOS NACIONALINIAME KONGRESE, kuris 
yrą Indijos viešpataujanti partija, pilnai laimėjo premje
ras Nehru. Partijos komitetas jį išrinko savo pirminin
ku. Jo politiniai oponentai tapo išstumti iš atsakingų 
vietų. Nehru tampa faktinu diktatorium.

Bet ar tas sumažins Kongreso partijoje politinį pasi
dalinimą? Labai abejotina. Konservatyviškas elemen
tas turi daug įtakos. Jis, sakoma, dabar ruošis visos 
šalies rinkimams, kurie įvyks pradžioje ateinančių metų. 
Kad Kongreso partija tuos rinkimus laimės, tai niekas 
neabejoja. Bet kad šis Nehru laimėjimas partijos komitete 
‘toliau paaštrins partijos viduje trynimąsi, tai taip pat 
aišku.

Ką veikia Indijoje kitos partijos? Indijos socialistų 
partija labai silpna organizacija. Ji negali sudaryti jo
kios opozicijos Kongreso partijai, jeigu įr norėtų. Kaip 
visuose Azijos kraštuose, taip Indijoje socialistų sąjūdis 
neturi jokio pasisekimo.

Silpna tebėra ir Indijos komunistų partija. Tiesa, jos 
įtaka miestų darbo žmonėse labai didelė, bet Indija yra 
žemės ūkio kraštas. Komunistų partija nepajėgė lai
mėti savo programos pusėn plačiųjų valstiečių masių. 
Bet Nehru skaito komunistus savo vyriausiais oponen
tais. Šiandien keletas tūkstančių komunistų sugrūsta į 
kalėjimus. Teroras prieš juos labai didelis. Tas, aišku, 
trukdo partijos darbą.

Tai maždaug tokia Indijos vidujinė padėtis. Nehru 
atsisakymas pasirašyti taikos sutartį su Japonija, jo 
priešinimasis visam Anglijos ir Amerikos atsinešimui 
linkui Azijos žmonių kelia jo prestižą Indijos žmonių 
masėse. Ypatingai Nehru tvirtas stovėjimas už tai, kad 
Kinijos Liaudies Respublika būtų priimta į Jungtines 
Tautas, jo reikalavimas, kad Formoza būtų sugrąžinta 
Kinijai ir pagaliau užmezgimas diplomatinių ryšių su 
Kinija, laimi Indijai labai svarbią^ietą tarptautinė je poli
tikoje.

NESISKAITO SU UŽGINCIJIMU
CORLISS LAMONT rašo laišką Senato Vidinio Sau

gumo Pakomitetui ir dar kartą griežtai paneigia prime
timą, kad jis esąs komunistas. Jis niekados juomi ne
buvęs ir nešąs. Bet kodėl, girdi, senatoriai; su mano už- 
gijičijimąis nesiskaito?

Nesiskaito todėl, kad nenori skaitytis. Reakcija šian
dien terorizuoja ne tik komunistus. Bile pažangesnių pa
žiūrų žmogus, kuris atsisako tylėti ir rankas susidėjęs 
sėdėti, leidžiamas per šerengą.

r

Kas Ką Rašo ir Sako
TAI KAS DARYTI?

Marijonų Draugas rašo': 
“Ekonominiai sunkumai 

ir žmonių pavargimas pri
sideda prie k o m u n i z m o 
plėtimosi, geriau sakant, 
ekonominius sunkumus ir 
žmonių pavargimą komu
nistai panaudoja savo tiks
lams. Nors Europa viso
kiais būdais gydoma ir lo
poma., bet komunizmas ne
buvo sustabdytas, dar ma
žiau išbrauktas. Kiekvie
name Europos krašte, iš
skyrus Ispaniją, Portuga
liją, Graikiją ir Tur
kiją, komunistų parti
jos turi laisvę, kaip ir ki
tos partijos, šios savaitės 
pradžioje žurnalistas Kari 
von Wiegand iš Romos 
pranešė, jog Italijoje ko
munizmas didėja. Taip pat 
jis pamažu auga Vakarų 
Vokietijoje.”
Taigi marijonų laikraštis 

pripažįsta, kad komunizmo 
plėtimąsi varo pirmyn “eko
nominiai sunkumai ir žmo
nių pavargimas” (ir paver
gimas). Komunistai tai iš
naudoja “savo tikslams.” 
Bo/kokiems tikslams? Ko
kius gi tikslus turi komu
nistai? Kurie susipažinę 
su jų programa, — o tai yra 
viešas dalykas, kiekvienam 
prieinamas, — žino, jog ko
munistai ragina kovoti už 
taiką, kovoti prieš žiaurų 
darbininkų išnaudojimą, 
kovoti už suvisuomeninimą 
visų turtų, už socializmą.

Marijonų laikraštis džiau
giasi, kad fašistų Ispanijo
je, Portugalijoje, Graikijoje 
ir Turkijoje komunistinės 
partijos yra nelegalės. Bet 
ar ten yra ramybė? Ar ko
munizmas išnaikintas? Tie
sa, tūkstančiai komunistų 
ir ne komunistų ten sukiš
ta į kalėjimus, tačiau tai 
nereiškia, kad ten darbinin
kų gyvenimas yra geresnis. 
Atžagariai: darbininkai ten 
skursta baisiau, negu ki
tuose kraštuose.

Tai kas gi daryti, kad 
komunizmas nesiplėtė t ų • 
Vienintelė išeitis: pagerin
ti darbininkų ir visų darbo 
žmonių gyvenimą, atimti iš 
kapitalistų ,turčių, ir duoti 
darbininkams. Bet kapita-, 
listinėje santvarkoje tai i 
nėra įmanoma, to niekad Jr 
nebus .

Na, ir padėtis pasilieka, 
kokia buvusi: vis daugiau 
ir daugiau darbininkų sto
ja su komunistais.

iriosios” kolūkyje nėra nė vie
nos šeimos, kuri nebūtų užsi
prenumeravusi vieno arba 
dviejų laikraščių. Ir tokių kol
ūkių respublikoje šimtai.

*Bet tai tik pradžia. Pri
valome atsiminti, jog lie
tuviškasis kaimas naujuo
ju gyvenimu tepradėjo gy
venti tik prieš virš porą me
tų. Su kiekviena diena ta
sai gyvenimas vis tobulės, 
žmonės labiau šviesis, jų 
gyvenimas nuolat vis kils ir 
kils aukštyn.

vUž penketo-desėtko metų 
Lietuvos kaimas nenorės nei 
prisiminti apie senovę, apie 
tai, kas buvo, kai jis kentė 
skurdą ir gyveno nežinys- 
tės tamsoje.

SAKO: JIE SUSITARĖ
Laisvėje buvo rašyta apie 

tai, kaip Vlikas (klerikalai 
ir menševikai) per'spaudą 
spjaudėsi ' su “diplomatijos 
kolegijos šefu” Lozoraičiu 
ir jo “p amo č n inkai s,” 
“griežtais” smetonininkais.

Neseniai, tačiau, poniškai 
pasikolioję, šitie “tautos 
vaduotojai” kažin kur susi
tiko, tarėsi dėl “apsivieniji- 
mo.” •

Clevelando Dirvoje skai
tome, jog susitarimo pro
tokolai būsią pasirašyti 
(gal bus ir paskelbti spau
doje) vėliau. Smetoninin- 
ku laikraštis rašo:

šio susiti-ukdymo (pasira
šyti po protokolais. — L. 
Red.) priežastis — katalikiš
kųjų Vliko grupių netikėtai 
pasireiškiisios pastangos j 
protokolą bei komunikatus į- 
traukti dalykų, kurie esmėje 
Įneštų pakeitimų susitarime. 
Turima Įspūdžio, kad Į komu
nikatus bei protokolus nori
ma įtraukti ką nors, kas pa
remtų kai kuriuos neseniai 
s p a u d o j e pasirodžiusius 
straipsnius... Tačiau vyrau
jąs nusistatymas, kad turėtų 
būti pasirašyta, kaip sutarta.
Iš Vliko pusės pasitarimuose 

dalyvavo keturių asmenų de
legacija, kuri pasitarimų per
traukų metu' nuolat palaikė 
ryšį su.visais Vliko nariais. 
Manoma, kad nuo užsispyri
mų, kurie pačioje pradžioje 
galėtų pakirsti pasiektą susi
tarimą, bus atsisakyta. Vliko 
delegacijoje vyraujanti nuo
monė, kad tuo atveju, jei k ui
ti Vliko grupė nuo susitarimo 
priėmimo atsimestų, ji neštų 
ir atsakomybę dėl visų gali
mų pasėkų.

