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Milijonieriukas bėdoj. 
Pavydi prostitutėms. 
Jėgų šaltinis.. 
Išlaisvinti visus.
> Rašo R. MIZARA
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TeL Virginia 0-1827—1828 !

22-jų metų amžiaus “aukš
tosios draugijos” narys, Minot 
F. Jelke, praėjusį savaitgalį 
Niujorke buvo suareštuotas ir 
kaltinamas tuo, kad užsiimdi- 
nėjo “verstinos prostitucijos” 
bizniu.

Kai šis vyrukas sulauks 25 
metų amžiaus, jis ant syk pa
taps milijonierium, nes gaus 
keletą milijonų dolerių iš to 
fondo, kuris jam yra paliktas.

Vyruko tėvai yra multimili
jonieriai, buvusieji. margarino 
pramonės magnatai.

. šiuo metu šis vaikogalis gau
na “tik” po $200 per mėnesį 
ir jis skundžiasi, jog negalįs 
iš tų pinigų pragyventi.
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Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejį
..................  i u i. m i i . i 'i —

Teisėjas atmeta teismo 
nutarimą paleisti 14 
komunistų už užstatus
Vienas teisėjas Mathes laužo 
apeliacijų teismo patvarkymą

Kinija sako, jeigu amerikonai 
suardytų paliaubų derybas, tai 
jiem būtų kirsta didis smūgis

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai užprotes-

Kartu su šiuo “boisu” buvo 
suimtas jo sekretorius, taipgi 
keletas jaurit) moteriškių.

Pastarosios kaltinamos tuo; 
kac0. dalyvavo prostitucijos biz- 
nvį, kad imdavo iš turtingų 
(ijfdŽių nuo $50 iki $500 už 
naktį!

Tūlos iš suimtųjų moteriš
kių sakosi, esančios aktorės ir 
dalyvavusios televizijos prog
ramose.

Paskaičius komercinėje 
spaudoje apie šį skandalą ži
nias, darosi keletas išvadų :

Ne visos aktorės, pasirodan
čios televizijos programose, 
uždirba tiek, kad galėtų žmo
niškai pragyventi; jos yra 
verčiamos užsiimdinėti prosti
tucija.

Komercinės spaudos rašei
vos, be galo išpūsdami šį įvy
kį, nelaimjngoms merginoms 
pavydi! p 
k žiūrėkit, sako jie, kokius 
dwlelius pinigus šitos moteriš
kės uždirba!...

Dagyvenome tokią gadynę, 
kai komercinė spauda ir jo
sios rašeivos pradeda pavydė
ti prostitutėms!

Na, o kai dėl to bernioko 
veiksmų: ko gi geresnio žmo-' 
gus gali iš jo tikėtis! Jam bi
le tik doleris, nežiūrint, ku
riais keliais jis ateina!

Tokioje santvarkoje mes 
gyvename.

—o—
—Pirmiau, negu aš buvau 

uždarytas kalėjiman, sakiau 
žmonėms: mūs kalinimas nei 
kiek nesusilpnins progresyvio 
judėjimo. Tikėkite manimi, 

• prieteliai, mes semiame jėgą 
iŠ plieno ir granito!...

Tai žodžiai Vincent 11 alli- 
x^n’o, sakyti tiems, kurie su- 
tiko jį praėjusį sekmadienį, 
kimi jis buvo išleistas iš kalėji- 
nik

Tai žodžiai Progresyvių par
tijos kandidato prezidento 
vietai.

—Abi senosios partijos iš
davė Amerikos žmoįres, — sa
kė jis. —Mūsų uždavinys: su
laikyti karą Korėjoje ir užtik
rinti taiką pasaulyje!..'.

Na, ir dabar Mr. Hallinan 
stos darban! O su juo dirbs 
tūkstančiai kitų.

Tie, kurie dalyvavo Progre
syvių partijos kandidato suti
kime, gerai padarė iškeldami 
obalsį: Išlaisvinti visus politi-. 
nius kalinius!

Jų jau yra nemaža. Kova 
dėl jų išlaisvinimo, turės vis 
didėti, plėstis.

Smagu*, jog ir kitų kraštų 
progresyviai žmonės stoja tal
kon savo broliams Amerikoje.

‘Štai, 70 Šveicarijos piliečių 
prisiuntė prezidentui Truma- 
nui protestą dėl brutalaus el
gesio su Steve Nelson, nusmer- 

Jcjfci 20 metų, kalėjimo Pitts- 
■ wrghe ir neišleidžiamu iš ka- 

įu/Siimo po belą, kuomet jo by- 
la yra apeliuota į aukštesnį 
teismą.

Šveicariečiai sako: tuomet, 
kai jūs leidžiate nacius iš ka
lėjimų, tai kišate į kalėjimus

Los Angeles. — Jungti
nių Valstijų apeliacinis teis
mas pereitų ” penktadienį 
nutarė paleisti 14 Califor- 
nijos komunistų iš kalėjimo 
už užstatus, iki aukštesnis 
teismas išspręs jų apeliaci
jos bylą. Bet federalis ap
skrities teisėjas William C. 
Mathes atmetė apeliacinio 
teismo patvarkymą ir laiko 
juos kalėjime.

Tai tas pats Mathes nu
teisė Schneidermaną ir 13 
kitų komunistų 5 metus ka

lėti ir po $10,000 pabaudos 
sumokėti, pagal Smith o 
įstatymą. Nes džiūrė sura
do juos “kaltais už suokal- 
biavimą skelbti, kad reikė
sią varu nuversti šios ša
lies valdžią.’’

Komunistų advokatai da
bar kreipiasi į gene ralį 
Jungtinių Valstijų prokuro
rą Jamesą McGranery, pra
šydami paliuosuoti juos už 
tas pačias belas, kurios bu
vo užstatytos iki jų nutei
simo.

Sparkman nereikalauja 
panaikint Tafto įstatą

Washington. — Demokra
tų kandidatas į vice-prezi- 
dentus, senatorius Spark- 
manas nereikalauja panai
kinti Tafto - Hartley Įstaty
mą. naudojamą streikams 
laužyti ir unijoms ardvti. 
Sparkmanas sako, užtektų 
šį įstatymą pataisyti.

Gubernatorius Stevenso- 
nas, demokratų kandidatas 
į prezidentus, taipgi neiš- 
stoja prieš Tafto-Hartley’o 
įstatymą?

tavo, kad Amerikos lėktu
vai vėl skraidė per Pan
mundžomą, kur eina dery
bos dėl paliaubų. Sako,' 
pereitą savaitę amerikonai 
net keturis kartus lakstė 
per tą vietą, laužydami jos 
neliečiamybę.

Tai negalimas dalykas, 
kad jie taip dažnai netyčio
mis užlėktu ant Panmun- 
džomo, pareiškė Kinijos 
liaudies „radijas. Panmun- 
džomas vra aiškiai atžymė
tas iškilusiais aplink jį ba- 
liūnais, pririštais prie, že
mės. Aplink Panmundžomą 
taip pat yra iškeltos dide
lės spalvuotos iškabos., 
įspėjančios, jog čia yra ne
liečiama derybinė vieta.

Kinijos radijas įtarė, kad

amerikonai, skrai d y d a nfi 
per Panmundžomą, norišu- 
ardyti derybas dėl paliau
bų, Bet jeigu jie jas suar
dytų, tai Kinijos savanoriai 
yra pasiruošę drauge su 
šiaurinės Korėjos liaudi
ninkais “kirst triuškinantį 
smūgį” amerikonams ir jų 
talkininkams.

Kinijos radijas tęsė:
—Dveji metai karo įrodė, 

kad amerikonų žygiai, bom
barduojant ir šaudant, ne
gali palaužti Korėjos liau
dininkų ir kinų' galybės.

Juk ir pats amerikonų 
k o m a n d i erius, generolas 
Van Fleet buvo priverstas 
pripažinti, kad jokiais bom
bardavimais ir šaudymais 
iš oro amerikonai neįsten
gia sulaikyti karines mūsų’ 
jėgas nuo stiprėjimo,—sakė 
Kinijos radijas.

Apie ką Kinijos premjeras 
Čou En-lai tariasi su 
Sovietų valdžia Maskvoj 
Svarstoma dar platesni ūkiniai 
ir kariniai tų šalių ryšiai

AMERIKOS GENEROLAI SUPRANTA, KAIP 
PAVOJINGA BOTŲ KARIAUT SU SOVIETAIS

J. Valstijos teisinasi kas 
liečia napalmo vartojimą 
kare prieš Šiaurinę Korėją

Vincent Hallinan, Prog- 
resistų Partijos kandida
tas į Jungtinių Valstybių 
prezidentus, rugp. 17 d. 
paleistas iš kalėjimo. Jis 
ten buvo šešiems mėne
siams pasodintas už tei
singą apgynimą organi
zuotų jūrininkų vado Ha
rry Bridges, iš kurio ban
doma atimti pilietines po- 
pieras.

Republikonai prikaišioja 
demokratam kairiuosius

Washington. — Naciona- 
lis Republikonų Partijos 
komitetas bando “raudonai 
nudažyti” Stevensoną, de
mokratų kandidatą į prezi
dentus, ir sen. Sparkmaną 
į vice-prezidentus.

Republikonų komitetas 
prikaišioja demokratams, 
kad Stevensoną ir Spark- 
maną remia tokie “kairie
ji,” kaip CIO unijų vadai ir 
Amerikonu* Demokratinio 
Veikimo organizacija.

(Tie neva kairieji lygiai 
karštai kovoja prieš komu
nistus, kaip ir patys repu
blikonai.)

Washington. — Paskirta 
44 bilijonai, 900 milijonų 
dolerių ginklams ir kari- 

‘niams pastatams ikili953m. 
liepos 1 d.

ORAS. — Vidutiniai šilta 
giedra.

tokius šlovingus vyrus, kaip
Steve Nelsonas! *

Girdėsime ir. daugiau pana
šių balsų, pareikštų kitose ša
lyse.

Washington. — Sovietų 
Sąjunga ir jos draugai kal
tina amerikonus, kad jie iš 
lėktuvų mėtydami napalmą 
—gazolino drebučius, — de
gina civilinius Šiaurinės 
Korėjos gyventojus, ir ta 
baisiąja ugnim daugiausia 
nužudo' negalinčių pabėgti 
—moterų ir vaikų.

Amerikos valdžia aiškina
si, kad per radiją ir barsto
mais iš lėktuvų lapeliais 
praneša Šiaurinės Korėjos' 
žmonėms iš anksto, jog tie 
bei tie jos miestai bus bom
barduojami ar napalmu de
ginami; saiko, visuomet tai
koma į svarbius karui fa
brikus bei kitus įrengimus. 
Vadinasi, amerikonai duo
dą .progą civiliams gyvento
jams pasišalinti.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai gi nurodė, kad Ame
rikos lakūnai neseniai na
palmu supleškino ir kelis 
kaimus, neturinčius jokios 
karinės svarbos.