Na, žiūrėsime, kas iš to 
visko išeis.

ATBALSIS IŠ PRAGARO Skaitytojų Balsai
Vieną gražią dieną užsu

ko pas mane pardavėja, ku
ri per namus eina imdama 
užsakymus. Ji buvo graži 
ii* jauna. Jos raudoni vei
dai, giedrios akys ir bendra 
išvaizda švietė naturališka 
grože. Kažkaip neameriko- 
niška. Kai prabilo angliš
kai, bet su vokišku akcentu, 
supratau, kad tai vokietė 
D.P., čia patekusi.

Atlikę “biznį,” pradėjom 
pasikalbėjimą. Jinai manęs 
paklausė, ar aš esu lenkė. 
Sakau, ne, lietuvė. Ji tuo
met man pasakė, kad ji Vo
kietijoj ištekėjo už lietuvio 
D. P. ir pagaliau su juom į 
Ameriką pribuvo. Toliau 
kalbėjom apie Ameriką. 
Kažkaip ji užsiminė apie 
gerus draugus negrus. Nuo 
to mūsų kalba nukrypo apie 
amerikonų diskriminaciją 
prieš tą rasę; Ji sako, “Eu
ropoj nieko tokio nėra. 
Žmogus yra žmogus pagal 
jo paties nuopelnus, ne pa
gal jo odos spalvą.”

Jinai toliau man pasako
jo panašiai: Jiems teko gau
ti butą toli nuo miesto. Ne- 
pertoliausiai nuo jų gyveno 
dvi negrų šeimos vienoj 
stuboj. Negrai matydavo, 
kad tie europiečiai turi pės
ti eiti toli į krautuvę ir, 
prie progos, po susipažini
mo, pasiūlydavo juos nu
vežti sykiu, kada jie irgi 
krautuvėn važiuodavo. Sek
madieniais atvažiuodavo ne
grai ir užprašydavo juos 
sykiu su jais automobiliu 
pasivažinėti, šaky d a m i: 
“Jums gali būti labai nuo
bodu namie diena po dienai 
sėdėti.” Ji juos skaito labai 
geraširdžiais draugais.

Geriau susipažinus, vie
nas negras išpasakojo, ko
kiu būdu jis atvyko į Con
necticut iš South Carolines.

Pasirodo, kad kai kuriose 
vietose pietinėse valstijose 
negrai negauna užmokėti 
pinigais u ždarbą. Jis gau
na raščiuką nuo samdytojo, 
kiek jis uždirbo. Su tuo 
raščiuku jis gali pirkti 
krautuvėse, kiek tas raščiu
kas vertas pinigais. Bęt pi
nigo negauna į rankas pa
imti.

Šitas išmintingas negras 
suko galvą, kaip gauti pi
nigų, kad iškeliauti iš tos 
valstijos su pačia ir dviem 
vaikučiais. Pagaliau sumis- 
lijo planą. Jis paprašė sa
vo boso jam nemokėti al
gos, kol jis neuždirbs tiek, 
kad galėtų gauti seną auto
mobilį, kurių prie to garažo 
buvo ant pardavimo. Jo bo
sas sutiko ir už mėnesio-ki- 
to jis jau gavo automobilį, 
kurį bosas jam legališkai 
pervedė jo nuosavybėn.

Dabar jam kitas galvosū
kis. Kaip tą automobili 
parduoti ir gauti už jį 
“cash”? Parduoti turės bal
tam. bet baltas neduos jam 
pinigais; jeigu duos pini
gus, tai gal tik dešimtą da
lį, kiek automobilis vertas. 
O gal jį suareštuos net!

Tekę jam susipažinti su 
simpatingu ir teisingu bal
tu vyru. Kai negras su
prato, kad šitas baltas žmo
gus tikrai turi jam užuo
jautą, jis jam padarė pro
poziciją apie pardavimą au
tomobilio. Baltasis sutiko 
jam pagelbėti. Baltasis pir
ko automobilį, bet abu nuė-' 
jo į banką, ir ten baltasis 
išpirko “bank draft” ir aky- 
vaizdoj' banko darbininko 
perdavė į negro rankas. 
Tuomet negras atmainė 
“draftą” ant pinigų, tame 
pačiame banke.

Su didžiausiu džiaugsmu 
visa šeima susipakuoja sa
vo mažmožius ir vyksta au
tobuse stotim Prieina ne
gras pirkti bilietus, jam 
neparduoda, patarnautojas I 
sako, “kur negras galėjo 
gauti tiek pinigų? Gal kokį 
baltąjį apvogei?” Pašaukia 
policistą.

Negras teisinasi, sako, 
banke gavo pinigus. Policis- 
tas sykiu su juo nuėjo Į 
banką, kur banko patarnau
tojas patikrino apie “bank 
draftą,” ir kad negras tei
sėtai gavo tuos pinigus. 
Tuomet policistas sugrįžo 
su negru į autobuso stotį, 
patvirtino, kad pinigai tei
singai gauti, bilietai buvo 
parduoti tai šeimai išsigel
bėti iš pietinės vergijos pra
garo. C. S.

Viena skaitytoja rašo:
“Mudu su. mano vyru bu

vome vienam piknike. Ten 
buvo visokių žmonių!. /Man 
teko išsikalbėti su viena lie
tuve. Atėjo ir jos sūnus, 
kuris jau dešimt metų tar
nauja laivyne. Jis pradėjo 
pasakoti, kad jis važiuos į 
Lietuvą. Aš, norėdama 
daugiau apie tai išgirsti, 
kaip jis mano Lietuvon pa
tekti, sakau: Tai labai ge
rai. Tada jis pradėjo man 
plačiai pasakoti. Jis sakė, 
kad daug kitų lietuvių jau
nuolių buvo išrinkti, kurie 
gimę ir augę šioje šalyje, 
bet kalba gerai lietuviškai.

“Juos išėmė iš laivyno ir 
pasiuntė Washing to nan į 
mokyklą. Jie ten bus de
vynis mėnesius. O paskiau 
jau, girdi, galėsime važiuo
ti Lietuvon. Jis sako: Kai 
nuvažiuosime, tai pasiduosi
me kaimiečiais ir gausime 
darbą kaimuose. Mes turė
sime daug pinigų ir mokė
sime gerai kalbėti lietuviš
kai, tai gausime draugų. Iš 
jų mes viską sužinosime? 
kur rusų vaiskas stovi ir 
apie kitus daiktus., Tai kai 
pradėsime su Ru^ja karą, 
jau viskas bus gatava Lie
tuvoje. Mes, mokėdami abi 
kalbas ir suprasdami kariš
kus dalykus, greitai galėsi
me su jais apsidirbti. Jis 
sako, kad Amerika turi 
daug dipukų, bet jie nemo
ka angliškai kalbėti, todėl 
jie negali to padaryti.

“Man girdint tokią kalbą, 
pasidarė gaila, kad mūsų 
vaikai turi būti savo tėvų 
žemės priešai...”

Pasitraukė Indijos minis
tras; reikalauja griežtumo 

prieš komunistus
New Delhi, Indiją J— Pa

sitraukė iš valdžioj D. P. 
Mišra, vidaus reikalų mi
nistras centrali nėmer Indi
jos provincijoms. Jis’smer- 
kia Indijos premjerą Nehru 
už “nuolaidavimą” Kinijos 
komunistams.

Mišra tyirtina, kad jeigu 
Nehru būtų norėjęs, tai bū
tų galėjęs sulaikyti Tibetą 
nuo pasidavimo Kinijos, 
Liaudies Respublikai.