Gen. Ridgway įsteigė karo 
bazes Turkijoj ir Graikijoj

Paryžius.— Amerikos ge
nerolas Ridgway, vyriau
sias Atlanto kraštų koman- 
dierius, įkūrė karinių lėk
tuvų ir laivyno stovyklas - 
bazes Smyrnoj (Izmire), 
Turkijoj, ir Salonikoj, Grai- 
Wjoj. ......... , u.aJ

Washington. — Jungtinės 
Valstijos tikisi, kad atomi- 
niame-oro kare laimėtų 
prieš Sovietų Sąjungą. Bet 
kariniai Washingtono šta
bai pripažįsta, jog Sovietų 
bombonešiai galėtų padaryt 
Amerikai daugybę nuosto
lių.

67 milijonai amerikiečių 
gyvena miestuose, pramo
nių centruose arba arti jų. 
Taigi juos sovietiniai lakū
nai “galėtų bombomis skin
ti, kaip tupinčias antis,” sa
ko amerikiniai Scripps - 
Howard laikraščiai.

Karinė Amerikos vyriau
sybė gamina planus, kaip 
reikėtų ginti San Francis
co, Washingtoną, New Yor-

ką, Bostoną, Detroitą bei 
kitus svarbiuosius miestus, 
taip pat tiltus, kanalus, fa
brikus ir tt.

Kartu daroma planai, 
kaip tų vietų gyventojai tu
rėtų gelbėtis. Bet ir patš 
oro jėgų štabo vadas, gene
rolas Hoyt V andenbergas, 
pripažįsta, kad “bile šalis, 
pasiryžus iš oro suduoti 
baisų smūgį Amerikai, ga
lėtų tatai padaryti, nors ir 
pati labai nukentėtų.”

Sovietų šalis daug dides
nė, negu Jungtinės Valsti
jos; Sovietų pramonės nėra 
taip krūvon susikuopusips, 
kaip Amerikoje. Todėl A- 
merikos bombonešiai nega
lėtų Sovietams urmu pada
ryti tiek daug nuostolių.

Maskva. — Viso pasaulio 
akys atkreiptos į pasitari
mus, kuriuos Čou En-lai, 
Kinijos Liaudies Respubli
kos premjeras, veda su So
vietų vyriausybe Maskvoje. 
Pasitarimuose dalyvauja ir 
14 kitų aukštųjų Kinijos 
pareigūnų — ūkio, pramo
nės ir geležinkelių žinovai, 
kariniai specialistai ir kt.

Nors turinys pokalbių 
tarp Sovietų ir Kinijos val
dininkų viešai neskelbia
mas, bet New Yorko Times

Prasideda angliakasių 
derybos su kompanijom

New York. — Prasidėjo 
Mainiefiu Unijos derybos 
su kietosios anglies kompa
nijomis. Jeigu nebus pada- 
ryta nauja sutartis iki rug
sėjo 29 d., tai unijos pirmi
ninkas John L. Lewis, ma
noma, paskelbs streiką 
prieš kietąsias angliakasy- 
klas.

Sausra Jugoslavijoj 
ardo Tito planus

Belgrad, Jugoslavija. — 
Nepaprastai ilga, sausa kai
tra nudegino Jugoslavijos 
derlius, padarydama dau
giau kaip 333 milijonus do
lerių nuostolių. Tatai ardo 
ekonominius ir karinius jos 
valdovo Tito planus.

Daugeliui miestų visai už
trūko vanduo; todėl va
žiuojama ir einama per ke
lias dešimtis mylių vandens 
ieškoti.

Saulei nusvilinus gany
klas, valstiečiai varo su
džiūvusius gyvulius į mies
tus parduoti, bet dažniau
siai turi juos atgal parsiva
ryti.

Jugoslavų Tito valdžia 
nutarė griežtai sumažinti 
lėšas'fabrikinei pramonei, 
kad. galėtų pirkti daugumą 
reikalingų grūdų iš svetur. 
Vėl gvoltu šaukiasi pinigi
nės pagalbos iš Amerikos.

Los Alamos, N. M.—Že
mės drebėjimas pakratė 
Los Alamos, atominių dar
bų centrą, New; Mexico 
valstijoje.

Egipto riaušininkas 
nusmerktas pakarti

Kairo, Egiptas. — Kari
nis teismas nusmerkė pa
karti Mustafą Khamisą, 
kaip vieną iš vadovaujan
čių riaušininkų, kurie per
eitą trečiadienį padegė* au
dimų fabriką ir užmušė du 
kareivius.

Khamis buvo audimu 
kompanijos raštininkas. Jis 
nusmerktas mirti kaip ša
lies išdavikas. z

Armijos vyriausybė suė
mė įr dr. Hafezą Afifį, bu
vusiojo karaliaus Faruko 
kabineto viršininką. Jis taip 
pat kaltinamas už dalyva
vimą'riaušių sukurstyme ir 
fabriko padegime.

Viso už tai patraukta 
teisman 30 asmenų.' Jie esą 
išvytojo karaliaus Faruko 
šalininkai, o dabartinės ge
nerolo Naguibo ir premjero 
Maherio valdžios priešai.

Korėją.— Amerikonai* vėl 
savaitei pertraukė derybas 
dėl paliaubų.

Pietų Afrikos valdžia 
suėmė 3,000 už tautinės 
lygybės reikalavimą

- -

Johannesburg, Pietų Af
rika. — čionaitinė premje
ro Malano valdžia suėmė 
jau apie 3,000 negrų, pus
balčių ir baltųjų už tai, kad 
jie laužė įstatymą, reika
laujantį visur atskirt spal
vuotus žmones nuo baltųjų.

Policija areštuoja spal
vuotus už bandymą įeiti į 
geležinkelių stotis pro “bal
tųjų duris,” už stovėjimą 
prie baltųjų viešbučiu ir tt.

Jeigu pas areštantus įjan- 
da pinigų, tai atima juos 
kaip pabaudą; o jei pinigų 
neranda, tai siunčia kaleji- 
man. . *

Amerikonai per klaidą 
bombardavo savo laivą, 
užmušė 2 jūreivius

Washington. — Ameriki
nis minų graibymo laivas 
Chief bombardavo kitą A- 
merikos laivą Grapple ties 
rytiniais Korėjos krantais. 
Sužalojo Grapple, užmušė 
du jo jūreivius ir sužeidė 
devynis kitus.

Chief komanda padarė 
klaidą, palaikydama Grap
ple Šiaurinės Korėjos liau
dininkų laivu.

korespondentas H. E. Sa
lisbury ir kiti užsieniniai 
reporteriai praneša, jog 
svarstoma tokie dalykai:

Sumegsti platesnius ir 
glaudesnius ryšius dėl pra
moninio ir karinio bendra
darbiavimo tarp Sovietų 
Sąjungos ir Kinijos.

Padėti Kinijai mašinomis, 
medžiagomis ir specialia 
tais išvystyti jos fabrikinę 
pramonę, geležinkelius i? 
žemės ūkio našumą.

Sutartinai veikti tokiame 
atsitikime, jeigu žlugtų de
rybos dėl paliaubų Korėjo
je ir Amerika su savo tal
kininkais mėgintų papla
tinti karą Azijoje.

Išvien darbuotis dėl tai
kos^ vykdymo pasaulyje.

Sustreikavo 18,000 
gumos darbininkų

Akron, Ohio. — Streikan 
išėjo apie 18,000 Goodrich 
gumos (robo) kompanijos 
darbininku Akrone; Cadil- 
lac, Mich.; Riverside, N. J.; 
Los Angeles, ir penkiuose 
kituose miestuose. Streikie- 
riai priklauso CIO unijai.

Kompanija siūlėsi pakel
ti darbininkams algą po 
centų valandai. Bet unija, 
apart to, . dar reikalaują 
pagerint apmokėjimą už 
atostogas, teisingiau pa- 
skirstyt esamus darbus vi
siem darbininkam ir patai
syti tūlas kitas sąlygas.

6 Jugoslavijos atletai 
atsisako namo grįžti

Wiesbaden, Vokietija. ~ 
Šeši jugoslavai atletai, val
čių irkluotojai, dalyvavu
sieji pasaulinėse Olimpia
dos sportų varžybose Suo
mijoje, atsisako grįžti Ju
goslavijon. Jie neapkenčia 
jos valdovo Tito. Prašo leist 
jiems apsigyventi vakarinė
je Vokietijoje. L

Vėliausios žinios
Korėja. — Keliolika Ame

rikos bombonešių sprogdi
no karinius Šiaurinės Korė
jos įrengimus tiktsii už 3 
mylių nuo jos rubežiaus su 
Mandžūrija. Sakoma, su
naikino granatų fabriką.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai praneša, ' 
kad atmušė amerikonų ata
kas ir nušovė dar 4 jų lėk
tuvus.

Maskva. — čionaitinė 
spauda rašo apie didėjan
čius prieštaravimus tarp 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos ir Franci jos imperialis
tų.

Padukah, Ky. — Sustrei- 
kaVo 8,000 statumo naujo 
atominio ’ projekto darbi
ninkų, Darbo Federacijos 
unijistai.

Duffyville, Kanadoj, yra 
vadinama “greičiausiu 
miesteliu. ’ Iškabos viena
me ir kitame jo gale skel
bia: “čia gyvena 24 žmo
nės... Galima važiuot 90 
mylių per valandą.”
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DARBO UNIJOS IR POLITIKA
JAU TURIME ir CIO Vykdomosios Tarybos pareiš- 

mą dėl prezidentinių rinkimų. Iš peties ir sušilę CIO 
vadai agituoja balsuoti už demokratų partijos kandida
tus — Stevensoną ir Sparkmaną. Bet pačioje savo pa
reiškimo pradžioje jie sako:'

“Labai svarbu, kad šiemet, kaip ir praeityje, ameri
kiečiai balsuotų pasiremdami faktais, o ne jausmais; 
kad jie peržiūrėtų kandidatų rekordus; kad jie studijuo
tų partijų platformas ir politiką; ir kad jie svertų pa-' 
Žadus prieš pažadų išpildymą. Geriausi mūsų mylimo
sios šalies interesai reikalauja, kad mūsų balsai būtų 
atiduoti išmintingai ir atsižvelgiant į tautos ateities ge
rovę.”

Gražios frazės, sveiki patarimai. Reikia balsuoti iš
mintingai, reikia vaduotis faktais, kandidatų rekordais, 
o ne tuščiais, beverčiais pažadais.’

Bet CIO vadų išvada klaidinga. Klaidinga tuomi, kad 
dar kartą organizuoti darbininkai raginami balsuoti už 
savo klasinių priešų partiją ir jos kandidatus. Demo
kratai nebuvo ir nebus darbo žmonių interesų saugoto
jai. Republikonai dar blogesni ir už juos.

Kodėl CIO lyderiai pamiršo, kad šiuose rinkimuose 
turėsime dar vieną partiją ir dar kitus kandidatus? Ko
dėl jie neprisiminė Progresyvių Partijos? Pamiršo są
moningai, tiksliai, nes nenorėjo darbininkams pasakyti 
visos tiesos. Jeigu kalbėti apie partijų platformas, tai 
juk Progresyvių Partijos platforma yra geresnė už ka
pitalistinių partijų platformas. Jeigu kalbėti apie par
tijų kandidatus, tai juk visa galva stovi aukščiau Mr. 
Hallinan ir Mrs. Bass, palyginus su demokratų Steven- 
sonu ir Sparkmanu ir republikonų Eisenhoweriu ir Nix- 
onu.

Todėl nesistebėsime, kad tūkstančiai piliečių, priim
dami CIO vadų patarimą balsuoti išmintingai, balsuos 
už Progresyvių Partijos platformą ir kandidatus.

NAUJI PASITARIMAI MASKVOJE
Iš KINIJOS Maskvon pribuvo skaitlinga delegacija. | 

Jai vadovauja Kinijos Liaudies* Respublikos premjeras 
ir užsienio reikalų ministras Chou En-lai. Delegacijoje 
randasi ne tik militarinių, bet ir ekonominių ekspertų- 
specialistų.

Susidomėjimas šita Maskvos konferencija labai didelis. 
, Komercinėje spaudoje spėliojimų ir pranašavimų pilna.

Reikia sutikti, kad konferenciją bus svarbi. Čia vei- 
kiąusia bus plačiai apdiskusuota visi santykiai tarpe šių 
dviejų didžiųjų socialistinių kraštų—Tarybų Sąjungos ir 
Kinijos. Tarpe jų jau dveji metai operuoja 1950 metais 
priimta ir pasirašyta Vienybės ir Draugiškumo Sutartis.

i Nebuvo girdėtis jokių nesusipratimų. Reiškia, sutartis 
Operuoja sklandžiai. ;

. / Bet, aišku, laikas nestovi ant vietos. Jis nuolatos kelia 
naujas problemas ir užduotis. Tad galima spėti, kad ir 
tarpe Tarybų Sąjungos ir Kinijos yra iškilę eilė svar- 

.ų; biausių problemų, kurios reikalauja pasitarimo ir iš
sprendimo. Ypač Korėjos, karas veikia tuos santykius. 
Daug kas, kas nebuvo aišku ir žinoma prieš dvejis metus 
tik gimusiai Kinijos Liaudies Respublikai, šiandien jau 
aišku ir suprantama.

į • Todėl Kinijos delegacijos pribuvimas Maskvon domina 
visą pasaulį. Reikia; tikėtis, kad konferencijos, nutari- 

E mai prisidės prie taikos reikalo sustiprinimo visam pa- 
! šaulyje.

Danutė Bistrickaitė ilgai 
galvojo apie paskutinius sa
vo rašinio žodžius. Jos ra
šinys buvo skirtas jaudi
nančiai temai: “Taika nu
galės karą.”

Ji dar kartą perskaitė pa
skutiniąsias eilutes, ir tik 
tada suskambėjo, jos balsas 
viešpatavusioje kambaryje 
tyloje.

—Aš baigiau, Danguol, o 
tu?

—žinai, Danut, — drau
gės paklausta atsakė Dan
guolė Radžiūnaitė, — bijau, 
kad parašiau visai ne taip, 
kaip reikėtų. Aš tiesiog pa
pasakojau apie save, apie 
savo šeimą, apie mūsų 
džiaugsmingą ir laimingą 
vaikystę ir dar puikesnę 
ateitį.

Danutė atidžiai perskaitė 
savo draugės darbą — ap
sakymą apie vienos iš tūks
tančių Lietuvos darbo žmo
nių šeimų buvusį vargą ir 
rastą laimė. Danguolės tė
vas negalėjo išmaitinti šei
mos mažyčiame žemės 
sklypelyje ir visą sa
vo gyvenimą kumečiavo, 
dirbo, it jautis, be poilsio. Ir 
vis dėlto jie badavo ir 
džiaugdavosi, gavę bent 
plutelę sužiedėjusios juo
dos duonos. Septynerių 
metų amžiaus būdama, vy
resnioji sesuo Aldona už 
pusę pūdo rugių buvo ati
duota piemenauti pas buo
žę. Kumečio dalia laukė ir 
Danguolės. O nūnai se
nasis Radžiūnas — Širvin
tų ra j o n o “Raudonosios 
žvaigždės.” kolūkio narys. 
Jo šeima gyvena pasiturin
čiai. Neseniai nusipirko ra
dijo imtuvą. Abi dukterys 
mokosi Vilniuje. Aldona 
pernai baigė Salomėjos Nė
ries vardo mokyklą ir d&- 
bar jinai—Vilniaus univer
siteto istorijos - filologijos 
fakulteto studentė. Netru
kus ir Danguolė baigs šią 
mokyklą ir taip pat stos į 
universitetą — ji nuspren? 
dė tapti biologe.

Danutė užvertė sąsiuvinį 
ir susimąstė. Ir ji galėtų 
papasakoti tokią pat istori
ją apie save, apie savo šei
mą.. Ilgus metus jos tėvas 
— kvalifikuotais šaltkalvis 
—bastėsi be darbo. Gyve
no jie iš to, ką uždirbda
vo motina — ji eidavo į 
namus baltinių skalbti. Da
bar vyresnioji sesuo — uni
versiteto dėstytoja, netru
kus ji apgins disertaciją 
mokslų kandidato laipsniui 
gauti. O jai pačiai—Danu
tei — tarybų valdžia taip 
pat atvėrė visus kelius į 
šviesą, į mokslą.

klos organizatorė, ji reda
guoja sienlaikraštį, kui\ ne 
kartą buvo įdėti jos vykę 
eilėraščiai ir trumpi apsa
kymai. Lilė mokosi ne tik 
mokykloje: meninėje savi
veikloje ji pasirodė esanti 
nepaprastai gabi baletui, ir 
štai jau antri metai ji mo
kosi baleto studijoje. Vien 
penketukus iš visų dalykų 
gauna ir Danutė Mockutė 
—gabi matematikė ir dau
gelio mokyklinių sporto 
varžybų čempionė. Moky
klos 34 abiturienčių tarpe 
nėra nei vienos atsiliekan
čios.

Įvairus yra Vilniaus mie
sto Salomėjos Nėries vardo Į 
mokyklos kunkuliuojan
tis gyvenimas. Lygiai kaip 
ir dįokvienoje tarybinėje 
mokykloje, čia viskas yra 
skirta tam, kad visomis 
priemonėmis būtų vystomi 
vaikų gabumai, plečiamos 
jų žinios, kad būtų išauklė
ti visapusiškai apsišvietę 
žmonės.

Vaikams naudotis yra ge
rai įrengti fizikos, chemi
jos ir biologijos kabinetai, 
kur dienos metu vyksta pa
mokos iš atitinkamų daly
ku, o vakarais susirenka C Z
jaunieji fizikai, chemikai ir 
gamtininkai, siekią prakti
kos bandymais pagilinti sa
vo žinias pamėgtoje mokslo 
srityje. Dideliame pamoky- 
kliniame sklype su meile 
prižiūri augalus jaunieji 
mičiurinilikai. Be to, mo
kykloje yra didelė bįbliote- 
ka ir sporto salė.

Iš 560 besimokančiųjų 
apie 350 mokinių dalyvau
ja mokyklinėje saviveiklo
je: šokių, choro, dramos ir 
kituose rateliuose. Štai jau 
treti metai, kaip mokykla 
užima pirmąją vietą miesto 
meninės saviveiklos apžiū
roje. Mokyklos
Marija Bagdonaitė, di
džiuodamasi savo auklėti
nėmis, rodo iškovotąją per 
apžiūrą sidabrinę taurę.

Žiemos atostogų dienomis 
mokykloje įvyko įdomus 
vakaras: pas vyresniųjų 
klasiii mokines atėjo į sve
čius šią mokyklą baigusios 
įvairių šalies aukštųjų mo^ 
kyklų studentės. Atėjo 
Gertrūda Dirmaitė, kuri, 
dar lankydama mokyklą, 
vadovavo anglų kalbos mė
gėjų rateliui, — pedagogi
nio ■ instituto anglų kalbos 
skyriaus studentė; pripa
žinta mokyklos dailininkė, 
apipavidalinusi visus sien
laikraščius, Irena Žemaity
tė — dabar dailės instituto 
studentė; Marija Jermola- 
vičiūtė, buvusi nepaprastai' 
aktyvi jaunųjų mičiurinin- 
kų ratelio dalyvė — ji da
bar studijuoja, biologiją 
Vilniaus universitete; Ra
munė Maziliauskaitė — Le
ningrado medicinos institu
to studentė.

Bet ypatingai susidomė
jusios, mergaitės klausėsi 
Reginos Valatkaitės, ku
riai teko laimė mokytis 
TSRS sostinėje — Maskvo
je. Regina^—paprasto dar
bininko duktė—pernai bai
gė mokyklą, gavusi aukso 
medalį, ir rengiasi tapti ge
ologe^ * Sujaudinta mergina 
kalbėjo apie Maskvą—apie 
jos puikias bibliotekas, te
atrus, koncertų sales, apie 
nepaprastą metro grožį, 
apie daugiaaukščius pasta
tus ir,( svarbiausia, apie 
puikų pastatą Lenino kal
nuose —- naują didingąjį 
Maskvoj universiteto pasta
tą, kurio sienose ji kartu

Motina ir Vaikas
Kūdikio nervai ir po j učiai

Nervų sistema. Galvos 
smegenys, nugaros smege
nys ir nervai — tai svar
biausieji mūsų kūno orga
nai. Jie valdo visą organiz
mo darbą, visus jame vyks
tančius procesus. Mūsų kū
nas išraizgytas plonutėlė
mis nervų skaidulomis. 
Kiekviena organizmo ląste
lė sujungta šiomis skaidu
lomis su galvos ir nugaros 
smegenimis.

Su nervų sistemos pagal
ba mes sužinome, kas de
dasi aplink mus. Jutimo 
organai — akys, ausys, no
sis, liežuvis ir oda, dirgi
nami iš oro, jutimo nervais 
perduoda dirgius smege
nims; iš smegenų dirgiai 
j&u kitais — judamaisiais— 
nervais perduodami atitin
kamiems raumenims, kurie 
judina galvą, galūnes ir lie
menį. Tuo būdu visas mū
sų kūno darbas priklauso 
nuo nervų sistemos.

Ankstyvo amžiaus kūdi
kio nervų sistema, kaip ir 
kai kurie kiti organai, dar 
nėra pilnai išsivysčiusi. 
Kaip pik tuo ir paaiškina
mas kūdikio bejėgiškumas. 
Kūdikis pirmomis gyveni
mo savaitėmis negali net 
tiesiai i laikyti galvos. Kū
dikio judesiai, jo proto vys
tymasis, visi jo poelgiai yra 
susiję su smegenų ir visos 
nervų sistemos išsivysty
mu, o teisingas nervų sis
temos vystymasis yra sus- 
sijęs su-kūdikio maitinimu, 
priežiūra ir auklėjimu.

Skonis. Iš jutimo organų 
pąs mažus vaikus geriausia 
yra išsivystęs skonis. Jei 
net pirmomis gyvenimo die
nomis kūdikiui patepti lie
žuvį kuo nors saldžiu ar 
karčiu, jo veide galima pa
stebėti pasitenkinimo ar 
nepasitenkinimo išraišką. 
Ne taip aiškiai jis reaguoja 
į rūgštį air sūrumą. Pri
pratintas prie saldaus, kū
dikis neretai atsisako nuo 

direktorė •vandėns ir maisto, jei jie

timas įr odds jautrumas, 
tur būt, išsivysto prieš kū
dikiui gimstant. Į skausmą 
kūdikis reaguoja įvairiai: 
skaudant vidurius (die
gliai), jis smarkiai ir ilgai 
rėkia, o persipiovęs odą, jis 
tik kartą surinka ir tuojau 
pat nutyla.