KUO BŪDINGAS 
NAUJAS LIETUVOS 
KAIMAS?

Andai Tėvynės Balse ra
šytojas A.‘ Liepsnoms rašo 
apie naujo Lietuvos kaimo 
bruožus. Kas jie? Pasi
skaitykite :

Naujojo lietuviško kaimo 
būdingas bruožas yra plačių
jų valstietijos masių veržima
sis į mokslą ir kultūrą. Nuo, 
pirmųjų kolūkių susikūrimo 
dienų tarybų valdžia rūpinasi 
klubų-skaityklų bei bibliotekų 
statyba. 1950 metais respubli
koje veikė 3,328 klubai, savi
stovių masinių bibliotekų 
skaičius padidėjo 3 kartūs pa
lyginti su 1,940 metais, kino
įrengimų skaičius — beveik 
4 kartįUiS. Knyga tampa kol
ūkiečio artimiausiu draugu. 
Daugelyje respublikos kol
ūkių veikia dabar trejų metų 
agrotechnikos ir zootechnikos 
mokymosi kurdai, žemės ūkio 
mechanizatorių kursai ir į- 
vairiauSi lavinimosi rateliai.

Daugelyje kolūkių įvesta 
radijas, dažnai lankosi kinas. 
Laikraščius dabar galima už
tikti kiekviename name. Pa
kruojo rajono “Gegužės Pir-

Anekdotai
Jo nepabaįdysi

Vyras ir moteris argu
mentuoja (paprastai sa
kant, barasi). Moteris :

“Viskas, ką aš privalau 
daryt, tai tavim rūpintis, 
kiekvieną tavo užmonį ten
kinti ! Mano kantrybė jau 
baigiasi. Mes, moterys, tu
rėsim ką nors daryt,...”

Vyrelis, pusrytinę kavą 
siurbdamas, tyli.

Tu tyli! Nagi, palauk, 
kai mes visos nuskriaustos 
moterys sustreikuosime, ką 
jūs; vyrai, tada darysite?!” 

“Nagi, eikite jūs sau ir 
streikuokite,” atsiliepė ra
miai vyras. “Aš jau seniai 
turiu nužiūrėjęs puikiausią 
streiklaužę.”

Aritmetika, kurios 
mokyklose nemokina

2 paindtės sudaro vieną 
kvortą. -

2 kvortos sukuria vieną 
mūšį.

1 mūšis atkviečia du po
licininku.

2 policininkai randa vieną 
teisėją.

1 teisėjas duoda dešimtį 
dienų.

Surinko žemaitis

Šventikai nepažįsta savo darbų
Šis vaizdelis yra pinamas | kia 

iš atsitikimo keturiasde
šimt astuoni metai atgal 
Lietuvoje. Jo negalima pra
leisti neaprašius.

Tai buvo Jutkonių kai
me. Kaimo jaunimas’ nusi
tarė pastatyti Švento .Jono
paminklą - statulą viduryje 
kaimo prie gražios srauniai 
bėgančios upytės Mituvos.

Šis užsimojimas dėl jau
nimo nebuvo labai lengvas. 
Jis surištas su finansiniais 
iškaščiais. Ūkininkų vaikai 
neturtingi, pinigų neturi.

Bet visų pirma reikėjo 
gauti stiebą dėl paminklo. 
Kur jis gauti? Vienas iš 
drąsiausių vaikinų surinka: 
Vyrai, nuvažiuokime pono 
miškan ir mes ten gausime 
už dyką gražų ąžuolą.

Šis įnešimas greitai pri
gijo visų mintyse. Jaunuo
liai pasirinko gražią' naktį. 
Nuvažiuoja miškan jų ke
letas, apsišarvoję kirviais 
ir. pjūklais. Vyrai,' sako, 
darbą atlikime taip, kad 
liesvinčius (sargas) nepa
stebėtų !

Jaunuoliai pasirenka gra
žiausią ąžuolą ir nusikirtę 
parsiveža į Jutkonių lauką 
ir paslepia.

Miško sargas anksti ly
tą apžiūri, kad čia medžio 
nebėra, pasilikę tik šakos 
ir viršūnė. Tai niekšų dar
bas! —- jis surinka. ‘ Rei-

juos surasti ir tinka
mai nubausti.

Miško ponas tuojau pa
siunčia seklius ieškoti kal
tininku. Tie atseka link 
Jutkonių lauko, bet medžio 
nesuranda. Sekliai prane
ša ponui, kad jie nieko ne
pešė. Ponas perpyksta ir 
surinka: Tai čia bus dar
bas tų cicilikų, Jutkonių 
kaimo buntaučikų. Aš juos 
pamokysiu prie pirmos pro
gos !

Bet kiek savaičių pra
slinkus visa apylinkė apri
mo. Tuomet Jutkonių jau
nimas pradėjo savo pasi- 
brėžtą darbą. Tuojau pa
samdė Kupiškyje skulpto
rių. Kaip bematant darbas 
buvo gatavas. Šventas Jo
nas krikštiria Jėzusą. Pa
minklas gražus ir gražioje 
vietoje.

Daabr tik reikia jį pa
šventinti . Reikia nuvažiuo
ti pas Kupiškio seną klebo
ną. Nuvažiuoja du vyru
kai. .Jie perstata savo mi
siją klebonui. Klebonas pa
sidaro kerštingo ūpo. Jis 
jiems rūsčiai pareiškia, kad 
jis negali stovylos pašven
tinti, nes, girdi, jūs šeimos 
iš pono miško pavogėte tą 
medį. Šventas raštas sa
ko, kad vogtas daiktas yra 
smertelnas griekas. Vyrai

Nugirsta
Jis taip gražiai kalbėjo, 

jog aš nei negirdėjau, ką 
jis pasakė. •

jam atsako: Kadangi jūs 
nesutinkate mūsų Šventą 
Joną padaryti šventuoju, 
tai tegul jis ir taip stovės,i 
kol supus.

Ir taip ta stovyla išsto- 
Ivejo nešventinta virš du: 
metu, pro ja važiuodami 
žmonės iš toliau, jai J ati
duodavo pilną pagarba, pa-j 
keldami kepurę. Kas Keis
čiausia ir juokingiausia, tai 
kad ir kunigėliai prava
žiuodami nepažindavo, kad 
stovyla nėra šventinta, ir’ 
atiduodavo jai pilną pagar
bą. Kaimo žmonės turėda
vo gražaus juoko. Sakyda
vo: Tie šventikai nepažįs-į 
ta savo darbo, garbina ne
šventintą stovylą. Tik kuo
met jie pasiekdavo Kupiš-i 
kio atpuskus ir iš klebono 
sužinodavo, kad stovyla ne-» 
šventinta, susiprasdavo ir 
labai sarmatydavosi.

Galų gale, per mūsų kai-Į 
mą važiuodamas palavenie-; 
tis kunigas Bronius Luko-į 
ševičius, geros širdies kuni-į 
gas, pas ligonį, sustojo iri
paminklą pašventino be dl- j 
dėlių ceremonijų.

Taip ta visa komedi jjriri 
pasibaigė, palikdama jfeyo 
juokingą istoriją. 5

Paul Vaitkūnas 
______________________
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MOTERŲ KAMPELIS
Parulio Motery Federacijos atsišaukimas

Tarptautinė Moterų De
mokratinė Federacija išlei
do sekamą į viso pasaulio 
moteris atsišaukimą:

Šiandien pasaulis yra di
desniame pavojuje, negu 
kada nors buvo.

Naikinimo ir gyventojų 
žudymo karas> einąs šiuo 
metu Korėjoje, parodo tai, 
kas gali atsitiktu vaikams, 
moterims ir visiems žmo
nėms visame pasaulyje, jei
gu naujas pasaulinis karas 
prasidėtų.

Susirūpinusios motinos 
klausia savęs, kaip karas 
galima išvengti’. Ar naiki
nimas ir kančios turi ap
imti visą pasaulį?

Atsakydamos Į troški
mus viso pasaulio milionų 
žmonių, nepaisant kokių 
jie būtų nuomonių, moterys 
nerodo didelį pasaulinio ka
ro pavojų.

Taipgi, kad sutvirtinti 
taiką ir užtikrinti tarptau
tinį saugumą, Federacija 
reikalauja:

Sudaryti taikos sutartį 
tarp penkių didžiųjų vals
tybių :, Jungtinių Valstijų, 
Sovietų Sąjungos, Kinijos

Pirma motery Simfonijos orkestrą Amerikoje
Moterys muzikantės, per 

daug metų Jungtinėse Vals
tijose diskriminuojamos, 
dabar gali pasigirti laimė
jusios savo siekimus. Na- 
cionalė Moterų Simfonijos 
Orkestrą susiorganizuoja.

Dimitri Mitropoulos, New 
YoPko Filarmoniškos Sim
fonijos direktorius, kartu 
yra moterų simfonijos ta
rybos pirmininkas. Clara 

.Burling Roesch bus jos mu- 
zikalė direktorė.

Pranešama, jog toji or
kestrą bus ne pasipelnymo 
organizacija. Ji suteiks mo
terims visas progas parody
ti savo sugabumą simfoni
jos lauke. Darbas jau pra
dėtas. Simfonijos grupės 
jau praktikuojasi.

Iš visur po biskį
Streiklaužiai sužeidė 
pikietininkę

Kuomet New Jersey (Em
pire) Zinc Co., Hanover, 
N. M., darbininkai streikavo 
ir jų žmonos su vaikais pikie- 
tavo, tai kompanijos streik
laužiai, policijos saugomi, 
cĮįako nieko nepaisydami.

Vienas streiklaužių tre
kas pasileido tiesiai į pikie- 
to liniją. Gerai, kad dau
gelis paspėjo pasitraukti, 
bet viena pikietininkė ne
spėjo, tai trokas ją parmu
šė ir koją sulaužė.

Sužeista pikietininkė yra 
Mrs. Consuelo Martinez, 
unijisto streikierio žmona 
ir penkių vaikų motina.

Daugelis motinų ir vaikų 
buvo streiko metu areštuo
to.

Mūsų skolos niekad 
neišmokamos

Pereitais metais mūsų val
džia buvo prasiskolinusi 
bankams 281 bilijoną dole
rių. Tai išeina po $1,865 

. gjkie^vienam vyrui, moteriai 
/Ir vaikui.

B Tai galima suprasti, ko- 
Wel mūsų šeimoms darosi 
sunkesnis gyvenimas ir ko- 

, * del reikmenų kainos kas 
kart kyla. Motinoms pa

Liaudies Respublikos, An
glijos ir Francijos.

Mes skaitome bet kurios 
minimos valdžios atsisaky
mą sueiti pasitarimui dėl 
sudarymo sutarties kaip 
agresyvį tos valdžios pasi- 
mojimą.

Mes kviečiame taiką my
linčias tautas paremti šį 
taikos sutarties reikalavi
mą, kuris turi būt atvirai 
aptariamas visuose pasaulio 
kraštuose.

Mes po šiuo atsišaukimu 
pasirašome ir kviečiame ge
ros valios vyrus ir moteris, 
ir visas organizacijas, ku
rios stovi už taiką, taip pat 
padaryti.

Mes sakome kiekvienai 
moteriai, kiekvienai moti
nai: jūsų namo apgynimas 
yra jūsų pačių rankose. 
Taika galima išlaikyti .

Tik liaudies veikimas ga
li pastoti karui kelią.

Jūsų vardas, pridėtas 
prie milijonų vyrų ir mo
terų, gali paveikti penkių 
didžiųjų valstybių atstovus 
susirinkti ir taikos sutartį 
pasirašyti.

Prisidėkite prie šios su
tarties pasiekimo.

Garsusis muzikas Mitro
poulos sumanė sudaryti šią 
orkestrą. Jis mano, jog mo
terys, suteikus joms pagal
bos, gali sudaryti puikią 
simfonijos orkestrą ir savo 
muzika gražiai pasirodyti 
svietui.

“Aš manau, jog moterys 
turi specialį įnašą į muzi
ką, kaip ir į daugelį kitų 
sričių,” jis andai pastebėjo. 
“Mūsų kultūrinis paveikslas 
negali būti pilnas be jų pri
sidėjimo.”

Jis mano., jog jų orkes
trą galės apkeliauti kiek
vieną šio krašto kampą su 
dideliu pasisekimu. Tai bus 
pirma tokia orkestrą, ku
ri pasirodys milijonams A- 
merikos žmonių.

sidaro didelis galvosūkis, 
kaip savo šeimą aprūpinti.

•

Vakarų Europos 
šeimoms sunki padėtis

Michigan valstijos CIO 
prezidentas August Sholle, 
aplankęs vakarinę Europą, 
raportuoja, kad ten darbi-1 
ninkai teuždirba nuo $15 
iki $18 į savaitę.

Suprantama, kaip sunku 
esti tų kraštų darbininkų 
šeimoms išsiversti, kuomet 
tiek mažai teuždirbama.

Tai ką Marshallo planas 
Europos darbininkams da
vė !

Šeimininkėms
Streikuojant prieš 
aukštas mėsos kainas

Vienu iš geriausiųjų ir 
skaniausiųjų mėsos pava
duotojų yra žuvis. Žuvies 
gerovė yra ta, kad yra skir
tingų rūšių ir gaunasi šim
tai skirtingais skoniais pa
tiekalų. Čia pora tuna žu
vies patiekalų. Vienas jų 
paduodamas karštas, kitas 
šaltas.

Šaltasis labai tinka pa
duoti bufeto bankiete, nes 
galima pagaminti iš anksto.

Tuna kepsnys 
su kiaušiniais

Vienas 6 uncijų kenukas 
suaižytos tuna fish

du kietai virti, griežinė
liais supjaustyti kiauši
niai

3 šaukštai sviesto ar mar
garinus

3 šaukštai miltu
po žiupsnytį druskos, pi

pirų, celery druskos
pusė šaukštuko Worces

tershire soso
Du puodukai pieno 
ketvirtoji dalis (Į) puo

duko minkštų duonos 
trupinių

ketvirtoji dalis puoduko 
' tarkuoto sūrio

paprika.
Sudėstyk eilutėmis žuvį 

ir kiaušinius ištepton negi
lioji blėton.

*■ Ištirpyk riebalus ir į juos 
įtrink miltus su priesko
niais (sausus prieskonius vi
suomet reikia sudėti į sau
sus miltus ir sykiu persijo
ti). Pilk pieną dalimis, nuo
lat maišant, ir virk pama
žu iki sutirštės. Supilk ant 
žuvies su kiaušiniais. Api
barstyk sumaišytais trupi
niais su sūriu. Apdulkink 
su paprika.

Kepk karštame pečiuje 
(apie 400 laipsnių F) 20 
minučių ar iki trupiniai ap- 
rus. • Bus šešios nedidelės 
porcijos.

šaltasis tuna patiekalas 
su drebučiais

Vienas vokelis bespalvės, 
beskonės želatinos 
(plain gelatin) 

ketvirtoji dalis puoduko 
šalto vandens

vienas kenukas t o m a t o
.soup.

vienas 6 uncijų kenukas 
tuna žuvies

šaukštas sukapoto svogū
no

pusė puoduko salad dress- 
ingo

ketvirtoji dalis puoduko 
griežinėliais supiausty- 
tų iškimštųjų alyvų 
(stuffed olives)

du kietai virti, sukapoti 
kiaušiniai

šaukštas acto.
Pamerk želatiną šaltame 

vandenyje 5 minutes ir už
dėjus puodelį ant karšto 
vandens maišyk iki visai 
ištirps. Palengva pilk į 
želatiną ir gerai maišyk 
pomidorų (tomato) sriubą. 
Įmaišyk visus likusius prie
dus. Supilk mišinį' į pa- 
alie j uotą pa g e i d a u j a m ą 
formą. Atšaldyk.