Sekamuose skyriuose ma
tysime apie kūdikio maiti
nimą.

t

Praleidžia daugiau, negu gauna
TIK DABAR MŪSŲ ŠALIES Darbo Department© 

sekretorius Tobin paskelbė davinius apie Amerikos šei
mų ekonominę padėtį 1950 metais. Tai buvę metai, kai 
abelnai kiekviena Amerikos šeima išleido $400 daugiau, 
negu turėjo įplaukų.

Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad buvo išleista arba iš 
Santaupų, arba pirkimu ant išmokėjimo. Keturi šimtai 
yra pusėtinai didelė suma. Viską, žinoma, suėda kainų 

f Iškilimas.
Kas svarbiausia, tai kad tam procesui galo nesimato. 

Kainos tebekyla ir tuo būdu Amerikos šeimų įplaukos te- 
besimažina.' Kaip ilgai toks biednėjimo procesas galės 
tęstis? Kitas klausimas: Kur Amerikos šeimos atsi
durs, kai ateis ekonominė depresija?

Vis tai klausimai, kuriais amerikiečiams tenka rimtai 
galvoti. Keista, kad toks negirdėtas technikos tobuleji- 
jnas Amerikos žmonių būklę ne kelia aukštyn, bet puldo 
Žemyn. Kapitalistinis užburtas ratas. Jam galą padarys 
tiktai pagrindinis visos ekonomikos pakeitimas. Juo il
giau gyvensime, tuo aiškesnis darysis tokio pakeitimo 

’ reikalas. '
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sios klasės literatūros dės
tytoja Salomėja Maceikie- 
nė atnešė į klasę literatūros 
rašinius tema “Taika nuga
lės karą/’ Danutė, kiek su
sijaudinusi, .atskleidė savo 
sąsiuvinį. Ten stovėjo pui
kus pažymys — 5. . Ir šįz 
kartą penketukas — kelin
tas iš eilės! Per visus jos 
mokymosi mokykloje me
tus ji nė karto nėra gavu
si kito pažymio.

Danutė dar labiau apsi
džiaugė, sužinojusi, kad ir 
jos draugė gavo tokį patf 
aukštą pažymį. 'Vadinasi, 
abi savaip teisingai iš
sprendė temą!

Šitaip mokoši daugelis Il
sios klasės mokinių: žymtw 
nė yra klasės mylimoji, 
darbininko duktė Lilė Na
vickaitė. Ji yra visų įdo
mių darbų iniciatorė. Lilė 
—klasės meninės savivei-

nepašalinti.
Girdėjimas. Skambius gar

sus kūdikis, be abejo, 
girdi, nuo pirmos gyveni
mo dienos, bet atsako į juos 
tik bendru krūptelėjimu. 
Jo ausų būgnelių ruimai 
dar pripildyti gleivėto 
skysčio; po keleto dienų 
tas skystis susigeria ir rui
mas prisipildo oro. Kūdi
kis palaispniui išmoksta 
girdėti, o maždaug po dvie
jų mėnesių jau pasuka 
galvą į garso pusę.

Regėjimas.— Kūdikis ma
to nuo gimimo momento. 
Jau pirmąją dieną lėlytė 
nuo šviesos susitraukia ne 
tik išpešioto, bet ir prieš 
laiką gimusio kūdikio. Prieš 
labai stiprią šviesą kūdikis 
užmerkia akis, nerimauja 
ir neretai net rėkia. Kūdi
kio akių obuoliai be tvarkos 
juda į visas puses. Kartais 
pasireiškia žvairumas, ku
ris paprastai po 1-2 mėne
sių išnyksta.

Uoslė. Uoslę vaikai turi, 
matyti, nuo pat gimimo. 
Galima spėti, kad motinos 
krūtį naujagimis suuodžia. 
Suuodęs stiprų kvapą, kū
dikis nerimauja.

Lytėjimas. Lytėjimo j u-

Kuo tarybiniai vaikai 
užsiima atostogomis?
Stebint minias mūsų vai

kų lenktyniuojant su auto
mobiliais po gatves, mane 
žymiai sudomino Amerikos 
darbininkų laikraščio ko
respondento Joseph Clark 
pranešimas apie tai, kur 
vasaroja tarybiniai vaikai. 
Jis rašo apie maskviečių 
vaikus:

“Važiuok Riazanės keliu 
ir per 25 mylias matysi cha
rakteringas panoramas... 
Pažvelgk į giraites ir pa
matysi skirtingas “gėles” 
čia augant. Visur, jų gal
vytės pridengtos mažytė
mis baltomis skrybėlaitė
mis, yra vaikai.

^Visose šiose giriose yra 
vasarvietės ir kempės mas
kviečių vaikams. Sustoki
me vienoje tokioje vietoje, 
talpinančioje apie šimtą 
vaikų. Tai vaikų darželio 
amžiaus vaikai — trejų iki 
septynerių metų. Pamaty
site sąlydžiai pastatytus 
medinius namus. Vienoje 
atviroje aikštėje vaikai šo
ka ratelį, o mokytoja vi
duryje. Visur erdviuose 
plotuose matysite vaikus 
įvairiausiose žaismėse, 
sur mokytojos ir slaugės, 
kaip rūpestingiausios moti
nos, saugo juos/

“Važiuok biskelį toliau; 
sustok pionierių kempėje. 
Matysi ištisų akrų plotus ir 
kabinas, kur mokyklos am
žiaus vaikai — berniukai ir 
mergaitės — miega. Yra 
žaismavietės, atviro oro te
atras, didelė valgymui sa
lė, o taip pat gausu stalų 
ir suolų. medžių pavėsyje.

“Visi mieste kalba apie 
atostogas tyrame ore. Bet 
pirm visų, visur užmiesčio 
oras yra vaikų privilegija, 
nes. jie yra Tarybų Sąjun
gos privilegijuotoji ‘kla
sė’.” N. V. A.

Moterys neatsilieka
Afrikoje pasipriešinimuo

se diskriminacijai dalyvau
ja daug moterų. East Lon
done iš 79 nuteistųjų dau
guma buvo moterys. Tarpe 
jų buvo šešios jaunos mer
gaitės. Jas nuteisė pasimo- 
kėti po $5.60 ar eiti sunkių
jų darbų kalėj ima n ke
lioms dešimtims dienų. Nei 
viena nemokėjo, visos nuė
jo kalėti.

Tarpe virš 2,000 nuteis
tųjų afrikonų, keli šimtai 
yra moterys.

sveikatą ir gerovę. Jais yra 
davimais šeimai kas dieną: 

Pieno 
mėsos 
kiaušinių 
riebalų
žalių ir geltonų daržovių 
citrinių ir kitokių vaisių 
čielo grūdo duonos ardy

tų patiekalų iš ckMc. 
grūdo.

Paukštiena, žuvis, sūriai, 
dalinai pavaduoja mėsą, bet 
ne visai ir ne ilgam.

Nėra būtina religiškai vi
sus septynis kas dieną su
valgyti. Bet jeigu vakar 
ko negalėjai gauti ar nespė
jai pagaminti, bandyk tai 
atpildyti šiandien. Apetitą, 
pilvą galima apgauti, gali
ma priversti laukti ryto
jaus, kitos savaitės, kito 
mėnesio. -Bet sveikatos ne
apgausi — ji greit nuo ta
vęs prasišalins. Kartą išė
jusią, sunku būna beatvilio- 
ti ten, kur su ja blogai ap
sieita. Kai kada visai ne
bepavyksta,
šeima nemėgsta morkų? 

Ar visus receptus 
išbandei?

Morkose yra akių sveMa- 
tai reikalingo elemento, 
kas nenorėtų pasilaikyTi 
sau sveikas, gražias, sti
prias akis? Bet valgymas 
morkų tūliems žmonėms 
yra problema. Morkoms jie 
neturi apetito, valgo lyg iš 
prievartos.

Kam vartoti prievartą? 
Pagaliau, yra pripažinta, 
jog be apetito valgomas 
kad ir geriausias maistas 
ne visuomet eina sveikatom 
Tai dėl to bandoma daryti 
valgį skanų, gražiai paduo- 

Vi/ ti, laike valgio užvesti sma
gias kalbas, muziką. Daro
ma viskas pagerinimui ape
tito.

• Morkų skonį visai pakei
čia, pagerina kiaušiniai, šo
riai, lašiniukai, įvairūs ša
šai, saldi grietinė. Juos’ ir 
pavartokime šeimos apeti
tui taisyti.

Vienas greičiausių būdų 
morkoms skaniai pagamin
ti yra su bulvių skustuvu 
skersai suskųsti plonais ri- 
tuliukais. Virti su bisky- 
čiu vandens, 'gerai uždeng
tas, apie 10 minučių. Ap- 
dėstyti riekutėmis sūrio ir 
palikti uždengtas iki sūris 
išsileis ir biskytį atvės.

Kitą kartą padaryk su 
kiaušiniu, trečią su kiauši
niene, ir tt.

su kitais draugais mokysis 
toliau.

"Tą vakarą mokinės ilgai 
nėjo namo — jos svajojo 
apie ateitį, kalbėjosi apie 
tai, kokią specialybę geriau 
pasirinkus, kur jos važiuo
siančios mokytis, baigus 
mokyklą. Jos žinojo: kiek
vienai iš jų yra atviras- 
platus kelias į mokslą, į 
kūrybinį darbą;

E. Efrosaitė.

Kaip lengva, kaip vėsu 
šeimininkei vasaros karš
čiais gyventi, dirbti! Vis
kas, ko reikia, tai gero pla
no ir vartoti Duz muilą! 
Netikit?

Prisipažinsiu, kad tai ne 
šio skyriaus išradimas. Šio 
skyriaus vedėja tuojau pa
sijuto “vėsiau” po perskai
tymo dviejų puslapių to 
muilo išdirbėjų firmos pa
tarimų !

Šeimininkėms
Septyni mielaširdingi 
darbai kūnui

Kalbu apie moderniškus, 
ne katechizme skaitytuo
sius. Bet jie labai svarbūs, 
liečia mūšų ir mūsų šeimos

Today's Pattern

R 9095 sizes 2-io

Pattern R9095: Child’s Sizes 2, 
4, 6, 8, 10. Size 6 dress, 1% yards 
35-Jnch; 1% yards contrast.

Užsakymą su 35 centais y . 
pažyme j imu formos numė- y 
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic
Avenue, Richmond Hill 19,

B ■



DELEI ANTRO LAISVES SPAUDOS PIKNIKO
Rugpiūčio 8 d. Laisvėje bu

vo rašyta, šaukiant prie ati
dos, kad / antras L. Spaudos 
piknikas yra nukeltas vieną 
savaitę vėliau, kaip kad buvo 
mitarta pavasarinėje konfe* 
AAijoje. Tai bus rugsėjo 7 d. 
O^mpia Parke Worcester, 
Mass. Tačiaus Lawrence’s 
Penkauskas rašo Laisvėj rugp. 
13 d., ragindamas visus va
žiuoti į pikniką rugsėjo 1 d. į 
Worcester!. Galėjo būti, kad

Penkausko raštas jau buvo iš* 
siųstas, kai Laisvėj tilpo pa
keitimas. Bet kaip yra su pa
čiais Laisvės leidėjais, kad 
nepastebėjo ?