Atėjus laikui paduoti, iš
versk ant lėkštės. Paduok, 
apdėstytą aplink gražmeni- 
nėmis daržovėmis. Prie taip 
paruoštos žuvies tinka bul
vių salad ir žali kopūstai 
(coleslaw). Arba galima 
paduoti ir su duona ar ban
dukėmis.

Prie visokios žuvies ska
niau yra balta duona, nors 
ji ir ne tokia maistinga, 
kaip juodoji (‘Čielo grūdo 
juodoji duona, ne dažyti- 
nė).

Visai tuo .pat receptu ga
lima daryti ir kenuotos sal
mon žuvies patiekalai. Bet 
salmon žuvis būna branges
nė . Negalėčiau tikrinti,' ar 
ji maistingesnė už tuna. 
Pas mus retai ko brangu
mas paeina nuo gerumo. 
Dažniausia brangumas bū
na dėl to, kad tūlą produk
tą gamina > monopoliniai 
trustai, lengviau galintieji 
sukontroliuoti kainas taip, 
kaip jiems geriau. O kar
tais kainos buna aukštes
nės tik dėl mados, kaip kad, 
pavyzdžiui, tarp baltų ir ru
dų kiaušinių, kurių abiejų 
maistingumas lygus . A.

Miami, Fla.
(Pabaiga) ,

Drg. P. Navickas parsive
žė mus pas save, supąžindino 
su savo drauge-žmona, ir vėl 
vaišės I Draugė Navickienė 
jau apkrovė stalą namie kep
tais pyragais ir kitokiais ska
numynais, o jau svečiai ne al
kani, tai prasidėjo daugiau 
pokalbis apie visokius daly
kų dalykėlius. Vėliau drg. 
Navickai pasiūlė, kad važiuo
tume ant fermos pieno pirk
ti. Nepertoliausia iš miesto. 
Pasiūlymą priėmėme, ir nuva
žiavo. Ogi, brolyti, didelė 
pieno produktų ferma, karvės 
didelės, riebios, gražios iš
vaizdos, tik žiūrėk j jas ir 
džiaukis. Nuo fermos P. Na
vickas pavažiojo po miestą, vė
liau nuvežė į pajūrį parodyti 
pastatą, kuris kainavo pasta
tyti vienas milijonas dolerių. 
Namas gražus, didelis, ant jū
rų kranto, o viduje daugybė 
stalų, kėdžių, įvairių krautu
vėlių ir kt. Name prisirinku
sios publikos radome labai 
daug, daugiausia jau seno am
žiaus abiejų lyčių žmonės, sė
di apie stalus, vieni kazyriuo- 
ja, kiti taip kalbasi ir ilsisi. 
Drg. J. ir E. Sliekai pasiliko 
nakvoti pas drg. N. Lenegen, 
o Masonus ir Suwakus parsi
vežė drg. Navickai. Vėlai va
kare ištroškome alaus gerti, 
o čia mieste visos aludės sek
madieniais uždarytos, tai kas 
daryti? Kur gauti troškulį 
užgesyt? Drg. Navickas žino
jo pajūriuose vietą, kur gali
ma gauti alaus ir pamatyti 
švarius pajūrius ir maudynes. 
Susiroglinojme 6 į karą, ir 
dū.j! Puikus buvo naktį važia
vimas ton kryptin, o dar pui
kesni pajūriai ir maudynės.

Radome ir alaus. Užgesinę 
troškulį, pasėdėję, pajuokavę, 
traukėme namo. Pavakarienia
vus jau buvo laikas miegoti, 
nes ant rytojaus bus jau pik
nikas, reikės ir ten dalyvauti.

Pirmadienį sukilome visi 
anksti. Po pusryčių laukėme 
valandos, kada reiks važiuoti 
piknikauti. Apie vienuoliktą 
vai, nuvažiavome pas N. Le
negen, jau radome atvažiavu
sius drg. Bernotus iš Tampa. 
Kiek pakalbėjome apie svar
besnius dalykus ir susėdome į 
karus, leidomės į parką, kur 
piknikas įvyks. Nuvažiavę į 
parką dar mes buvome pir
mutiniai pribuvėliai. Parko 
užvaizdą parodė, ant kurio 
stalo mes lietuviai turėsiąie 
piknikauti. Parkas priklauso 
mięstui, kas nori, gal naudotis 
visais parko patogumais vel
tui. Parkas gražus, ant ežero 
kranto, gražioje vietoje. Tuo
jau prasidėjo rinktis draugai 
piknikautojai, nešini įvairiau
sius baksus, puodus, lėkštes, 
puodukus, maistą ir kt. daly
kus. Neužilgo buvo apkrautas 
stalas puikiausiu maistu ir 

Amerikos Darbo Federacijos ir CIO vadai paskutinė
je United Labor Policy Committee sesijoje. Šioje sesi
joje buvo oficiališkai pranešta, kad Darbo Federacija 
pasitraukia iš šio bendro komiteto.
Sėdi iŠ kairės i dešinę: Walter P. Reuther, automobi

listų unijos (CIO) prezidentas, ir'William Green, Ame
rikos Darbo Federacijos prezidentas.

Stovi iš kairės į dešine: James Carey, CIO sekreto- 
rius-iždininkas, < ir George Meany, Darbo Federacijos 
sekretorius-iždininkas.

I’. G. Box 78, Sta. A, Hartford, Conn.
Hartforde mostis gaunama vaistinėje Park ir Hudson

I

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

gėrimu. Seimininkės pakvietė 
visus susirinkusius sėstis prie 
stalo, ir pradėsime pietauti. 
Susėdome prie stalo gražus 
būrys tos pačios šeimos narių 
ir idėjų, skaniai pavalgėme, ir 
išsigėrėme alučio, o užmokes
tis, palyginus su aukštomis 
kainomis, visai maža, tik $1.- 
25, kaip už dyką. Buvo mums, 
kaipo svečiams, malonu turė
ti pažintis su draugais ir drau
gėmis St. Petersburgiečiais, 
kartu pietauti ir pasikalbėti. 
Bet kadangi atvažiavome vi
sai, ant trumpo laiko, tai ne
galėjome ilgiau paviešėti ir 
net su visais draugais pasima
tyt. Turėjome mes skirtis iš 
tos šeimos ir traukti namo 
prie savo kasdieninių užduo
čių. Mes atsiskyrėme tik as
meniniai, bet idėjiniai ir dva
siniai, mes su jumis, draugai 
ir draugės. Mos labai dėkingi 
visi, palikome jums skolingi 
už jūsų triūsą, vaišingumą ir 
draugiškumą. Turime vilties, 
kad, htsimokėsime tuo pačiu, 
kai aplankysite mumis.

Važiavome atgal į Miami 
kitu .kelių, paėmėme kelią 
Road 41. Persi kėlėme per fe- 
rą, per marių užlają ir važia
vome Rbad 41 iki namų. Jau 
šiame’kelyje vaizdai prastes
nį, iš karto dar privažiavome 
gražių miestelių, bet arčiau 
Miami, jau tik krūmai, pušys 
ir karklai pakelėse matėsi.

i
Bet nebuvo nuobodu va

žiuoti, sukosi kalbos apie St. 
Petersburgiečius ir pati mies
tą, kad skiriasi daug nuo 
Miami miesto. Miami mieste 
daugiau gyvumo ir daugiau 
bizniško judėjimo, negu St. 
Petersburge.

Kelionė pavyko gerai. Jur
gis Suwakas gerai karą vai
ruoja, protingas draugas. Mes 
lietuviai džiaugiamės, tokį 
draugą turėdami savo tarpe. 
Nors Jurgis nėra lietuvis, bet 
lietuvius ir darbininkišką ju
dėjimą atjaučia ir supranta.

Dėkojame Suwakui, kad 
nuvežė ir parodė mums St. 
Petersburgiečius sava mašina, 
o draugei ’ Adelei Suwakienei 
už dainas, kuriomis linksmi
nai mumis į ten ir'atgal.

Antanuk.

Baltimore, Md.
Rudeninis išvažiavimas

LLD 25 kuopa savo susi- 
!rinkime 10 d. rugsėjo, nutarė 
surengti išvažiavimą — pikni
ką, kuris įvyks sekmadienį, 
23 rugsėjo. Pradžia 12 vah 
dienos laiku.

Piknikas atsibus pas M. Ku- 
tčinską (Kutchins), Ham
monds Ferry Road, Linthi
cum, Md. Įžangos ti kietai 
platinami iš anksto, bet bus 
galima gauti ir ant vietos, 
kurių kaina yra $1, už kurį 
bus duodama dolerio vertės 
bareekių. Kaip visuose pikni-

' . ’ UŽUOJAUTA I

MIRUS I
PETRUI VAZNIUI I

Reiškiame giliausią užuojautą dukterims 1
Anne, Olga ir Carolyn, žentams, broliui 1
Juozui, brolvaikiams ir kitiems giminėms. 1

Kazys Balčiūnas Mr. & Mrs. Al. Makutenas 1
Ruth Bell A. O. ir Bill Malinauskas 1
Jurgis ir Ursula Bernotas Frances Mažilienė 1
jValis ir Vera Bunkus M. Sapiega 1
Vincas ir Ona Čepulis Jurgis ir Ona šleivis 1
Albert ir Mary Dobinis Amelia Stirienė 1
Adelė Kalakauskas Alice Tamm I
Jurgis ir Anelė Kanopa Elena ir Antanas Verkutis 1
Motiejus Klimas Juoz. ir Steph. Vinikaitis 1
Helen Kudirkienė
Irena ir Kancy Levanas

Anicetas Wildges 1

kuose/taip ir šiame, bus viso
kių skanių gėrimų pagal kiek
vieno pasirinkimą. Naujanybė 
čia bus ta, kad bus duodama 
bendri pietūs prie bendro sta
lo. Kad bendri pietūs būtų 
kuo geriausi, tai rengėjai la
bai maloniai prašo, atvažiuo
jančias šeimininkes į pikniką, 
atvežti valgių pagal savo sko
nį bendram stalui, už ką ren
gėjai bus labai dėkingi.

Kadangi dienos trumpėja, 
gražus oras baigiasi, tai, be 
abejonės, šis piknikas jau bus 
paskutiniu šį sezoną. Naudo
kimės proga dar kartą susi
tikti draugus, prietelius ir 
pažįstamus atvirame ore,' pa
sigėrėti gamtos vaizdais, pa
sidalinti mintimis bendrame 
pasilinksminime. R e n gėjai 
maloniai prašo gerbiamą pub
liką, kuriem sveikata ir laikas 
leidžia, skaitlingai atsilanky
ti. Koresp.

________________________L__

įvairios pastabos
C- I K

Laikraščiai paskelbė: “Val
džia užgyrė Madras valsty
bės planą eksportuoti užsie
nin tiek beždžionių, kiek tik 
galima, nes jos naikina mais
tinius javus.”

- Maisto Ministeris K. M. 
Kunshi pareiškė, kad valdžia 
suteiks Madras valstybei są

Dešimts Metu Sukako, Kaip Legališkai Yra Vartojamas■ 
Svarbiausias Išradimas Pasaulyje.

- -------- , w n. „ wn ■wi')
Tai yra Iželių rūšių mostis, kuri” prašalina skausmus, užgydo žaiz

das, tik ne vėžio, sustabdo dantų gėlimą, prašalina niežėjimą odos, į 
gydo pailes ir tt. Mostis yra penkių ■ rūšių, užvardinta atskirais var
dais ir numeriais. >

No. 1. M. J. Švilpa Herb Salve, a remedy for Skin irritation. 
Kvepianti mostis, stebėtinai greitai gydo žaizdas, išbėrimus, votis, 
“athletes” ko’jų nesveikumą, nosies arba burnos nudegimą, ausų 
skaudėjimą ir gelbsti nuo “Hay fever.” Kaina dėžutės $1.25.

No. 2. M. J. Švilpa Salve for External Pains. Šita mostis yra nuo 
paviršutinių skausmų, kaip tai, kojų, rankų, pusiau, sprando, nutir- ■ 
pimo; neveiklumo sąnarių ir muskulų, prieš lietų skaudėjimą blauz
dų, nuo peršalimo ir kosulio. Kaina $1.25. ,

No. 3. M. J. Švilpa Ointment for Tooth ache and Hardening - 
Gums. Yra kvepianti mostis. Sustabdo dantų skausmą ir sustiprina 
.smegenis (gums). Kaina $1.00.

No. 4. M. J. Švilpa New Discovery Salve for Skin Itching or Poi- r 
son Ivy. Šita mostis greitai prašalina Visokius niežėjimus ir išbėri- T. 
mus. Kaina $1.25. >

No. 5. M. J. Švilpa Herb Salve for Piles. Šita mostis greitai pa
gelbsti nuo piles be operacijos. Nesvarbu ar jos yra varvančios ar 
ne. Kaina dėžutės $2.50.

Kaiap mostj vartoti ir užsilaikyti yra nurodymas ant dėžutės. 
Klausykite lietuvių radio nedėliomis 11:30 ryte WKNB iš New Bri
tain, Conn. Kurio pirks už $5 vartės, tai gaus vieną dėžutę dovanų. 
Reikalauju partnerio — vyro ar moters — prie biznio. Platesnes ' 
informacijas suteiksiu per laišką. Reikalaudami mosties siųskite če
kį arba “Money Orderį” šiuo adresu:

M. J. ŠVILPA
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našą beždžionių vartotojų na
mie ir užsienyje, kad pasku
binus jų eksportavimą.

Man atrodo, kad būtų ge
rai, jeigu prezidentas Truma- 
nas paimtų nors pusę tų mon- 
kių į Ameriką.

—o—
Washingtone Baltajam Na

me sėdintis demokratas Ra- 
baut prašė šalies sekretoriaus 
Dean Acheson, kad įsileistų į 
Ameriką 3,000 amerikonų, 
kurie Italijoje balsuodami 
prarado pilietybės teises.

Tie 3,000 amerikiečių bal
savo Italijoje 1946 ir 1948 
metais.

Detroit Free Press kores
pondentas sako: “Klausimas 
buvo komunizmo prieš demo
kratiją ir šioje šalyje žmo
nės laisvai prisidėjo prie 
kampanijos pasukti , italus 
laisvųjų tautų pusėn.”

Ir vėl: “Tai buvo naciona- 
liai rinkimai, kuriuose buvo 
daromas didžiausias spaudi
mas Italijoje kuo daugiausia 
balsuotojų pristatyti balsavi
mo vieton.”

Kuojinet net 3,000 ameri
kiečių balsavo Italijoje, tai 
negali būti jokios ’ abejonės, 
jog ten buvo privaryta dar 
daugiau balsuotojų iš Franci
jos, Graikijos, Anglijos ir iŠ 
visų pakampių.

Spartakas
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Ragina išlaisvinti 
sekretorių Green

40 įžymių amerikiečių pasi
rašė peticiją prezidentui Tru- 
manui reikalaujant išlaisvinti 
Amerikinio Sveturgimiajns 
Ginti Komiteto sekretorių Ab
ner Green.

Jis buvo pasiųstas į kalėji
mą šešiems menes, todėl, 
kad atsisakė priduoti teismui 
Vardus tų, kurie davė Civilių 
Teisių Kongresui pinigų kau
cijoms uždėti.

Šį trečiadienį, rugsėjo 19, 
šaukiamas protesto susirinki
mas Jugoslavų Name, 405 
W. 41 St., Manhattan. Prasi
dės 8 vai. Vakare.

Kviečiamos organizacijos 
pasiųsti savo atstovus į šį su
sirinkimą, kuriame bus ap
svarstyta Abner Green išlais
vinimo vajus.

Šeimininkės pasiuntė 
atstoves Washingtonan

Rugsėjo 13 d. įvykusi kon
ferencija apsvarstė kainų, 
nuomų, taksų klausimą. Daly
vavo 110 atstovų, daugiausia 
šeimininkių, kurios labiausia 
yra nepatenkintos dėl aukštų 
reikmenų kainų, aukštų nuo
mų, aukštų taksų.