Visi važiuosime sekmadienį 
prieš Labor Day į tarptautinį 
pikniką Braintree, Mass. O 
Laisvės spaudos piknikan va
žiuokite rugs. 7 d. į Worces
ter, Mass.

Worcesterio Pikniko
Rengimo Komisija

Įvairios Žinios PLĖŠIKŲ NAUDĄ 
KITAS GAUDO...

Cleveland, Ohio salyje. Tas įstatymas ne
prileidžia neprigulmingos

Priesaika nereikalinga
WASHINGTON, D. C. — 

Senatoriško Darbo - Vedy
bos Komiteto pirmininkas 
sen. Humphrey tvirtina, 
kad Taft-Hartley įstatymo 
reikalavimas iš unijų vadų 
prisiekti, jog jie nėra ko
munistai, nieko nedavė ir 
neduos. Jis esąs nenaudin
gas ir nereikalingas. Ko
munistai, girdi, vistiek ne
pasakys, kad jie yra komu
nistai, o šiaip unijų vadai 
nebuvo ir nebus komunis- 
tos. Tai kam jie,, sako, 
lenkinami ta priesaika?

Maskvos spauda rašo, kad 
Jordano karaliaus pakeiti
mas yra Anglijos laimėji
mas prieš Ameriką.

Pittsburgh. — Du gin
kluoti vyrai išplėšė $1,800 
iš paskolų ofiso. Bebėgant 
jiems, iškrito pinigai ant 
gatvės. Juos pasiėmė pra
važiuojantis automobilistas 
ir nudūmė savais keliais.

Middleboro, Mass.
Susirgo geras draugas

šiuomi pranešu, kad yra su
sirgęs Jonas Sutkus, senas 
Laisvės skaitytojas. Dabar jis 
randasi Brockton City ligoni* 
nėję. Jam padaryta operacija 
ant vidurių. Dabar jo sveikata 
jau taisosi.
Mes vėlinamo d. Sutkui grei

tai sugrįžti pas savuosius. Mes 
visi laukiame sugrįžtant.

A. Ymbras

CHARLOTTA BASS YRA 
NEPAPRASTA 

MOTERIS
Progresyvių Partijos na- 

cionaliame suvažiavime no
minuota kandidate. į JAV 
vice-prezidentę Charlotta 
Bass, atvykusi čia į Cleve- 
landą, darbavosi per tris 
dienas: atlaikė spaudos 
konferenciją,, dalyvavo jos 
pasitikimui surengtoj Gar
den Barbecue Parėj, kurioj 
kalbėjo dviem atvejais; kal
bėjo per televiziją, per ra
diją ir piknike.

Iš pirmo pasimatymo su 
Charlotta Bass ir gavus 
progos nors trumpai pasi
kalbėti, tuojau pajunti joje 
esant ko tokio nepaprasto, 
motiniško prisirišimo prie 
savo skriaudžiamos rasės 
ir abelnai darbo žmonių 
reikalų. Iš jos kalbos gar 
Įima suprasti, kad arti ji 
yra susirišusi su darbo 
žmonių kovomis už geresnį, 
šviesesnį rytojų.

Rugpiūčio 8 d. Bass turė
jo spaudos konferenciją, 
kurioje ji ne vien atsaki
nėjo į spaudos korespon
dentų įvairius klausimus, 
bet dar pateikė ir savo se
kamą pareiškimą:

“Aš atvykau į Clevelandą

N. GOGOLIS

TARASAS BULBA
(Tąsa)

Bet senasis Tarasas ruošė jiems kitą 
veikimo dirvą. Jam nepatiko toks dykū
nų gyvenimas — jis norėjo rimto dar
bo. Jis vis galvojo, kaip čia sukėlus Sie- 
čę drąsįfcm žygiui, kur galima būtų . ri
teriui, kaip reikia, pasiausti. Pagaliau, 
*prtą atėjo jis pas stovyklos atamaną ir 
>asakė jam aiškiai:

— Ką, atamane, laikas būtų pasiaus
ti zaporožiečiams?

— Nėra kur pasiausti, — atsakė ata
manas, išėmęs iš burnos mažutę pypkelę 
ir spiovęs į šalį.

— Kaip tai nėra kur? Galima pa
traukti į Turkiją arba prieš totorius.

— Negalima nei į Turkiją, nei prieš 
totorius, — atsakė atamanas, vėl ramiai 
įdėjęs į burną savo pypkę.

— Kaip tat negalima?
— Taip. Mes prižadėjome sultonui 

taiką.
— Bet juk jis busurmanas: ir dievas, 

ir šventasis raštas liepia mušti busurma-
nus. - # **■**

— Neturime teisės. Jeigu dar nebū
tume prisiekę mūsų tikėjimu, tai, gali
mas dalykas, ir būtų galima: o dabar 

negalima.
y— Kaipgi negalima? Kaipgi tu kalbi: 

.-■'neturime teisės? Štai mano du sūnūs,
• abu jauni žmonės. Dar nė karto nei vie

nas, nei kitas nėra buvę kare, o tu sa
kai: neturime teisės; o tu sakai: nerei
kia eiti zaporožiečiams.

— Na, kad jau netinka taip.
— Tai tokiu . būdu išeina, kad turi 

veltui nykti kazokų galia, kad žmogus 
turi žūti, kaip šuo, be gero darbo, kad 
nei tėvynei, nei visai krikščionijai ne
būtų iš jo jokios naudos? Tai kam gi

■ mes, kuriam gi velniui mes gyvename ? Iš- 
, aiškink tu man šitą dalyką. Tu žmo

gus protingas, tave ne veltui išrinko ata- 
, manu: išaiškink tu man, kam mes gyve
name? -

- ' '-’K y s;

Atamanas nieko neatsakė į šitą klau
simą. Tai buvo užsispyręs kazokas. Jis 

ztruputį patylėjo ir po to pasakė:
— O karo vis dėl to nebus.
— Tai nebus karo? — vėl paklausė 

Tarasas. . $
', —Ne. " •

*. — Net ir galvoti apie tai nėra ko?
— Ir galvoti apie tai nėra ko.
— Palauk tu man, velnio sėkla, — ta-, 

re sau vienas Bulba,—tu mane pažinsi! 
-y ir nutarė čia pat atkeršyti atamanui.

Susitaręs su vienu kitu, suruošė jiems 
JHRgertuves, ir įgėrę kazokai, viso keletas 

Hr žmonių, išvirto tiesiog į aikštę, kur sto
vėjo pririšti prie stulpo variniai būgnai, 

• į kuriuos paprastai mušdavo tada, kai 
reikėdavo šaukti tarybą. Neradę laz
dų, kurias visada saugodavo būgninikas,

jie nutvėrė kiekvienas po pliauską ir ė- 
mė daužyti. Išgirdęs garsą, pirmas at
bėgo būgnininkas, aukšto ūgio žmogus 
tik viena akimi, ir ta pačia baisiai už
miegota.

— Kas drįsta mušti būgną? — suriko 
jis.

— Tylėk! Imk savo lazdas ir mušk, 
jeigu tau liepia, — atsakė įgėrę vyres
nieji. ,

-Būgnininkas tuojau ištraukė iš kiše
nės lazdas, kurias jis buvo pasiėmęs su 
savim, nes gerai žinojo, kuo baigiasi pa
našūs įvykiai. Būgnai subildėjo, —? ir 
netrukus į aikštę ėmė rinktis, kaip šir
šės, juodos zaporožiečiu minios. Visi 
susirinko į ratą, ir po trečio būgnavimo 
pasirodė pagaliau vyresnieji: stovyklos 
atamanas su buože rankoje, savo val
džios ženklu, teisėjas su karine antspau- 
da, raštininkas su rašaline ir esaūlas su 
krivulę. Stovyklos atamanas ir vyres
nieji nusiėmė kepures ir į visas šalis nu
silenkė kazokams, k#rie išdidžiai stovė
jo, įsirėmę rankomis į pašones.

— Ką reiškia šitas sambūris?' Ko no
rite, ponai? — paklausė stovyklos ata
manas. Keiksmai ir riksmas neleido 
jam kalbėti.

—Padėk buožę! Padėk, velnio sėkla, 
tuojau buožę! Nenorime daugiau ta
vęs! — šaukė iš minios kazokai. Kai ku
rie blaivesni kureniai, atrodė, dar norė
jo priešintis; bet kureniai, ir girtieji ir 
blaivieji, ėmė kumščiuotis. Visur kilo 
riksmas ir triukšmas.

Stovyklos atamanas buvo benorįs kal
bėti, bet, žinodamas, kad įtūžusi sauva
liaujanti minia gali už tai mirtinai ap
kulti, kas beveik visada atsitinka pa
našiais atvejais, labai žemai nusilenkė, 
padėjo buožę ir dingo minioje.

— Gal liepsite, ponai, ir mums padėti 
valdžios ženklus? — paklausė teisėjas, 
raštininkas ir esaūlas, ir buvo benorį 
tuojau padėti rašalinę, karinę antspaudą 
ir krivulę.

— Ne, jūs pasilikite, — šaukė iš mi
nios,—mums'tik reikėjo išvyti stovyklos 
atamanas, nes jis — boba, o mums . rei
kia vyro atamano.

— Ką gi dabar ^išrinksite atamanu?— 
paklausė vyresnieji.

— Kukubenką rinkti! — šaukė vieni.
— Nenorime Kukubenkos! — šaukė 

kiti. — Dar anksti jam: dar jam pienas 
nuo lūpų nenudžiūvo.

— Šilą tegu bus atamanu! — šaukė 
vieni. — Šilą išrinkti atamanu!

— Į nugarą tau Šilą — ylą! — šaukė 
grasindama minia. — Koks jis kazokas, 
jeigu apsivogė, kalės vaikas, kaip toto
rius? Velniui į maišą girtuoklį Šilą.

—> Borodatą, Borodatą, rinkime ata
manu !

su programa už taiką, sau
gumą ir civiles teises mano 
žmonėms ir visiems žmo
nėms. Aš čia atvažiavau su 
paskatinimu kiekvienai mo
teriai, turinčiai savo sūnų 
ar savo vyrą Korėjoje, kad 
pasisakytų kartu su manim 
šiandien už baigimą bepro
tiškos skerdynės Korėjoje.-

“Aš turiu su savim nufo
tografuotą originalio laiško 
kopiją, rašyto ant ryžių 
popieros, po kuriuom yra 
pasirašiusių 100 Amerikos 
ir Britanijos, tarpe jų yra 
ir vienas iš Ohio, karo be
laisvių, esančių Šiaurinėje 
Korėjoje. Tie jauni žmo
nės savo parašais atsako į 
kieno tai pateisinimą, kad 
Korėjos konfliktas turės 
būti tęsiamas dėl saugumo 
mūsų kareivių, patekusių į 
priešo nelaisvę. Pasirašiu
sieji belaisviai į tai atsako:

“‘Kaipgi nuolatinis sker
dynės tęsimas gali užti
krinti mums saugumą? 
Kaip tik priešingai, mes vi
sai nesijaučiame saugūs. 
Besitęsimas orlaivių dviko
vų virš mūsų kempių yra 
priežastis nelaimių ne vien 
mums, bet ir civiliams žmo
nėms taip pat... būtinai 
žudymas ir naikinimas ei
na vien žudymo ir naikini
mo tikslui P

“As irgi netekau vieno 
artimo giminaičio Antraja
me pasauliniame kare. Bet 
jeigu jis ir gyvas būtų grį
žęs į JAV, būtų patyręs, 
kad demokratija, už kurią 
jis kariavo užsienyje, nėra 
galima naudotis namie. J is 
nebūtų buvęs dėkingas re- 
publ ikonų nei demokrątų 
kandidatams, kaip ir aš, 
nes jie atsisako veikti prieš 
diskriminaciją da r b u o s e, 
sustabdymui linčavimų, už 
garantavimą ■ tuojau pilnų 
laisvių negrams ir kitų ma
žumų grupėms.