Konferencija išrinko dele
gaciją rugsėjo 18 d. važiuoti 
į Washingtona ir ten matytis 
su kongresmanais ir senato
riais. Delegacija perduos kon
ferencijos nuomonę ir tarimus 
įstatymų leidėjams.

Reikalavo Majoro 
išpildyti pažadą

Majoras Tmpellitteri buvo 
pažadėjęs kreiptis į preziden
tą Trumaną veteranų adminis
tracijos raštinės kėlimo klau
simu.

Federal Workers unijos lo- 
kalas 20, United Public Wor
kers unija vėl priminė majo
rui, kad jis savo pažadą ište
sėtų, kad jis pasipriešintų 
pasimojimui perkelti vetera
nų administracijos raštinę į 
Philadelphiją, kadangi toks 
perkėlimas paliečia keletą 
šimtų veteranų darbininkų, 
nes jiems iš New Yorko kel
tis į Philadelphiją neįmano
ma.

Pirm išvykstant į Italiją 
majoras Impellitteri buvo nu- 

• vykęs pas prezidentą Truma
ną, bet nežinia, ar jis kalbė
josi su prezidentu šiuo vete
ranų klausimu?

Sumušė policistą, pakliuvo 
k ai ėjm an

Coney Islande sekmadienį 
ištikusiose tarp penkių jau
nuolių muštynėse policistas 
Raduazzo daugiausia nuken
tėjo. Kai jis norėjo muštynes 
sulaikyti, tai visi penki šoko 
ant jo, atėmė revolverį ir laz
dą, kurią panaudojo prieš 
policistą. Vėliau du mušeikos 
buvo suimti. Policistas randa
si ligoninėje.

Susilaukė dukrelės
Alfonsas ir Martha Balch 

(Dikšaitytfc) rugsėjo 14-tą 
susilaukė pirmagimės dukry
tės. Naujagimė buini, 8 svarų 
ir 6 uncijų. Mrs. Balch su 
dukryte randasi Queens Ge
neral ligoninėje. Tikimasi, 
kad gale šios savaitės galė
sianti jau grįžti namo.

Kartu su jaunais tėvais, 
Mrs. Anna Dikszat džiaugia
si susilaukusi anūkės, o Mrs. 
Lilian Deikus linksma, kad 
maža mergytė ne už ilgo ją 
vadins “teta Lilian.”

i Atsirado gyvas brolis 
I ruošiamas palaidoti

Timmy Murray, 67 motų 
amžiaus, gyveno ten, kur jam 
pasitaikė. Dažnai jis miego
davo parkuose ar kur nors 
kampe Įlindęs. Tai buvo var
gingas jo gyvenimas, bet jis 
taip mylėjo gyventi.

Rugsėjo 11 d. kaimynai pa
šaukė policiją, kad ji paimtų 
gatvėje gulintį žmogų. Pribur 
vusi policija atpažysta, kad 
tai tas pats Timmy yra miręs. 
O kad nepadaryti klaidos, 
tai policija pašaukia jo seserį 
Aggie Lindberg, kuri taipgi 
pripažysta, jog tai tas pats 
jos brolis Timmy yra miręs.

Suruošiamos laidotuvės. Jo 
sesuo rūpinasi mišias užpirkti 
ir kiek galima gražiau palai
doti savo seną brolį. Pas gra- 
borių susirenka Timmy Mur
ray pažystami ir visi kalba 
apie jo gyvenimą.

Bet tą dieną, kuomet Tim
my turėjo būti į kapus 'nu
vežtas palaidoti, kas tai barš
kina Aggie Lindberg buto du
ris. Ji atidaro duris. Nagi sto
vi prieš ją brolis Timmy. Ji iš 
išgąsčio pabala, bet susigrie
busi klausia, kas su juomi at
sitiko. Jis aiškina, kad niekas 
neatsitikę, tik jis užėjęs savo 
seserį aplankyti.

Kuomet jam paaiškina, kad 
jis yra skaitomas mirusiu ir 
šiandien turi būt išveštas į 
kapus, tai pats biskį nustebęs 
pasakė galėsiąs savo laidotu
vėse dalyvauti.

Vėliau paaiškėjo, jog tas 
numirėlis yra labai panašus Į 
Timmy Murray ir dėl to įvy
ko tokia klaida.

Gemblerių karaliui 
viskas galima

Harry Gross turėjo stoti 
teisman liudininku1 tardyme, 
19 policistų, kaltinamų 20 mi- 
lionų dolerių gemblerystės 
metinio biznio protektavime.

Bet, vietoj teisme sėdėti, 
gemblerių (bookies) karalius 
Gross atsidūrė arklių lenkty
nėse Atlantic City, N. J.

Iš ten jis buvo atvestas 
Brooklynan. Bet kalėj iman 
nebuvo sodintas. Jis buvo nu
vestas. į savo viešbūtį, tik de
tektyvų sargyba pastatyta.

Dar daugiau. Už pabėgi
mą iš policijos akių jo kauci
ja buvo konfiskuota, bet da
bar konfiskavimas buvo nu
imtas ir suteikta pilna gemb
lerių karaliui protekcija.

Kas kita, kai areštuojami 
darbininkų vadai. Jie laikomi 
kalėjimuose ir dar kaucijos 
nenorimos priimti. Jie visaip 
persekiojami.

Nukritusi nuo stogo mirė
Tūla apie 50 metų amžiaus 

moteris nukrito ar nušoko 
nuo 6 aukštų namo stogo 
Manhattane ir užsimušė. Vei
kiausia ji' norėjo saui galą pa
sidaryti. Nesurasta jokių 
ženklų, kas ji per viena.

Argi neišvengiamas 
pasimojimas?

Dienraštis “News” andai 
paskelbė, jog gręsiąs naujas 
“neišvengiamas” subvių fėro 
pakėlimas. Vietoje protestuo
ti prieš tokį pasimojimą, mi
nimas dienraštis pririuošia 
dirvą “neišvengiamam pakėli
mui.”

Suimti penki narkotikų 
pardavinėtojai

Brooklyne šiomis dienomis 
suimti penki mažieji narkoti
kų pardavinėtojai, per ku
riuos tikiįmasi surasti ir di* 
džiuosius pardavinėtojus, ku
rie pristato narkotikus mažie
siems agentams.

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

Filmos-Teatrai
i

Jeigu norite matyti tikrai 
sensacinę filmą, tai nueikite į 
Apollo Teatrą, 42 St., tarp 7 
ir 8 Avė. Galėsite matyti Ita
lijoje gamintą filmą “Bitter 
Rice.” .Tai parodo sunkią 
ūkių, darbininkų kovą už duo
ną. Iki jie užaugina ryžius, 
tai ryžiai pasidaro kartūs.

Taipgi ir kita filmą, gamin
ta Anglijoje, yra pusėtinai ge
ra pamatyti.

Be to, šią savaitę “Bitter 
Rice” rodoma ir daugelyje 
kitu teatrų.

—o—
Tie, kurie dar nematėte 

garsiosios Tarybų Sąjungoje 
gamintos filmos “Mussorgs
ky”, stengkitės pamatyti. Tai 
rinktinė filmą, kurią vargiai 
bus galima matyti greitoje 
ateityje.

Ši filmą rodoma jau penk
ta savaitė Stanley Teatre, 7 
Avė., tarp 41 ir 42 gatvių, 
New Yorke.

Minima filmą parodo, kaip 
garsieji Rusijos muzikai-kom- 
pozitoriai kovojo prieš caris- 
tinę cenzūrą ir prieš niekam 
netikusias importuotas sveti
mas operas. Tuo laiku caristi- 
niuose rateliuose viešpatavo 
vokiška įtaka, tai ir muzika 
buvo vokiečių kompozitorių 
naudojama. Bet patys garsie
ji rušų muzikai-kompozitoriai 
ir muzikos kritikai pradėjo 
aštrią kovą prieš aristokratinę 
muziką. Jie davė Rusijai liau
dišką muziką, kuri greitai 
prigijo ir paėmė viršų. Prog
resas laimėjo.

—o—
Norėtųsi rekomenduoti pa

matyti “The Great Caruso”, 
taipgi žingeidi muzikalė fil
mą, kurioje vaizduojama gar
siojo italų dainininko Caruso 
gyvenimas ir mirtis.

G.

Savo sūnaus užmušėjas 
išveštas j Sing Sing

Walter B. Hess, 25 metų 
amžiaus, gyvenęs 159-09 Ar
cher Ave., Jamaica, gavo nuo 
7 ir pusės iki 20 metų kalėji
mo už mirtinai sumušimą savo 
14 mėnesių sūnaus. Jis išveš
tas į Sing Sing kalėjimą.

Teisėjas pasigailėjo Hess, 
nes jis 2 pasaulinio karo metu 
buvo sužeistas.

Kiaušiniai pabrango
Baltieji geresnės rūšies 

kiaušiniai dabar pardavinėja
mi po 95 centus tuzinas. 1949 
metais tie patys kiaušiniai 
parsidavė 12 centų pigiau.

Taipgi ir kiti kiaušiniai šiuo 
metu yrk gerokai brangesni, 
negu buvo porą metų atgal.

Nauji namai esą 
niekam netikę

Dienraščio “Post” reporte
rė Sylvia Porter, apžiūrėjusi 
naujus namus, kurie dabar 
ant greitųjų statomi, tvirtina, 
jog šie namai už kelių metų 
būsią niekam neverti lūšny
nai.

Miegamieji kambariai la
bai' maži, ji sako, medžiaga 
prasta, darbas skubiai atlik
tas. Praėjus keliems metams 
tokie namai pradės irti.

Nepaisant to, tų namų kai
nos yra nežmoniškai aukštos. 
O' tie, kurie turi kiek susitau
pę pinigų ir neturi vietos gy
venti, perka tokius namus.

Grožisi daržu, 
jį apdovanodami •

Paski ausi ai Kultūrinio 
Centro daržą apdovanojo 
draugai Mažilis ir Titenie- 
nė — pirmasis $2, pastaroji 
$1. Dėkui!

Ir Centro restoranas 
nepamirštas

Daržininkui ir kitam 
draugui apsilankius pas dd. 
Ventus Hicksvillėj, pasta
rieji įteikė Centro restora
nui tomeičių iš tik ką nu
pirkto Huntingtone dd. A- 
domaičių daržo, parvežtų 
hicksvilliecio naujakurio d- 
gės Adomaitienės sūnaus S. 
Žvirblio. Gero derliaus ki
tais metais!

Draugai Adomaičiai da
bar bus dd. Kaulinių kai
mynai — tik skersai kelią.

Vaizdas Eldorado Springs, Colorado, kur statoma yra 
upei užtvanka. Ten įvyko baisi eksplozija, kurioje žu
vo astuoni darbininkai, o dešimt buvo sunkiai sužeista. 
Dinamitas sprogo pirma, negu darbininkai spėjo pa
bėgti.

Organizacijoms
Organizacijų ''atstovų nepa

prastas susirinkimas Abner 
Green reikalu įvyks rugsėjo 
19-tos vakarą, 401 W. 41st 
St., New Yorke. Jiems pateiks 
raportą, kas jau nuveikta dėl 
apeliacijos ir koki sekami 
žygiai, kad Green būtų išlais
vintas.

Taipgi bus pranešimų apie 
tai, kas jau nuveikta ir kas 
darytina pasiruošti naciona- 
lei sveturgimiams ginti kon
ferencijai, kuri šaukiama Chi- 
cagoj.e šių metų gruodžio 8 ir 
9-tą dienomis. K. A.

Vajus senelių namui 
finansuoti

Brooklyno žydų senelių na
mas pradėjo vajų, kad sukel
ti $2,500,000. Už tuos pinigus 
tas namas busiąs pertaisytas 
ir pagerintas. Bus padaryta 
maldavietė, pasilinksimini- 
mams salė, poilsiui kambarys, 
knygynas, šiame name galės 
tilpti 1,200 žmonių.

šis namas pirmiau vadinosi 
Half Moon Hotel, randasj 
Coney Islande.

Jauna moteris greit
■ palengvino senelį
I ' _________ _ -

East Eljmhurst gyventojas 
Anthony Mascia, 72 metų se
nelis, jaučiasi dabar žymiai 
palengvintas.

Sekmadienį, kuomet jis sto
vėjo prie savo namo, automo
bilis sustojo ir jauna moteris 
išlipusi prie jo priėjo. Klausė 
kelio į bažnyčią ir kartu man
dagiai ir draugiškai klausė, 
kaip jo sveikata. Jis nusiskun
dė reumatizmu. Ji tada pa
spaudė jam. petį ir pasakė,

jog dabar jam pasidarys- 
lengviau.

Iš tikro lengviau jam kiše
nėje pasidarė, nes kuomet 
automobilis nuvažiavo, tai jis 
apsižiūrėjo, kad iš jo kišenės 
8402 pražuvo.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALfc
Reikalinga darbininkė abelnam 

namų darbui vienai dienai į savai
tę. Telefonas: Michigan 2-4’565.

RANDAVOJIMAT
Pasirenduoja fornišiuotas kamba

rys ir privatinė virtuvė, taipgi šal
dytuvas ir pečius, yra ir maudynė. 
Kreipkitės: 85-36 761h St., Wood
haven, N. Y. Telephone Michigan 
2-456.7.

Pasimokė jo bausmę
Triangle Meat Distributors, 

Inc., 440 W. 14 St., New Yor
ke, pasimokėjo valdžiai $3,- 
770.06 bausmės už tai, kad 
buvo nutverti brangiau i- 
mant už jautieną, negu val
džios buvo nustatyta.

Toji urminė firma buvo 
patraukta teisman, bet ka
dangi ji sutiko sumokėti baus
mę, tai teismas panaikintas.

Donna Reed ir John De
rek kartu vaidina gražio
je “Saturday’s Children ” 
filmoje Victoria Teatre, 
Manhattane.

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

Ši pare įvyks šeštadienį
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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.

Ligoninių vajus
Jungtinis Ligoninių Fondas 

prašo visų paramos, nes ligo
ninių finansavimui trūksta pi
nigų.

1950 metais minimas fon
das parėmė 9,563 neturtingus 
ligonis, suteikė jiems ligoni
nėse užlaikymą. Taipgi jis pa
gelbėjo 209,968 ligoniams, 
kurie savais finansais negalė
jo padengti ligoninių išlaidų.

Trys iš keturių ligoninėje 
buvusių žmonių gavo iš šio 
fondo šiokios tokios pagalbos.

To fondo adresas: United 
Hospital Fund, 8 E. 41 St., 
New York, N. Y.

Natural is gazas dabar 
aptarnauja 600,000 degtuvų

Brooklyn Borough Gas Co. 
skelbia, jog baigia įrengimus 
paskutiniems gazo degtuvams 
(burners). Tai naturalis ga
zas galės dabar aprūpinti 
600,000 degtuvų.

Nelaimingas žiedas
Douglas Stack, langų valj’’- 

tojas, pavogė $1,200 vertės 
žiedą iš Mrs. Nancy Lawren
ce apartmento, Bronxe.

Buvo areštuotas ir prisipa
žino prie kaltės, žiedą graži
no. Tačiau1 buvo nuteistas nuo 
3 iki 6 metų kalėjimo.

Vaikas iškrito pro langą
Brooklynietis 2 metų vai

kas Wjlliam Jenkins iškrito 
pro langą antro aukšto apart
mento ir kritiškai susižeidė.

Mažam miestelyj dakta
ras daugiau serga, negu jo 
gyventojai.

Surinko žemaitis

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

•—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

EGZAMINUOJAM. AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette S/L
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

TONY’S A
UP-TO-DATE -^2

BARBER SHOP
ANTANAS I.ETMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-68G8

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

REPUBLIC BAR & GRILL
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, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

<t>
<f>

<♦>

<1>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<f>

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

Telephone JEVergreen 4-8174

<♦>

<!>

d>

<♦>

<f>

<♦>
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