“Nei kažin kųek konfe
rencijų, nei švelnūs priža
dai negali atsakyti į negrų 
ir jų sandraugų baltveidžių 
užsirūstinimus ant tų dvie
jų partijų už jų išdavystes. 
Gal nekurie negrų vadai 
grįš į senąsias partijas, bet 
didelė dauguma mano žmo
nių ieško išeities iš šios po
litiškos dilemos.

“Aš tiesiu savo ranką vi
siems Amerikos žmonėms, 
kviesdama į taikos ir civi
lių teisių partiją. Per 30 
metiį aš buvau antros kla
sės narė republikonų parti
jos. Šiandien aš atvykau 
pas jus kaipo Progresyvių 
Partijos pirmos klasės nare 
ir kandidatė į vice - prezi
dentę.

“Aš dar privalau primin
ti apie, Ohio valstijos balsa
vimų įstatymą, kuris yra 
vienas iš nedoriausių visoje

partijos kandidatų į šalies 
prezidentus ' ir vice-prezi-' 
dentus iš tos priežasties, 
kad yra reikalaujama su
rinkti pusę milijono gerų 
parašų!

“Man smagu ^pranešti, 
kad sužinojau, jog mano 
Ohio rėmėjai sekamą savai
tę vyks į Columbus užves
ti bylą įrodymui, kad tas 
balsavimų ap s u n k i n i m o 
įstatymas yra prieškonsti- 
tucinis. O tokio įstatymo 
prašalinimas duotų Ohio 
žmonėms progą balsuoti už 
taikos tikietą. Todėl aš ra
ginu visus piliečius, be skir
tumo jų įsitikinimų bei pi
lietinių nusistatymų, gelbė
ti kovoje už atgavimą lais
vų balsavimų teismo Jkeliu.”

Rugpiūčio 9 d. pasitiki
mui Charlottos Bass buvo 
surengta Garden Barbecue 
Pare, į kurią susirinko 
daug svečių. 4-tą valandą 
po pietų Mrs. Bass pasakė 
ryškią prakalbą, palięsda-, 
ma senųjų partijų visuoti
ną atsidavimą Wall strytui 
ir apie jų visuotiną nusigrį- 
žimą nuo darbo žmonių 
reikalų. Toliau Bass pa
stebėjo, kad Amerikos žmo
nės turės prieiti prie to
kio supratimo, kad įsigyti, 
savo partiją — Progresy
vių Partiją, per kurią ga-; 
lėtų pastatyti savus žmones 
į įvairias valdvietes, kurie 
rūpintųsi darbo žmonių rei
kalais.

Baigusi prakalbą, Mrs. 
Bass išvažiavo į televizijos 
stotį, iš kurios apie 6-tą 
valandą pasakė labai rimtą 
prakalbą. O mes, likę parė
ję, kaip ir visi celevelan- 
diečiai, turinti televizijos 
aparatus, stebėjome Char- 
lottą Bass ir klausėmės jos 
prakalbos. Apie, 9-tą valan
dą grįžusi iš televizijos sto
ties į jai surengtą parę, 
dar pasakė prakalbėlę ir at
sakinėjo į įvairius klausi
mus.

Sekmadienio, rugpiūčio 
10-tos dienos pavakaryj 
Charlotta Bass pasakė ilgą, 
prirengtą prakalbą didelia
me piknike, suren g tame 
T a r p t a utinio Darbininkų 
Fraternalio Susivieni j i m o 
(IWO).

Tą patį vakarą, 9:30 va
landą, Charlotta Bass, iš
skrido linkui Kalifornijos, 
palikdama čia daug rimtų 
įspūdžių. J. N. S.

vių kampo. Sako, kad yra 
užpirkimą padarę ir rankpi
nigių davę. Tačiau, dokumen
tų darymo terminas jau praė
jo, o salės ponais vis dar te
bėra lenkai.

Ponai tarybininkai šaukiasi 
pagalbos. Jie ragina žmones 
pirkti “serus”. Blet . tas jiems 
mažai gelbsti. Juk dokumentų 
darymo laikas jau praėjo — 
jis buvo nustatytas ant 1 d. 
rugpiūčio mėn., tad lenkai g$j 
Ii atsisakyti toliau laukti, ir 
įmokėtus pinigus pasilaikyti.

Kiek teko iš žmonių girdėti, 
tai jie nesiskubina su “Šerų” 
pirkimu. Vieni sako, kad ta
me name gėrimų biznio nebus 
galima atidaryti, nes tas jau 
buvo bandoma gudresnių, bet 
nėra galima todėl, kad ant 
kito kampo yra bažnyčia; kiti 
sako, kad reikalingas didelis 
remontas atlikti pirma, negu 
tą salę bus galima bizniškai 
panaudoti. Tai iš*kur atsiras 
pinigų tiems visiems daly
kams ?

Ponai tarybininkai, kurie 
tą namą perka, šių dalykų 
neišaiškina žmonėms. Jie tik 
ragina pirkti “Šerus.’’

Apsižiūrėjimas, dėl kiekvie
no investmento yra reikalin
gas. Neapsigalvojimas dažnai 
žmogui padaro daug žalos.

Toron lietis
---- O---- ;

Mirė dar du torontiečiai

Palaidojom Joną Petraitį, 
kuris mirė, išsirgęs metus laiko 

gerklės liga. Jis mirė sulau

kęs 63 metų amžiaus. Paliko 
čia, Toronte, žmoną Agnes ir 
daugelį draugų ir draugių, o 
Lietuvoje — tris brolius ir se
serį.

Veik tuo pačiu sykiu mirė 
Belickienė, kuri buvo skau- 
džiai sumušta automobilio • ne
laimėj. Ji- išbuvo be sąmonės 
virš savaitės laiko ir mirė, su
laukusi virš 80 metų. Jos vy
ras mirė pernai.

Kiek man žinoma, paliko 
sūnus su šeima — Gaižauskų 
žentas. Reporteri® -

Worcester, Mass.
Nemažai worcesteriečių ren

giamės važiuoti į Gintarų Ra
dijo metinį pikniką, kuris į- 
vyks L. T. N. Parke Montel
lo, Mass., rugpiūčio 24 d. Tai 
piknikas, kur bus labai graži 
programa. Apart muzikalus 
programos, Antanas Vasaris 
duos didelę brangiakailių fut- 
rų parodą.

Pikniko nauda be galo 
svarbiam dalykui, tai yra pa
laikymui radio pusvalandžio 
kiekvieną sekmadienį 9 vai. 
ryto iš stoties WKOX, Fra
mingham, Mass., 1190 kilo
cycles.

Rugp. 17 d. jau trečias sek
madienis bostonietis jaunuolis 
čiuberkis gana puikiai pava
davo pranešėją M. Z a vien ę, 
kuri leidžia vakacijas. J. Gry
bas atidaro programą, pasa
kydamas prakalbėlę. D. J.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
Į LAIME

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja .lietuvių gyvenimą. . .

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
“LAISVE” '

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

(Bus daugiau)

Toronto, Canada
Tarybininkai pavėlavo sukelti 
reikiamą sumą dėl namo 
pirkimo

Tarybininkų grupė buvo pa- 
simojusi nupirkti lenkų salę 
ant Dundas ir Ossington gat-

Vaizdas Chicagoje prie International Harvester kom
panijos virvių fabriko. Fabriko darbininkai, nariai li
nked Electrical Radio & Machine Workers unijos, už
protestavo prieš pasiirtoj imą fabriką iškraustyti iš Chi- 
cagos ir juos išmesti iš darbo. Jiei paskelbė sėdėjimo 
streiką. Pribuvo policija ir spėka juos išmetė. Čia pa
rodo, kaip net policijos pagelbininkes moterys piadeda 
policistams. darbininkus iškraustyti iš fabriko.

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
w blizgančios jūros kranto; *

Apartmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — 
dienai, savaitei ar sezonui.

IflOI 125 ATLANTIC AVĖ.,V IvJLsEi 1 0 Atlantic City, N. J.

Vakacijų rezervavimui telefonas:
ATLANTIC CITY 5-2338

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.
Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite.

3 pusi.—Laisvė ( Liberty)—TrečiacL, Rugp.-August 20, 135 2

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kre.ipkitėa 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 ,

F «



Philadelphia, Pa.
Baisus atsitikimas

Daugiau negu keista girdėti 
tokias naujienas 20-to am
žiaus’ aukštosios civilizacijos 
laikais, arba atomij skaldymo 
gadynėje. Vakarinėje miesto 
dalyje, prie pat Darby prie- 

<_ miečio, gyvena lietuvė mote
ris, veduąi 'su airių tautos vy
ru. Jie turi tik vieną 17-kos 
metų gražią geltonplaukę 
dukrelę, kuri pavyzdingai gy
vena, ir gražiai save užlaiko. 
Praeito birželio mėn. pabai
gė aukštąją mokyklą, su auk
štais pagyrimais nuo savo mo
kytojų. Vos tik pabaigus mo
kslą, už savaitės laiko tėvai 
pradėjo įkalbinėti savo dukre
lę, kad ji eitų kur darbo pasi
ieškoti. Nes namuose daug ko 
trūksta. Abudu tėvai dažnai 
mėgsta alutį gerti.

Duktė atsisakė eiti darbo 
ieškoti, ir pasiskundė tėvams, 
kad ji nesveikuoju... Tuomet 
motina nusivedė dukterį pas 
šeimos daktarą. Daktaras šiek 
tiek apžiūrėjęs pasakė, kad 
jis nieko blogo nesuradęs.
. Ir ta gražuolė mergina 
kankinosi save per suvirs du 
vasaros karštus mėnesius.

' Beveik kasdiena gavo hud“ tė
vų barti. Ir visaip jie ją kolio- 
jo, vadindami didžiausia tin
gine ir t.p.

Vėliaus dukrelė, nepakęs- 
dama skausmo, su ašaromis 
pradėjo prašyti motinos, kad 
ją vėl vestų pas daktarą. Mo
tina paklausė ir nusivedė. Tas 
pats šeimos daktaras, šiuom 
kartu merginos visiškai nė ne 
egzaminavo: peržvelgė aki
mis per visą* merginos kūną, 
nusišypsojo, ir priėjęs motinai 
ausin pakuždėjo. Tavo duktė 
nėščia.. .

Motina išgirdusi tuos dak
taro žodžius, kaip perkūno 
trenkta, sudribo kedėje. Jos 
veidai iš gėdos ir piktumo pa
raudo kaip virti vėžiai! Kiek 
atsipeikėjusi, su piktumu žiau
riai pagriebė dukters ranką, 
sakydama: Eikš namo, tu .... 
aš tau parodysiu!... vos tik į- 
žengė į namus, motina pasakė 
pusgirtam tėvui apie dukters 
“ištvirkimą’’ ir didelę gėdą!

.Tėvas,- išklausęs šią istoriją, 
tliojau nusijuosęs diržą skau- 

. džiais smūgiais kirto per ligo
tos dukters liemenį, o motina 
prigelbėdama tėvui su kumš
timis mušė kur tik pasitaikė. 
Duktė nuo mušimo smūgių 
suriko nesavu balsu, kad’ net 
kaimynai Subėgo prie durų, iš
girdę muštynes.

Pašaukta policija. Greit at
vyko du< policistai. Policijos 
leitenantas apžiūrėjęs sumuš
tą merginą pašaukė ambulan- 
są, ir greit nuvežė į ligoninę. 
Už poros dienų sumuštai mer
ginai specialistai padarė dide
lę ir pavojingą operaciją, iš
pjaudami devynių svarų di
dumo guzą, (tumorą), ir sa
koma, kad. mergina sveiksta 
gerai. »

Abudu tėvai, ir jų šeimos 
daktaras, tapo pašaukti pas 
teisėją. Kuomi tas viskas pa
sibaigs, tik ateitis parodys.

Gerai prisimenu, apie pora 
metų atgal vienas Jeffersono 
medikališkos kolegijos profe
sorius pareiškė, kad Philadel- 
phijos mieste apie dvidešimtas 
nuošimtis daktarų esą netin- 

' kami žmonės gydyti, bet tik 
gatves šluoti. Aš pilnai sutin- 

. ku su to profesoriaus nuomo
ne. P-regresas.

Kortautojy gaudymai, 
tiktai išeikvojimas
Taip pareiškė teisėjas Char

les Solomon praėjusį sekma
dienį, kuomet ’ pas jį įtvare 
būrį vyrų — 27 — kaltinamus 
už kortavimą klubelyje, 474 
Myrtle Ave., Brooklyne. •

Atleisdamas kortautojus be 
jokios baudos, teisėjas išsiba
rė ant miesto administracijos, 

! kuri leidimu sekliams šniukšti
nėti ir areštuoti “draugiškus 
kortautojų sąskrydžius eikvo
ja policijos laiką ir tpksų mo
kėtojų pinigus?' ,
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Liberty Auditorijoje

Pereitą šeštadienį visai ne
tikėtai aplankė Auditoriją d. 
Margaret Alvinienė iš San 
Francisco. Mūsų įstaigos jai 
labai patiko. Džiaugėsi turė
jusi progą mūsų ’centrą aplan
kyti ir apžiūrėti.

Iš San Francisco ji atvyko į 
LDS Seimą*. Po Seimo, aplan
kiusi savo sūnų ir kitus gimi
nes bei pažįstamus Clevelan- 
de, dar pasiekė net ir Water
bury, Conn. Važiuodama iš 
Waterburi o sustojo New Yor
ke.

Keliaudama d. Alvinienė 
aplankysianti Chicagą ir “Vil
nies“ piknike dalyvausianti. O 
po to vyksianti atgal į,San 
Francisco.

Apžiūrėjusi dienraščio Lais
vės spaustuvę, ji apdovanojo 
Laisvę penkiais doleriais.

M. Alvinienė yra žymi vei
kėja ir mūsų dienraščio ben-f 
d ra darbe.

—o—
Pereitą penktad. keli LDS 

bowlininkai smarkiai rito bo
les. Al Dobinis ir M. Grigas 
sukirto kitus bowlininkus.

Šį penktadienį, rugpjūčio 22, 
sumuštieji ketina išstoti į len
ktynes ir sumušti pereito pen
ktadienio laimėtojus. Pamaty
sime.

Butų smagu matyti ir dau
giau bowlininku pasirodant 
Auditorijos bowjineje.
Kalbama vėl pradėti bowlin- 

ti ir antradienių vakarais— 
tuoj .po Labor Day.

—o— ,
Auditorijos gaspadorius 

Walter Brazauskas su savo 
šeima leidžia atostogas šiuo 
laiku Hartforde, ir New Bri- 
taine, pas savo brolį ir kitus 
gimines bei pažįstamus.

Jie grįš rugpjūčio 24 d.
—o——

Ruduo jau čia pat. Bet mū
sų organizacijos dar nepla
nuoja turėti rudeninius paren
gimus. Laikas pradėti veikti, 
salę užsisakyti. Pirmutiniai 
parengimai visada esti sek- 
rriingesni. Rep.

Sugrįžo iš atostogų
Rugpiūčio 12 d. grįžo iš a- 

tostogų Lietuvių Amerikos Pi
liečių klubo gaspadorius Juo
zas Zakarauskas. Jis savo a- 
tostogas, porą savaičių, pra
leido Antano ir Felikso Bloz- 
nelių ūkyje, kur daugiausia 
lietuviai praleidžia savo atos
togas.

Blozneliai, abu broliai, yra 
pažangiečiai ir myli lietuvius. 
Atsilankiusius jų ūkyje pra
leisti atostogas puikiai pamyli 
ir pavalgydina.

Kartu sui Zakarausku atos
togavo Juozas . Balčiūnas su 
savo žmona. Tai brolis Anta
no Balčiūno, visiems pažan
giečiams žinomojo gero veikė
jo ir darbuotojo dienraščiui 
Laisvei. Zakarauskui geriau
sia patinka praleisti atostogas 
Bloznelių ūkyje, tad ir ki
tiems lietuviams pataria pra
leisti savo atostogas pas Bloz- 
nelius. J. S.

Vėl leido pakelti 
daug rendų

Valstijinės butams kontro
lės įstaigos raporte už liepos 
mėnesį parodoma, kad nuo
mos nuolatos tebekeliąmos. 
Keliamos'su valdžios leidimu. 
Bėgiu liepos mėnesio valdinė 
įstaiga užgyrė 10,928 pakėli
mus iš 11,392 prašymų leisti 
pakelti.

Du plėšikai susistabdė Long 
Island City gatvėje vienos 
firmos darbininkams algų ve
žėją prie šviesų pakaitos gat
vių sankrižoje. Įsakė jam nu- 
važiuoti porą blokų toliau. 
Surišo, užlipdė burną ir p ai i- 
ko mašinoje, o patys vežini 
arti 6 tūkstančiais dolerių pa
bėgo ten pat pasiimta kita 
mašina.

♦ wpw

Taikos mylėtojai trauks į 
koncertą masiniai

Šimtai tikrųjų taikos priete- 
lių yra įsigiję bilietus iš anks
to per savo susiedijų ir orga
nizacijų darbuotojus taikai. 
Tie trauks į masinį koncertą- 
mitingą tiesiai iš darbo. Tai 
tiesa, kad tokiems reikės 
tenkintis bile kur pasigautu 
sandvičiumi vakarienei, arba 
ir visai palaukti be vakarie
nės. Bet, jie su pateisinamu iš- 
didumu, atsako:

5—Jeigu neveikimu taikai 
užsipelnysime visuotiną karą, 
prarasime daug daugiau, negu 
vakarienę. Praradusiems kare 
sūnų, ar brolį, ar tėvą, ar kad 
ir mylimą vyrą ar sužadėtinį 
vakarienės taps aitriomis il
gam laikui, o tūliems ir visam 
amžiui.

*
Masinis koncertas-mitingks 

taikai, rengiamas taikos orga
nizacijų, kurin šaukiama, ku-

rin tikimasi taiką mylinčio- 
sios publikos iš viso miesto, į- 
vyks jau1 šio trečiadienio va
karą (šiandien), rugpiūčio 
20-tą. Pradžia 7 vai. Įžanga 
$1 ir $2.

Koncertas-mitingas bus at
virame ore—Triboro Stadium, 
sporto aikštėje, Randalls Is
land. Į aikštę įėjimas nuo Tri
boro Bridge, (tilto). Per tiltą 
eina Triboro" Bridge busai, ku
rie Queens apskrityje eina nuo 
Astoria Blvd, ir 31st St., ir 
sustoja, yra galimi gauti As- 
torijoje prie BMT 25th-Hoyt 
Avė. stoties. O iš New Yorko 
tie busai gaunami prie Lexing
ton Ave. ir 125th St.

Programoje dalyvaus sene
lis visuomenininkas DuBois, 
dainininkai Paul Robeson, 
Earl Robinson ir kiti tolygiai 
žymūs artistai ir visuomeninin
kai. T. G.

Turtuolis areštuotas kaipo prostitucijos agentas
Gale praėjusios savaitės 

New Yorko policija areštavo 
milijonieriuką’ Minot F. Jelke, 
22 metų, oleomargarine fabri
kanto sūnų, kuriam gerai pa- 
aliejuoto gavinio nuo tėvo 
“neužteko padoriai pragyven
ti.“

Anot prokuratūros iškeltų 
jam įtarimų, jisai turtingiems 
ponams pristatinėjęs gražias 
prostitutes, kad pats iš to gau
tų uždarbio. Taipgi kaltina
mas už nešiojimąsi užtaisyto 
šaunamo įrankio be leidimo. 
Jį, žinoma, tuojau išleido iš 
kalėjimo po $50,000 kaucija.

Jį patį atrado puošniame, 
brangią rendą mokamame bu
te 145 W. 47th St., su gražia 
modeliuotoja.

Einant pas jį rastais užra
šais ir suimtųjų merginų pa
rodymais sekė kiti areštai.

New Yorke tapo areštuotas 
Sam Chapman, stambus biz-

Miestas turįs daugiau 
reikalų, negu pinigų

v 
J

Prasidedant svarstymams 
1953-siems metams miestinio 
budžeto, įvairių miestinių de- 
partmentų pareikalavimai yra 
daug didesni už pajamas 
tiems pareikalavimams paten
kinti.

Visus tuos reikalavimus su-* 
dėjus, bendra suma siekia ge
rokai virš bilijono dolerių — 
$1,010,756,325. Atskirų 35 
miestinių departmentų ir a- 
gentūrų poreikiams svarstyti 
posėdžiai pradėti vykdyti Mu
nicipal Buildinge praėjusio 
pirmadienio rytą.

Miesto iždininkas (control
ler) Lazarus Joseph pasisku
bino visus įspėti, kad visuoti
no patenkinimo nesitikėtų, nes 
miesto skolos bėgiu pastarųjų 
vienerių metų padaugėjo net 
$1,12,331,276. Miestas jau e- 
sąs skolingas įvairioms fir
moms arti pusketvirto bilijono 
dolerių — $3,352,877,052.

Daugelis tų reikalaujamųjų 
pinigų yra išeikvojami šalto
jo karo reikalams, pastangose 
jį paversti į karštąjį, šaudo
mąjį karą. Pavyzdžiui, cviili- 
nių savisaugos raštinei reika
laujama veik penkių milijonų 
dolerių, nors žinoma, kad 
miestui to nereikėjo ir nerei
kės, jeigu mes patys kur nors 
nepradėsime visuotinojo karo. 
Užtat skūpavimai, “taupymo“ 
kiryiukas paprastai krinta nu
kapoti paskyras mokykloms, 
ligoninėms, pigiomis rendomis 
namams ir visoms tokioms 'į- 
staigoms,»kurios reikalingos 
visuomenės gerovei, o niekę 
nepadeda karui kurstyti.

i i • . , , T-«»-

nierius, dalininkas suknelėms 
madų ir garsinimų firmos, da
rančios iki penkių milijonų 
dolerių metinės apyvartos. Jį 
įtarė, kad jis turtingiems sa
vo prieteliams, “pavargu- 
siems biznieriams,“ pasiunti- 
nėjęs gražuoles “suraminto-, 
jas.“

Specifiškame prokuroro a- 
sistento kaltinime Chapmanui 
sakoma, kad jis praėjusio bir
želio 14-tą pasiuntęs 23 metų 
šviesiaplaukę Nancy Hawkins 
į Ritz Tower Hotel, New Yor
ke, “palinksminti tris biznie
rius ir už tai gauti $500.“ Kal
tinime sakoma, kad tą vakarą 
trys merginęs nuėjo viešbutin 
vadovaujantis Chapmano pa
tarimu ir kad visos išėjo neši
nos po $500 kiekviena.

Kadangi nesą parodymų, 
kad jis pats tiesioginiai būtų 
gavęs mokestį, o tiktai “drau
giškai“ pasitarnavęs reika
lingiems pagalbos pavieniams, 
laikinai apvienėjusiems, ar 
šiaip sau permainos ieškan
tiems vyrams, tad jam kalti
nimas teiškeltas menkas. Ir 
paleistas už mažesnę kauciją, 
negu jo pasiųstosios ponams 
mergšės, po $5,000 kaucija. 
Jis tuojau išėjo laisvėn.

Kas kita mergšėms, kurios 
tapo sulaikytos tiktai kaipo 
liudininkės. Jos nakvojo kalė
jime, nes joms kauciją pasky
rė po $10,000 ir nesirado, kas 
užstatytų. Viena sulaikytųjų 
yra tiktai 20 metų amžiaus.

Jei tikėti spaudos rapor
tams, ši būsinti daug kam 
nemaloni byla. Sakoma, už- 
rekorduotupse pasikalbėji
muose telefonais, taipgi įtar
tų prostitucijoje moterų ir 
kekšystės agentų sąrašuose e- 
są atrasta žymių valdžios pa- 
reignų vardai.

Apiplėšė maldos namus
Nakties metu vagys įsilau

žė į Shaarey • Tefila Centrą, 
Far Rockaway. Sudaužę sau
giąją spintą, taipgi religinių 
indų, relikvijų spintą. Pini
gais, čekiais ir sidabriniais 
daiktais, spėjama, išnešta nuo 
5 iki 10 tūkstančių vertės tur
to.

Dirbo, taupė kūdikiui, 
uždirbo šermenims

Shoreham kaimelio, Long 
Island, pradinės mokyklos mo
kyklos mokytojas Robert E. 
Hiller, 27 metų, atostogų nuo 
darbo mokykloje metu vaira
vo sunkvežimį, kad tuo būdu 
užsidirbtų pinigų kūdikio gi
mimo ir pirmosios aprangos iš- 
kaščiams apmokėti.

Praėjusis penktadienis turė
jo būti jo paskutinė diena ta
me darbe. Ji tapo paskutine 
bile darbe ir gyvenime. Susi
dūrime sunkvežimio su kelei
viniu auto jis tapo ištrenktas 
iš sunkvežimio ir sutrėkštas 
tarp stulpo ir į jį atsimušusio 
sunkvežimio.

Auto nelaimės trys dalyviai, 
brooklyniečiai Deturris šeimos 
nariai, tapo nugabenti į ligo
ninę, sužeisti.

Costello, pagaliau, 
nuėjo į kalėjimą

Frank Costello, žymus gem- 
blerių tūzas, praėjusį penkta
dienį nuėjo kalėjiman, kur jis 
yra nuteistas 18 mėnesių ka
lėti už atsisakymą liudyti se- 
natinei (gemblerystes ir ky
šius ir su jomis susijusias kitas 
blogdarybes tyrinėjusiai) ko
misijai. Seniau, 1915 metais 
jis buvo 10 mėnesių kalėjime 
už nešiojimąsi šautuvo be lei
dimo.

Niekas nesirūpina, kad jis 
ilgai ten bus. Už 6 mėnesių 
jis gali būti paleistu “patai
soms,“ ir, tikriausia, išeis. Ne
žiūrint to, jo įkalinimas yra 
savo rūšies naujiena, nes per 
pastaruosius 37 metus tomų 
tomai prirašyta visokių jam- 
kaltinimų, bet tik pirmu kartu 
jis uždarytas.

Liga išsivystė į 
epidemiją

Iki galo praėjusios savaitės 
jau buvo * susirgę pavojinga 
vidurių liga (typhoid) 31 vai
kas iš 3000 buvusių vaikų, Hi- 
Li Day Camp, 264 Beach 19th 
St., Far Rockaway.

Trylikos susirgusių jų tyri* 
mai patvirtino, kad jie serga 
typhoid. Kitų 18-kos susegu
siųjų tyrimai buvo tebevykdo
mi. 4^emPg tapo uždaryta pir
miesiems keliems vaikams su
sirgus.

Spėjama, kad vaikus užkrė
tė virėja, kuri gamino vaikams 
vieną valgį per dieną. Ji pati 
ta liga dabar neserga. Bet yra 
patirta, kad kart’ą persirgu- 
sieji tūli gali užkrėsti kitus, 
ypačiai tuose atvejuose, kuo
met jie dirba prie valgio.

Trys vyrai išžvejojo iš 
North River nežinomą moterį, 
kuri norėjusi nusižudyti, ją 
nugabeno į Bellevue, tyrinėti.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

L.L.D. 22-ros kuopos susirinki
mas yra šaukiamas rugpjūčio-Aug. 
27 d. Pradžia 7:30 vai. vakare, na
riams žinomoje vietoje.

Nariai jsitėmykite gerai dieną 
ir laiką ir dalyvaukite susirinkime, 
nes nariams yra reikalinga žinoti, 
kas buvo ir kas bus veikiama. At
siveskite naujų narių. Komitetas

.. (163-164)

MONTELLO, MASS.

Gintarif Radijo metinis piknikas 
jvyks sekmadienj, rugpjūčio 24 d. 
Pradžia 1 vai. dieną, Lietuvių Tau
tiško Namo Parke, Winter St. ir 
Keswick Rd.

Bus gera muzika, gerų valgių ir 
gėrimų. Taipgi bus ir koncertas su 
gerais artistais. A. Vasaris turės
Futrų parodą. Čia bus svieto iš
arti ir toli, tad kviečiame visus at
silankyti ir linksmai laiką praleis; 
ti. Rengėjai

(163-164)

REIKALAVIMAI
MALE and FEMALE

Reikalinga vedusi pora prie leng
vos namų ruošos Pageidaujama, 
kad vyras turėtų darbą, o moteris 
galės dirbti lengvą namų darbą — 
atlyginimas bus: du fornišiuoti kam
bariai veltui. Prašome skambinti: 
Ludlow 4-6967. (159-163)

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—FEMALE

Saldainių Darbininkės
Reikalingos moteriškės prie Con

veyor darbo saldainių dirbtuvėje, 
dėjimui j puodelius ir pakavimui. 
Kreipkitės asmeniškai tarp 9:30 ir 
4 vai. dieną. DeWitt P. Henry Co., 
4837 Stenton *St., Philadelphia, Pa.

(161-167)

Reikalauja paskyrų 
bibliotekoms

New Yorko Miestui Planuo
ti Komisija kreipėsi į miesti
nę budžeto įstaigą, kad toji 
sekamame budžete paskirtų 
keturis ir pusę milijonų dole
rių penkiems naujiems biblio
tekų (knygynų) pastatams 
didmiesčio ribose.

Joseph J. Cusmano, 47 me
tų, buvęs tarnautoju taksų 
kolektoriaus raštinėje, Brook
lyne, nuteistas kalėti 9 mėne
sius už tai, kad jis pavartojęs 
savo reikalams šimtinę tak
sams apmokėti įduotų pinigų.

HELP WANTED—MALE 
MAŠINISTAI

Horizontal Boring Mill

Vertical Boring Mill 

Turret Lathe

Assemblers

Prie Condensers ir Mašinerijos

Kreipkitės ar rašykite:

C. H. Wheeler Mfg. Co.

19-th ir Lehigh Ave., Phila., Pa. 
(162-169)

Muzika miesto parkuose *
Buddy Rich, dainininkas ir 

bubnistas, dalyvauja su benu 
groti atviro oro šokiams vaka
ruose Queens parkuose. Gi 
Jerry Wald, klariuetistas, va
dovauja benui, kuris groja 
šokiams penktadienių vaka
rais Brooklyno Prospect paiv 
ke. Šokių aikštė randasi 
Prospect Park West ir 
St. i

Du ginkluoti vyrai pasitikę 
biznierių puošnaus apartmen- 
tinio namo keltuve 75 Mosho- 
lu Parkway, Bronxe, anksti 
rytą ir apiplėšė. Atėmę $1,- 
500.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842
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TONY’S
UP-TO-DATE

WBARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
Gerai Patyrę Barberlal

Matthew A.
BUYUg

\ (BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MAarket 2-6172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL EVergreen 7-6868

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

LDS Šeiminis ir Kartu Metinis

PIKNIKAS!
, s *

Rengia LDS 3<ji Apskritis, New Yorko ir 
New Jersey Valstijų

SEKMAD., RUGPJŪČIO-AUG. 24 
MONTGOMERY PARKE

123 Montgomery Avenue, Irvington, N. J. 
e

Durys atdaros 1 vai. dieną. Įžanga pxie vartų 50 c.
Bus svečių iš toli ir arti. Gros A. Pavidžio orkestras

KELRODIS: Iš Newarko, nuo Pennsylvania stoties, 
busas No. 16 Clinton Ave. ir No. 13 Broad St. atveža iki 
Montgomery Ave; paeit vieną bloką po dešinei. Busas 
Springfield Ave.. No. 25-26; išlipt ant Avon Avė ir eit 3 
blokus po kairei.

Atvykę karais iš New Yorko. Jersey City, Bayonnės ar 
Oliffsideės Važiuokit Market^St. iki Broad St, ir tuoj 
po dešinei bus Clinton Avė., važiuot iki Montgomery Ave.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškaū apsivedimui moteriškės 

nuo 30 iki 42 metų amžiaus, svo
rio nuo 110 iki 140, gali būti naš
lė, divorsuota ar pavienė, nedaro 
skirtumo; brunetė ar blondiną.

Aš esu 38 metų amžiaus, dirbu 
Bethlehem Steel kompanijai; nege
riu ir negembleriauju. Kreipkitės 
raštu: Louis Ticus, 1620 E. 4-th 
St., Bethlehem, Pa. x (162-163)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

■į 1 —už griežtai; Žemas kainas.
t ’ : > - • *

Receptu Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.

EDWIN LANE1, Ph. G.
TeL EV. 7-BZS1

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusl.-Laisvė (Liberty)- TrečiacLz Rugp.-August 20, 1952




